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Słowo wstępne

prezesa

W

roku 2015 Europejski Bank Inwestycyjny
stanął przed nowymi wyzwaniami. Aby im
sprostać, musiał przejść zmiany. Wiktor Hugo
pisał: „Zmieniaj liście. Nie naruszaj korzeni”. Słowa tego wielkiego francuskiego pisarza są dla nas
szczególnie aktualne właśnie teraz, gdy rozpoczynamy realizację planu inwestycyjnego dla Europy,
wykorzystując dotychczasową wiedzę do tworzenia
nowych rozwiązań. W roku 2015 wypełniliśmy ambitne zobowiązania, dzięki którym podwyższenie
kapitału o 10 mld EUR przełożyło się na wsparcie dla
inwestycji o wartości 190 mld EUR. Zwiększyliśmy
nasze zaangażowanie w najtrudniejszych obszarach w Europie i na świecie. Zadbaliśmy też, aby plan
inwestycyjny dla Europy był realizowany zgodnie
z harmonogramem, zanim jeszcze powstały wspierające go struktury.
EBI jest bankiem Unii Europejskiej. Naszym obowiązkiem jest zaspokajanie potrzeb gospodarczych wszystkich obywateli Europy we wszystkich państwach Unii.
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Od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku EBI podejmuje stanowcze działania, których znaczenie trudno
przecenić. Bank wkroczył na ścieżkę zmian i modernizacji, co przyniosło rzeczywiste rezultaty.
W roku 2012 nasi udziałowcy – państwa członkowskie
UE – wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału podstawowego Grupy EBI. W zamian za to zobowiązaliśmy się udzielić dodatkowych kredytów w wysokości
60 mld EUR i wesprzeć inwestycje o łącznej wartości
co najmniej 180 mld EUR. Z tego zobowiązania wywiązaliśmy się z nawiązką, a do tego przed terminem – już
w kwietniu.
Między innymi dlatego mogliśmy bez obaw rozpocząć
wprowadzanie w życie koncepcji planu inwestycyjnego
dla Europy. Gdy jeszcze trwały prace nad rozporządzeniem ustanawiającym gwarancję z budżetu unijnego,
Komisja przyjęła na siebie rolę zarządcy umów objętych
tą gwarancją. Dzięki temu w kwietniu 2015 roku mogliśmy uruchomić w ramach planu pierwsze inwestycje.

Słowo wstępne
prezesa

Przyszłością
Europy jest
innowacyjność.
Bardzo ważna
jest też ekologia.
Do końca 2015 roku Grupa EBI – w skład której wchodzą
EBI i EFI – zatwierdziła dużo ponad 100 kredytów i gwarancji objętych planem inwestycyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na kolejnych stronach.
Umowy podpisane dotychczas przez EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych
dotyczą dokładnie tych rodzajów działalności i sektorów, które ma stymulować plan inwestycyjny dla Europy. Połowa z tych umów dotyczy inwestycji w energię
odnawialną, efektywność energetyczną, gospodarkę niskoemisyjną i ochronę środowiska. Pozostałe obszary to
między innymi infrastruktura cyfrowa, badania i rozwój
oraz innowacje przemysłowe.
I właśnie tak powinno być. Przyszłością Europy jest innowacyjność. Bardzo ważna jest też ekologia. EBI jest największą na świecie instytucją udzielającą kredytów na
walkę ze skutkami zmian klimatycznych. Przekazaliśmy
na ten cel więcej środków niż pięć kolejnych największych wielostronnych banków rozwoju razem wziętych.
W najbliższych pięciu latach przeznaczymy na projekty
w tej dziedzinie około 100 mld EUR. Dzięki temu pomożemy wprowadzić w życie ambitne porozumienie przyjęte w grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej
w Paryżu.

EBI szybko zareagował na kryzys związany z napływem
uchodźców, finansując w państwach docelowych projekty budowy tymczasowego zaplecza lokalowego dla
uchodźców oraz uruchamiając długofalowe inwestycje
w regionach, z których pochodzą. Przykładem może być
umowa o wartości 50 mln EUR podpisana w listopadzie
między EBI a władzami Jordanii, która dotyczy finansowania wodociągu zaopatrującego północ tego kraju. Napływ uchodźców z Syrii stanowi ogromne obciążenie dla
ograniczonych zasobów wody pitnej w Jordanii. Sytuacja
ta może stać się zarzewiem konfliktu między uchodźcami a miejscową ludnością, a projekty takie jak budowa
wodociągu przyczynią się do złagodzenia napięć. Pomagając państwom granicznym, ograniczamy również
czynniki zachęcające uchodźców do przemieszczania się
dalej i ubiegania się o azyl w Europie. W ten sposób dajemy uchodźcom możliwość pozostania w miejscu położonym bliżej domu i zbudowania tam nowego życia.
Większość naszych działań skupia się oczywiście na Europie. W przypadku Grecji pozostałe do spłaty kredyty
stanowią 10% PKB, a mimo to planujemy nadal zwiększać nasze zaangażowanie w tym kraju. W roku 2015 EBI
był również bardzo aktywny w państwach sąsiadujących
z Unią. Latem przeprowadziliśmy skomplikowane negocjacje, aby przyspieszyć udzielenie gwarancji dla Banku
Światowego na kredyty w wysokości 520 mln EUR na
zakup gazu opałowego dla Ukrainy. Negocjacje te były
prowadzone w atmosferze zagrożenia wojną i kryzysem
humanitarnym, do którego doszłoby, gdyby nie wznowiono dostaw gazu przed nadejściem surowej zimy. Na
szczęście pracownicy oddziału Banku ds. energetyki doprowadzili do pomyślnego zakończenia rozmów.
Działalność EBI ma zasięg globalny i przynosi globalne skutki. W ostatnich latach Grupa EBI systematycznie
umacnia swoją rolę jako partnera pomagającego Europie wypracowywać i realizować działania będące odpowiedzią na wyzwania lokalne oraz globalne. W raporcie
tym pokazujemy, że w roku 2015 trend ten nabrał jeszcze
większego tempa.

Zobowiązaliśmy się przeznaczać co najmniej jedną
czwartą naszych kredytów na przeciwdziałanie skutkom
zmian klimatycznych. W roku 2015 wypełniliśmy to zobowiązanie z nawiązką. Postanowiliśmy również, że do
2020 roku zwiększymy do 35% udział kredytów na projekty dotyczące walki ze skutkami zmian klimatycznych
w łącznej puli kredytów dla krajów rozwijających się.

Werner Hoyer

2015

Sprawozdanie z działalności

3

77,5
7
EBI

mld
EU R

Łączna
wysokość
FINANSOWANIA

EFI
EU R

mld

zwiększanie
innowacyjności
i podnoszenie
kwalifikacji

Sprawozdanie z działalności

małych
i średnich
przedsiębiorstw
dla

na

4

EUR

mld

EUR

mld

2015

na

mld

infrastrukturę

EUR

18,7 28,4 19,1

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2015 ROKU

Europejski Fundusz
na rzecz Inwestycji
Strategicznych
w roku 2015

EFIS

126 projektów zatwierdzonych

lub podpisanych przez Grupę EBI

Kredyty o wartości 7,5 mld EUR
w ramach EFIS
Uruchomienie inwestycji
o łącznej wartości 50 mld EUR

mld

ochronę
środowiska
na

EUR

19,6

w 22 z 28 państw UE

50%

Niemal
projektów zatwierdzonych
przez EBI dotyczy ochrony klimatu i środowiska.

81tys. małych i średnich przedsiębiorstw skorzysta
z pomocy finansowej EFI, która wzmocni europejską
gospodarkę i pozwoli utworzyć nowe miejsca pracy.
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Pora na
innowacyjność
Działania EBI mają na celu
zniwelowanie luki w dziedzinie
innowacyjności między Europą
a Stanami Zjednoczonymi i Japonią,
zanim będzie na to za późno.

Bank zdaje sobie sprawę z palącej
potrzeby nadrobienia zaległości
wynikających z całych dekad
niedofinansowania – i niedoceniania –
innowacyjności. Świadomość tej sytuacji
była motywacją do rozpoczęcia wielu
z projektów opisanych w niniejszym
sprawozdaniu.

P

ojęcie „innowacyjność” nabiera obecnie nowego
znaczenia. Nie chodzi już tylko o tworzenie nowych produktów. Liczy się również sposób ich
wytwarzania – systemy sterowania oparte na chmurze
wkrótce będą zarządzać fabrykami na całym świecie, wykorzystując efekt skali. Skomputeryzowane łańcuchy zaopatrzenia i dostaw będą działać automatycznie przez
całą dobę.
Cyfryzacja procesów produkcyjnych jest jednym z najważniejszych aspektów transformacji współczesnego
biznesu. Firmy ze Stanów Zjednoczonych mają dużą
przewagę w sektorze usługowym dzięki postępowi
w dziedzinie technologii cyfrowych, który dokonał się
w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Europa utrzymuje nieznaczną przewagę w dziedzinie specjalistycznych
procesów produkcyjnych, ale za kilka lat również produkcja ulegnie całkowitej cyfryzacji. W związku z tym
Europa musi szybko unowocześnić procesy produkcyjne, co wymaga ogromnych inwestycji i większego
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otwarcia na nowe rozwiązania wiążące się z podwyższonym ryzykiem, ale też i większymi potencjalnymi zyskami. W przeciwnym razie istnieje realne niebezpieczeństwo, że nasz kontynent pozostanie w tyle za USA na
całe pokolenia.
W latach 90. ubiegłego wieku Stany Zjednoczone prześcignęły Europę pod względem innowacyjności, przez
co rynek usług cyfrowych zdominowały firmy amerykańskie: Google, Amazon, Facebook i Apple. Lata, które
nastąpiły po kryzysie finansowym z 2008 roku, jeszcze
bardziej obnażyły brak konkurencyjności naszego kontynentu. Jednym z powodów, dla których gospodarka
nie odbiła się od dna równie silnie i szybko, jak w Stanach Zjednoczonych, był brak długofalowych inwestycji
w badania, cyfryzację i edukację.
Luka inwestycyjna ma również przyczyny strukturalne.
Stany Zjednoczone funkcjonują zasadniczo jako jednolity podmiot posługujący się jednym językiem, natomiast
europejski jednolity rynek jest niekompletny. Zróżnico-

OPINIE EBI

Kredyt w wysokości 45 mln EUR udzielony Polpharmie
– największemu w Polsce producentowi leków –
pozwoli sfinansować badania nad przystępnymi
cenowo alternatywami dla obecnych metod leczenia.

wanie języków, którymi się posługujemy, utrudnia przepływ siły roboczej. Poszczególne państwa wciąż stosują
też różne przepisy w odniesieniu do tych samych produktów. Pomimo ogromnych korzyści, jakie przyniosła
nam integracja, Europie nadal daleko do prawdziwie
zintegrowanego jednolitego rynku.
Również duże uzależnienie od kredytów bankowych
stawia europejskie przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji z punktu widzenia innowacyjności. Do wdrażania
innowacji często potrzebny jest partner, który będzie
potrafił rozpoznać obiecujące firmy, podjąć ryzyko i zapewnić płynność finansową. Tak właśnie działają fundusze kapitału wysokiego ryzyka, a w Stanach Zjednoczonych rynek tego rodzaju funduszy jest o wiele bardziej
rozwinięty.
Potrzebne są ogromne inwestycje. Z badań przeprowadzonych przez ekonomistów EBI wynika, że Europa potrzebuje dodatkowych 130 mld EUR rocznie, aby
osiągnąć przyjęty przez Unię Europejską cel dotyczący
przeznaczania 3% PKB na prace badawczo-rozwojowe,
co pozwoliłoby nam zbliżyć się do wskaźników inwestycji B+R innych czołowych gospodarek. Na tym jednak

nie koniec. Europa potrzebuje także: 90 mld EUR rocznie, aby nadążyć za rozwojem zaawansowanych technologii produkcyjnych, 35 mld EUR rocznie, aby dorównać
Stanom Zjednoczonym pod względem finansowania
przez fundusze kapitału wysokiego ryzyka, 10 mld EUR
na budowę nowoczesnych placówek oświatowych oraz
65 mld EUR, aby zrealizować unijne założenia dotyczące
łączności szerokopasmowej, mocy obliczeniowej centrów przetwarzania danych i cyberbezpieczeństwa.
Jeśli ktoś zastanawia się, dlaczego konieczna jest dalsza integracja Europy, odpowiedzią jest właśnie skala
powyższych wyzwań. Żadne państwo europejskie nie
może im sprostać w pojedynkę. EBI przoduje w dziedzinie finansowania innowacji. W ubiegłym roku kredyty
na realizację innowacyjnych projektów osiągnęły rekordową wysokość 18,7 mld EUR, podczas gdy w roku 2008
było to mniej niż 10 mld EUR. Każda z tych inwestycji ma
znaczenie strategiczne.
Szukamy innowacji w każdym projekcie, który oceniamy. Mamy nadzieję, że dzięki temu innowacyjność stanie się nieodłącznym elementem działalności europejskich przedsiębiorstw.
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Zaufany

partner
EBI wspiera innowacyjne gałęzie
przemysłu, kiedy trudno jest im pozyskać
finansowanie ze środków prywatnych,
a także pomaga im, dopóki nie staną się
elementem głównego nurtu.

E

lektrownia fotowoltaiczna w Cestas, która rozpoczęła swoją działalność w grudniu, wytwarza czystą energię mogącą zaspokoić potrzeby co najmniej
jednej trzeciej mieszkańców pobliskiego Bordeaux. Uruchomienie instalacji złożonej z miliona paneli słonecznych jest też ważnym punktem zwrotnym w historii
energetyki przyjaznej dla klimatu – elektrownia w Cestas jest pierwszą dużą inwestycją w technologii fotowoltaicznej, która może konkurować z elektrowniami
konwencjonalnymi.
Budowa elektrowni jest zwieńczeniem wieloletnich wysiłków podejmowanych przez branżę energetyki fotowoltaicznej. W latach 90. ubiegłego wieku i przez większość pierwszej dekady obecnego wieku sektor ten
rozwijał się bardzo powoli. Przełom przyniosły nowe
osiągnięcia techniki i rosnący efekt skali – moc wytwórcza elektrowni słonecznych jest obecnie dziewięciokrotnie większa niż w roku 2009. EBI uczestniczy w tym procesie od samego początku.
„Cestas to pierwsza duża inwestycja fotowoltaiczna, która może konkurować z elektrowniami konwencjonalnymi” – powiedział David González García, starszy inżynier
w wydziale EBI ds. energii odnawialnej. „Od piętnastu lat
notujemy stały spadek kosztów, a obecnie mamy również
do czynienia z większą podażą, standaryzacją urządzeń
i dużym efektem skali”.

Kolejny krok: morskie
elektrownie wiatrowe
i skoncentrowana energia
słoneczna
EBI wielokrotnie angażował się w przedsięwzięcia związane z energią fotowoltaiczną, które nie przyciągały
wystarczających inwestycji ze strony sektora prywatnego. Pozwoliło to sfinansować badania, które ostatecznie
umożliwiły rentowne działanie całej branży. Bank przyjął
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Farma wiatrowa Belwind
położona 46 km od
wybrzeża Belgii

analogiczną strategię w przypadku innych, mniej dojrzałych sektorów energetyki odnawialnej, czego przykładem mogą być duże inwestycje w morskie farmy
wiatrowe w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Belgii oraz
w ogromną instalację wykorzystującą skoncentrowaną
energię słoneczną w marokańskim mieście Warzazat,
której uruchomienie zaplanowano na rok 2016. Morskie
elektrownie wiatrowe i elektrownie wykorzystujące metodę skupiania promieni słonecznych wytwarzają obecnie stosunkowo niewielką część światowej energii, ale
ewolucja technologii fotowoltaicznych zachęca do dalszych inwestycji w tej dziedzinie.
Cestas to 16-tysięczne miasto położone na równinie pomiędzy Bordeaux a wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego.
W rejonie tym występuje duże nasłonecznienie, a latem
temperatury sięgają 42°C. Firma Neoen, która specjalizuje się w energetyce odnawialnej, wykonała większość
prac związanych z budową największej w Europie elektrowni fotowoltaicznej w 2015 roku.
„Energetyka fotowoltaiczna jest już naprawdę konkurencyjna” – powiedziała Céline Lauverjat, dyrektor ds.
inwestycji w dziale funduszy energii odnawialnej firmy

DZIAŁANIA EBI

Gdyby nie zaangażowanie
EBI, sektor morskiej energetyki
wiatrowej nie ruszyłby z miejsca.
Mirova w Paryżu. „Nadszedł przełomowy moment dla
tego sektora”.
Prowadzony przez firmę Mirova fundusz inwestycyjny Eurofideme III o wartości 180 mln EUR zainwestował w projekt Cestas 30 mln EUR (łączny koszt przedsięwzięcia
wynosi 285 mln EUR). Oznacza to, że EBI ma udział kapitałowy w projekcie, ponieważ jest inwestorem funduszu
Eurofideme III. Ponadto Bank zatwierdził kredyty o łącznej
wartości 42 mln EUR na rzecz francuskiego banku finansującego projekt Cestas.

rozwinięte, natomiast technologia elektrowni morskich
znajdowała się jeszcze w powijakach. Gdy wyschły źródła inwestycji prywatnych, do akcji wkroczył EBI. „Banki
komercyjne bardzo niechętnie podejmowały ryzyko” –
powiedział Alessandro Boschi, szef wydziału EBI ds. energii odnawialnej. „Gdyby nie zaangażowanie EBI, sektor
morskiej energetyki wiatrowej nie ruszyłby z miejsca”.

Przedsięwzięcia wymagające
zaangażowania inżynierów
i bankierów

W roku 2008 inwestycja w belgijski projekt Belwind –
przewidujący budowę największej w Europie farmy wiatrowej w odległości 46 km od wybrzeża na wysokości
Zeebrugge, gdzie głębokość wody sięga 37 m – z pewnością wydawałaby się ryzykowna. „Z powodu kryzysu
finansowego zabrakło pieniędzy z sektora prywatnego”
– powiedział Melchior Karigl, specjalista kredytowy ds. finansowania projektów w EBI.

Rola EBI we wspieraniu innowacyjności jest kluczem
do zrozumienia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Niewiele brakowało, aby sektor ten załamał się
w 2008 roku pod wpływem globalnego kryzysu finansowego, który wzbudził w inwestorach szczególną niechęć
do podejmowania ryzyka. Rozwiązania stosowane w lądowych farmach wiatrowych były stosunkowo dobrze

Karigl i jego współpracownicy byli jednak pod wrażeniem technologii umożliwiającej osadzanie fundamentów na głębokości większej niż w przypadku jakichkolwiek realizowanych do tego czasu projektów, a także
śmiałego planu przewidującego wybudowanie 55 wież
wiatrowych na powierzchni 17 kilometrów kwadratowych. EBI udzielił na potrzeby projektu Belwind kredytu
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w wysokości 300 mln EUR, co stanowiło połowę kosztów
inwestycji. Obecnie elektrownia Belwind wytwarza energię wystarczającą do zasilenia 160 tys. belgijskich gospodarstw domowych.
Od tamtego czasu EBI uczestniczył w realizacji innych
dużych inwestycji związanych z energetyką morską
w całej Europie, a w szczególności w Wielkiej Brytanii,
Holandii i Niemczech. Rozważana jest nawet inwestycja
w innowacyjną pływającą farmę wiatrową w Portugalii.
EBI sfinansował około dwóch trzecich całej mocy wytwórczej morskich elektrowni wiatrowych w Europie.
W ramach najnowszej dużej umowy zawartej we wrześniu EBI zobowiązał się do udzielenia kredytu w wysokości 425 mln GBP na budowę farmy wiatrowej Galloper.
Instalacja zlokalizowana 27 km od wybrzeża hrabstwa
Suffolk będzie składać się ze 140 turbin wiatrowych. Projekt Galloper jest finansowany w ramach Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Korzyści ze zmniejszania skali
Przyszłością energetyki odnawialnej nie są jedynie
ogromne inwestycje w krajach rozwiniętych. Istotną zaletą technologii fotowoltaicznej w porównaniu z niektórymi innymi technologiami pozyskiwania energii odnawialnej jest to, że pozwala ona także zmniejszać rozmiary
instalacji. O ile trudno sobie wyobrazić budowę 90-metrowej wieży wiatrowej w ogrodzie, o tyle zamontowanie
kilku paneli słonecznych na dachu domu nie nastręcza
problemów. Łatwość adaptacji sprawia, że energia słoneczna jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem w oddalonych rejonach świata, w których nie ma innych źródeł
energii.
„Energetyka słoneczna rozwija się naprawdę dynamicznie w miejscach, w których nie ma sieci elektroenergetycznej” – powiedziała Sophie Jablonski, inżynier z EBI.
„Na przykład w afrykańskich wioskach jedynymi alternatywnymi źródłami światła są lampy naftowe, które są
drogie w eksploatacji i wytwarzają toksyczne opary”.
Ogromny efekt skali związany z dużymi inwestycjami
w energię słoneczną w Europie doprowadził do spadku cen paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu na instalację paneli mogą już sobie pozwolić pojedyncze
rodziny w oddalonych rejonach świata. „Im więcej dużych inwestycji w energetykę fotowoltaiczną, takich
jak ta w Bordeaux, tym niższe ceny instalacji solarnych
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produkowanych przez fabryki w Chinach” – powiedział
Michael Gera, partner zarządzający w firmie Energy Access
Ventures, która jest jednym z funduszy wspieranych
przez EBI. „W ten sposób duży projekt pod Bordeaux
przyniesie także korzyści małym projektom w Afryce”.
EBI wspiera następujące projekty realizowane na niewielką skalę:
P
 amiga (Participatory Microfinance Group for Africa).
EBI udzielił kredytu w wysokości 4 mln EUR funduszowi, który z kolei pożycza środki instytucjom mikrokredytowym działającym na terenach wiejskich w Afryce.
Instytucje te udzielają kredytów osobom zainteresowanym zakupem zestawów solarnych oraz inwestują
w instalacje nawadniające i zaopatrzenie w wodę pitną. Fundusz działa w wielu państwach afrykańskich,
w tym w Beninie, Burkinie Faso, Kamerunie i Kenii, na
Madagaskarze oraz w Senegalu, Tanzanii i Togo.
E nergy Access Fund. EBI zainwestował 10 mln EUR
kapitału własnego w fundusz udzielający kredytów
przedsiębiorstwom typu start-up zapewniającym
dostęp do energii w Afryce Wschodniej. Celem funduszu jest zapewnienie niezawodnych dostaw energii dla miliona osób o niskich dochodach na terenach wiejskich i częściowo zurbanizowanych w Afryce
Subsaharyjskiej.
„Jeśli chcemy zbudować w Afryce trwały i odpowiedzialny system mikrofinansowania, kredyty muszą być proekologiczne i powszechnie dostępne” – powiedziała
Renée Chao-Béroff, dyrektor funduszu Pamiga. „Energia
fotowoltaiczna jest bardzo ważnym elementem ekologicznej gospodarki opartej na mikrofinansowaniu”.
Globalne ocieplenie nie jest ograniczone granicami państwowymi. Szczęśliwie dla konsumentów energii w Bordeaux i w Beninie to samo dotyczy również działalności
EBI.

W ten sposób duży
projekt pod Bordeaux
przyniesie także korzyści małym
projektom w Afryce.

DZIAŁANIA EBI

Niewielki panel fotowoltaiczny
zasilający pojedynczy dom
w Tanzanii

2015
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INNOWACYJNOŚĆ
jako podstawa konkurencyjności
Przyszłość Europy zależy od tego, czy będzie potrafiła wprowadzać innowacje.
W obliczu postępującej cyfryzacji procesów produkcyjnych rywalizacja ze Stanami
Zjednoczonymi i innymi liczącymi się gospodarkami jest coraz trudniejsza, przez co
inwestycje w ten obszar polityki publicznej nabierają newralgicznego znaczenia.
Właśnie dlatego innowacyjność stanowi jedno z kryteriów przyznawania kredytów
w ramach EFIS.

7
,
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Badania i rozwój

INNOWACYJNOŚĆ
jako podstawa konkurencyjności

Na realizację unijnych założeń dotyczących
łączności szerokopasmowej, mocy
obliczeniowej centrów przetwarzania
danych i cyberbezpieczeństwa potrzeba
65 mld EUR rocznie. EBI zawarł w 2015 roku
wiele umów przygotowujących grunt pod
dalsze działania w tym zakresie.

15,3 mln nowych lub zmodernizowanych łączy cyfrowych
Telecom Italia 500 mln EUR…
7 mln gospodarstw domowych
Nord-Pas-de-Calais 147 mln EUR

Orange Polska 190 mln EUR

Dolna Saksonia 150 mln EUR

Finlandia i Estonia

150 mln EUR

Alzacja 380 tys. przyłączeń

Hesja 150 mln EUR

Malta Telecom 30 mln EUR
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Innowacje nie spadają z nieba – ktoś musi
wpaść na pomysł i dalej go rozwinąć.
Nad innowacjami jutra będą pracować
dzisiejsi studenci, ale Europa pozostaje w tyle
za Stanami Zjednoczonymi, które wydają
dwukrotnie więcej na kształcenie każdego
słuchacza studiów wyższych. Trend ten mają
odwrócić kredyty EBI. W roku 2015 udzieliliśmy
największego jak dotąd kredytu na rzecz uczelni
wyższej, wynoszącego 278 mln EUR.
Kwota ta jest przeznaczona na rozbudowę
zaplecza badawczego Uniwersytetu
w Oksfordzie. W całej Europie z kredytów EBI
korzysta 1,45 mln studentów.

Jorge Fernández Quesada, 22-letni student projektowania
urządzeń medycznych i przedsiębiorczości z Malagi,
jest jedną z pierwszych osób, które otrzymały kredyt na studia
magisterskie w ramach programu Erasmus+ zorganizowanego
przez KE i zarządzanego przez EFI. W programie przewidziano
kredyty dla studentów studiów magisterskich z Hiszpanii
uczących się za granicą oraz dla mieszkańców innych
państw europejskich, którzy odbywają studia magisterskie
w Hiszpanii. Kredyt Erasmus+ obejmuje koszty czesnego
i utrzymania, a jego spłata rozpoczyna się dopiero rok po
ukończeniu studiów. Jorge zaciągnął kredyt na roczne studia
magisterskie w londyńskim Imperial College w MicroBanku –
banku z grupy La Caixa, który specjalizuje się w finansowaniu
odpowiedzialnym społecznie. Przewiduje się, że do roku 2020
kredyty o łącznej wartości 3 mld EUR otrzyma w ramach
programu Erasmus+ 200 tys. studentów.
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INNOWACYJNOŚĆ
jako podstawa konkurencyjności

Inteligentne rozwiązania

EFIS

Janet Thickpenny
i inteligentny licznik
zamontowany w jej domu
w Walii

Inteligentne liczniki ułatwiają konsumentom kontrolowanie wydatków na energię.

D

awniej, gdy Janet Thickpenny chciała zrobić sobie filiżankę kawy, włączała po prostu czajnik
elektryczny. Często zajmowała się w tym czasie czymś innym i zapominała o gotującej się wodzie.
Gdy wreszcie przypomniała sobie o kawie, woda zdążyła już ostygnąć, przez co Janet musiała znowu włączyć czajnik.
Marnotrawstwo skończyło się, gdy Janet zamontowała w swoim domu w nadmorskim mieście Barry w Walii
inteligentny licznik zużycia energii. Urządzenie to – wyposażone w zamontowany w mieszkaniu wyświetlacz
– pozwala na bieżąco śledzić wpływ działających urządzeń na wysokość rachunków za prąd. Przyglądając się
bliżej zużyciu prądu, można też lepiej zorientować się

w kosztach. „Zdziwilibyście się, ile energii zużywa czajnik” – powiedziała Janet.
W całej Europie instaluje się dziesiątki milionów inteligentnych liczników. Zgodnie z wymaganiami przyjętymi przez brytyjski rząd do 2020 roku takie liczniki mają
znaleźć się we wszystkich domach. Masowe wdrożenie
w Wielkiej Brytanii oznacza konieczność zakupu około
53 mln nowych liczników energii elektrycznej i gazu,
a szacowana wartość inwestycji to 10 mld GBP. Inteligentne liczniki w brytyjskich domach mierzą ilość zużywanej energii i gazu w czasie rzeczywistym, co sprzyja
ograniczeniu zużycia. Jest to korzystne dla konsumentów, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii oraz może
przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
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EFIS

Inteligentne inwestycje
Inteligentne liczniki są również przedmiotem największej umowy kredytowej podpisanej w ubiegłym roku
przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych
(EFIS). Korzystając ze wsparcia EFIS, Europejski Bank Inwestycyjny udzieli kredytu w wysokości około 500 mln
EUR na realizację kosztującego łącznie 1,4 mld EUR projektu wdrożenia inteligentnych liczników. Przedsięwzięciem będzie kierować brytyjska firma Calvin Capital,
która finansuje instalację nowych liczników i zarządza
całym procesem w imieniu dostawców energii. Docelowo do 2018 roku EFIS ma wygenerować w Unii Europejskiej nowe inwestycje o wartości 315 mld EUR w opar-

To ogromna inwestycja,
ale nasze zaangażowanie
może sprawić, że rynek chętniej
zaakceptuje ryzyko, a tym
samym zapewnić opłacalność
ekonomiczną projektu.
ciu o początkowe środki przyznane przez EBI i Komisję
Europejską.
Brytyjski konsument nie ma zasadniczo obowiązku zawierania długoterminowej umowy z przedsiębiorstwem,
które instaluje u niego inteligentny licznik. Oznacza to,
że klient może zmienić dostawcę energii w dowolnym
momencie po zainstalowaniu licznika, co utrudnia dotychczasowemu dostawcy odzyskanie środków zainwestowanych w urządzenie. Zjawisko to – zwane w sektorze energetycznym „rotacją klientów” – nie jest niczym
nowym dla firmy Calvin Capital, która od 2002 roku sfinansowała zakup i instalację ponad sześciu milionów
urządzeń pomiarowych, w tym ponad miliona inteligentnych liczników. W ramach jednej transakcji z udziałem EFIS zakupionych zostanie kolejnych siedem milionów liczników.
Model, który firma postanowiła zastosować w ramach
umowy z EBI, chroni dostawców energii przed skutkami
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rotacji klientów. Zakład użyteczności publicznej nie jest
właścicielem licznika, a tym samym nie ponosi konsekwencji zmiany dostawcy przez klienta. Zamiast tego
licznik pozostaje przez cały czas własnością firmy Calvin.
W ten sposób – dzięki pomocy EBI – firma z Manchesteru
może zaoferować rozwiązanie, które sprawdza się niezależnie od wybranego przez klienta dostawcy.

Opłacalność ekonomiczna
EBI udzielił kredytu w ramach EFIS, aby okazać wsparcie
dla modelu zastosowanego przez firmę Calvin, a tym samym przyciągnąć do tego sektora innych inwestorów
i przyczynić się do modernizacji infrastruktury energetycznej. Zaangażowanie EFIS umożliwiło również Bankowi zwiększenie kwoty kredytu i przekroczenie limitu przewidzianego dla standardowej działalności
kredytowej.
„To ogromna inwestycja, ale nasze zaangażowanie może
sprawić, że rynek chętniej zaakceptuje ryzyko, a tym samym zapewnić opłacalność ekonomiczną projektu” –
powiedział Peter Jacobs, szef wydziału EBI ds. finansowania projektó

Wzór do naśladowania
Inteligentny licznik w domu Janet Thickpenny z pewnością zachęcił jej córki do bardziej świadomego korzystania z energii. „Sygnał dźwiękowy ostrzega nas,
jeśli zużywamy więcej energii niż zwykle” – wyjaśnia
Janet. „Moja najmłodsza córka zaczyna wtedy biegać
po domu i wyłączać niepotrzebne urządzenia”.
Zakończenie masowego wdrożenia inteligentnych
liczników przez brytyjskie władze będzie wymagało
jeszcze mnóstwa pracy i inwestycji. Ale jest to wpisane w rolę EFIS – fundusz ten ma stymulować nowe kierunki rozwoju w strategicznych sektorach gospodarki.
Tak właśnie było w omawianym przypadku. Po tym,
gdy EBI udzielił firmie Calvin kredytu i podpisał
w ubiegłym roku inne umowy dotyczące finansowania instalacji 13 milionów inteligentnych liczników w Unii Europejskiej, z reprezentującym bank Peterem Jacobsem skontaktowało się kilka innych firm
z Wielkiej Brytanii zainteresowanych podobną formą
współpracy.

INNOWACYJNOŚĆ
jako podstawa konkurencyjności

Innowacje ratujące życie
Instrument finansowy InnovFin na rzecz zwalczania
chorób zakaźnych powstał w celu finansowania
wczesnych, obarczonych dużym ryzykiem etapów prac
nad szczepionkami, terapiami i urządzeniami medycznymi.
Pierwszym kredytem udzielonym w ramach tego instrumentu
był kredyt w wysokości 10 mln EUR dla szwedzkiej firmy Cavidi, która pracuje
nad urządzeniem monitorującym stan zdrowia osób chorych na AIDS pod
kątem ewentualnego uodpornienia na podawane leki. Urządzenie o nazwie
Ziva – sklasyfikowane przez firmę jako „monitor obciążenia wirusowego” – trafi
na rynek pod koniec 2016 roku. Spośród 35 mln osób zarażonych wirusem HIV
na całym świecie aż 34 mln to mieszkańcy biednych krajów, w których nie ma
specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do monitorowania leków
na AIDS. „Osoby te nie mają po prostu dostępu do diagnostyki” – powiedział
Andrew Oldfield, dyrektor firmy Cavidi. Wkrótce nawet pielęgniarka w oddalonej
od cywilizacji poradni będzie mogła pobrać próbkę krwi, umieścić ją w urządzeniu
Ziva i uzyskać wynik. „Jesteśmy małą firmą oferującą nowatorską technologię,
dlatego wsparcie EBI miało dla nas kluczowe znaczenie” – dodał Oldfield.
„Teraz mamy duże szanse wprowadzić ten produkt na rynek i naprawdę pomóc
potrzebującym”.
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Duże wsparcie dla MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Większość Europejczyków pracuje w małych i średnich przedsiębiorstwach, dlatego
wspieranie tego sektora jest niezwykle ważne. Ponadto małe firmy i przedsiębiorstwa
typu start-up tworzą innowacyjne koncepcje, dlatego od dużych inwestycji w ten
sektor zależy konkurencyjność Europy.
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Duże wsparcie dla
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W roku 2015 EBI:
udzielił kredytów, które
pozwoliły utworzyć i utrzymać
4,1 mln miejsc pracy
w europejskich małych i średnich
przedsiębiorstwach oraz spółkach
o średniej kapitalizacji;

W roku 2015 EFI:
dwukrotnie zwiększył liczbę
transakcji z MŚP, zawierając
85 transakcji kapitałowych oraz 119
transakcji gwarancyjnych
i mikrokredytowych o wartości
6,96 mld EUR, co pozwoliło
uruchomić inwestycje o wartości

26,89 mld EUR;

przeznaczył 29% pomocy
finansowej na wspieranie
małych i średnich
przedsiębiorstw;

przeprowadził 25 transakcji z udziałem
kapitału wysokiego ryzyka angażując
łącznie 812 mln EUR i uruchamiając
w ten sposób inwestycje o wartości

3,4 mld EUR;

wsparł o 13% więcej małych
i średnich przedsiębiorstw;

przekroczył o 29%
założenia w zakresie
zawartych transakcji

mikrokredytowych i gwarancji.
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Gwarancje stymulujące wzrost
w Hiszpanii i na Malcie
EBI, EFI i Komisja Europejska podpisały
z Hiszpanią i Maltą umowy dotyczące zarządzania
programami, które mają pobudzić rozwój sektora
małych i średnich przedsiębiorstw w tych krajach.
EFI będzie udzielać pośrednikom finansowym
gwarancji kredytowych i pokrywać 50% strat
ponoszonych przez nich w związku z kredytami
dla sektora MŚP. W zamian za to pośrednicy będą
udzielać kredytów z niższym oprocentowaniem.
Przewiduje się, że realizacja programu pozwoli
wygenerować wsparcie finansowe o wartości
3 mld EUR w 16 regionach Hiszpanii, a także
umożliwi pozyskanie wsparcia
w wysokości 60 mln EUR dla małych i średnich
przedsiębiorstw na Malcie.

Efektywność energetyczna
w małych firmach
Nowa, wspólna inicjatywa EBI
i Komisji Europejskiej
o nazwie Finansowanie
z Sektora Prywatnego na rzecz
Efektywności Energetycznej
(PF4EE) umożliwia finansowanie
małych projektów dotyczących
efektywności energetycznej,
którymi zarządzają banki
krajowe. Pierwsze umowy
zawarto w Czechach, Hiszpanii
i Francji. Docelowo Bank chce
zawrzeć umowy z 10–15 bankami
i udzielać w ramach programu
PF4EE kredytów o wartości około
250 mln EUR rocznie.
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Francuska minister Ségolène Royal na
ceremonii podpisania umowy w ramach
PF4EE z bankiem Crédit Coopératif

Duże wsparcie dla
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Gdy Ren zasila swoje dopływy

EFIS

To był
znakomity rok…
Wszystko dzięki EFIS.

Sebastian Wilbs
w swoim zakładzie
pod Düsseldorfem

Wielki plan inwestycyjny dla Europy pomaga małym firmom

R

zeka Düssel omija łukiem wioskę Gruiten, a potem rozdziela się na cztery różne strumienie wijące się meandrami w kierunku Renu. Na mapie końcowy, kręty odcinek rzeczki przypomina
nieco schemat kredytu, który Simone Wilbs i jej mąż
Sebastian otrzymali na sfinansowanie rodzinnej firmy w Gruiten, przedstawiający misterną strukturę
gwarancji i kontrgwarancji. Duże instytucje europejskie i niemieckie banki stojące ostatecznie za tym
kredytem uważają, że tak samo, jak mniejsza rzeka
zasila większą, tak i małe przedsiębiorstwa – takie
jak fabryka profili metalowych prowadzona przez
Simone i Sebastiana – muszą przetrwać, aby umożliwić prężne działanie otaczającego je środowiska
gospodarczego.

Oznacza to, że pomoc otrzymana przez rodzinę
Wilbsów jest istotna nie tylko dla niewielkiego grona osób
pracujących w ich zakładzie – choć w tym przypadku
z pewnością ma zasadnicze znaczenie. „Gdybyśmy nie
otrzymali kredytu, nie moglibyśmy prowadzić działalności”
– powiedziała Simone, która pracuje razem z mężem, dwoma pełnoetatowymi pracownikami (wśród których jest jej
szwagier) i trzema pracownikami zatrudnionymi na niepełnym etacie (wśród których jest założyciel firmy – jej ojciec).
„Nie jesteśmy wielkim przedsiębiorstwem. Prowadzimy
firmę rodzinną, ale tak czy inaczej musimy mieć na koniec miesiąca pieniądze, aby wypłacić pensje naszym
pracownikom niezależnie od tego, kiedy otrzymamy
zapłatę od klientów”.
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Dynamiczne działania na rzecz
EFIS
Europejski Fundusz Inwestycyjny, który pomógł sfinansować kredyt w wysokości 30 tys. EUR dla państwa Wilbsów, oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich
przedsiębiorstw w całej Europie. Od roku 2015 ze wsparcia EFIS korzysta program COSME, którym EFI zarządza
w imieniu Komisji Europejskiej. Wsparcie to umożliwiło
dwukrotne zwiększenie kwoty kredytów gwarantowanych przez COSME, a także pozwoliło kontrahentom EFI
dwukrotnie szybciej udzielać kredytów i gwarancji.
Wniesiony przez EFI wkład do EFIS powinien umożliwić pozyskanie finansowania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości 75 mln EUR.
Możemy to porównać do Renu, do którego uchodzi wiele mniejszych dopływów – takich jak Düssel.
Chodzi o stworzenie warunków, w których banki faktycznie udzielające kredytów małym firmom nie muszą
tak bardzo obawiać się ryzyka kredytowego, ponieważ
znaczna część tego ryzyka jest przenoszona w ramach
programu COSME na EFI (ze wsparciem EFIS). Oczywiście
w takiej sytuacji banki znacznie chętniej udzielają kredytów, co jest korzystne dla małych firm. „Tego rodzaju kredyty są bardzo ważne dla firm debiutujących na
rynku lub działających na nim od niedawna” – powiedział Lars Testorf, wiceprezes ds. zarządzania produktami w banku KfW we Frankfurcie. „Bez nich wiele małych
firm spotkałoby się z odmową ze strony swoich banków”.
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W roku 2015 EFI podpisał z bankiem KfW umowę, dzięki której do 2018 roku bank ten udzieli nowym firmom
w Niemczech kredytów o łącznej wartości 1 mld EUR.
Z oferty może skorzystać ponad 20 tys. niemieckich
przedsiębiorstw typu start-up. Bez pomocy EFIS Europejski Fundusz Inwestycyjny nie dysponowałby w ramach programu COSME środkami, które umożliwiłyby
zawarcie w 2015 roku podobnej umowy.

Wypełnianie luk na rynku
Małe firmy w całej Europie mają utrudniony dostęp do
kredytów. Banki dysponują co prawda dużymi środkami finansowymi, ale uważają, że mniejsze firmy są narażone na większe ryzyko niż duże przedsiębiorstwa. W tej
sytuacji EFIS stara się zapewnić bankom i prywatnym inwestorom większe poczucie bezpieczeństwa w związku
z dokonywanymi inwestycjami. Znakomitym przykładem
takich działań jest umowa dotycząca kontrgwarancji dla
gwarancji udzielanych przez czeski państwowy bank rozwoju ČMZRB, podpisana przez EFI w sierpniu 2015 roku.
„Nie ma problemu z płynnością, ale banki wymagają zabezpieczenia, którego brakuje” – powiedział Lubomir
Rajdl, zastępca dyrektora generalnego praskiego banku.
„Nasz program skutecznie wypełnia lukę na rynku”.
Do końca 2015 roku ČMZRB udzielił gwarancji dotyczących kredytów dla 400 małych przedsiębiorstw. „To
był znakomity rok” – powiedział Rajdl. „Wszystko dzięki
gwarancji COSME wspartej środkami z EFIS”. Rajdl przewiduje, że w kolejnych dwóch latach program umożliwi

Duże wsparcie dla
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

EFIS
udzielenie kredytów o wartości 160 mln EUR, z których
skorzysta 1400 małych przedsiębiorstw.

się w jednym obszarze działalności, drugi pozwala utrzymać firmę, dopóki sytuacja się nie poprawi”.

Jedna z pierwszych gwarancji udzielonych przez ČMZRB
dotyczyła kredytu w wysokości 92 500 EUR dla firmy
OVEX Plus, która zajmuje się gospodarką odpadami
w Ostrawie – trzecim co do wielkości mieście Czech.
Dzięki kredytowi i środkom własnym firma OVEX mogła zakupić nową technologię umożliwiającą bezpyłowe
składowanie popiołu wytwarzanego przez firmy z branży energetycznej, górniczej i metalurgicznej na terenie
Moraw i Śląska. Technologia ta ma szczególne znaczenie
w regionie, w którym produkcja przemysłowa wywiera niekorzystny wpływ na jakość powietrza. „Dzięki tej
technologii możemy trwale i skutecznie umocnić naszą
pozycję na rynku energetycznym” – powiedział Miroslav
Olszovy, dyrektor wykonawczy w firmie OVEX. „Nowa
technologia ma też pozytywny wpływ na środowisko, co
jest bardzo ważne, szczególnie dla naszego regionu”.

Firma Dikowa mieści się w 5-tysięcznym Orjachowie,
gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż w skali kraju,
a płace wynoszą zaledwie połowę średniej krajowej.
W okolicy jest też stosunkowo niewielu wykwalifikowanych robotników. „Szkolę ludzi, którzy nie mają wykształcenia, i robię z nich specjalistów” – podkreślił Dikow.
Pierwsze 104 kredyty udzielone przez Cibank w ramach
gwarancji EFIS mają łączną wartość 17,7 mln EUR. Przedstawiciele Cibanku przewidują, że do końca realizacji
programu – opiewającego na kwotę 100 mln EUR – bank
udzieli wsparcia 700 małym i średnim przedsiębiorstwom w Bułgarii.
Czy to nad Renem, czy nad Dunajem, wsparcie udzielane
przez EFIS programowi COSME już dzisiaj napędza europejską gospodarkę.

Wsparcie nad Dunajem
Za pośrednictwem niewielkich kredytów EFIS może docierać z pomocą do każdego zakątka Europy. Na bułgarskim brzegu Dunaju Georgi Dikow prowadzi zakład
produkujący rusztowania i sprzęt budowlany. Dzięki
kredytowi w wysokości 34 tys. EUR udzielonemu przez
Cibank w Sofii mógł zakupić w Niemczech używany
kombajn. „W Bułgarii dobrze jest mieć więcej niż jedno
źródło przychodów” – wyjaśnił Dikow, który zatrudnia
45 osób w zakładzie produkcyjnym i kolejnych pięć na
100-hektarowej działce rolnej. „Jeśli sprawy nie układają

Gdybyśmy nie
otrzymali
kredytu, nie moglibyśmy
prowadzić działalności.
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Bezpieczna

przystań finansowa
Dla uchodźców mikrokredyty są często jedynym sposobem na uzyskanie
finansowania

P

odczas studiów inżynierskich w Iraku Said
al-Obaidi opracował metodę przesyłania zaszyfrowanych wiadomości między przeciwnikami reżimu
Saddama Husseina. Gdy w 1992 roku podziemne ugrupowanie zostało zdekonspirowane, niektórzy współspiskowcy al-Obaidiego zostali straceni, a inni otrzymali
wyroki dożywotniego więzienia. On sam został wtrącony na cztery lata do cieszącego się ponurą sławą więzienia Abu Ghraib. Po obaleniu dyktatora al-Obaidi uciekł
przed przemocą na tle religijnym, która ogarnęła jego
ojczyznę.
Ostatecznie trafił jako uchodźca do Belgii, gdzie postanowił założyć firmę naprawiającą laptopy. Banki odmówiły mu kredytu w wysokości 3 tys. EUR, którego potrzebował, aby wynająć lokal. Udał się więc do brukselskiej
agencji microStart, która oferuje kredyty dla firm już od
kwoty 500 EUR. Dzięki kilku kredytom udzielonym przez
microStart oraz własnej ciężkiej pracy al-Obaidi prowadzi dziś dobrze prosperujący warsztat na zielonym Boulevard Anspach w centrum Brukseli. „W firmie microStart pracują bardzo życzliwi ludzie. Czułem, że są po
mojej stronie, zanim jeszcze przyznali mi kredyt”.
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Uchodźcy osiedlający się w nowym kraju – tacy jak al-Obaidi – mają ograniczony dostęp do finansowania.
Nawet osoby przemieszczające się wewnątrz Unii coraz
częściej spotykają się z odmową ze strony banków stosujących zautomatyzowane procedury kredytowe, ponieważ nie mają wymaganych danych. W związku z tym
EFI rozszerzył w 2015 roku swój program mikrofinansowania, podpisując z sześcioma instytucjami mikrokredytowymi w całej Europie umowy gwarancyjne pozwalające uruchomić kredyty o wartości 237 mln EUR dla 20 tys.
małych firm. Z uwagi na duży napływ uchodźców z Bliskiego Wschodu i wzmożony ruch pracowników szukających stabilnych źródeł dochodów wewnątrz Unii Europejskiej kredyty mają coraz większe znaczenie dla
przyszłości gospodarczej naszego kontynentu. Pośrednicy mikrofinansowi już teraz sygnalizują, że aż 70% ich
klientów stanowią osoby urodzone za granicą.

Ochrona przed lichwiarzami
„Wiele osób, które obecnie uzyskują status uchodźcy,
skorzysta w przyszłości z usług instytucji mikrokredytowych” – powiedział Faisal Rahman, założyciel londyńskiej

Duże wsparcie dla
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Czułem, że są po mojej stronie,
zanim jeszcze przyznali mi kredyt.

agencji finansowania odpowiedzialnego społecznie Fair
Finance, która otrzymała wsparcie w postaci gwarancji
EFI. „Wiele innych znajdzie też zatrudnienie w firmach
otrzymujących mikrokredyty”. Fair Finance i inne instytucje kredytowe o nastawieniu prospołecznym starają się
wyrwać małe firmy z uścisku kredytodawców pobierających zawyżone odsetki i opłaty. Lukę między potrzebami finansowymi małych firm a kwotami, jakie są im gotowe pożyczać banki, szacuje się na 2 mld GBP rocznie.

kredytu, dlatego przez pierwszy rok pobytu we Florencji pozostawał bez pracy. W końcu trafił do agencji mikrokredytowej PerMicro, która działa w całych Włoszech.
Babayan otrzymał kredyt w wysokości 25 tys. EUR, dzięki któremu otworzył restaurację serwującą tradycyjne
potrawy kuchni ormiańskiej. „Otrzymałem szansę, aby
stworzyć we Włoszech mały zakątek Armenii i poczuć się
jak w domu” – powiedział. „Nie miałem innej opcji. Nie
miałem planu B”.

Mikrokredyty są dla wielu uchodźców jedyną realną
nadzieją. Przykładem może być Vardan Babayan, który z powodzeniem spopularyzował kuchnię ormiańską
w miejscu, w którym temat jedzenia traktuje się bardzo
poważnie – toskańskiej Florencji. Vardan opuścił Armenię w czasie wewnętrznego konfliktu zbrojnego, a następnie tułał się przez Rosję, Ukrainę i Austrię, aby w końcu dotrzeć do Włoch. Miejscowe banki odmówiły mu

Znajdowanie akceptacji
Osoby uciekające przed zawirowaniami politycznymi nie
zawsze szukają małych kredytów. Szwedzka firma Almi –
państwowa agencja kredytowa wspierająca małe przedsiębiorstwa – pożyczyła 1,5 mln EUR dwóm braciom
z Pakistanu, którzy opracowali technologię wytwarzania
desek z plew ryżowych. Nasir Gill przeniósł się do Europy jeszcze przed wybuchem zamieszek na tle politycznym w Pakistanie w 2009 roku, aby nadzorować działalność eksportową prowadzonej przez obu braci firmy
Green Plank. Jego brat Jamshaid, który został w Lahore
i kierował zakładem produkcyjnym firmy, był coraz bardziej sfrustrowany korupcją – zwłaszcza w miejscowym
przedsiębiorstwie energetycznym, którego przedstawiciele wymuszali na nim łapówki, grożąc odcięciem
dostaw energii do fabryki. Miarka przebrała się, gdy po
załamaniu porządku publicznego Jamshaid padł ofiarą napadu z bronią w ręku. „Tam mieliśmy do czynienia
z prawdziwym koszmarem” – mówi Nasir, który mieszka obecnie w Malmö. „Tutaj jesteśmy akceptowani jako
ludzie i jako przedsiębiorcy. Tam nie akceptowano nas
wcale”.
„Akceptacja” to właściwe słowo. W roku 2015 bracia
Gill, którzy mają zezwolenie na stały pobyt w Szwecji,
otrzymali nagrodę dla „Nowego budowniczego roku”
wręczoną przez symbol szwedzkiego establishmentu
– króla Karola XVI Gustawa.
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INFRASTRUKTURA
dla połączonej Europy
Handel odbywa się dzisiaj w skali globalnej, dlatego europejskie firmy muszą
dysponować siecią połączeń między sobą oraz z resztą świata, która pozwoli im
skutecznie konkurować w nowych warunkach. EBI finansuje technologie
usprawniające funkcjonowanie naszych miast i umożliwiające tworzenie
nowoczesnych połączeń komunikacyjnych między nimi. Warto również pamiętać,
że sukces gospodarczy zależy także od dobrego stanu zdrowia społeczeństwa.
W związku z tym wspieramy infrastrukturę opieki zdrowotnej, która przyczynia się
do poprawy jakości życia wszystkich Europejczyków.

Rodzaje
wspieranych
projektów:
29

Konkurencyjne i bezpieczne
dostawy energii

33

Rewitalizacja obszarów
miejskich
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INFRASTRUKTURA
dla połączonej Europy

Moc wytwórcza elektrowni 2 828 MW
94% energii odnawialnej

30 904 km wybudowanych

lub zmodernizowanych linii
energetycznych

Bezpieczna woda pitna dla
20,8 mln osób

Lepsze usługi sanitarne dla
19,9 mln osób

Mniejsze ryzyko powodzi dla
2,5 mln osób
Dostawy energii do 2,34 mln
gospodarstw domowych dzięki
projektom finansowanym przez EBI

Nowa lub zmodernizowana
infrastruktura miejska dla
3,17 mln osób

185 312 wybudowanych
lub wyremontowanych tanich
mieszkań i lokali socjalnych

Większa o 380 mln liczba
przewiezionych pasażerów

Wyższy poziom opieki
zdrowotnej dla 9,8 mln osób
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Pociągiem przez Włochy
EBI dofinansował kwotą 300 mln EUR zakup nowych składów kolejowych, które będą kursować na
terenie Lacjum, Toskanii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu i Ligurii. Transakcja ta dobrze ilustruje rolę EFIS,
którego wsparcie umożliwia bankowi potwierdzenie wiarygodności przedsiębiorstwa wobec inwestorów
prywatnych. Udostępnione środki posłużą EBI do nabycia obligacji wyemitowanych przez włoskie koleje
państwowe – Ferrovie dello Stato. Te z kolei przekażą wpływy ze sprzedaży obligacji spółce zależnej
Trenitalia, która dokona faktycznego zakupu taboru. Inwestorzy potrzebowali jednoznacznego sygnału
dotyczącego obsługi zadłużenia Ferrovie dello Stato, ponieważ przedsiębiorstwo to może zostać
w niedługim czasie częściowo sprywatyzowane. Kredyt z EFIS pokazał, że spółka może liczyć na wsparcie
EBI w trakcie ewentualnych przekształceń. Posunięcie to zostało dobrze przyjęte przez rynek i umożliwiło
spółce Trenitalia dalszą modernizację taboru szynowego.

28

Sprawozdanie z działalności

2015

INFRASTRUKTURA
dla połączonej Europy

Zejście do podziemia
Fińskie miasto Espoo, w którym temperatura spada zimą
nawet do -25 °C, reklamuje się jako świetne miejsce na zimowe wycieczki w pobliskim parku narodowym, spacery po lodowym ogrodzie i przejażdżki po lesie saniami
zaprzężonymi w psy rasy husky. Obok bajecznych zimowych krajobrazów miasto ma jednak poważny problem
z oczyszczaniem ścieków, ponieważ osady ściekowe
i urządzenia służące do ich uzdatniania zamarzają i wymagają ogrzewania, co pociąga za sobą znaczne koszty.

Dzięki dwukrotnie większej mocy przerobowej umożliwi oczyszczanie ścieków wytwarzanych przez 550 tys.
osób. Niektóre elementy obiektu – głównie budynki
administracyjne i skład biogazu – znajdą się nad ziemią, ale cały proces oczyszczania będzie realizowany
w pomieszczeniach wykutych w skale. Rozwiązanie to
umożliwi ochronę znajdującego się na terenie obiektu
lasu, który jest siedliskiem zagrożonych wyginięciem
polatuch syberyjskich.

Rozwiązaniem jest projekt o wartości 371 mln EUR (dofinansowany przez EBI kwotą 200 mln EUR), który przewiduje wybudowanie oczyszczalni ścieków w podłożu
skalnym pod miejscowością Blominmäki położoną niedaleko na zachód od Espoo. „Temperatura w jaskiniach
jest bardzo przyjemna” – powiedział Jukka Piekkari, dyrektor regionalnego urzędu ds. usług w zakresie ochrony środowiska w Helsinkach, który odpowiada za budowę oczyszczalni. „To naprawdę niezwykłe miejsce”.

Nowa oczyszczalnia umożliwi również odzyskiwanie
z osadów ściekowych:

Obiekt w Blominmäki zastąpi dotychczasową oczyszczalnię wybudowaną na otwartym terenie w 1963 roku.

3 00 ton fosforu rocznie do produkcji nawozów,
3 00 ton azotu rocznie do produkcji
nawozów,
m
 etanu w ilości umożliwiającej
wytworzenie energii elektrycznej
dla 20 tys. domów.
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Port w Amsterdamie – inny
niż u Jacques’a Brela
Gdy Jacques Brel pisał swoją balladę
o marynarzach z Amsterdamu, statki
wpływały do portu przez wybudowaną
w 1929 roku śluzę Noordersluis. Robią to
do dzisiaj, ale wkrótce powstanie z myślą
o nich nowa, znacznie większa konstrukcja.
Dzięki pomocy finansowej EBI w wysokości
165 mln EUR w IJmuiden powstanie
największa na świecie śluza o długości
500 m, szerokości 70 m i głębokości
18 m, która umożliwi dostęp do portu
w Amsterdamie – czwartego w Europie pod
względem ruchliwości – i Kanału
Morza Północnego.

Bezpieczeństwo energetyczne dla krajów bałtyckich
Gazociąg o długości 110 km – wybudowany przez firmę Amber Grid dzięki
kredytowi EBI w wysokości 28 mln EUR – połączył port w litewskiej Kłajpedzie
z główną siecią gazową kraju. Za jego pośrednictwem płynny gaz ziemny
dostarczany statkami może być przesyłany dalej do innych części Litwy, a także na
Łotwę i do Estonii. Dla państw uzależnionych obecnie od dostaw gazu z Rosji jest to
ważny krok w stronę bezpieczeństwa energetycznego.
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Pomoc w nagłych przypadkach

EFIS

Program UE stworzony z myślą o stymulowaniu europejskiej
gospodarki pomaga sfinansować budowę największego szpitala
ratunkowego w Wielkiej Brytanii.

O

soba odczuwająca drętwienie jednej strony ciała,
problemy z mówieniem i zaburzenia widzenia powinna natychmiast udać się do najbliższego szpitala. W Birmingham jest to szpital Birmingham City. Tamtejszy zespół medycyny ratunkowej stwierdziłby w takim
przypadku udar mózgu i ustabilizowałby stan pacjenta,
ale specjalistyczne leczenie wymagałoby dziesięciominutowego przejazdu karetką do oddalonego o około
8 km oddziału udarowego w szpitalu Sandwell w West
Bromwich. Dla pacjentów z ostrymi dolegliwościami
stracony czas może mieć zasadnicze znaczenie.

„Szybszy dostęp do właściwych usług ratownictwa medycznego przekłada się na szybsze i skuteczniejsze leczenie” – mówi dr Roger Stedman, dyrektor ds. medycznych w funduszu NHS Sandwell and West Birmingham.
„Ograniczenie komplikacji, które wiążą się niekiedy
z długotrwałym leczeniem, może nawet uratować komuś życie”.

Fundusz prowadzący obydwa szpitale chce rozwiązać
problem rozdzielenia jednostek ratownictwa medycznego poprzez wybudowanie kosztem 350 mln GBP nowego szpitala – Midland Metropolitan – w połowie drogi

Liczący 669 łóżek szpital Midland Metropolitan będzie
miał największy w Wielkiej Brytanii oddział ratownictwa medycznego, a także będzie dopiero drugim w kraju szpitalem specjalizującym się w leczeniu ostrych scho-

EFIS dla ratownictwa
medycznego

między dotychczasowymi placówkami. Nowy szpital będzie specjalizował się w leczeniu nagłych przypadków.
Dzięki temu wszyscy mieszkańcy będą wiedzieć, dokąd
powinni się udać w przypadku niespodziewanego, poważnego zachorowania, a na miejscu będą mieć natychmiastowy dostęp do wszystkich lekarzy specjalistów.
Przyjęte rozwiązanie będzie miało rzeczywisty wpływ
na zdrowie, a niekiedy również szanse przeżycia 550 tys.
mieszkańców obsługiwanego przez szpital rejonu.
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rzeń. Europejski Bank Inwestycyjny finansuje 120 mln GBP
z łącznych kosztów projektu w ramach Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – programu zabezpieczonego gwarancją w wysokości 16 mld
EUR ze strony Komisji Europejskiej oraz wkładem w wysokości 5 mld EUR ze środków własnych EBI.
Ważnym zadaniem funduszu jest wspieranie projektów,
których nie chcieliby w przeciwnym razie finansować na
konkurencyjnych warunkach prywatni inwestorzy. Zwykle dzieje się tak z powodu określonych czynników ryzyka, które zniechęcają inwestorów z sektora prywatnego
lub zmniejszają opłacalność projektów.

Akceptacja ryzyka
W przypadku szpitala Midland Metropolitan ryzyko było związane z 30-letnią umową między funduszem a spółką powołaną do nadzorowania budowy
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i utrzymania nowego szpitala, którą kierują i w której większość udziałów mają podmioty z sektora
prywatnego.
Brytyjski rząd zmienił wcześniej umowę ogólną,
wprowadzając nieco surowsze wymagania co do
wyników osiąganych przez tego typu spółki (chociaż realizowane przedsięwzięcie ma strukturę powszechnie stosowaną w przypadku partnerstw publiczno-prywatnych). Z uwagi na to, że Midland
Metropolitan miał być pierwszym dużym szpitalem
finansowanym zgodnie z nowymi wymaganiami, zawarta umowa mogła zostać uznana za bardziej ryzykowną niż w przypadku wcześniejszych podobnych projektów. Prywatni inwestorzy mogli obawiać
się, że gdyby spółka realizująca projekt nie osiągnęła
wymaganych wyników, fundusz NHS mógłby łatwiej
rozwiązać umowę. To z kolei utrudniłoby inwestorom
odzyskanie zainwestowanych środków.

INFRASTRUKTURA
dla połączonej Europy

EFIS
Właśnie wypełnianie tego rodzaju „luk w rynku” było
powodem, dla którego w 2015 roku powołano do życia
EFIS. EBI postanowił zrealizować projekt budowy szpitala Midland Metropolitan jako jeden z pierwszych projektów wspieranych przez EFIS.
„Rynek nie zdecydował się jeszcze, jak należy potraktować ryzyko związane z nową umową” – powiedział Peter Jacobs, szef wydziału EBI ds. finansowania projektów.
„Dla nas ryzyko to jest do przyjęcia, zwłaszcza że realizacja projektu oznacza również rewitalizację dawnych terenów przemysłowych”.

Od śrub i nakrętek do
elektronicznych kartotek
pacjentów
Szpital Midland Metropolitan zostanie wybudowany w miejscowości Smethwick położonej na zachód od
centrum Birmingham. Obiekt powstanie na terenach, na
których w latach 40. XIX wieku znajdowała się fabryka
śrub i nakrętek, a później również fabryka samochodów.
Po ukończeniu budowy w październiku 2018 roku szpital
będzie miał dziewięć sal operacyjnych, duży oddział intensywnej terapii oraz oddział położniczy z dwiema wyspecjalizowanymi salami operacyjnymi.
W nowym szpitalu zostanie zastosowanych wiele innowacyjnych rozwiązań:

Współpraca
publiczno-prywatna
Kredyt w wysokości 70 mln EUR
udzielony przez EBI w ramach
EFIS przyczyni się do realizacji
innowacyjnego programu budowy
14 ośrodków podstawowej
opieki medycznej w całej Irlandii,
prowadzonego w modelu partnerstwa
publiczno-prywatnego. Celem
przedsięwzięcia jest unowocześnienie
systemu opieki zdrowotnej
i zapewnienie szerokiej gamy świadczeń
w każdej placówce.

D
 zięki wyeliminowaniu dokumentów papierowych
cały personel będzie miał pełny i natychmiastowy dostęp do elektronicznych kartotek wszystkich pacjentów (zgodnie z przewidywaniami w szpitalu będzie
się leczyć 400 tys. osób rocznie).
„ Poradnie szybkiej obsługi” będą oceniać stan zdrowia nowych pacjentów i szybko kierować ich do doświadczonych specjalistów. Umożliwi to szybkie wypisywanie wielu osób, które w przeciwnym razie
zostałyby przyjęte na dłuższy pobyt.
„Chcemy szybko diagnozować, badać i leczyć naszych
pacjentów, aby nie musieli zostawać w szpitalu dłużej,
niż jest to konieczne” – powiedział dr Matthew Lewis, dyrektor ds. medycyny i ratownictwa medycznego w funduszu NHS. „W nowych warunkach niewątpliwie będziemy mogli zapewnić lepszą opiekę”.
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Ochrona KLIMATU
i ŚRODOWISKA dla przyszłych
pokoleń
Wspieramy projekty promujące czyste powietrze, bioróżnorodność i zrównoważony
transport, przyczyniając się w ten sposób do zachowania środowiska, w którym
będą żyć nasze dzieci. Jednocześnie tworzymy innowacyjne rozwiązania, które
zapewnią im pomyślniejszą przyszłość.

19

na ochronę
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Rodzaje wspieranych
projektów:
58
49

2015

środowiska

Ochrona
środowiska

Zrównoważony Energia odnawialna
transport
i efektywność
energetyczna

Ochrona KLIMATU i ŚRODOWISKA
dla przyszłych pokoleń

Efektywność
energetyczna

3,6 mld EUR

Transport niskoemisyjny
i przyjazny dla
środowiska

10,3 mld EUR

Energia
odnawialna

3,3 mld EUR

Badania, rozwój
i innowacje

1,6 mld EUR
Zalesianie, woda, ścieki
i inne sektory

1 mld EUR

Adaptacja do zmian
klimatycznych

0,9 mld EUR
Bank zobowiązał się, że kredyty na
przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych będą stanowiły
co najmniej 25% łącznej sumy
kredytów we wszystkich obszarach
polityki publicznej.
W roku 2015 EBI udzielił kredytów w wysokości
20,7 mld EUR na walkę ze skutkami zmian
klimatycznych.
Stanowi to 27% wszystkich kredytów,
30% kredytów udzielonych poza UE,
i 31% kredytów udzielonych w krajach
rozwijających się.
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Niski wskaźnik dźwigni przyciągający duże
inwestycje
Copenhagen Infrastructure II zachęca fundusze emerytalne do inwestowania
w energię odnawialną

O

sadzenie 67 wież wiatrowych o wysokości 90 metrów każda na dnie wzburzonego Morza Północnego to niełatwe zadanie; dziecinną igraszką nie
jest też przekształcanie odpadów drewna w energię
elektryczną. To jednak nic w porównaniu z pozyskaniem
miliardów euro na realizację tych przedsięwzięć od inwestorów, którzy zwykle nie podejmują dużego ryzyka. To dopiero wymaga umiejętności nieszablonowego
myślenia.
Przed powyższym wyzwaniem stanęła duńska firma
Copenhagen Infrastructure Partners – specjalizująca się
w zarządzaniu funduszami inwestującymi w infrastrukturę energetyki odnawialnej – przy tworzeniu trzeciego
dużego funduszu inwestycyjnego. Zaplanowanie inwestycji o znacznie niższym poziomie dźwigni finansowej
niż w przypadku innych podobnych funduszy umożliwiło firmie pozyskanie około 2 mld EUR – głównie od funduszy emerytalnych i innych zwykle ostrożnych inwestorów. Gdyby nie inteligentna struktura, jaką zarządcy
znaleźli dla funduszu, większość inwestorów instytucjonalnych prawdopodobnie nie zainwestowałaby w nowe
technologie energetyczne, które są zwykle uznawane
za stosunkowo ryzykowne. „Chcieliśmy, aby tego rodzaju inwestycje stały się atrakcyjne i przystępne dla inwestorów instytucjonalnych” – powiedziała Stephanie
Bendorff Ropcke, wiceprezes firmy Copenhagen Infrastructure Partners.
W rezultacie powstał fundusz Copenhagen Infrastructure II, który rozpoczął swoją działalność we wrześniu
2014 roku dzięki środkom pochodzącym od ośmiu
duńskich inwestorów instytucjonalnych. Gdy w lipcu
2015 roku zakończono pozyskiwanie środków, fundusz
miał 19 inwestorów. Wśród nich znalazł się także EBI,
którego wkład był pierwszym udziałem kapitałowym
wniesionym za pośrednictwem EFIS.

Potrzeby inwestorów i rola EFIS
Ważnym zadaniem EFIS jest zachęcanie prywatnych inwestorów do działania w obszarach, od których zwykle
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stronią. Pozwala to zaspokoić ważną potrzebę inwestorów, a jednocześnie realizować cel polityki EFIS. „Inwestorzy instytucjonalni dysponują ogromnymi środkami
i muszą je gdzieś inwestować, ponieważ stopy procentowe są obecnie bardzo niskie i nie zapewniają wystarczająco dużego zwrotu” – powiedziała Barbara Boos, współzarządzająca funduszami kapitałowymi w wydziale EBI
ds. zmian klimatycznych i środowiska. Inwestorzy instytucjonalni są też często nieufni wobec stosunkowo mało
sprawdzonych technologii. Wolą szukać pewnych inwestycji, ponieważ muszą chronić środki przeznaczone na
emerytury ubezpieczonych. Jak wyjaśniła Boos, struktura funduszu Copenhagen Infrastructure II pozwala „ukierunkować ich płynność finansową na inwestycje, których
normalnie nie chcieliby finansować”.
PensionDanmark, główny inwestor funduszu Copenhagen Infrastructure II, jest jednym z największych orędowników wspierania gospodarki niskoemisyjnej przez
inwestorów instytucjonalnych. Wpłynęło to na strukturę
funduszu i sprawiło, że stał się atrakcyjny dla instytucji.
„Właśnie z tego względu chcieliśmy wesprzeć fundusz
inwestycją EFIS” – dodała Boos. Dzięki EFIS Bank może
dokonywać inwestycji, na które wcześniej by się nie zdecydował, takich jak inwestycja w fundusz Copenhagen
Infrastructure II. Wcześniejsze inwestycje kapitałowe

Wieże wiatrowe gotowe do osadzenia
na dnie morza w ramach farmy
wiatrowej Veja Mate

Ochrona KLIMATU i ŚRODOWISKA
dla przyszłych pokoleń

EFIS

Struktura funduszu
Copenhagen
Infrastructure II pozwala
ukierunkować płynność
finansową [inwestorów
instytucjonalnych] na
inwestycje, których
normalnie nie chcieliby
finansować.

Barka używana do umieszczania 90-metrowych
wież wiatrowych na dużej głębokości

EBI były mniejsze – ich wartość nie przekraczała zwykle 50 mln EUR. Dzięki pomocy EFIS bank mógł zwiększyć udział w funduszu Copenhagen Infrastructure II do
75 mln EUR.

Niski wskaźnik dźwigni
pozwalający pozyskać duże
środki
Jedną z głównych zalet funduszu Copenhagen Infrastructure II z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych jest to, że zakłada on dokonywanie inwestycji z niskim wskaźnikiem dźwigni. Copenhagen
Infrastructure II zwykle finansuje swój udział w projekcie
kapitałem uprzywilejowanym bądź kombinacją kapitału własnego i długu. Pozwala to uzyskać znacznie niższy
wskaźnik dźwigni niż w przypadku podobnych funduszy
infrastrukturalnych oraz ograniczyć ryzyko, dzięki czemu w funduszu mogą uczestniczyć stosunkowo ostrożni inwestorzy instytucjonalni. „Dla inwestorów, z którymi

współpracujemy, fundusz jest bardziej alternatywą dla
obligacji niż instrumentem private equity o wysokim
wskaźniku dźwigni finansowej” – powiedziała Stephanie
Bendorff Ropcke ze spółki Copenhagen Infrastructure
Partners.
Fundusz Copenhagen Infrastructure II zaangażował lub
zarezerwował już na potrzeby konkretnych inwestycji kwotę 1 mld EUR z łącznej puli środków. Pierwsze inwestycje dotyczą nowszych technologii, których zwykle unikają tradycyjni inwestorzy instytucjonalni. Wśród
projektów są między innymi elektrownia opalana biomasą w Wielkiej Brytanii, morska elektrownia wiatrowa
w Niemczech oraz farma wiatrowa u wybrzeży Szkocji.
Przewiduje się, że całość środków wartego 2 mld EUR
funduszu zostanie zaangażowana w inwestycje do połowy 2017 roku. Zarządcy funduszu Copenhagen Infrastructure II planują utrzymać swoje inwestycje aż przez
20 lat, w związku z czym innowacyjne projekty mogą liczyć na długoterminowe wsparcie.
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Wyjątkowo ekologiczne inwestycje
Nowatorski fundusz zachęca sektor prywatny do inwestowania w projekty
związane z ochroną klimatu i rozwojem.

K

ilka lat temu Alastair Vere Nicoll odbył pieszą wędrówkę przez Antarktydę śladami pioniera badań
rejonów podbiegunowych Roalda Amundsena. Teraz znalazł się w miejscu znacznie cieplejszym niż lodowe
pustkowia południa, ale projekt, w którym uczestniczy, jest
równie nowatorski jak wyprawa wielkiego norweskiego
podróżnika na biegun południowy. U jego stóp, 250 km na
południe od Addis Abeby, leży kaldera wulkaniczna Corbetti, która jest częścią etiopskiego odgałęzienia Wielkiego
Rowu Wschodniego. Szczęśliwy zbieg cech geologicznych
sprawia, że woda przepływa tu przez podziemne szczeliny, w których ciepło wytwarzane przez aktywność wulkaniczną zamienia ją w naturalny sposób w parę wodną. Vere
Nicoll i jego współpracownicy chcą wykorzystać energię
tej pary do wytwarzania energii elektrycznej. „To elektrownia węglowa bez węgla” – podsumował pomysłodawca
projektu.

38

że na każde euro włożone w jeden z projektów inne podmioty zainwestują ostatecznie 50 EUR.
Wykorzystując środki publiczne do zapewnienia prywatnym inwestorom zabezpieczenia przed ryzykiem, GEEREF
stworzył wyjątkowy portfel inwestycji w energię odnawialną w krajach rozwijających się. W pojedynczym, tętniącym
życiem pokoju w przestronnym zakątku siedziby głównej
EBI w Luksemburgu szef GEEREF Cyrille Arnould kieruje zespołem, który zainwestował w około 50 oddzielnych projektów prowadzonych przez świeżo upieczonych zarządców funduszy w krajach rozwijających się. „Udowadniamy,
że można realizować projekty prospołeczne z nastawieniem na osiąganie zysku” – powiedział Arnould.

Wspieranie energetyki odnawialnej
bez stawiania wszystkiego na jedną
kartę

Na pustynnym obszarze nad kalderą powstaje pierwsza niezależna elektrownia w Etiopii. Projekt finansuje
Berkeley Energy – firma inwestycyjna specjalizująca się
w energetyce odnawialnej, której współzałożycielem
jest Vere Nicoll. Etap pilotowy zakończy się w ciągu najbliższych dwóch lat. Vere Nicoll przewiduje, że za osiem
lat elektrownia Corbetti będzie miała moc wytwórczą na
poziomie 500 megawatów. Ilość ta odpowiada mniej więcej jednej czwartej łącznego zużycia energii elektrycznej
w skali kraju i wystarcza do zaopatrzenia w prąd dziesięciu milionów Etiopczyków. „Realizowaliśmy przełomowe
transakcje na różnych rynkach rozwijających się, ale to jest
najważniejsze przedsięwzięcie, nad jakim każdy z nas kiedykolwiek pracował i będzie pracował” – podkreślił Alastair Vere Nicoll. „Mówię poważnie, to dla każdego z nas
zwieńczenie kariery zawodowej”.

Kluczowym elementem struktury GEEREF jest koncepcja
tak zwanej „gwarancji pierwszej straty”. Zgodnie z tą koncepcją środki publiczne w funduszu pełnią rolę bufora
chroniącego prywatnych inwestorów. Jeżeli fundusz ponosi straty, są one pokrywane w pierwszej kolejności ze środków publicznych. Rozwiązanie takie daje prywatnym inwestorom większe poczucie bezpieczeństwa i zachęca ich do
inwestowania w fundusze, które w przeciwnym razie zostałyby uznane za zbyt ryzykowne. Garrie Lette, który zarządza wartym 4,5 mld EUR portfelem funduszy emerytalnych
w Melbourne, zainwestował razem z GEEREF kwotę 42 mln
EUR. „Nie stawialiśmy wszystkiego na jedną kartę” – powiedział Lette, dyrektor ds. inwestycji w funduszu Catholic Super. „Wciąż jednak jest to dla nas znacząca inwestycja”.

Nowatorski projekt, którym kieruje Vere Nicoll, znakomicie wpisuje się w schemat działania jednego z głównych
inwestorów: Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (GEEREF). Fundusz ten
rozpoczął działalność dzięki dużemu zastrzykowi gotówki
w wysokości 112 mln EUR od Norwegii, Niemiec i Unii Europejskiej, który umożliwił pozyskanie kolejnych 110 mln
EUR od prywatnych inwestorów. GEEREF zakończył pozyskiwanie środków na wiosnę 2015 roku i już teraz wylicza,

Lette nie ukrywa, że inwestowanie w energetykę odnawialną w krajach rozwijających się we współpracy z początkującymi zarządcami funduszy nie wpisuje się w standardowy
model działania jego funduszu. Jego uwagę przyciągnęła
jednak struktura GEEREF. „Kierujemy się ryzykiem i zwrotem z inwestycji. Decyzja o zaangażowaniu się w to przedsięwzięcie była podyktowana głównie obecnością kapitału
stanowiącego gwarancję pierwszej straty”. Fundusz przewiduje, że poziom zwrotu przekroczy nieznacznie 20%.
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Ochrona KLIMATU i ŚRODOWISKA
dla przyszłych pokoleń

Udowadniamy, że można realizować
projekty prospołeczne
z nastawieniem na osiąganie zysku.
Tworzenie projektów od podstaw
GEEREF ma szeroki zasięg geograficzny, ale zdaniem Arnoulda największe możliwości rozwoju sektora energetyki odnawialnej są w Afryce. Podobnego zdania jest Anders
Hauch, dyrektor ds. inwestycji w firmie Frontier Investment
Management. 44-letni Duńczyk i jego współpracownicy
z firmy Frontier zaangażowali się w szacowany na 45 mln
USD projekt budowy elektrowni wodnej na rzece Siti w odległym rejonie góry Elgon w Ugandzie. Do końca 2016 roku
elektrownia Siti ma osiągnąć moc wytwórczą 5 megawatów. Będzie to możliwe dzięki umieszczeniu turbin przy
pierwszej stromej kaskadzie, gdzie woda będzie je napędzać z największą siłą. Po wybudowaniu przez firmę Frontier turbin przy drugiej kaskadzie, co ma nastąpić do końca 2018 roku, elektrownia Siti będzie generować 2,5% całej
mocy wytwórczej w Ugandzie.
Frontier to typowa inwestycja GEEREF, który wniósł wkład
w wysokości 12 mln EUR w fundusz o wartości 60 mln EUR.
Fundusz ten dopiero zadebiutował na rynku, dzięki czemu doradcy z EBI mogli odegrać ważną rolę w zarządzaniu
jego działaniem, a Arnould został szefem rady doradczej
ds. inwestycji. Warto przy tym zaznaczyć, że Frontier realizuje inwestycje typu „greenfield”, co oznacza, że nie inwestuje w istniejące przedsięwzięcia – wszystkie projekty są
budowane od podstaw. Tego rodzaju „wartość dodana”
leży u podstaw funkcjonowania GEEREF. „Przyszli do nas
z dużą inwestycją, która pomogła nam w pozyskaniu dalszych środków. Udzielili nam też wielu wskazówek co do
dalszych inwestycji, które moglibyśmy uruchomić” – powiedział Hauch. „Udział GEEREF miał dla nas zasadnicze
znaczenie”.
Teraz, gdy już potwierdziła się skuteczność przyjętej przez
GEEREF strategii, Arnould szykuje się do uruchomienia kolejnej rundy pomocy finansowej. Zgodnie z planem fundusz GEEREF II będzie znacznie większy, a kapitał prywatny
będzie miał w nim bardziej znaczący udział. „Nadal ograniczamy ryzyko ponoszone przez inwestorów prywatnych” –
powiedział Arnould. „Teraz nie musimy jednak oferować im
aż tak dużej ochrony, ponieważ znają już nasze dotychczasowe osiągnięcia. Zaskarbiliśmy sobie ogromne zaufanie”.

Ugandyjscy chłopcy obserwujący
z góry miejsce, na którym powstanie
elektrownia Siti
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GLOBALNY zasięg
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EBI odgrywa ważną rolę na arenie międzynarodowej w sprawach takich jak
przeciwdziałanie zmianom klimatycznych. Bank podejmuje również działania na
rzecz budowania dobrobytu w państwach sąsiadujących z Europą oraz wspierania
partnerów handlowych na całym świecie.

EU R

d
l
m
5
2
,
kredytów udzielonych
poza UE na realizację 63 projektów

Mały panel słoneczny zapewniający oświetlenie
podczas zajęć wieczorowych w Afryce i mikrokredyty
dla syryjskich uchodźczyń w Libanie

95

mln EUR
na 14 nowych
programów
mikrofinansowania

Wsparcie dla

6 tys.

małych i średnich
przedsiębiorstw
zatrudniających
w sumie

280 tys.
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Nadzieja blisko domu
Inwestycje w programy
pozwalające zatrzymać
syryjskich uchodźców
bliżej ojczyzny i pomóc im
w odbudowie kraju po
zakończeniu wojny

G

dy we wrześniu 2015 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny, tylko 200 tys. dzieci syryjskich
uchodźców w Libanie mogło kontynuować naukę w miejscowych szkołach. Libańskie władze nie były
po prostu w stanie zapewnić miejsc dla pozostałych
600 tys. Ahmed Saeed, Egipcjanin pracujący jako dyrektor w firmie ITWorx Education, przyjechał do jednego
z obozów dla uchodźców w wiosce Saadnayel w Dolinie Bekaa i zabrał się do tworzenia szkoły w namiocie.
Po trzech tygodniach miał już 50 uczniów w różnym
wieku – dla wielu z nich była to pierwsza szansa na naukę od czterech lat. Szkoła prowadzona z pomocą zaledwie dwóch nauczycieli realizuje opartą na chmurze
wersję libańskiego programu nauczania, wykorzystując
do tego tablety kosztujące 60 dolarów. „Uczniowie czują się ważni” – powiedział Saeed. „Ktoś wreszcie o nich
dba”.
Szkoła stworzona przez ITWorx, która ma objąć swoim
działaniem wszystkich syryjskich uchodźców w regionie, pozwoli zbudować nowe życie osobom zmuszonych do ucieczki przed wojną domową w swojej ojczyźnie. U podstaw projektu leży również założenie, że
jeśli uchodźcy pozostaną w swoim regionie, łatwiej im
będzie wrócić do Syrii i wziąć udział w odbudowie kraju po zakończeniu działań wojennych. „Z problemem
uchodźców można walczyć na płaszczyźnie politycznej” – powiedział Romen Mathieu, prezes zarządu firmy ITWorx Education. „Jednak najlepszym sposobem
są inwestycje i działania na polu kultury, które dają
nadzieję na odbudowę regionu”.
Zaangażowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego
na Bliskim Wschodzie ma na celu ustabilizowanie sytuacji, a tym samym stworzenie dla uchodźców zachęty
do pozostania w regionie. Bank stale rozszerza swoją
obecność w tej części świata, realizując duże projekty
między innymi w Libanie, Turcji i Jordanii.

Libańska organizacja non profit Al Majmoua, która oferuje mikrokredyty ze wsparciem EBI, zorganizowała
w ostatnich dwóch latach szkolenia dla 8 tys. kobiet
i młodych osób z Syrii oraz przyznała kredyty 200 Syryjkom. Działania te okażą się niezwykle cenne, gdy nadejdzie czas na odbudowę wyniszczonego wojną kraju.
„Kiedy nasi klienci wrócą do Syrii, będą mogli wykorzystać historię kredytową w naszej instytucji jako gwarancję terminowej spłaty” – powiedział Youssef Fawaz, dyrektor wykonawczy tej organizacji. „To pomoże im oraz
całej Syrii w powrocie do normalności”.
EBI sfinansował w ostatnich latach w Jordanii szereg projektów z zakresu energetyki odnawialnej. Jednym z nich
była budowa farmy wiatrowej Tafila, która w 2015 roku
rozpoczęła wytwarzanie energii elektrycznej dla 83 tys.
gospodarstw domowych w tym pustynnym kraju. Władze Jordanii chcą, aby do roku 2020 energia odnawialna zaspokajała 10% krajowych potrzeb. Ma to zasadnicze znaczenie dla kraju, w którym koszty energii
pochłaniają nawet 20% produktu krajowego brutto.
W
 roku 2015 Jordania zawarła porozumienie o wartości 66 mln EUR, którego przedmiotem jest modernizacja ogólnokrajowej sieci elektroenergetycznej w celu
sprawniejszego przesyłania energii na terenie całego
kraju.
E nergia ta przyczyni się z kolei do realizacji kolejnej
umowy z EBI podpisanej w 2015 roku. Wyceniony na
49,7 mln EUR projekt Wadi al-Arab umożliwi dostawę
wody rurociągiem na północ Jordanii – do rejonu,
który już teraz jest suchy, a do tego staje się coraz
suchszy z powodu napływu syryjskich uchodźców.
Wodociąg o długości 26 km umożliwi dostawę 30 mln
metrów sześciennych czystej wody rocznie i przyczyni się do stabilizacji regionu poprzez zmniejszenie napięć związanych z dostępem do zasobów wody.
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Słodka historia o cukrze
Na maleńkiej wyspie Mauritius innowacyjna firma wyciska każdy grosz z trzciny
cukrowej, chroniąc przy tym środowisko naturalne

O

to historia firmy przetwarzającej trzcinę cukrową
na wyspie położonej dwa tysiące kilometrów od
południowego wybrzeża Afryki. W obliczu ogromnych zmian szefowie firmy stanęli na wysokości zadania, tworząc innowację za innowacją. Znaleźli zaufanego
partnera w postaci EBI i przez sześć lat zbudowali grupę
przedsiębiorstw, która potrafiła przetrwać okres zawirowań na rynku. Co więcej, dokonali tego w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego swojej niewielkiej
wyspiarskiej ojczyzny na Oceanie Indyjskim.
Dziesięć lat temu w wyniku międzynarodowych negocjacji handlowych nastąpiło uwolnienie cen cukru. Na
rynkach Afryki, Karaibów i rejonu Pacyfiku, gdzie obowiązywały wcześniej mechanizmy ochronne, ceny spadły w latach 2006–2009 aż o 36%. W tej sytuacji konieczne były zmiany.
Istniejąca od 150 lat firma Omnicane rozpoczęła proces wdrażania innowacji, w wyniku którego na terenie jej kompleksu w La Baraque na południu Mauritiusa powstał cały szereg nowych obiektów – każdy z nich
zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu produktów
ubocznych powstających w poprzednim zakładzie do
wytwarzania nowego produktu. W ramach tego procesu
firma rozpoczęła działalność w innych sektorach, takich
jak produkcja cukru rafinowanego, wytwarzanie energii
elektrycznej czy destylacja etanolu, co byłoby nie do pomyślenia w epoce cen gwarantowanych.
Plantatorzy na Mauritiusie tradycyjnie ścinali trzcinę
cukrową, poddawali ją podstawowej obróbce i wysyłali uzyskany w ten sposób cukier surowy do Europy,
gdzie był on poddawany pełnej rafinacji i przygotowywany do sprzedaży. Dlatego pierwszym krokiem firmy
Omnicane było wybudowanie rafinerii przetwarzającej cukier surowy na gotowy produkt – cukier biały –
w celu uzyskania większych przychodów. Było to możliwe dzięki kredytowi w wysokości 15 mln udzielonemu
przez EBI. Obecnie zakład firmy w La Baraque produkuje nawet 200 tys. ton cukru rafinowanego rocznie. Budowa rafinerii była ogromnym sukcesem, ale stworzyła
też nowy problem.
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Nie przepuszczą
żadnej okazji, aby
czerpać nowe korzyści
finansowe w związku
ze swoją działalnością –
Vincent Girard, specjalista
ds. kredytów w EBI
Aby cukier nadawał się do spożycia, należy go przefiltrować w ramach szeregu procesów przemysłowych. Co
jednak zrobić z powstałymi w ten sposób produktami
ubocznymi – głównie melasą? Firma Omnicane musiała początkowo sprzedawać melasę po niskiej cenie i dostarczać ją klientom na całym świecie, którzy następnie
przetwarzali ją na etanol lub wykorzystywali jako składnik pasz dla zwierząt.
W związku z tym kolejnym krokiem firmy Omnicane było
uruchomienie tych procesów na miejscu we własnym
zakładzie. Firma uzyskała od EBI następny kredyt w wysokości 8 mln EUR i wybudowała dzięki niemu destylarnię umożliwiającą przetwarzanie melasy na bioetanol.
Omnicane wytwarza obecnie do 24 mln litrów bioetanolu rocznie. Jest on wykorzystywany jako dodatek do
paliw pozwalający zmniejszyć zużycie benzyny przez

GLOBALNY
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silniki samochodowe oraz może być przetwarzany na alkohol stosowany w przemyśle spożywczym i do celów
medycznych.
Nie jest to oczywiście ostatni krok. W wyniku wytwarzania bioetanolu powstają kolejne produkty uboczne,
które firma Omnicane również wykorzystuje w swojej
działalności.

Podczas fermentacji melasy wydziela się dwutlenek węgla. Omnicane przechwytuje około 25 ton dwutlenku
węgla dziennie i sprzedaje go sąsiedniemu zakładowi,
gdzie jest on wykorzystywany do produkcji gazu stosowanego w napojach musujących. Po zakończeniu destylacji melasy pozostają również odpady zwane wywarami
pofermentacyjnymi, które są bogate w minerały – takie
jak potas. Destylarnia Omnicane wytwarza z nich nawóz,
metan wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej oraz energię termiczną.

temat rozpoczyna się na długo przed tym, zanim produkt
wejdzie w fazę utylizacji, ponownego wykorzystania lub
recyklingu. Koncepcję tę należy uwzględnić już na etapie planowania i projektowania produktu, aby zapewnić
długi okres eksploatacji oraz duże możliwości ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu. „Chodzi o przekształcanie produktów ubocznych uznawanych obecnie
za odpady w cenne surowce do realizacji innych procesów” – powiedział Marco Francini, inżynier z EBI. „Wynikające z tego korzyści dla środowiska są ogromne”.

Doświadczenia związane z załamaniem cen cukru nauczyły menedżerów z firmy Omnicane, że warto dbać
o dywersyfikację. W związku z tym firma zaciągnęła
w EBI kredyt w wysokości 8 mln EUR na budowę czterogwiazdkowego hotelu ze 139 pokojami. Kolejne 700 tys.
EUR z EBI pozwoliło firmie Omnicane opracować plan
budowy nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wokół hotelu, co pozwoli dać zatrudnienie 4 tys. osób.

W ostatnich dziesięciu latach EBI udzielił kredytów na
realizację projektów w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, których łączna wartość wyniosła 15 mld EUR.

Krąg tworzony przez Omnicane wciąż jednak nie był
zamknięty.
Projektanci rozwiązań przemysłowych coraz częściej
analizują sposób wytwarzania produktów w poszukiwaniu technik pozwalających uniknąć powstawania odpadów. W przypadku koncepcji tzw. gospodarki o obiegu
zamkniętym (ang. circular economy) myślenie na ten

W roku 2015 firma podpisała z EBI umowę o wartości
8 mln EUR dotyczącą budowy innowacyjnego zakładu
dopalania związków węgla. W wyniku przetwarzania termicznego popiołu węglowego powstającego w trzech
elektrowniach na terenie kompleksu firmy i w innych
częściach wyspy zakład będzie wytwarzać dodatek do
cementu (którego produkcja i transport powodowałyby
w przeciwnym razie emisję wielu ton dwutlenku węgla)
oraz parę wodną używaną do generowania energii dla
innych zakładów Omnicane. „To kompletny ekosystem
przemysłowy” – powiedział Rajiv Ramlugon, dyrektor ds.
zrównoważonego rozwoju w firmie Omnicane. „W ten
sposób realizujemy koncepcję «od kołyski do kołyski»”.

2015

Sprawozdanie z działalności

43

Źródła funduszy
EBI jest największym na świecie wielostronnym kredytobiorcą i kredytodawcą.
W roku 2015 bank pozyskał na międzynarodowych rynkach kapitałowych środki
w wysokości 62,4 mld EUR. Wysoka zdolność kredytowa EBI ułatwia mu pozyskiwanie
dużych ilości środków finansowych o konkurencyjnym oprocentowaniu. Wynikające
z tego korzyści finansowe są następnie przekazywane klientom.

E

BI jest globalnym graczem na rynkach finansowych. W roku 2015 bank dokonał wypłat w 12 walutach i emisji w 16 walutach. Emisja w tak wielu
walutach pozwala docierać do inwestorów, którzy zwykle nie interesują się inwestycjami takimi jak te, których
EBI dokonuje w Europie, ale mają pośredni wkład w realizację europejskich projektów poprzez inwestowanie
w obligacje EBI.

Miejsca pochodzenia środków
finansowych
Rozkład geograficzny emisji obligacji EBI

Europa
Obie Ameryki

Najważniejsze osiągnięcia
w roku 2015
• 89% obligacji EBI wyemitowanych
w euro, funtach szterlingach i dolarach
amerykańskich
• Czołowy emitent obligacji
benchmarkowych w euro i dolarach
amerykańskich
• Największy po rządzie brytyjskim
emitent obligacji w funtach szterlingach
• Lider rynku obligacji w lirach
tureckich, dolarach kanadyjskich,
koronach norweskich i randach
południowoafrykańskich

Azja

63 %

14 %

21 %

2%

Bliski Wschód

i Afryka
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Wynik na plusie… i na zielono
EBI mobilizuje uczestników rynku do określenia jednoznacznych wytycznych
służących do oceny skutków inwestycji realizowanych z wykorzystaniem
wpływów z emisji zielonych obligacji.

N

a konferencji klimatycznej ONZ, która odbyła się
w grudniu 2015 roku w Paryżu, osiągnięto ważne porozumienie w sprawie globalnego ocieplenia. Podczas spotkania poinformowano też o mniej nagłośnionych osiągnięciach, z których jedno może mieć
w przyszłości istotne skutki.
Rzecz dotyczy właśnie skutków. Działająca pod przewodnictwem EBI grupa 11 międzynarodowych instytucji finansowych opublikowała wytyczne dotyczące wykazywania wpływu zielonych obligacji na środowisko.
Środki w wysokości 40 mld USD pozyskane w 2015 roku
dzięki zielonym obligacjom muszą zostać zainwestowane
w projekty, których celem jest przeciwdziałanie skutkom
zmian klimatycznych. Problem polega na tym, że różne
instytucje różnie mierzą i wykazują wpływ takich inwestycji na klimat. W rezultacie inwestorzy nie mają pewności, czy każda tona dwutlenku węgla, której wyemitowaniu miały zapobiec ich pieniądze, to w rzeczywistości
jedna tona czy może pół tony bądź nawet dwie tony.
Dzięki wysiłkom grupy roboczej pracującej pod kierownictwem EBI wdrożono pierwszy zbiór wytycznych dotyczących wykazywania wpływu zielonych obligacji Banku na środowisko. Wytyczne te zapewniają przejrzystość

i pozwalają jednoznacznie określić zakres odpowiedzialności, co z kolei umożliwia docieranie z zielonymi obligacjami do szerszego grona inwestorów.
EBI publikuje już informacje na temat kwoty finansowania udostępnionego dzięki zielonym obligacjom
w przypadku każdego projektu oraz wpływu projektów
na klimat. Przykładem może być ogromna inwestycja
w elektrownię słoneczną w marokańskim mieście Warzazat, która ma zacząć wytwarzać energię elektryczną
na początku 2016 roku. Łączna kwota kredytów EBI przeznaczonych na sfinansowanie poszczególnych instalacji – obejmujących panele słoneczne i zwierciadła skupiające promienie – przekracza 200 mln EUR. Na projekt
w Warzazacie przeznaczono 40 mln EUR z emisji zielonych obligacji EBI. Sprawozdania banku jednoznacznie
wykazują skutki inwestycji, które obejmują:
z apewnienie dostaw
Marokańczyków;

energii

dla

250

tys.

z mniejszenie emisji dwutlenku węgla o 193 tony
rocznie;
u
 tworzenie nowych miejsc pracy w miejscowym sektorze energetyki słonecznej.

Budowa elektrowni słonecznej
w Warzazacie (Maroko)
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Kontakty i współpraca
W związku z powstaniem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych
bank przyjął na siebie nową, ważną rolę, która wymaga szczególnych umiejętności
w zakresie zarządzania i nadzoru.

EFIS

W

grudniu 2014 roku szefowie państw i rządów
europejskich zatwierdzili plan inwestycyjny
dla Europy. Jego celem jest stymulowanie długofalowych inwestycji, które uległy spowolnieniu co
najmniej od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku.
Ważnym filarem tego planu jest Europejski Fundusz na
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). W ramach EFIS
EBI będzie dysponować gwarancją w wysokości 16 mld
EUR z budżetu UE oraz wkładem w wysokości 5 mld
EUR ze środków własnych. Dzięki temu wsparciu bank
będzie inwestował w przedsięwzięcia, które powinny
umożliwić pozyskanie w ciągu trzech lat finansowania
w wysokości 315 mld EUR.

Parlament Europejski przyjął zasady ustanawiające EFIS
w połowie 2015 roku. Prace nad formalną strukturą administracyjną funduszu zakończono w grudniu, gdy na
stanowisko dyrektora zarządzającego EFIS powołano
Wilhelma Molterera.
Zanim jeszcze ostatecznie określono skład Komitetu Inwestycyjnego EFIS, EBI przygotował portfel transakcji realizowanych z udziałem EFIS, z których wszystkie zostały
przekazane do zatwierdzenia Komisji Europejskiej. Niektóre z powyższych transakcji omówiliśmy w niniejszym
sprawozdaniu na stronach dotyczących konkretnych
projektów.
Projekty realizowane z wykorzystaniem gwarancji EFIS
podlegają standardowej procedurze należytej staranności EBI i wymagają ostatecznego zatwierdzenia przez
Radę Dyrektorów EBI. Operacje finansowe w ramach
EFIS będą wykazywane w bilansie EBI. Operacje takie –
obarczone większym ryzykiem – nie wpłyną jednak na
saldo kredytów EBI, ponieważ są realizowane na podstawie gwarancji UE i ze środków własnych banku. Pracownicy EBI współpracują obecnie ze strukturami zarządzania EFIS w celu uzyskania finansowania dla projektów
w ramach gwarancji z budżetu unijnego:
R
 ada Sterująca EFIS udziela wskazówek dotyczących
profilu ryzyka portfela i strategii.

Komitet Inwestycyjny EFIS
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K
 omitet Inwestycyjny EFIS ocenia i zatwierdza wykorzystanie gwarancji z budżetu Unii Europejskiej
w przypadku konkretnych operacji.

Kontakty
i współpraca

Struktura zarządzania EBI
Udziałowcy

Rada Gubernatorów

Rada Dyrektorów

Komitet Zarządzający

28 państw członkowskich UE

ministrowie z państw członkowskich

mianowana przez
państwa członkowskie

Komitet Kontroli i Audytu
niezależny

- prezes
- 8 wiceprezesów

W celu zwiększenia odpowiedzialności z bankiem współpracuje
i kontaktuje się wiele instytucji Unii Europejskiej:
Parlament Europejski dokonuje co roku przeglądu działalności EBI.
K
 omisja Europejska mianuje członka Rady Dyrektorów EBI i opiniuje każdy projekt przedstawiony tej Radzie.
E uropejski Rzecznik Praw Obywatelskich – w przypadku EBI (w odróżnieniu od innych międzynarodowych instytucji finansowych) skargi obywateli dotyczące niewłaściwego administrowania nie są rozpatrywane wyłącznie
za pośrednictwem mechanizmów wewnętrznych Banku. Mogą one być również przekazywane Europejskiemu
Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
T rybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka w sprawie wszelkich sporów między EBI a państwami członkowskimi UE, a także może oceniać zgodność z prawem decyzji podejmowanych przez organy decyzyjne banku.
E uropejski Trybunał Obrachunkowy może kontrolować operacje kredytowe w ramach swojego mandatu.
E uropejski Inspektor Ochrony Danych monitoruje przestrzeganie przez EBI przepisów o ochronie danych
osobowych.
E uropejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych współpracuje z EBI w celu zapobiegania ewentualnym
nadużyciom finansowym.
E uropejski Bank Centralny udostępnia w przypadku operacji Eurosystemu instrumenty wsparcia płynności, do
których ma również dostęp EBI.
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EBI pragnie podziękować następującym promotorom i dostawcom za zdjęcia wykorzystane jako ilustracje
w niniejszym sprawozdaniu:
© Biblioteka zdjęć EBI, © Shutterstock, © Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com,
© Melih Cevdet Teksen / Shutterstock.com, © Matyáš Řehák / Shutterstock.com, © kavalenkau / Shutterstock.com,
© Polpharma, © Neoen, © Oxford University, © Cavidi, © MicroBank Caixa, © PerMicro, © K10 Apprenticeships
Limited, © ORGA bouw, © Smart-Eye, © Alper Çugun (Flickr), © HSY, © 2015 Sandwell and West Birmingham Hospitals NHS Trust, © Getinge, © William Demant, © Copenhagen Infrastructure Partners, © Omnicane,
© EU NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE – zdjęcia Safi Naciri.
O zgodę na powielenie lub wykorzystanie zdjęć należy zwrócić się bezpośrednio do właściciela praw autorskich.
Układ graficzny: Układ dokumentu: zespół graficzny EBI.
Dokument został wydrukowany przez Imprimerie Centrale na papierze MagnoSatin przy użyciu farb drukarskich
na bazie oleju roślinnego. Papier certyfikowany zgodnie z zasadami organizacji Forest Stewardship Council (FSC)
składa się w 100% z włókien pierwotnych (z których przynajmniej 50% pochodzi z należycie zarządzanych lasów).
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Grupa EBI składa się z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Europejski Bank Inwestycyjny
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

Europejski Fundusz Inwestycyjny
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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