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Słowo wstępne prezesa

D

zisiaj, gdy Europa odzyskuje siły po dekadzie niepewności i anemicznego wzrostu, musimy przesunąć ciężar naszych działań z uzdrawiania gospodarki na zwiększanie konkurencyjności. Mając na
uwadze ogromną wartość projektu europejskiego, musimy
wzmacniać narzędzia, dzięki którym gospodarka Unii Europejskiej stanie się bardziej odporna na ewentualne wstrząsy.

W przypadku Europejskiego Banku Inwestycyjnego oznacza
to wykorzystanie kluczowej pozycji banku Unii Europejskiej
i statusu lidera światowego rynku w takich obszarach, jak walka ze skutkami zmiany klimatu, innowacyjność czy newralgiczna infrastruktura.
Oznacza to, że czeka nas wytężona praca związana z identyfikowaniem projektów, które pozwolą podnieść poziom ży-
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cia obywateli zarówno w samej Unii Europejskiej, jak i w państwach leżących poza nią, w których negatywne skutki zmiany
klimatu i wykluczenia ekonomicznego są najpoważniejsze.
Ponadto musimy pomagać w budowaniu fundamentów silniejszej, bardziej innowacyjnej i bardziej konkurencyjnej
Europy.
W ramach swojej działalności bankowej EBI finansuje mosty
i łączność szerokopasmową, energetykę słoneczną i superkondensatory. W każdym przypadku starannie analizujemy
rolę, jaką nasze projekty odgrywają w budowaniu przyszłego
dobrobytu w Europie. Staramy się podążać drogą, dzięki której innowacyjność będzie mogła przyczynić się do kolejnego
wielkiego tryumfu w historii rozwoju społeczeństw. Jesteśmy
otwarci na rewolucyjne rozwiązania, ale nie możemy pozwolić, aby nasi obywatele czuli się wyobcowani. Innowacje niosą

„Innowacyjność to o wiele więcej niż
umiejętność tworzenia ciekawych
koncepcji. Niezwykle ważne jest
pozyskanie różnych form finansowania
niezbędnych na poszczególnych etapach
cyklu życia przedsiębiorstwa. Działalność
EBI w 2017 roku była w dużej mierze
ukierunkowana na wypełnianie luk
między tymi etapami”.

stycyjnym nie mogą się dalej rozwijać. Sytuacja ta pokazuje,
że innowacyjność to o wiele więcej niż umiejętność tworzenia ciekawych koncepcji. Niezwykle ważne jest pozyskanie
różnych form finansowania niezbędnych na poszczególnych
etapach cyklu życia przedsiębiorstwa. Działalność EBI w 2017
roku była w dużej mierze ukierunkowana na wypełnianie luk
między tymi etapami oraz przyciąganie kapitału ze strony różnego rodzaju podmiotów finansujących z sektora prywatnego, których inwestycje mogą napędzać wzrost innowacyjnych
przedsiębiorstw. Właśnie dlatego zatwierdziliśmy na przykład rekordową liczbę kredytów, których średnia wartość jest
znacznie niższa niż w przypadku tradycyjnych transakcji EBI.
Zdajemy sobie sprawę, że musimy wspierać mniejsze firmy
mniejszymi kredytami, jeśli chcemy wywierać większy wpływ
na szerszy obszar europejskiej gospodarki.

ze sobą nadzieję, że wielkie osiągnięcia współczesnej techniki
stworzą fundament bezpiecznej przyszłości gatunku ludzkiego i całej naszej planety. Musimy jednak zintensyfikować działania na rzecz walki z wykluczeniem, aby każdy mógł skorzystać z tych dobrodziejstw.
Ekonomiści EBI opublikowali w listopadzie szczegółowy raport na temat inwestycji w Europie. W raporcie tym stwierdzili, że duże firmy dwukrotnie częściej niż MŚP stają się innowatorami, a jednocześnie młode innowacyjne firmy o 50%
częściej niż inne borykają się z ograniczeniami kredytowymi. Wielkim problemem jest obecnie w Europie to, że nawet
jeśli mała firma ma innowacyjny pomysł, trudno jest jej stać
się dużym innowatorem. Inaczej mówiąc, małe firmy potrafią tworzyć innowacyjne produkty, ale brakuje im środków na
sfinansowanie wzrostu, przez co w obecnym klimacie inwe-

EBI jest w pewnym sensie przyzwyczajony do funkcjonowania
w warunkach niepewności i zmian. W 2018 roku obchodzimy
sześćdziesiątą rocznicę rozpoczęcia działalności. Założyciele
EBI pracowali w trudnych warunkach na kontynencie, który
wciąż leczył rany po II wojnie światowej i żył w cieniu zimnej
wojny. Od tego czasu EBI nieprzerwanie odgrywa ważną rolę
w budowaniu Europy, która będzie potrafiła zapewnić swoim
mieszkańcom dobrobyt. Obecne wstrząsy polityczne stawiają
nas przed wyborem, który zadecyduje o kierunkach rozwoju
na następnych sześćdziesiąt lat. Aby stawić czoła problemom
demograficznym Unii i zwiększyć konkurencyjność, musimy
budować przyszłość opartą na innowacyjności. W niniejszym
sprawozdaniu przedstawiamy, w jaki sposób EBI dba o utrzymanie silnej pozycji Europy w kluczowych strategicznych sektorach poprzez stałe przesuwanie granic innowacyjności.

Werner Hoyer
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Najważniejsze wydarzenia
2017 roku
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest największym na
świecie wielostronnym kredytobiorcą i kredytodawcą finansującym zrównoważone inwestycje w krajach całego świata i doradzającym inwestorom w tej dziedzinie. Jako bank Unii Europejskiej EBI
jest własnością państw członkowskich i reprezentuje ich interesy
w związku z realizacją polityki unijnej.

W

roku 2018 Bank obchodzi sześćdziesiątą rocznicę
swojego powstania. Działalność Banku w 2017 roku,
o której mogą Państwo przeczytać w tym sprawozdaniu, jest znakomitym dowodem na to, że Grupa
EBI potrafi skutecznie reagować na nowe, wielkie wyzwania:
• Bank pracował przez cały rok nad poszerzaniem zasięgu inicjatywy na rzecz budowania odporności, której celem jest zwiększenie pomocy finansowej dla krajów południowego sąsiedztwa UE i Bałkanów Zachodnich w okresie pięciu lat o 6 mld EUR.

• Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, w ramach którego Bank dokonuje inwestycji wspartych gwarancją
z budżetu UE w celu stymulowania europejskiej gospodarki,
przekroczył pierwotne założenia. W związku z tym w grudniu
ubiegłego roku Parlament Europejski zagłosował za przedłużeniem okresu realizacji tego programu i zwiększeniem jego
rozmiarów. Obecnie przewidywana wartość inwestycji wspieranych przez EFIS w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy –
stworzonego w odpowiedzi na niewydolność rynku ujawnioną
przez kryzys finansowy sprzed dziesięciu lat – wyniesie 500 mld
EUR do końca 2020 roku.

Plan inwestycyjny dla Europy
w 2017 roku
Zatwierdzone finansowanie na sumę

21 mld EUR

295 zatwierdzonych operacji
Inwestycje uruchomione w ramach EFIS
o wartości

93 mld EUR

Przewidywane wsparcie inwestycji o wartości

500 mld EUR do końca roku 2020
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Grupa EBI

Christos Pierdas w trakcie leczenia stwardnienia
rozsianego z Marią Charalampus – fizjoterapeutką
z Cypryjskiego Instytutu Neurologii i Genetyki (patrz
relacja na stronie 16)

78,16

mld EUR

Łączna wysokość finansowania

29,6
18,0
16,7
13,8

mld EUR
dla MŚP

mld EUR

na infrastrukturę

mld EUR

na ochronę środowiska

mld EUR
na innowacje

Łączna wartość wspieranych
inwestycji

250
w ramach

mld EUR

901 zatwierdzonych
projektów
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Opinie EBI

Kto płaci za
walkę z cyberprzestępczością

A

Bank Unii Europejskiej inwestuje w nowe
firmy z sektora cyberbezpieczeństwa,
które wiedzą, jak skutecznie walczyć
z cyberprzestępczością.

nders Bohlin lubi porównywać zagrożenia związane z cyberprzestępczością do sytuacji miasta, które
buduje mnóstwo dróg, ale zapomina o sygnalizacji
świetlnej.

„Tak właśnie stało się w przypadku cyberbezpieczeństwa. Zapomnieliśmy zainstalować sygnalizację, przez co mamy teraz
do czynienia z ciągłymi atakami” – powiedział Bohlin, specjalista ds. technologii cyfrowych w Europejskim Banku Inwestycyjnym odpowiedzialny za współpracę z firmami z sektora
teleinformatycznego.
W ostatnich latach cyberataki zagroziły tysiącom przedsiębiorstw i poufnym danym miliardów osób we wszyst-
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kich zakątkach naszej planety. Atak WannaCry zakłócił pracę
komputerów w szpitalach i firmach na całym świecie. Hakerzy wykradli dane miliardów użytkowników serwisów Uber
i Yahoo, a Rosja została oskarżona o wykorzystywanie cyberprzestępczości do zakłócania przebiegu wyborów w Stanach
Zjednoczonych i Europie.
Dlaczego skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości jest tak
ważne? Obok zagrożeń związanych z danymi osobowymi cyberataki powodują również straty w światowej gospodarce
liczone w miliardach dolarów. Z danych Komisji Europejskiej
wynika, że w 2017 roku w Europie miało miejsce ponad 4 tys.
cyberataków, a w 80% europejskich przedsiębiorstw doszło
do incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem.

„Ktoś musi zapłacić,
aby ktoś mógł
skutecznie walczyć”.

i dostępem. Opracowana przez tę firmę technologia Smart ID
umożliwia użytkownikom identyfikację wizualną, logowanie,
otwieranie drzwi, potwierdzanie transakcji podpisem elektronicznym oraz dokonywanie płatności przy użyciu kart i urządzeń przenośnych.
Zdaniem Larsa Petterssona, dyrektora firmy Nexus, technologia Smart ID jest „świętym Graalem” w dziedzinie zwalczania zagrożeń cybernetycznych, ponieważ pozwala połączyć
świat fizyczny ze światem cyfrowym przy użyciu jednego
urządzenia umożliwiającego użytkownikom dostęp do domu,
biura, garażu, komputera, kont poczty elektronicznej, usług
w chmurze itd.
EBI udzielił również kredytu w wysokości 20 mln EUR firmie
Clavister, która tworzy zapory chroniące punkty wejścia do
sieci komputerowych i zapobiegające atakom hakerów. Firma
jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań
z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo jako priorytet
W odpowiedzi na narastające zagrożenie EBI postanowił potraktować inwestycje w zwalczanie cyberprzestępczości jako
priorytet.
„Staramy się aktywnie wspomagać sektor cyberbezpieczeństwa” – powiedział Jussi Hätönen, szef jednostki Banku inwestującej w młode, innowacyjne firmy. „Praktycznie w każdej
branży obserwujemy postępującą cyfryzację. Powoduje to dynamiczny przyrost danych, które wymagają stałej ochrony”.
Bank przeprowadził niedawno kilka transakcji związanych
ze zwalczaniem cyberprzestępczości. W grudniu 2017 roku
udzielił szwedzkim firmom Nexus Group i Clavister kredytów
na opracowanie bardziej zaawansowanego oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie lepszych
systemów identyfikacji. Obie transakcje zostały zawarte w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – inicjatywy mającej na celu stymulowanie wzrostu
w Unii Europejskiej poprzez współpracę z młodszymi, bardziej
innowacyjnymi przedsiębiorstwami.
Kredyt w wysokości 29 mln EUR dla firmy Nexus pozwoli przyspieszyć prace nad produktami do zarządzania tożsamością

W październiku 2017 roku Bank podpisał umowę kredytową
o wartości 20 mln EUR z francuską firmą CS Communication
& Systèmes, która oferuje rozwiązania branżowe do zapobiegania cyberatakom i ich wykrywania. Ponadto EBI udzielił kredytu w wysokości 25 mln EUR francusko-niemieckiej firmie
Qwant, która opracowała wyszukiwarkę chroniącą poufne
dane użytkowników.

„Wszyscy muszą uważać”
Bohlin niechętnie o tym wspomina, ale sam również padł
ofiarą ataku cyberprzestępców. Gdy 14 lat temu pracował
w szwedzkiej firmie informatycznej, pewnego dnia odkrył,
że hakerzy, wykorzystując atak typu „zombie”, włamali się do
jego prywatnego komputera i zdalnie wysyłali z niego niechciane wiadomości (spam). „To było bardzo przykre doświadczenie i nauczka, że uważać muszą wszyscy, nie tylko firmy”
– powiedział Bohlin.
Zdaniem przedstawicieli EBI w najbliższym dziesięcioleciu
zwalczanie cyberprzestępczości stanie się jeszcze trudniejsze
z uwagi na postęp techniczny i coraz większą złożoność stosowanych technologii. Oznacza to, że zwycięstwo w tej bitwie
nie przyjdzie łatwo.
„W ostatecznym rozrachunku cyberprzestępczość wyrządza
ogromne szkody zarówno przedsiębiorstwom, jak i pojedynczym osobom” – podsumował Jussi Hätönen. „Ktoś musi zapłacić, aby ktoś mógł skutecznie walczyć”.
EBI będzie się angażował w walkę na pierwszej linii frontu.
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Działania EBI
Stymulowanie
wzrostu
i tworzenia
miejsc pracy

Europejska gospodarka potrzebowała
mocnego zastrzyku energii, aby odzyskać
wigor po kryzysie finansowym. W tym
właśnie celu uruchomiono Plan inwestycyjny dla Europy. Modele ekonomiczne EBI
potwierdzają, że jest skuteczny.

K

orzystając z powszechnie uznanego modelu ekonomicznego, ekonomiści EBI oszacowali przyszłe
skutki inwestycji wspieranych w ramach wszystkich operacji Banku w latach 2015–16 oraz kredytów udzielonych w ramach Europejskiego Funduszu
na rzecz Inwestycji Strategicznych, który jest elementem
Planu inwestycyjnego. Stwierdzili, że kredyty udzielone
przez Grupę EBI mogą mieć znaczny wpływ na europejską gospodarkę.
Do roku 2020 łączna kwota finansowania zatwierdzonego
przez Grupę EBI w obrębie UE w latach 2015–2016 umożliwi:
• wsparcie inwestycji o wartości 544 mld EUR,
• zwiększenie PKB o 2,3%,
• stworzenie 2,25 mln miejsc pracy.

2,0

EFIS

161mld EUR

DŁUGOFALOWY
WPŁYW NA PKB
– inwestycje wspierane
przez Grupę EBI w latach
2015-2016

2020 EFSI
+2,3% 0.7%
z czego

procentowy wzrost PKB

2,5

z czego

544 mld EUR

Sukces w walce z niewydolnością
rynku
Ocena skutków prowadzonej działalności jest dla Grupy EBI
ważnym elementem pozwalającym zapewnić efektywne finansowanie w imieniu obywateli Unii Europejskiej. Kredyty
udzielane przez bank UE w ramach Planu inwestycyjnego zostały już docenione w Brukseli, czego efektem jest przedłużenie okresu realizacji programu i zwiększenie jego rozmiarów.

Do roku 2020 kredyty Grupy EBI zatwierdzone w ramach
Planu inwestycyjnego do końca 2016 roku umożliwią:
• wsparcie inwestycji o wartości 161 mld EUR,
• zwiększenie PKB o 0,7%,
• stworzenie 690 tys. miejsc pracy.

Inwestycje wspierane
przez Grupę EBI (zatwierdzone)

Wnioski Banku potwierdzają, że kredyty Grupy EBI – niezależnie od tego, czy były przyznawane w dobrej czy złej sytuacji
ekonomicznej – stanowią fundament długoterminowego
wzrostu, a nie tylko chwilowego ożywienia gospodarczego.
„Naszym głównym celem jest poprawa konkurencyjności i długoterminowych perspektyw wzrostu Unii Europejskiej” – powiedziała Debora Revoltella, dyrektor wydziału kwestii ekonomicznych EBI. „Z wniosków tych wynika, że na dłuższą metę
europejska gospodarka będzie się rozrastać niezależnie od cyklu koniunkturalnego”.

1,5

wpływ
strukturalny

Inwestycje
stymulują gospodarkę...

1,0

wpływ
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0,5

...natomiast wpływ strukturalny
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„Plan inwestycyjny nadał gospodarce rozpęd, który stale pcha ją do przodu”.

Obsługiwany przez EBI Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) rozpoczął swoją działalność w połowie 2015 roku. Pierwotnym celem EFIS – wspartego gwarancją z budżetu UE – było uruchomienie na przestrzeni trzech
lat inwestycji o łącznej wartości 315 mld EUR. Obecnie zakładane jest uruchomienie do 2020 roku środków w wysokości
500 mld EUR.
Celem programu – ukierunkowanego na kluczowe obszary
innowacji i sektor małych przedsiębiorstw – jest wspieranie
firm, które w przeciwnym razie miałyby trudności z otrzymaniem kredytów w bankach. „Stworzyliśmy ten program w odpowiedzi na kryzys, wskutek którego w pewnych przypadkach zawodziły mechanizmy rynkowe” – powiedziała Natacha
Valla, kierownik ds. polityki i strategii w wydziale kwestii ekonomicznych EBI. „Badanie wykazało, że nasze działania przynoszą efekty”.

Ostrożne założenia
Aby zmierzyć skalę oddziaływania EBI, ekonomiści Banku
musieli uwzględnić skomplikowane współzależności między
jego operacjami a innymi procesami zachodzącymi w gospodarce. W tym celu nawiązali współpracę ze specjalistami ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej
w Sewilli i zastosowali model ekonomiczny o nazwie RHOMOLO, który pozwala obliczyć efektywność wykorzystania

coraz trudniej dostępnego finansowania ze środków publicznych. „Podczas korzystania z tego modelu przyjęliśmy
ostrożne założenia” – powiedział Georg Weiers, ekonomista
EBI uczestniczący w badaniu. „Mimo to uzyskane rezultaty
wskazują, że skala oddziaływania jest bardzo duża”.
Badanie wykazało, że nawet po rozproszeniu się początkowego efektu stymulującego gospodarkę Plan inwestycyjny będzie nadal wywierać na nią duży, długofalowy wpływ
strukturalny – podobnie jak inne kredyty Grupy EBI.
Do 2036 roku kredyty Grupy EBI zatwierdzone w ramach
Planu inwestycyjnego do końca 2016 roku umożliwią:
• zwiększenie PKB o 0,4%,
• stworzenie 344 tys. miejsc pracy.
Ogół inwestycji wspartych kredytami zatwierdzonymi przez
Grupę EBI w tym samym okresie (2015–2016) przyniesie w perspektywie 20 lat jeszcze większe skutki, umożliwiając:
• zwiększenie PKB o 1,5%,
• stworzenie 1,3 mln miejsc pracy.
„Wpływ jest naprawdę duży, a na dodatek trwały” – podsumowała Natacha Valla. „Za 20 lat ludzie będą nadal pracować na
stanowiskach utworzonych w wyniku tych inwestycji. To jeden z najważniejszych pozytywnych skutków realizacji Planu
inwestycyjnego i wszystkich operacji Banku”.
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Innowacyjność jako podstawa
konkurencyjności
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13,8 mld EUR

na zwiększanie innowacyjności i podnoszenie
kwalifikacji
•7
 ,44 mln nowych i zmodernizowanych łączy
cyfrowych o bardzo dużej szybkości
• 1,1 mln studentów korzystających z ulepszonej infrastruktury

Współzałożyciele
firmy iossit
Skeleton:
quibus
audanda explant
dolorpor rero
Taavi Madiberk
(z lewej)
i Oliver Ahlberg
quaecabo.
Voluptis
secaboreptat
quis et qui
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia
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Superkondensatory i orzechy
kokosowe

Źródłem jednego z najważniejszych składników używanych do produkcji wydajnych
urządzeń magazynujących energię są obecnie orzechy kokosowe. Firma z mroźnej
Estonii odkryła jednak sposób wytwarzania
superkondensatorów bez użycia owoców
tropikalnych.

„

Problem ze skorupami orzechów kokosowych polega na tym, że charakteryzują się
bardzo dużym zróżnicowaniem rozkładu
i wielkości porów” – powiedział Taavi Madiberk, dyrektor firmy Skeleton Technologies.
Co ciekawe, jego firma powstała w Estonii, gdzie
– jak mogłoby się wydawać – głównym problemem jest raczej dostępność orzechów kokosowych, a nie właściwości ich skorup. Mimo to firma z tego północnoeuropejskiego kraju znalazła
rozwiązanie naprawdę poważnego problemu
związanego z tym surowcem.
Problem dotyczący wykorzystania orzechów
kokosowych może mieć skutki liczone w miliardach euro, jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość
rynku superkondensatorów służących do magazynowania energii. Przewiduje się, że do 2024
roku wartość tego rynku wzrośnie do 6 mld EUR.
Obecnie do wytwarzania superkondensatorów
używa się węgla aktywowanego, który powstaje w procesie zwęglania (karbonizacji) skorup
orzechów kokosowych. Wkrótce się to jednak
zmieni, ponieważ firma Skeleton Technologies
opracowała nową, znacznie bardziej efektywną alternatywę pochodzenia nieorganicznego.
W 2017 roku przedsiębiorstwo otrzymało od EBI
kredyt w wysokości 15 mln EUR (wsparty gwarancją z budżetu UE w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy) na prowadzenie dalszych prac
badawczo-rozwojowych.

Dlaczego nie warto pozostać
przy orzechach kokosowych?
Gdy warstwa węgla powstałego w procesie zwęglania (karbonizacji) zostanie nałożona na arkusz
folii i wystawiona na działanie naładowanych
elektrycznie jonów, jony te osadzają się w znajdujących się w niej porach. Im gęściej warstwa
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„Superkondensatory są
trzonem, inaczej mówiąc
szkieletem systemu
energetycznego”.

węgla jest pokryta odpowiedniej wielkości porami, tym więcej energii w przeliczeniu na gram materiału można w niej
zmagazynować. Problem polega na tym, że zależnie od pogody i czasu zbiorów skorupa orzecha kokosowego może się
charakteryzować różną gęstością porów.
Rozwiązaniem jest opracowana przez firmę Skeleton Technologies autorska technologia pozyskiwania węgla z węglików
(będących związkami nieorganicznymi), która pozwala skorygować wielkość porów. W rezultacie powstają zagięte arkusze o grubości jednego atomu, które oferują niemal 2 tys.
metrów kwadratowych jednolicie porowatej powierzchni do

magazynowania jonów na każdy gram materiału. Węgiel jest
następnie nakładany na folię aluminiową, a gotowe arkusze
są układane warstwami lub zwijane w komórki. Wytwarzane
tą metodą superkondensatory mają czterokrotnie większą
gęstość mocy niż konkurencyjne urządzenia, do których produkcji wykorzystuje się węgiel pochodzący z orzechów kokosowych. Przy okazji mała ciekawostka: firma nosi nazwę Skeleton Technologies, ponieważ opracowany przez nią materiał
widziany pod mikroskopem przypomina ludzki szkielet. „Superkondensatory są trzonem, inaczej mówiąc szkieletem systemu energetycznego” – podkreślił Taavi Madiberk.
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Jak geny
jednoczą
podzielony Cypr

Cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki
rozszerza program badawczy i podnosi
standard opieki nad pacjentami – greckimi
i tureckimi Cypryjczykami.

G

dy Josef Joanu miał sześć miesięcy, lekarze z Cypryjskiego Instytutu Neurologii i Genetyki w Nikozji stwierdzili u niego rdzeniowy zanik mięśni
– chorobę atakującą neurony ruchowe w rdzeniu
kręgowym i prowadzącą do osłabienia mięśni. Traf chciał, że
w mieście podzielonym na skutek inwazji, która miała miejsce
niemal dwadzieścia lat przed jego urodzeniem, Joanu przyszedł na świat jako grecki Cypryjczyk. Dla lekarzy z Instytutu
nie miało to jednak żadnego znaczenia. „Greccy i tureccy Cypryjczycy zapadają na podobne choroby” – powiedział profesor Leonidas Filaktu, genetyk i dyrektor Instytutu. „Nasza misja polega między innymi na zapewnieniu opieki medycznej
przedstawicielom obu społeczności”.

ponieważ pomaga mieszkańcom zachować zdolność do pracy, dzięki czemu nie są ciężarem dla swoich rodzin i państwa.
Jak podkreśla prof. Filaktu, prowadzone w Instytucie badania
prenatalne pod kątem talasemii pozwoliły na przykład obniżyć wskaźnik występowania tej choroby u noworodków „niemal do zera”.
Aby dalej rozwijać swoją działalność, Cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki przystąpił do realizacji wycenionego na 40
mln EUR programu rozbudowy, który przewiduje zwiększenie
potencjału badawczego oraz unowocześnienie zaplecza terapeutycznego i rehabilitacyjnego dla pacjentów. EBI wsparł

Joanu już od 29 lat korzysta w Instytucie z niezbędnej opieki, która obejmuje między innymi wizyty u neurologa, pulmonologa, kardiologa i dietetyka. Regularnie uczestniczy też
w zajęciach z fizjoterapeutą. W tym czasie ukończył studia
informatyczne i założył własną firmę zajmującą się naprawą
komputerów. Niedawno się zaręczył i marzy o założeniu rodziny. „Gdyby nie leczenie w Instytucie, byłbym w dużo gorszej
formie” – podkreślił Joanu. „Dzięki poradom i wizytom kontrolnym w tej placówce żyje mi się znacznie lepiej. Mogę pracować. Mam marzenia i robię plany na przyszłość”.
Joanu jest jednym z 12 tys. pacjentów zarejestrowanych w Instytucie stojącym na zboczu jednego ze wzgórz w Nikozji, niedaleko zielonej linii dzielącej wyspę na obszar kontrolowany
przez Republikę Cypru oraz terytorium okupowane od 1974
roku przez Turcję. Instytut przeprowadza rocznie 40 tys. badań laboratoryjnych, walcząc z chorobami genetycznymi znanymi na całym świecie (takimi jak stwardnienie rozsiane) oraz
chorobami szczególnie rozpowszechnionymi na Cyprze (takimi jak choroba krwi talasemia). Założona w 1990 roku placówka jest również ośrodkiem badań nad leczeniem powyższych
schorzeń, a co najważniejsze – ratuje życie swoich pacjentów.
„Gdyby nie nasz Instytut, życie tych ludzi byłoby bardzo, bardzo ciężkie” – dodał 47-letni Filaktu. „Zaryzykowałbym nawet
stwierdzenie, że niektórzy z nich już by nie żyli”.

Nie tylko zdrowie – skutki społeczne
Skutki działania Instytutu – podobnie jak w przypadku wielu
innych ważnych placówek medycznych – nie ograniczają się
do poprawy stanu zdrowia pacjentów. Placówka ta ma również istotny wpływ na życie społeczne i gospodarcze Cypru,
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„Greccy i tureccy
Cypryjczycy zapadają na
podobne choroby. Nasza
misja polega między innymi
na zapewnieniu opieki
medycznej przedstawicielom
obu społeczności”.

realizację tego programu kredytem w wysokości 26 mln EUR,
przeznaczonym głównie na wspomaganie działalności badawczo-rozwojowej Instytutu. „To bardzo ważny ośrodek badawczy” – powiedział Nikos Iambides, inspektor kredytowy
EBI na Cyprze. „Niezwykle cenne jest również to, że obsługuje
obie społeczności Cypryjczyków”.
EBI jako bank Unii Europejskiej wsparł finansowo cały szereg
placówek medycznych i badawczych na Cyprze w ramach
szerszej kampanii mającej na celu pobudzenie tamtejszej gospodarki, która bardzo ucierpiała w wyniku kryzysu bankowego w latach 2012–2013. Jedną z tych placówek jest otwarte
jesienią 2017 roku w Limassol Niemieckie Centrum Onkologii,
które zostało sfinansowane przez EBI z pomocą miejscowego
pośrednika.
W ostatnich pięciu latach Grupa EBI zatwierdziła na Cyprze
kredyty w łącznej wysokości 1,7 mld EUR, przy czym były to
zarówno duże kredyty na realizację projektów badawczych
i rozwój infrastruktury, jak i mniejsze kredyty dla małych
przedsiębiorstw. W samym tylko 2017 roku łączna wartość

kredytów wyniosła 333 mln EUR, co stanowi równowartość
1,8% PKB wyspy – więcej niż w jakimkolwiek innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej.

Wsparcie EBI dla innowacji
– więcej informacji w Internecie
• Łotewska czekolada pomagająca leczyć choroby serca:
eib.org/cardiac-chocolate
• Testy diagnostyczne wykonywane w trzy godziny zamiast
w trzy dni:
eib.org/molecular-diagnostics
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Duże inwestycje w MAŁE
przedsiębiorstwa
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29,6 mld EUR
dla małych i średnich
przedsiębiorstw

•2
 85 800 MŚP i przedsiębiorstw o średniej
kapitalizacji objętych wsparciem
•3
 ,9 mln miejsc pracy utrzymanych w MŚP
i przedsiębiorstwach o średniej kapitalizacji
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Jak rakiety
i dinozaury
pomagają
dzieciom się
rozwijać

D

zieci uwielbiają galaretowate mazie, hałaśliwe i dziwaczne zabawki oraz intensywne zapachy.

Miguel Pina Martins zdał sobie z tego sprawę 10 lat
temu, gdy szukał nowego zawodu. Stwierdził, że
dotychczasowe zabawki edukacyjne nie spełniają dziecięcych oczekiwań, w związku z czym zrezygnował z obiecującej
pracy w sektorze finansowym i założył własną firmę, aby zaproponować coś innego. „Zainwestowałem w nowy projekt
wszystkie posiadane pieniądze” – powiedział Martins.
Dzisiaj założona przez niego firma Science4You, mająca siedzibę pod Lizboną, oferuje setki zabawek i zatrudnia ponad
200 osób. W 2008 roku sprzedaż wyniosła 54 tys. EUR, a rok
2017 miał się zamknąć kwotą 20 mln EUR.

Przesuwanie granic możliwości zabawek edukacyjnych
Jaka jest tajemnica sukcesu Martinsa? Zaczął produkować
śmieszniejsze, bardziej zwariowane zabawki, a oferowanym
zestawom nadał nazwy takie jak „Fabryka eksplozji”, „Fabryka
rakiet” czy „Fabryka glutożelków”. W ramach swojej koncepcji rozwinął projekt dyplomowy zrealizowany na uniwersytecie w Lizbonie, którego celem było znalezienie nowego rynku dla zabawek edukacyjnych. „Staraliśmy się znaleźć rzeczy,
które sprawiałyby dzieciom radość, takie jak robienie mydła,
mazi lub cukierków, budowanie rakiet czy wybuchowe eksperymenty, a także pokazać, że można to zrobić w nowy sposób”
– powiedział Miguel Pina Martins.
Zabawki produkowane przez firmę Martinsa są śmieszne, a nawet głupawe, ale pomagają dzieciom w nauce przedmiotów
ścisłych – w tym chemii i fizyki – oraz rozwijają kreatywność
i umiejętności społeczne. Gry i zabawy wzbudzają też w dzieciach ciekawość i świadomość otaczającego je świata. Ponadto
firma publikuje blog dla małych naukowców, z którego dzieci
mogą dowiedzieć się między innymi, dlaczego ludzie ziewają,
dlaczego komary gryzą albo dlaczego tak ważne są trójkąty.
Aby pomóc firmie Science4You w dalszym rozwoju, EBI udzielił jej kredytu w wysokości 10 mln EUR. Kredyt ten jest elementem Planu inwestycyjnego dla Europy, który ma na celu
stymulowanie działalności mniejszych, innowacyjnych firm
uznawanych przez banki komercyjne za klientów niesprawdzonych lub zbyt ryzykownych. „Science4You to dynamicznie
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Portugalski przedsiębiorca rezygnuje
z pracy w sektorze finansowym, aby
bawić się zabawkami.
rozwijająca się firma, która ma swoje początki w projekcie dyplomowym realizowanym na uczelni. Co roku notuje wzrost
i wykazuje dodatnie wyniki finansowe” – powiedział Francisco
Alves da Silva, inspektor kredytowy EBI odpowiedzialny za tę
transakcję. W połączeniu ze środkami własnymi w wysokości
10 mln EUR kredyt EBI pozwoli firmie Science4You zainwestować w lepsze urządzenia do montażu zabawek, usprawnić
sprzedaż internetową i działania promocyjne oraz opracować
nowe modele zabawek. Ponadto firma, która obecnie sprzedaje 40% swoich produktów w Portugalii, wykorzysta uzyskane środki do ekspansji na rynki europejskie i światowe.

Maksymalne wykorzystanie możliwości poznawczych
Obok zestawów do robienia perfum, mydła czy galaretowatej
mazi firma Science4You oferuje również zestawy, których tematem przewodnim są kosmetyki, lekarstwa, dinozaury, reakcje chemiczne, rakiety, wybuchy, kryształy, gotowanie itd. Poszczególne zestawy powstają na podstawie wyników badań
naukowych i zawierają szczegółowe, kolorowe przewodniki
objaśniające przeprowadzane eksperymenty i badania.
Również reklamy firmy mają żartobliwy charakter. W filmikach promujących „Fabrykę perfum”, „Manufakturę szminek
i błyszczyków” czy „Fabrykę eksplozji” przewija się postać naukowca mieszającego różne ciecze i puszczającego z dymem
swoje laboratorium. „Uważamy, że udało nam się zachować
właściwe proporcje między nauką a zabawą. Kupując nasze
zabawki edukacyjne, rodzice mogą mieć pewność, że dzieci
naprawdę będą chciały się nimi bawić” – dodał Martins. „Znalezienie tych proporcji jest zawsze bardzo trudne”.

„Staraliśmy się znaleźć rzeczy,
które sprawiałyby dzieciom
radość, takie jak robienie
mydła, mazi lub cukierków,
budowanie rakiet czy
wybuchowe eksperymenty,
a także pokazać, że można to
zrobić w nowy sposób”.

Vera Marques (z lewej) i Madalena Ribeiro z firmy Science4You
przeprowadzają zabawny eksperyment na przyjęciu urodzinowym
Carloty Costy
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Mikrokredyty
dla syryjskiego
uchodźcy i mistrza
tanga

P

o roku pracy w luksemburskiej aptece syryjski
uchodźca Mahmud Al-Fayyad usłyszał o miejscowej instytucji mikrokredytowej microlux. „Od zawsze
uwielbiam gotować” – pomyślał. „Chyba powinienem
spróbować swoich sił. W końcu gotowanie to świetny sposób,
żeby podzielić się z innymi swoją kulturą”. Wszystkie potrawy
serwowane w otwartej przez niego restauracji są przyrządzane domowym sposobem przez uchodźczynie z Syrii. Lokal
o nazwie Syriously – znajdujący się w budynku przekazanym
za symboliczne euro przez właściciela, którego Mahmud poznał za pośrednictwem Luksemburskiego Czerwonego Krzyża – może pomieścić 100 osób. Mimo to wieczorami, gdy posiłki wydawane są w dwóch turach, często zarezerwowane są
wszystkie stoliki.

„Zatrudniam w tej chwili osiem osób i chcę spłacić kredyt
w dwa lata” – powiedział Mahmud Al-Fayyad. „Mikrokredyt pomógł mi zacząć nowe życie i przyczynić się do rozwoju gospodarki mojej nowej ojczyzny. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy mi zaufali i od samego początku mnie wspierali”.
Od marca 2016 roku firma microlux – instytucja mikrokredytowa wspierana przez Europejski Fundusz Inwestycyjny
w ramach unijnej inicjatywy na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – otwiera przed drobnymi przedsiębiorcami
w Luksemburgu zupełnie nowe możliwości. Chociaż Luksemburg jest bogatym państwem o wysokim wskaźniku wzrostu, występują tam również obszary zagrożenia bezrobociem
i ubóstwem. Żadna inna instytucja mikrokredytowa nie oferowała wcześniej swoich usług w tym kraju.
Jak szacuje Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który wchodzi w skład Grupy EBI, w ciągu pięciu lat w Luksemburgu zostanie złożonych około 400 wniosków kredytowych. Zdaniem
Karin Schintgen, reprezentującej głównego udziałowca firmy
microlux, czyli bank BGL BNP Paribas, jest to istotne, ponieważ
„30% nowych mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw
w Europie zakładają osoby niepracujące”.

Miłość do tanga
Dzięki zaciągniętemu w firmie microlux kredytowi w wysokości 10 tys. EUR mieszkający od trzech lat w Luksemburgu
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Microlux stwarza osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Rodolfo Aguerrodi z Buenos Aires założył szkołę tanga o nazwie Dance Factory. „Zaczynałem jako nauczyciel tańca w klubach instytucji europejskich, ale szybko poczułem, że muszę
zacząć działać w sposób bardziej profesjonalny” – powiedział
Aguerrodi.

Obecnie spłaca 258 EUR miesięcznie. Kwota ta jest niewielka,
ale właśnie takie kredyty sprawiają, że europejska gospodarka
działa jak dobrze naoliwiona maszyna. „Mogliśmy nadal funkcjonować bez zaciągania kredytu, ale to on pozwolił nam wypłynąć na szersze wody i skoncentrować się na podstawowej
działalności” – dodał Aguerrodi.
Obecnie szkoła zatrudnia ośmioro nauczycieli i ma komplet
uczniów niemal we wszystkie dni tygodnia – także na zajęciach terapeutycznych dla osób cierpiących na choroby Parkinsona i Alzheimera.
Oznacza to, że nawet w tak bogatym państwie jak Luksemburg istnieje zapotrzebowanie na mikrokredyty.

„Jestem bardzo wdzięczny
wszystkim, którzy mi zaufali i od
samego początku mnie wspierali”.
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© MADIS OTS

Wsparcie EBI dla MŚP
– więcej informacji w Internecie

www.eib.org/smes
• Kolejne odcinki komiksu o startupach „The
Brood” (którego autorem jest estoński artysta Madis Ots): eib.org/startup-cartoon
• Szwedzka firma pomagająca płacić rachunki: eib.org/izettle
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Infrastruktura łącząca Europę
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18mld EUR

na infrastrukturę

•1
 0 924 MW nowej mocy wytwórczej
elektrowni
•9
 9,6% energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych
•7
 6 557 km wybudowanych lub
zmodernizowanych linii energetycznych
• 36,8 mln zamontowanych inteligentnych
liczników
• Dostawy energii do 10,4 mln gospodarstw
domowych
• 572 324 gospodarstw domowych
w nowych lub wyremontowanych lokalach
socjalnych i tanich mieszkaniach
• Większa o 735 mln liczba pasażerów
korzystających ze środków transportu
sfinansowanych przez EBI
• Wyższy poziom opieki zdrowotnej dla
45,7 mln osób

Rower firmy Vélib w Paryżu
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Usprawnienia
komunikacyjne
w Paryżu

M

Dla Davida Peny, który mieszka w niewielkim
mieście położonym około 30 km na zachód od
Paryża, problemy komunikacyjne są chlebem
powszednim. „Czasem po dotarciu na dworzec
dowiaduję się, że pociąg jest opóźniony lub został odwołany”
– powiedział 42-letni inżynier pracujący przy śmigłowcach.

Paryskie Métro jest często zaliczane do najlepszych kolei podziemnych na świecie, a w przeprowadzonej niedawno ogólnoświatowej ankiecie francuska stolica uplasowała się w pierwszej dziesiątce pod względem mobilności miejskiej. Niestety
w otaczającym Paryż regionie sytuacja nie wygląda już tak dobrze. „Paryż ma bardzo stary system, podobnie jak Londyn” –
powiedziała Caroline Lemoine, inżynier ds. transportu w EBI.
„Modernizacja i ciągła rozbudowa sieci w celu podnoszenia
poziomu usług i zwiększania ich dostępności wymaga ogromnych inwestycji, które EBI pomaga sfinansować”.
Aglomerację Île-de-France, której częścią jest Paryż, zamieszkuje obecnie około 12 mln ludzi (trzykrotnie więcej niż sto lat
temu), a w sieci transportowej tego regionu realizowanych
jest ponad osiem milionów przejazdów dziennie. Na skutek
gwałtownego napływu ludności w zawrotnym tempie rosną
ceny nieruchomości, co zmusza wiele osób do przeprowadzki do słabiej skomunikowanych miejscowości położonych nawet 40 km od miasta. „Dopiero dzisiaj znajdujemy rozwiązania
problemów, które miały swój początek ponad sto lat temu” –
powiedziała Laurence Debrincat, specjalistka ds. komunikacji
publicznej w Paryżu zatrudniona w firmie Île-de-France Mobilités, która zarządza siecią transportu publicznego w tym
regionie.

Planowanie z myślą o przyszłości
Bank UE już od kilkudziesięciu lat pomaga władzom Paryża inwestować w rozwiązania komunikacyjne. Niedawno udzielił
między innymi:
• kredytów o łącznej wartości 800 mln EUR na przywrócenie
komunikacji tramwajowej;
• kredytu w wysokości 200 mln EUR na wdrożenie przez Autolib’ samochodów elektrycznych;
• kredytów o łącznej wartości 2,5 mld EUR na sfinansowanie części ambitnego projektu Grand Paris Express – jednego z największych na świecie p
 lanów rozbudowy sieci kolei
podziemnej.
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Kosztem miliardów euro Paryż buduje
sieć transportową przyszłości.
Projekt Grand Paris Express przewiduje podwojenie rozmiarów sieci Métro poprzez wybudowanie 200 km torów i ponad
70 stacji. Celem projektu jest:
• 
utworzenie sieci połączeń między odizolowanymi
przedmieściami;
• zmniejszenie codziennych korków przyczyniających się do
powstawania smogu;
• połączenie dzielnic biznesowych, portów lotniczych i uczelni;
• połączenie odizolowanych przedmieść z centrum Paryża.
„Realizacja projektu Grand Paris Express potrwa wiele lat, ale
dzięki temu będziemy mieć jedną z najlepszych sieci transportu zbiorowego na świecie” – podkreśliła Laurence Debrincat.
Równolegle prowadzona jest modernizacja kolei podmiejskiej RER obsługującej przedmieścia Paryża, która obejmuje
między innymi zakup nowych wagonów i sygnalizacji. Linia
„A” kolei RER o długości ponad 100 km jest jedną z najbardziej
ruchliwych w Europie – codziennie korzysta z niej 1,2 mln pasażerów. Remont tej linii – przecinającej centrum Paryża i łączącej je z zachodnimi oraz wschodnimi przedmieściami –
przewidziano na lata 2015–2020. Projekt obejmuje między
innymi wymianę 24 km torów.

„Utrzymanie sieci kolei podmiejskiej wymaga ogromnych nakładów” – powiedziała Debrincat. „Koszty wymiany torowisk
i sygnalizacji elektrycznej idą w miliardy euro, ale inwestycja
ta była konieczna już od wielu lat”.
W Paryżu działa również jeden z najbardziej udanych na świecie systemów wypożyczalni rowerów, obejmujący ponad
14,5 tys. pojazdów i 1230 stacji. Od końca lat 90. XX wieku miasto stale rozbudowuje sieć tras rowerowych, których łączna
długość wynosi obecnie około 700 km.
Rozbudowywane są również linie autobusów elektrycznych –
zakłada się, że do 2025 roku 80% autobusów będzie mieć napęd elektryczny, a reszta będzie napędzana biogazem. W Paryżu działa już jedna linia całkowicie elektryczna, obsługiwana
przez 23 pojazdy.
Nie można również zapominać o systemie wspólnego użytkowania samochodów elektrycznych Autolib’, który działa od 2011
roku, oferuje w rejonie Paryża niemal 4 tys. pojazdów z napędem
elektrycznym i ma ponad 100 tys. zarejestrowanych użytkowników. Bank UE sfinansował prace badawczo-rozwojowe nad akumulatorami do samochodów Autolib’ oraz wdrożenie usługi.
Mieszkający na zachodnich przedmieściach David Pena
z optymizmem patrzy na przyszłość komunikacji miejskiej
w Paryżu – i na swoje dojazdy do pracy. W planach jest doprowadzenie linii kolei podmiejskiej RER do jego miasteczka.
„Francja z całą pewnością przoduje w korzystaniu z nowych
technologii, ale nadal jest miejsce na poprawę” – podsumował Pena.

Dzięki realizacji projektu
Grand Paris „będziemy
mieć jedną z najlepszych
sieci transportu zbiorowego
na świecie”.
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Dopływ
inwestycji
dla włoskich
wodociągów

Dzięki kredytom włoskie przedsiębiorstwa
wodociągowe modernizują nieszczelne
zbiorniki i stare rurociągi.

W

iosną i latem 2017 roku w Rzymie praktycznie
nie padało. Niewielkie opady i wysokie temperatury sprawiły, że mieszkańcy zaczęli obawiać
się wprowadzenia reglamentacji wody, tak jak
zrobiono to już w kilku miastach w środkowych Włoszech.

Letnie fale upałów nie są jednak jedyną przyczyną problemów
z zaopatrzeniem w wodę. W przestarzałej sieci wodociągowej
średnio 35% wody wycieka z rur, zanim trafi do odbiorców.
W związku z tym konieczne są pilne prace modernizacyjne,
ale małym włoskim przedsiębiorstwom wodociągowym trudno jest pozyskać niezbędne finansowanie.
Dlatego do akcji wkroczył EBI, oferując kredyt programowy
w wysokości 200 mln EUR na wspieranie inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w całych Włoszech. Kredyt ten
umożliwi sfinansowanie od czterech do ośmiu projektów wodociągowych o wartości od 30 do 100 mln EUR każdy. „Kredyty bezpośrednie dla małych przedsiębiorstw wodociągowych
są uznawane za zbyt ryzykowne, ale Plan inwestycyjny dla Europy umożliwia ich udzielanie” – powiedziała Despina Tomadaki, inspektorka kredytowa EBI odpowiedzialna za tę operację. „To pierwsza tego rodzaju operacja ukierunkowana na
małe i średnie przedsiębiorstwa wodociągowe”.
Usługi wodociągowe są we Włoszech regulowane przez państwo i realizowane w 64 rejonach obsługi. Ponad 2700 operatorów świadczy usługi na rzecz około 7700 gmin miejskich.
Kilka dużych przedsiębiorstw obsługuje ponad 50% ludności,
ale większość operatorów to małe firmy, którym trudno jest
spełnić wymagania kredytowe. W rezultacie we włoskim sektorze wodociągowym od lat rośnie luka inwestycyjna, czyli
różnica między niezbędnymi a faktycznymi nakładami inwestycyjnymi. Obecnie wynosi ona około 3 mld EUR rocznie. Kredyt programowy EBI pomoże w jej zmniejszeniu.
W niektórych regionach Włoch pozyskanie środków finansowych jest szczególnie trudne. „Kredyt programowy będzie
skierowany głównie do firm w środkowych i południowych
Włoszech, gdzie potrzeby inwestycyjne są największe” – powiedziała Patricia Castellarnau, ekonomistka EBI pracująca
przy tej operacji.

28

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

2017

Dzięki kredytowi programowemu ma powstać
około 2 tys. nowych miejsc pracy, co będzie dodatkową korzyścią dla miejscowej ludności i firm.
Do końca roku w ramach kredytu programowego
zatwierdzono dwie podoperacje: kredyt w wysokości 50 mln EUR dla firmy Brianzacque, która działa
w prowincji Monza i Brianza w Lombardii, oraz kredyt w wysokości 20 mln EUR dla przedsiębiorstwa
komunalnego AMAP z Palermo.

Wsparcie EBI dla infrastruktury –
więcej informacji w Internecie
• Metroguagua w Las Palmas: eib.org/metroguagua
• Modernizacja zabytkowych budynków w Bratysławie: eib.org/
bratislava-urban-renewal
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Ochrona klimatu i środowiska
w trosce o BEZPIECZNĄ przyszłość
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16,7 mld EUR
na ochronę środowiska

Obejmuje to bioróżnorodność, czyste powietrze,
czystą wodę, bezpieczny transport, energię
odnawialną i efektywność energetyczną.
Bank zobowiązał się, że kredyty na
przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu
będą stanowiły ponad 25% łącznej kwoty
kredytów we wszystkich obszarach polityki
publicznej.
W 2017 roku EBI przeznaczył 19,4 mld EUR na
finansowanie przeciwdziałania skutkom zmiany
klimatu.
Stanowi to 28,2% łącznej wartości
finansowania.
• Energia odnawialna – 4,4 mld EUR
• Efektywność energetyczna – 4,8 mld EUR
• Niskoemisyjny i przyjazny dla klimatu transport
– 7,1 mld EUR
• Badania, rozwój i innowacje – 1 mld EUR
• Środki łagodzące w obszarze gospodarki leśnej
(zalesianie), odpadów i ścieków –
0,5 mld EUR
• Środki łagodzące w innych sektorach –
0,7 mld EUR
• Przystosowanie do zmiany klimatu –
0,8 mld EUR
* Powyższe dane mogą podlegać weryfikacji przez zewnętrznych rewidentów.

Rodopy (Bułgaria), miejsce realizacji jednego z pilotażowych
projektów ochrony przyrody fundacji Rewilding Europe
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Odsetki
wypłacane
w dzikich koniach

W ramach nowego rozwiązania na rzecz
bioróżnorodności naukowcy przywracają
do życia dawne gatunki zwierząt.

S

zczyty bułgarskich Rodopów wznoszą się na wysokość ponad 2 tys. metrów, a cały masyw ze swoimi
głębokimi wąwozami rzecznymi i stromymi urwiskami zajmuje obszar blisko 15 tys. kilometrów kwadratowych. Góry te są jednym z najważniejszych lęgowisk zagrożonych na całym świecie ścierwników i jedynym w kraju
lęgowiskiem sępów płowych.
W Rodopach zlokalizowano jeden z ośmiu projektów pilotażowych sieci Rewilding Europe, która wprowadza w życie nową
wizję ochrony przyrody. W związku z tym, że coraz więcej ludzi przenosi się do miast, Rewilding Europe przywraca wyludniające się tereny wiejskie do naturalnego stanu, odtwarzając
samowystarczalne ekosystemy niezbędne do zapewnienia
bioróżnorodności oraz rozwijając nowe, oparte na przyrodzie
lokalne gospodarki.
Działania te wzbudziły zainteresowanie EBI, który wsparł je
kredytem w wysokości 6 mln EUR udzielonym z wykorzystaniem stworzonego przez Bank i Komisję Europejską mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego. „Coraz
więcej osób zdaje sobie sprawę, że dotacje publiczne nie wystarczą do pokrycia kosztów ochrony przyrody” – powiedziała Jane Feehan, specjalistka ds. inwestycji w jednostce EBI ds.
polityki finansowania ochrony środowiska i walki ze zmianami
klimatu. „Fundacja Rewilding Europe skupia się na przyrodzie,
ale buduje też solidny model biznesowy, dzięki któremu może
zaciągać kredyty na rozszerzanie działalności”.
W bułgarskich Rodopach działalność ta ma formę współpracy
z miejscowymi przedsiębiorcami, której celem jest rozwijanie
drobnej turystyki przyrodniczej poprzez naprawę kryjówek
służących do fotografowania dzikiej przyrody, prowadzenie
szkoleń dla przedsiębiorców oraz wykazywanie wartości komercyjnej dzikiej przyrody. Ostatecznym celem jest sfinansowanie procesu odtwarzania dzikiej przyrody w regionie oraz
powstrzymanie niekorzystnych zjawisk, takich jak wykładanie
trucizn, kłusownictwo czy zderzenia z liniami energetycznymi,
w wyniku których populacja sępów płowych zmniejszyła się
do zaledwie dziesięciu par.
Fundacja Rewilding Europe wprowadziła specjalną jednostkę
z psami, której zadaniem jest wykrywanie trucizn zagrażających
populacji sępów. Ponadto buduje sztuczne gniazda zachęcające sępniki czarne do zakładania nowych kolonii oraz współpracuje z miejscowymi przedsiębiorstwami energetycznymi przy
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izolowaniu linii energetycznych. Widząc, że miejscowa ludność
używa zatrutych przynęt do ograniczania populacji wilków, organizacja Rewilding Europe sprowadziła daniele i jelenie szlachetne, aby drapieżniki miały na co polować. To bardzo istotne,
jeśli chce się przyciągnąć sępy, ponieważ ptaki te żywią się pozostawionymi przez wilki resztkami padliny.
Jak reagują miejscowi? „Oczywiście staramy się ich zaangażować w nowe działania” – powiedział Wouter Helmer, dyrektor
ds. odtwarzania dzikiej przyrody w fundacji Rewilding Europe.
„W okolicy jest coraz mniej pasterzy. Ci, którzy pozostali, rozumieją, że jeśli sprowadzimy jelenie, odwrócimy uwagę wilków
od owiec i bydła, ponieważ drapieżnikom łatwiej jest polować
na dziką zwierzynę”.
Miejscowa ludność zdaje też sobie sprawę, że wysiłki na rzecz
odtwarzania dzikiej przyrody pomogą zróżnicować źródła
dochodów poprzez przyciągnięcie turystów ze stolicy kraju
(Sofii) i z zagranicy. Oznacza to, że oprócz hodowli zwierząt
mieszkańcy będą również mogli zająć się prowadzeniem pensjonatów turystycznych. „Rozumieją, że żywy wilk jest dla nich
więcej wart niż martwy” – dodał Helmer. „W ten sposób nasza
praca pomaga im przemyśleć na nowo stosunek do przyrody”.

Przywracanie dawno wymarłego
gatunku
Potencjał turystyczny mają nie tylko kryjówki dla fotografów
przyrody w Rodopach. Fundacja Rewilding Europe uruchomiła właśnie firmę European Safari Company. Co ciekawego
może zaoferować europejska fauna w porównaniu z afrykańskimi bestiami, które zwykle kojarzą się z safari? Na przykład
tury. Te obdarzone wielkimi rogami zwierzęta – mogące osiągać 1,80 m wzrostu i ważyć ponad tonę – są dzikimi przodkami bydła domowego, a ich podobizny występują już w malarstwie naskalnym. W jednym z greckich mitów bóg Zeus
przyjął właśnie postać tura, aby uwieść i uprowadzić piękną
księżniczkę Europę, od której wziął nazwę nasz kontynent.
Tury pojawiły się w okresie plejstocenu, a wymarły około 400
lat temu, ale ich geny przetrwały w niektórych dawnych rasach bydła. Celem jednego z projektów Rewilding Europe jest
wykorzystanie tych ras do wyhodowania nowego gatunku
o nazwie tauros – dzikiego bydła podobnego do tura, które
potrafiłoby przeżyć na wolności. Dlaczego jest to takie ważne?

Nagrodzony pszczelarz Sanjin
Žarković w swojej pasiece
w Melnicach (Chorwacja), która
jest częścią projektu Rewilding
Europe

„Bioróżnorodność wymaga różnorodności krajobrazowej” –
powiedział Wouter Helmer. „Chodzi zarówno o lasy, jak i o bardziej otwarte tereny. Po raz pierwszy w historii doszliśmy do
etapu, na którym w wielu miejscach nie wypasa się już zwierząt, przez co różnorodność naturalnych użytków zielonych
z ich kwiatami, ptakami i motylami nie jest już utrzymywana
przez naturalnych architektów”.
Pierwotnie tur był jednym z najważniejszych gatunków dbających o ten aspekt. Obok turów zadanie to wykonywali również – zwłaszcza w ostatnich tysiącleciach – rolnicy ze swoimi
zwierzętami gospodarskimi, ale ten model, przynajmniej jeśli
chodzi o tradycyjny wypas, szybko odchodzi do lamusa. Coraz
mniej ludzi na wsi chce zajmować się pracą na roli, przez co
powstają duże obszary, na których brakuje naturalnych gatunków trawożernych takich jak tury. Jednocześnie spada również pogłowie bydła domowego. „Postanowiliśmy spróbować
przywrócić do życia pierwotne zwierzęta trawożerne” – powiedział Wouter Helmer.
Helmer wyjaśnia, że 99% genów pierwotnych gatunków trawożernych zachowało się w genach współczesnych gatunków
udomowionych. W związku z tym w ramach Programu Tauros
wykorzystuje się różne gatunki prymitywne do stworzenia

Fundacja Rewilding
„pomaga im przemyśleć
na nowo stosunek do
przyrody”.
bardziej odpornej odmiany bydła, która potrafiłaby przetrwać
bez pomocy człowieka. Obecnie hodowla obejmuje kilkaset
zwierząt, a pierwsze rezultaty wprowadzania ich do życia na
wolności są obiecujące.
Dzikie konie wypuszczone na wolność w Rodopach, nowe
turopodobne taurosy oraz żubry europejskie są elementem kolejnej opracowanej przez Rewilding Europe innowacji
o nazwie European Wildlife Bank. Zdaniem Helmera funkcjonowanie tego programu faktycznie przypomina działalność
banku. Właściciele gospodarstw mogą wypożyczać konie prymitywne, aby wypasać je na swojej ziemi, a po pięciu latach
muszą zwrócić połowę stada. Pogłowie stada zwiększa się
zwykle o 25% rocznie, dzięki czemu bank otrzymuje z powrotem więcej koni, niż wypożyczył, a gospodarz zatrzymuje taką
samą liczbę. „To bardzo korzystna stopa procentowa” – podkreślił Helmer.
Jeśli gospodarz wykaże, że zwiększył powierzchnię pastwisk
dla dzikich koni, może zatrzymać dodatkowe sztuki przez kolejne pięć lat.
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Wzorcowy
przykład
zielonego
miasta

Do niedawna nazwa Essen kojarzyła się jednoznacznie z zanieczyszczeniem środowiska przez przemysł, a dzisiaj miasto jest
nazywane „zieloną stolicą Europy”. Przedstawiamy sekret ekologicznej rewolucji
w niemieckim ośrodku przemysłowym.

W

momencie zjednoczenia Niemiec dwie trzecie
ścieków z Essen trafiało prosto do rzeki Emscher.
Zakłady mięsne i huty pozbywały się resztek
i odpadów, a rzeka była składowiskiem metali ciężkich i odchodów. W tej sytuacji organizacja Emschergenossenschaft – założona w 1899 roku jako pierwsze w Niemczech stowarzyszenie ds. gospodarki ściekowej i zrzeszająca
obecnie 19 gmin miejskich oraz wiele przedsiębiorstw – opracowała ambitny plan przywrócenia rzeki do naturalnego
stanu. Było to ogromne wyzwanie, ale realizacja planu zakończyła się sukcesem.
Dyrektor Emschergenossenschaft Uli Paetzel zabiera dziś
swoje dzieci na zielone place zabaw nad brzegiem rzeki. „To
największy w Europie program odtwarzania kompletnego
krajobrazu nadrzecznego, stymulujący również zmiany strukturalne” – powiedział Paetzel. „W ten sposób zwracamy rzekę
mieszkańcom”.
W 2017 roku Komisja Europejska wyróżniła Essen tytułem
„zielonej stolicy Europy”, który jest przyznawany raz w roku
miastom przodującym w tworzeniu przyjaznych ekologicznie warunków do życia. Dawne miasto górnicze ma dzisiaj
23-hektarowy park i wysokiej jakości wodę pitną, a w centrum obowiązują ograniczenia ruchu drogowego. „Sadza,
brud, odór i dymiące kominy. Właśnie z tym mieszkańcom
innych miast wciąż kojarzy się Essen” – powiedział Matthias
Sinn, szef wydziału ochrony środowiska we władzach miasta. „Tymczasem Essen jest dzisiaj piękniejsze i bardziej zielone. Wszystkie parki i akweny sprawiają, że naprawdę chce się
żyć”.
Wśród osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, dzięki
którym Essen z dobyło tytuł „zielonej stolicy Europy”, należy
wymienić:
• stworzenie 13 tys. miejsc pracy w innowacyjnym sektorze
ekologicznym;
• sprawienie, że 95% mieszkańców mieszka nie dalej niż
300 metrów od terenów zielonych;
• wybudowanie 376 km dróg rowerowych;
• pokrycie 128 tys. m2 ulic nowym asfaltem zmniejszającym
hałas.
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Władze Essen stawiają sobie kolejne ambitne cele:
• zmniejszenie emisji CO2 o 40% do 2020 roku;
• zwiększenie do 25% udziału przejazdów rowerami do
2035 roku;
• stworzenie 20 tys. miejsc pracy w sektorze ochrony środowiska do 2025 roku;
• przetwarzanie wtórne 65% wszystkich odpadów do 2020
roku.
Elementem działań proekologicznych w Essen jest również
projekt budowy 400 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz renaturalizacji 350 km brzegów rzeki. „Projekt ten imponuje
ogromną, regionalną skalą, zastosowaniem zaawansowanych
rozwiązań inżynieryjnych oraz podejściem do zwiększania bioróżnorodności” – powiedział Sebastian Hyżyk, ekonomista EBI.
Koszt całej operacji wyniesie 5,3 mld EUR, z czego EBI sfinansuje około 30%. W 2017 roku Bank udzielił kolejnego, trzeciego już kredytu na realizację projektu – tym razem w wysokości 450 mln EUR.

„Wszystkie parki i akweny
sprawiają, że naprawdę chce
się żyć”.
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Recykling
cennym
źródłem tytanu
dla Europy

Nowy zakład we Francji odzyskuje cenny
surowiec i pomaga chronić klimat.

T

ytan zawdzięcza swoją nazwę – pochodzącą od potężnych bóstw z mitologii greckiej – ogromnej wytrzymałości mechanicznej. Ponadto jest lekki, odporny na korozję i giętki. Dzięki tym właściwościom
jest strategicznym surowcem do produkcji między innymi elementów poszycia samolotów, pocisków kierowanych, statków
kosmicznych oraz opancerzenia.
Problem polega na tym, że tytan nie jest łatwo dostępny na
europejskim rynku, a ponowne przetwarzanie niewykorzystanych elementów jest mało opłacalne. W rezultacie duże
firmy – takie jak Airbus – często kupują ten metal lub zlecają ponowny przerób odpadów w Stanach Zjednoczonych lub
Rosji. Rozwiązanie problemu zaproponował nowy francuski
zakład o nazwie EcoTitanium, który zajmuje się przetwarzaniem wtórnym tytanu z wykorzystaniem zaawansowanych
pieców i innych technologii. Zastosowany proces pomaga
również chronić środowisko poprzez zmniejszenie emisji, ponieważ wtórne przetwarzanie tytanu pochłania mniej energii
niż oczyszczanie rudy.
„Tytan jest cennym metalem, a my zamierzamy znacznie
zwiększyć jego podaż” – powiedział Thomas Devedjian, dyrektor finansowy koncernu górniczo-hutniczego Eramet, który wybudował zakład EcoTitanium na terenach powulkanicznych w środkowej Francji.
Zakład EcoTitanium korzysta z pieców plazmowych i próżniowych wykonanych w najnowszej technologii, zużywających
mniej energii niż inne metody wytopu. W piecu plazmowym
substancje roztapiane są przy użyciu rozgrzanego gazu, natomiast w piecu próżniowym proces topienia odbywa się bez
dostępu powietrza, co pozwala zapobiec zanieczyszczeniu
metalu. Konieczność stosowania specjalnych urządzeń do wytopu tytanu wynika z jego bardzo dużej odporności na ciepło.

Niższe koszty i mniejsze straty
Tytan nie jest metalem rzadkim, ale jego obróbka jest bardzo
kosztowna. Produkcja tytanu wymaga dużych nakładów pracy i bardzo wysokich temperatur, przez co jest sześciokrotnie
droższa niż produkcja stali. Ponadto w wyniku obróbki skrawaniem powstaje mnóstwo wiórów tytanowych, które są czę-
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sto wysyłane poza Europę w celu ponownego przetworzenia.
W przypadku niektórych elementów używanych w lotnictwie
aż 90% tytanu kończy jako odpad.
Nowy zakład przerobu surowca wtórnego w Saint-Georges-de-Mons będzie wytwarzał stop tytanu – spełniający wymogi przemysłu lotniczego i nieco tańszy niż nowy tytan. Nowy
proces pozwoli też ograniczyć marnotrawstwo surowca. Dzia-

ZINTEGROWANY SYSTEM
OBRÓBKI TYTANU

łalność zakładu pozwoli zapobiec wyemitowaniu
100 tys. ton dwutlenku węgla rocznie.

TOPIENIE ŁUKIEM PLAZMOWYM

ODPAD
VAR
SZTABY
GĄBKA

ECOTITANIUM

OBRÓBKA
SKRAWANIEM

WYKUWANIE

UKAD
MKAD

KĘSY

KUCIE
W MATRYCACH
ZAMKNIĘTYCH

AUBERT & DUVAL

PRODUKTY

Europejski Bank Inwestycyjny udzielił zakładowi
kredytu w wysokości 30 mln EUR, korzystając ze
wsparcia w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy. Łączne koszty uruchomienia zakładu wyniosły około 48 mln EUR.
„Europa potrzebuje tego rodzaju innowacji” –
powiedziała Mariateresa Di Giacomo, starsza
inspektorka kredytowa w Europejskim Banku
Inwestycyjnym.
Tytan jest także stosowany w kadłubach statków
i ramach rowerów oraz w przemyśle chemicznym.
Dobrze łączy się z tkanką kostną, dzięki czemu
można go stosować w implantach dentystycznych i protezach, a dwutlenek tytanu używany
do oczyszczania tytanu metalicznego jest znakomitym wybielaczem stosowanym w farbach, kremach do opalania i pastach do zębów.
„To wspaniały projekt” – dodała Di Giacomo. „Jest
w nim wszystkiego po trochu: wykorzystanie
nowoczesnych technologii, tworzenie nowych
miejsc pracy, zmniejszanie strat produkcyjnych
i wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym”.

„Europa potrzebuje tego
rodzaju innowacji”.

Wsparcie EBI dla ochrony
środowiska – więcej informacji
w Internecie
• Więcej informacji na temat projektów
proekologicznych EBI, w tym przełomowego
modelu finansowania gospodarki leśnej
w Irlandii: eib.org/irish-forests
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Globalny zasięg
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7,91 mld EUR

nowych kredytów
udzielonych poza UE

• Wschodnie kraje sąsiedzkie – 0,88 mld EUR
• Kraje objęte rozszerzeniem i państwa EFTA –
1,62 mld EUR
• Rejon Morza Śródziemnego – 1,96 mld EUR
• Afryka, Karaiby i rejon Pacyfiku, kraje i terytoria zamorskie oraz RPA – 1,47 mld EUR
• Azja i Ameryka Łacińska – 1,99 mld EUR

Workers on the rice plantation
near Saint-Louis, Senegal
2017
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Nowe życie
dla Morza
Martwego

Izraelczycy, Palestyńczycy i Jordańczycy
łączą siły w walce z regionalnym kryzysem
wodnym.

R

az na dwa tygodnie jordańskie rodziny odkręcają krany
i pompują maksymalnie cztery metry sześcienne wody
pitnej do umieszczonych na dachach domów zbiorników. Ilość ta zaspokaja zaledwie jedną trzecią potrzeb
mieszkańców, ale tylko tyle mogą otrzymać. „Ludzie bardzo
cierpią” – powiedział Nabil Zoubi, dyrektor projektu w ramach
ambitnego przedsięwzięcia, którego celem jest wykorzystanie
wody z Morza Czerwonego do zmniejszenia niedoborów wody
pitnej oraz przywrócenie do życia Morza Martwego.

Jordania, która należy do najsuchszych państw świata, nie
dysponuje wystarczającymi zasobami słodkiej wody, aby zaspokoić potrzeby coraz liczniejszych mieszkańców – w tym
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1,3 mln syryjskich uchodźców. Problemy z wodą są również
odczuwalne w Izraelu i Palestynie, a zmiana klimatu dodatkowo pogarsza sytuację. Jednocześnie przekierowanie wód zasilających Morze Martwe powoduje kurczenie się biblijnego jeziora, czego skutkiem są dalsze problemy ekologiczne.
W ramach nowego planu woda morska z Morza Czerwonego
ma być przekształcana w wodę pitną. Powstająca w procesie
odsalania solanka – czyli stężony roztwór soli – będzie odprowadzana 180-kilometrowym rurociągiem do Morza Martwego,
co pozwoli ograniczyć spadek poziomu wody. Dzięki temu Jordania będzie miała dostęp do bieżącej wody przez trzy dni w tygodniu, a nie jak dotąd przez osiem godzin co dwa tygodnie.

To jednak nie koniec korzyści: Morze Martwe znajduje się
w najniżej położonym miejscu na świecie, w związku z czym
woda będzie spływać z wysokości ponad 600 metrów, generując 32 megawaty energii elektrycznej rocznie.
EIB uruchomił na potrzeby projektu umowę dotyczącą pomocy technicznej finansowanej przez UE o wartości
2 mln EUR. Nad pomyślnym przebiegiem przedsięwzięcia będzie czuwać we współpracy z EBI francuska agencja rządowa promująca zrównoważony rozwój – Agence Française de
Développement.

Wspólny dostęp do wody
Pomysł budowy rurociągu łączącego Morze Czerwone z Morzem Martwym powstał w momencie podpisania porozumienia
pokojowego między Izraelem a Jordanią w 1994 roku, ale dopiero w 2013 roku Izrael, Jordania i Palestyna podpisały porozumienie o współpracy przy realizacji obecnego planu.
Projekt rurociągu Morze Czerwone–Morze Martwe wpisuje się
w realizację inicjatywy EBI na rzecz budowania odporności, któ-

ra jest ważnym programem stymulującym inwestycje w regionie. EBI rozważa również udzielenie rządowi Jordanii kredytu
w wysokości 60 mln EUR – w uzupełnieniu finansowania ze strony francuskich, włoskich i hiszpańskich agencji rozwoju – w celu
wsparcia jego udziału w projekcie.
Wspólny pakiet finansowy UE może także zostać połączony z dotacją w wysokości 40 mln EUR z finansowanego przez Unię sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego. „Unia Europejska wspiera
ten ogromny projekt zintegrowanymi działaniami” – powiedział
Andrea Fontana, ambasador UE w Jordanii. „Działania te, obejmujące dotacje unijne oraz środki wyasygnowane przez Włochy,
Francję i Hiszpanię, są koordynowane przez AFD i EBI”. Ponadto
w ramach projektu powinna zostać wykorzystana dotacja w wysokości 100 mln USD ze strony amerykańskiej agencji USAID.
EBI ma również udzielić kredytu w wysokości maksymalnie
200 mln EUR firmie, która wygra przetarg na realizację projektu.

„Jordania będzie
miała dostęp do
bieżącej wody przez
trzy dni w tygodniu,
a nie jak dotąd przez
osiem godzin co dwa
tygodnie”.
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Jak Etiopia
daje przykład
Europie

Miliony klientów korzystają z serwisu
M-Birr, który jest bardziej zaawansowany
niż technologie bankowości mobilnej używane przez większość Europejczyków.

A

madi opiera się o glinianą ścianę swojego domu
i wspomina, jak całymi dniami stała w palącym
etiopskim słońcu w kolejce po wypłatę świadczeń
socjalnych. Pieniądze często kończyły się, zanim
nadeszła jej kolej. Wtedy niemłoda już Amadi musiała wracać
pieszo do swojej odległej o kilka godzin marszu wioski tylko
po to, by następnego dnia przejść przez tę samą mękę. „Było
z tym mnóstwo kłopotu. Mieliśmy naprawdę ciężko” – opowiada. „Teraz jesteśmy w dużo lepszej sytuacji”.
Amadi należy do dwóch milionów Etiopczyków korzystających z usługi bankowości mobilnej M-Birr, która wzięła swoją nazwę od miejscowej waluty – birra. Świadczenia socjalne
trafiają teraz co miesiąc bezpośrednio na jej konto mobilne
M-Birr w regionalnej instytucji mikrokredytowej. Zamiast pokonywać długą drogę do punktu wypłat, wypłaca środki
w pobliskiej agencji. „Jestem traktowana z szacunkiem i dostaję pieniądze” – opowiada.
M-Birr jest w Etiopii pionierem rewolucji mobilnej, która zmienia sposób, w jaki zwykli Afrykanie korzystają ze swoich pieniędzy. W Kenii już ponad 40% PKB przechodzi przez system
płatności mobilnych M-PESA. Poza kilkoma krajami, w których
bankowość mobilna zadomowiła się już na dobre, na kontynencie wciąż jednak dominują płatności gotówkowe. Logistyka w Afryce nie jest rzeczą łatwą, a sieć telefonii komórkowej
umożliwia bezpieczne i szybkie przesyłanie pieniędzy. „Technologia mobilna okazała się już skutecznym sposobem walki
z wykluczeniem finansowym” – powiedziała Hannah Siedek,
specjalistka ds. mikrofinansowania w EBI.

Wsparcie w ramach mechanizmu
Impact Financing Envelope
EBI wspiera kolejny etap ekspansji serwisu M-Birr inwestycją
kapitałową w kwocie 3 mln EUR (która może zostać zwiększona o kolejny 1 mln EUR) w ramach mechanizmu Impact Financing Envelope. Narzędzie finansowania o wartości 800 mln EUR
umożliwia Bankowi inwestowanie w obarczone większym
niż zwykle ryzykiem projekty w Afryce, na Karaibach i w rejonie Pacyfiku. EBI po raz pierwszy inwestuje w mobilną technologię finansową w Afryce. Inwestycja jest realizowana we
współpracy z DEG – spółką zależną niemieckiego banku KfW.
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„Tak jest mi
wygodniej”.

Mareh, klientka
serwisu M-Birr,
w swojej wiosce
w Etiopii

Przed pełnym wdrożeniem usługi w 2015 roku firma M-Birr
przeprowadziła roczny projekt pilotażowy, w ramach którego umożliwiła pięciu lokalnym instytucjom mikrokredytowym
świadczenie mobilnych usług finansowych. Obecnie instytucje te oferują usługi M-Birr w ponad 7 tys. miejsc za pośrednictwem swoich oddziałów oraz agencji działających przy sklepach, aptekach i stacjach paliw w całej Etiopii. Firma założona
przez Francuza i Irlandczyka przetwarza obecnie płatności
z tytułu świadczeń socjalnych dla ponad 750 tys. gospodarstw
domowych i około trzech milionów beneficjentów, a także
obsługuje 280 tys. stałych użytkowników mobilnych usług finansowych. To ogromna transformacja dla kraju, w którym zaledwie co piąty mieszkaniec ma konto bankowe, ale połowa

dorosłych posiada telefony komórkowe. „Nasza działalność
odgrywa dużą rolę w walce z wykluczeniem społecznym” –
powiedział Thierry Artaud, prezes spółki M-Birr. „Inwestycja
EBI umożliwi nam dalsze rozszerzanie działalności i przyczyni
się do rozwoju całego kraju”.

Kiedyś – podobnie jak Amadi – musiała tracić siły, aby dotrzeć
pieszo do państwowych punktów wypłaty świadczeń, w których często brakowało pieniędzy. „Trudno mi jest korzystać z telefonu, ale agent mi pomaga, dzięki czemu dostaję pieniądze
przez M-Birr” – opowiada. „Tak jest mi wygodniej”.

Dostęp do korzyści wynikających z mobilnych usług finansowych

W kraju o powierzchni Francji i Hiszpanii razem wziętych szerszy dostęp do sieci ma kluczowe znaczenie. „Firma M-Birr i jej
partnerzy otwierają Etiopię na zupełnie nowy model finansów
mobilnych, który będzie miał ogromny wpływ na codzienne
życie użytkowników” – powiedział Benoît Denis, ekonomista
w wydziale EBI ds. gospodarki cyfrowej. „Firma zaspokaja rzeczywiste potrzeby. Jej celem jest rozszerzenie korzyści wynikających z płatności mobilnych na wszystkie sektory gospodarki.
Właśnie w tym chcemy jej pomóc”.

Stojąca przed sklepem starsza kobieta o imieniu Mareh wyciąga z zawieszonej na szyi torebki telefon komórkowy. Większość
użytkowników usługi M-Birr kupuje telefony za kilka dolarów,
a osoby, których nie stać nawet na to, mogą otrzymać kartę-zdrapkę z kodem PIN, który wpisują podczas wizyty u agenta
M-Birr, aby pobrać świadczenia socjalne. Mareh żywiołowo wymachuje telefonem, opowiadając o tym, jak serwis M-Birr zmienił jej życie na lepsze.

Oddział M-Birr w etiopskiej wiosce
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Źródła środków
finansowych
W roku 2017 Europejski Bank Inwestycyjny, który jest największym na świecie
wielostronnym kredytobiorcą i kredytodawcą, pozyskał na międzynarodowych
rynkach kapitałowych środki w wysokości
56,4 mld EUR – w uzupełnieniu wstępnie
wyasygnowanej na koniec 2016 roku
kwoty 3,8 mld EUR. W ramach tej sumy
4,3 mld EUR pozyskano dzięki zielonym
obligacjom, które Bank nazywa obligacjami odpowiedzialnymi środowiskowo (ang.
climate awareness bonds). Zbiegło się to
z dziesiątą rocznicą wyemitowania przez
Bank pierwszych zielonych obligacji.
Dzięki emisji Bank dociera do inwestorów,
którzy zwykle nie lokują środków w Europie, ale mają pośredni wkład w realizację
europejskich projektów poprzez inwestowanie w obligacje EBI.

Inne 6%
SEK 2%
PLN 2%
TRY 3%
GBP 7%

EUR
47%

USD
33%

B

ank wyemitował obligacje w 15 walutach,
przy czym większość środków pozyskano
w walutach podstawowych: EUR, USD i GBP.
Dzięki dywersyfikacji źródeł funduszy i okresów zapadalności kredytów Bank może stosować elastyczną strategię finansowania, a wielowalutowość
pozwala również na dokonywanie wypłat w niektórych walutach miejscowych.

Obie
Ameryki

14% 11% 12%

Rozkład
emisji
obligacji
EBI według
regionów
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Rozkład
obligacji EBI
według walut

Europa

Azja

63% 68% 66%

21% 19% 21%

Bliski Wschód
Afryka

2% 2% 1% i

2015

2017

2016

2017

Dobre wieści
z Chin

N

adchodzą dobre wieści z frontu walki ze zmianą klimatu: w związku z zaangażowaniem się Chin w obrót zielonymi obligacjami spodziewany jest dalszy
wzrost tego rynku. „Chiny stoją przed ogromnymi
wyzwaniami w dziedzinie ochrony środowiska, które muszą
być traktowane poważnie” – powiedział Aldo Romani, ekspert EBI, który dokładnie dziesięć lat temu przygotował emisję pierwszych zielonych obligacji. „Zielone obligacje pozwolą
Chinom mocniej zaangażować się na międzynarodowych rynkach w celu rozwiązywania globalnych problemów”.
Przedstawiciele EBI udali się w zeszłym roku z wizytą do Chin,
aby wzmocnić wsparcie Banku dla realizowanych tam projektów związanych ze zmianą klimatu. EBI planuje zatwierdzenie
kredytów na realizację wielu tego rodzaju projektów w obszarach transportu miejskiego, gospodarki leśnej i efektywności
energetycznej w całych Chinach. Ponadto bank UE i chiński
bank centralny zobowiązały się wypracować wspólną strukturę emisji zielonych obligacji i doprecyzować kryteria kwalifikacji projektów. Obie strony mają nadzieję, że współpraca ta pozwoli zwiększyć zaufanie chińskich i zagranicznych
inwestorów.
Znaczenie powyższych działań uwydatnił szczyt UE–Chiny
zorganizowany w czerwcu w Brukseli, na którym przedstawiciele obu stron podkreślili wspólne zaangażowanie w walkę
ze skutkami zmiany klimatu. Współpracując w zakresie zielonych obligacji z Chińską Komisją ds. Zielonego Finansowania,
EBI zaangażował się również w działania tzw. grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania –

Pekin zaczyna masowo inwestować
w zielone obligacje.
powołanego przez Komisję Europejską forum doradzającego
w kwestii promowania zrównoważonego rozwoju w polityce
unijnej.
Zielone obligacje cieszą się dużą popularnością, ale ich początki były trudne. Aldo Romani pamięta nerwową sytuację
w biurze przed dziesięcioma laty. Walka ze skutkami zmiany
klimatu stawała się w Europie gorącym tematem, ale mało kto
przypuszczał, że jednym z rozwiązań okażą się właśnie zielone
obligacje. Wielu ekspertów obawiało się, że monitorowanie
tych obligacji i sprawdzanie, czy pozyskane dzięki nim środki są faktycznie przeznaczane na ochronę środowiska, będzie
zbyt trudne lub kontrowersyjne.
„W 2007 roku nikt nie był przekonany do trwałości zielonych
obligacji. Ludzie zastanawiali się, dlaczego tylko EBI porusza
ten temat” – powiedział Romani, który jest w EBI menedżerem
odpowiedzialnym za finansowanie w strefie euro. Dzisiaj, gdy
EBI obchodzi jedenastą rocznicę emisji pierwszych zielonych
obligacji, rynek ten należy do najlepszych przykładów sukcesu w dziedzinie walki ze zmianą klimatu.

Nagranie w Internecie
•W
 ypowiedź Aldo Romaniego na temat zielonych obligacji w ramach podkastu EBI „A Dictionary of Finance”:
eib.org/green-bonds-podcast
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Trwały, elastyczny i baczny
NADZÓR
Struktura zarządzania EBI
Udziałowcy

28 państw członkowskich UE

Rada Gubernatorów

Rada Dyrektorów

ministrowie z państw członkowskich

mianowana przez
państwa członkowskie

Komitet Zarządzający

Podstawą zrównoważonego finansowania
są inwestycje uwzględniające uwarunkowania środowiskowe i społeczne oraz związane z nadzorem. Mogą to być inwestycje
w zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu
środowiska, minimalizowanie ilości odpadów oraz zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

BI koordynuje prace grupy wielostronnych banków
rozwoju nad „Wspólnymi zasadami monitorowania pomocy finansowej na rzecz łagodzenia skutków zmiany
klimatu”, w których zostaną uwzględnione założenia
porozumienia paryskiego. W 2017 roku Bank podjął się również
podobnej roli w ramach grupy ekspertów wysokiego szczebla
ds. zrównoważonego finansowania, która została powołana
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niezależny

- prezes
- 8 wiceprezesów

Klasyfikowanie
zrównoważonego
finansowania

E

Komitet Kontroli i Audytu

przez Komisję Europejską w 2016 roku. Grupa ta ma opracować zalecenia dotyczące kompleksowej strategii UE w dziedzinie zrównoważonego finansowania. W raporcie tymczasowym
opublikowanym w lipcu 2017 roku grupa ekspertów zaproponowała, aby EBI koordynował opracowanie klasyfikacji finansowania działań na rzecz walki ze zmianą klimatu – począwszy od łagodzenia skutków zmiany klimatu. Po konsultacjach

z najważniejszymi interesariuszami Bank opracował propozycję taksonomii działań w zakresie łagodzenia skutków zmiany
klimatu, która jest jego wkładem w trwające cały czas prace
grupy ekspertów. W raporcie końcowym ze stycznia 2018 roku
grupa ekspertów zaleciła przyjęcie przez Komisję Europejską planu na lata 2018–2019 dotyczącego opracowania pełnej
taksonomii zrównoważonego finansowania. Pierwszym eta-

pem byłoby rozwinięcie dotychczasowego opracowania EBI
w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu, a następnym
– uwzględnienie kwestii przystosowania do zmiany klimatu
oraz inne elementy środowiskowe i społeczne. Jest to niezbędne do określenia jednoznacznych zasad umożliwiających stymulowanie rynku zrównoważonych produktów finansowych
i skuteczniejsze wspomaganie realizacji polityki publicznej.
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Otwartość na
uwagi

W 2017 roku w wydziale rozpatrywania skarg EBI
przeanalizowano więcej spraw niż w poprzednich
latach.

W

zrost ten wynika po części z faktu, że Bank jest
coraz bardziej widoczny dla opinii publicznej,
przez co zwiększa się świadomość skutków środowiskowych i społecznych jego działalności
oraz istnienia niezależnego mechanizmu odpowiedzialności

publicznej. Kolejną przyczyną jest rosnąca liczba skomplikowanych transakcji, w których uczestniczy Bank. Wśród nich
znalazło się kilka stosunkowo głośnych projektów, w związku
z którymi złożono wiele skarg.

Droga dojazdowa do portu w Mombasie

Domy mieszkańców Mombasy, którzy
prawdopodobnie nie zostali objęci programem
wypłaty odszkodowań

W styczniu 2017 roku wydział rozpatrywania skarg otrzymał pierwszych 13 zgłoszeń dotyczących realizacji planu działań naprawczych wdrożonego w ramach projektu budowy drogi dojazdowej do portu w Mombasie
(Kenia). Celem planu było wypłacenie rekompensat 120
właścicielom budynków w rejonie Jomvu, którzy zostali eksmitowani w maju 2015 roku z naruszeniem obowiązujących zasad. Zainteresowane osoby otrzymały co
prawda odszkodowania w gotówce, ale podczas rozpatrywania skargi stwierdzono, że sposób wyceny majątku nie został podany do wiadomości publicznej w sposób przejrzysty. Ponadto pojawiły się zarzuty, że niektóre
zainteresowane osoby nie zostały objęte programem
wypłaty odszkodowań. W grudniu 2017 roku skarżący
i podmiot realizujący projekt uzgodnili, że w 2018 roku
wydział rozpatrywania skarg przeprowadzi mediację
mającą na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących
sposobu ustalania wysokości odszkodowań oraz zweryfikowanie dokonanych wycen.
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Gazociąg transadriatycki
Gazociąg transadriatycki to proponowana zachodnia część
tzw. południowego korytarza gazowego, prowadząca od
granicy grecko-tureckiej przez Albanię do Włoch. Na wczesnym etapie realizacji projektu do Banku wpłynęły skargi
dotyczące głównie wyceny nieruchomości wykupywanych
w Grecji i Albanii. Skargi te zostały przekazane różnym jednostkom Banku do przeanalizowania na etapie oceny kredytu. Ponadto wydział rozpatrywania skarg zarejestrował
szereg zgłoszeń od osób fizycznych i społeczności we Włoszech. Dotyczyły one obaw związanych z zagrożeniami dla
środowiska i przemysłu wynikającymi z projektu. W 2017
roku otrzymano 22 nowe skargi, w związku z czym łączna liczba skarg dotyczących gazociągu transadriatyckiego
wzrosła do 38.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
W 2017 roku Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował EBI o złożeniu 11 nowych
skarg związanych z działalnością Banku. Trzy
z nich dotyczyły niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi na złożone wcześniej skargi
w sprawie kopalni niklu Ambatovy na Madagaskarze, podziemnego magazynu gazu Castor w Hiszpanii oraz domniemanego niewydania decyzji
w związku z dochodzeniem w sprawie konfliktu
interesów. Rzecznik zamknął ostatnią z tych spraw,
ponieważ skarga została uznana za rozstrzygniętą
po otrzymaniu przez skarżącego odpowiedzi EBI.
W pozostałych dwóch sprawach – dotyczących inwestycji Ambatovy i Castor – Rzecznik zapoznał
się w siedzibie Banku z ich dokumentacją. Wnioski mają zostać opublikowane w 2018 roku. Łączna liczba nierozpatrzonych skarg na zakończenie
roku wzrosła dwukrotnie – do dziesięciu.

Rozpatrywanie skarg
przez EBI w 2017 roku
• 114 nowych skarg (o 25 więcej niż w 2016
roku)
•1
 03 skargi dopuszczone do rozpatrzenia
(wzrost o 19)
• 173 rozpatrzone sprawy (wzrost o 51)
• 101 otwartych skarg na koniec roku
(poprzednio: 59)

Zmiana regulaminu
W maju 2017 roku po konsultacjach z Europejskim Rzecznikiem Praw
Obywatelskich Bank rozpoczął konsultacje publiczne dotyczące zmian
w regulaminie rozpatrywania skarg. W czerwcu proponowane zmiany zostały przedstawione opinii publicznej, a na koniec września zebrano dodatkowe uwagi nadesłane w formie pisemnej. Okresowy przegląd
wzbudził duże zainteresowanie pojedynczych osób oraz – w szczególności – organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które złożyły wspólne pismo zawierające obszerne uwagi i propozycje. Bank wnikliwie analizuje przedłożone uwagi i planuje wprowadzenie zmian w regulaminie
w pierwszej połowie 2018 roku.

Metro w Kairze
W grudniu 2017 roku wydział rozpatrywania skarg uruchomił kolejną
procedurę mediacji w związku z realizacją projektu budowy linii metra w Kairze. Przy realizacji projektu przymusowo przesiedlono całe
społeczności i pojedyncze osoby oraz przeniesiono szereg firm, w tym
ponad 100 sklepów działających na targowisku El Bohy w dzielnicy Imbaba. Pierwsza skarga przedstawicieli tych grup wpłynęła już w 2016
roku, ale sytuacja uległa zaognieniu, gdy w sierpniu 2017 roku targowisko zostało wyburzone pomimo braku zgody miejscowej społeczności
na warunki pakietu odszkodowań. Jeszcze przed rozpoczęciem wyburzania przedstawiono propozycję mediacji, która została zaakceptowana przez podmiot realizujący projekt i zainteresowanych mieszkańców.
W przypadku niepowodzenia mediacji zostanie wszczęta pełna procedura rozpatrywania skarg.
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Na straży

N

Jednostki dochodzeniowe EBI wykryły szereg
nieprawidłowości w 2017 roku.

iezależny wydział dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych bada przypadki nadużyć, korupcji i innych niedozwolonych działań związanych z realizacją finansowanych przez EBI projektów. Wydział
ten przeprowadza prewencyjne przeglądy zgodności z zasa-

dami w celu zidentyfikowania niezgłoszonych wcześniej przypadków, a także prowadzi szkolenia dla pracowników Banku
i działania uświadamiające oraz doradza współpracownikom
w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom.

W czerwcu 2010 roku łotewskie Biuro Zapobiegania i Zwalczania Korupcji aresztowało kilku członków
władz spółki Latvenergo pod zarzutem wykorzystywania zajmowanego stanowiska w złej wierze do
osiągania korzyści majątkowych i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Spółka Latvenergo udzieliła wcześniej hiszpańskiemu przedsiębiorstwu Iberdrola Ingeniería y Construcción (zwanemu także Iberinco) zamówienia na budowę elektrociepłowni w Rydze z wykorzystaniem środków finansowych EBI. W wyniku wszczętego w związku z aresztowaniami dochodzenia oraz postępowania
sądowego w sprawie korupcji i powoływania się na wpływy Bank zawarł w grudniu 2017 roku ugodę
ze spółką Iberinco.
Zgodnie z warunkami ugody spółka Iberinco została wykluczona na rok z udziału w projektach finansowanych przez EBI. Ponadto Iberinco i Grupa Iberdrola opracują i wprowadzą w życie konkretny program sponsorowania działań na rzecz zwalczania korupcji i nadużyć finansowych. Spółka Iberinco współpracowała z EBI przy wyjaśnianiu kwestii związanych z popełnionymi przestępstwami na
wszystkich etapach dochodzenia. Podjęła również kroki mające na celu wyciągnięcie konsekwencji
wobec pracowników oraz zweryfikowanie systemów monitorowania zgodności z przepisami, co pozwoli w przyszłości zapobiec podobnym nieprawidłowościom.
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Sprawa
Iberinco

53,7%

RODZAJE ZARZUTÓW
(sprawy otwarte w 2017 r.)

25,5%

Korupcja

• LICZBA OTWARTYCH NOWYCH SPRAW

149

• ŁĄCZNA LICZBA ZAMKNIĘTYCH SPRAW

126

• ŁĄCZNA LICZBA ROZPATRYWANYCH SPRAW

302

• SPRAWY AKTYWNIE BADANE NA KONIEC ROKU  136

10,7%
Nadużycia
finansowe

LICZBA SPRAW W 2017 R.

Zmowy

6%
Bezprawne
korzystanie
z nazwy EBI

ŹRÓDŁA ZARZUTÓW W 2017 R.
(dotyczy tylko spraw otwartych w 2017 r.)

Prewencyjny przegląd zgodności
z zasadami dotyczący kredytów dla MŚP
Wydział dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych przeprowadził kilka prewencyjnych przeglądów zgodności z zasadami, których przedmiotem były kredyty pośrednie udzielane
za pośrednictwem banków małym i średnim przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej i poza nią. W wyniku przeglądów
stwierdzono:
•
•

•

•
•
•

znamiona niedozwolonych zachowań i przestępstw
(takich jak pranie pieniędzy);
przypadki udzielania kredytów o dużej wartości
beneficjentom podejrzewanym o udział w przemycie
broni i zorganizowanej przestępczości;
występowanie spółek będących przykrywką dla osób
zaangażowanych w działalność polityczną oraz kredytów
udzielanych takim osobom;
przypadki udzielania kredytów beneficjentom
niespełniającym kryteriów kwalifikacji;
próby wywierania nacisków w celu zmiany decyzji
kredytowych bez uzasadnienia merytorycznego;
przypadki, w których banki udzielały EBI nierzetelnych
i fałszywych informacji na etapie zatwierdzania przez EBI
alokacji.

0,7%
Utrudnianie
pracy

WEWNĘTRZNE

3,4%
Pomoc
w dochodzeniach innych
służb

61%

ZEWNĘTRZNE

39%

Próby wyłudzenia informacji
W 2017 roku miało miejsce szereg prób wyłudzenia informacji i innych oszustw internetowych dokonywanych z wykorzystaniem nazwy EBI lub nazwisk pracowników i członków
zarządu Banku. Celem tych działań było nakłonienie adresatów do uiszczenia opłat administracyjnych lub opłat związanych z wnioskami. Należy podkreślić, że jako międzynarodowa instytucja finansowa z sektora publicznego EBI nie pobiera
opłat za takie usługi. Ponadto – co jeszcze ważniejsze w kontekście tego rodzaju oszustw – EBI nie udziela kredytów osobom fizycznym. Oszuści posługiwali się bezprawnie logo i nazwą EBI oraz powoływali się na reputację Banku w fałszywych
wiadomościach e-mail i w równoległych witrynach internetowych. Po uzyskaniu informacji o powyższych zdarzeniach wydział Banku zajmujący się dochodzeniami w sprawie nadużyć
finansowych niezwłocznie zażądał usunięcia fałszywych witryn z hosta domeny oraz zamknięcia fałszywych kont poczty
elektronicznej. Ponadto EBI zalecił ofiarom oszustwa skontaktowanie się z wyspecjalizowanymi jednostkami dochodzeniowymi krajowych organów ścigania.
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Dalsze
działania
•

•

•

•
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Poniżej przedstawiono kilka najważniejszych
założeń operacyjnego planu działań EBI na
2018 rok.

Docelowa wartość zatwierdzonych nowych kredytów
wyniesie 67 mld EUR. Liczba operacji zostanie utrzymana
na dotychczasowym poziomie, natomiast wielkość
operacji ulegnie zmniejszeniu, ponieważ coraz większą
część kredytów stanowią obarczone wyższym ryzykiem
„działania nadzwyczajne”. Działania nadzwyczajne
będą stanowiły około 25% łącznej wartości kredytów
(17,3 mld EUR).
W obrębie UE Bank będzie nadal wspierał realizację celów
polityki unijnej w zakresie przywracania konkurencyjności
Unii oraz stymulowania długofalowego wzrostu
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, wykorzystując
swoje doświadczenie w dziedzinie finansów i spraw
technicznych.
Poza UE działalność kredytowa będzie się skupiała na
rozbudowie podstawowej infrastruktury, w tym dróg oraz
sieci energetycznych i wodociągowych.
Nadal będzie rosło zainteresowanie usługami doradczymi
– prognozy przewidują 530 zleceń. Szacuje się, że projekty
te pomogą docelowo uruchomić inwestycje na sumę
28 mld EUR.
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Nadszedł czas, aby skupić się na korektach strukturalnych,
które zwiększą odporność gospodarczą Europy i wprowadzą
gospodarkę na ścieżkę z równoważonego wzrostu. Działalność
Grupy EBI, która jest mechanizmem inwestycyjnym Unii Europejskiej, będzie nadal przynosić wymierne skutki w Unii i poza
nią.

Informacje w Internecie
• S zczegółowe informacje na temat ram operacyjnych i operacyjnego planu działań na rok 2018:
www.eib.org/infocentre/publications/all/operational-plan-2018.htm

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
twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank
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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