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JAK CZYTAĆ TO SPRAWOZDANIE

Odbudowa gospodarki dotkniętej skutkami pandemii COVID-19 jest sprawą 
niecierpiącą zwłoki, ale musi się ona odbywać w sposób ekologiczny i sprawiedliwy dla 
mieszkańców krajów rozwijających się. W SPRAWOZDANIU PRZEDSTAWIONO 
DZIAŁANIA  ANTYKRYZYSOWE  PODJĘTE  PRZEZ  EUROPEJSKI  BANK 
INWESTYCYJNY W 2020 ROKU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19, 
A TAKŻE INWESTYCJE BANKU W OCHRONĘ KLIMATU I ŚRODOWISKA ORAZ 
W  ROZWÓJ,  KTÓRE  PRZYCZYNIĄ  SIĘ  DO  ZRÓWNOWAŻONEGO 
EKOLOGICZNIE POWROTU NA ŚCIEŻKĘ WZROSTU.

ZASADNICZĄ  CZĘŚĆ  SPRAWOZDANIA  STANOWIĄ  TRZY  ROZDZIAŁY 
TEMATYCZNE, poświęcone niektórym rozwiązaniom wypracowanym przez Bank 
w  odpowiedzi na kryzys związany z  COVID-19, zmianę klimatu i  degradację 
środowiska oraz potrzebę zrównoważonego rozwoju. Na początku każdego z tych 
rozdziałów zacytowano wypowiedzi kluczowych pracowników EBI, którzy wyjaśniają, 
w jaki sposób Bank reagował na sytuacje kryzysowe pojawiające się w ciągu roku oraz 
kładł podwaliny pod przyszły wzrost gospodarczy i rozwój innowacji. Następnie 
przedstawiono historie, z których czytelnicy mogą dowiedzieć się więcej na temat 
wysiłków Banku w obszarach innowacyjności, infrastruktury, wsparcia dla MŚP oraz 
ochrony klimatu i środowiska – zarówno w obrębie Unii Europejskiej (UE), jak i poza 
jej granicami.

W POZOSTAŁYCH ROZDZIAŁACH SPRAWOZDANIA ZAPREZENTOWANO 
KONTEKST  OMAWIANYCH  ROZWIĄZAŃ: od założeń strategicznych 
nakreślonych w  słowie wstępnym prezesa Banku poprzez dane dotyczące 
działalności kredytowej i pozyskiwania środków po spojrzenie na nadchodzący rok 
w kontekście głównych punktów operacyjnego planu działań Grupy EBI.

SPRAWOZDANIE  JEST  RELACJĄ  Z  DZIAŁALNOŚCI  INSTYTUCJI 
FINANSOWEJ, KTÓRA AKTYWNIE POSZUKUJE ROZWIĄZAŃ BĘDĄCYCH 
ODPOWIEDZIĄ  NA  OTACZAJĄCE  NAS  KRYZYSY  NA  WSZYSTKICH 
POZIOMACH  –  OD  WSPIERANIA  MIKROKREDYTÓW  PO  REALIZACJĘ 
WIELOSTRONNYCH PROGRAMÓW ROZWOJU.
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W obliczu bezpośredniego wyzwania, jakim jest pandemia COVID-19, Europejski Bank Inwestycyjny podjął 
zdecydowane działania mające na celu ochronę miejsc pracy, wspieranie dotkniętych kryzysem gałęzi 

przemysłu oraz łagodzenie skutków najgwałtowniejszych wstrząsów gospodarczych. Jednocześnie z niesłabnącym 
zaangażowaniem wypełniał swoje zobowiązania w zakresie długofalowego przeciwdziałania zagrożeniom 
klimatycznym, wykorzystując przy tym posiadane doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, aby włączyć realizację 
celów klimatycznych w działania osłonowe podejmowane w związku z pandemią. Zwykła odbudowa nie leży 
w niczyim interesie, a EBI może pomóc Europie i całemu światu w budowaniu lepszej przyszłości.

W roku 2020 stanęliśmy do walki z COVID-19 poprzez inwestowanie w przedsiębiorstwa prowadzące badania nad 
testami, środkami terapeutycznymi i szczepionkami – w tym w niemiecką firmę BioNTech, która wyprodukowała 
pierwszą szczepionkę oficjalnie dopuszczoną do użytku. Udostępnione przez nas środki finansowe posłużyły do 
wspierania systemów opieki zdrowotnej w państwach całej Unii Europejskiej oraz rozwijania kluczowych 
technologii, które pozwolą skrócić czas trwania pandemii. Aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi choroby 
na gospodarkę, podjęliśmy również całą gamę działań mających na celu utrzymanie płynności finansowej 
– zwłaszcza w sektorze małych przedsiębiorstw. Jednocześnie pracowaliśmy nad uruchomieniem bardziej 
kompleksowego ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego (EGF).

W odróżnieniu od wcześniejszych wstrząsów obecny kryzys miał swój początek w realnej gospodarce, nie zaś 
w sektorze finansowym czy państwowym. Z powodu zamrożenia gospodarki miliony prężnie działających firm 
zaczęły nagle borykać się z problemami w zakresie płynności. Wspierając inwestycje w realną gospodarkę, 
ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny już teraz pomaga chronić sprawnie działające przedsiębiorstwa (w tym 
utworzone przez nie miejsca pracy) oraz zapobiec sytuacji, w której problemy tych przedsiębiorstw wpłynęłyby 
na funkcjonowanie sektora bankowego, a w rezultacie na bilans sektora publicznego.

Nasz Bank jest największym na świecie wielostronnym kredytobiorcą i kredytodawcą długoterminowym, 
w związku z czym przy podejmowaniu powyższych działań zwracaliśmy baczną uwagę na konsekwencje naszych 
inwestycji z punktu widzenia wyzwań, które nie znikną wraz z pandemią COVID-19. Co więcej, działania te 
rozpatrywaliśmy z perspektywy globalnej. Nasze inwestycje mają charakter zrównoważony i ekologiczny: walcząc 
z pandemią, kładziemy jednocześnie podwaliny pod działania na rzecz klimatu w nadchodzącym dziesięcioleciu, 
które będzie pod tym względem kluczowe. Aby zagwarantować, że rozwiązania opracowane w odpowiedzi na 
COVID-19 będą dostępne także dla krajów rozwijających się, nawiązaliśmy współpracę partnerską z innymi 
wielostronnymi instytucjami finansowymi oraz inwestorami. Zatwierdziliśmy między innymi umowę o wartości 
400 mln EUR z organizatorami programu COVAX – globalnej inicjatywy na rzecz równego dostępu do szczepionek 
w krajach rozwijających się. Był to nasz moralny obowiązek, a jednocześnie kluczowy wkład w realizację celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ.

Również w obszarze rozwoju musimy pogodzić chęć tworzenia nowych miejsc pracy i stymulowania wzrostu 
z poważnym podejściem do inwestycji na rzecz klimatu. Same działania Unii Europejskiej na rzecz klimatu nie 
powstrzymają przecież globalnego ocieplenia, ponieważ 90% emisji pochodzi spoza Unii. Na przykład jeśli rosnące 
zapotrzebowanie na energię w Afryce zostanie zaspokojone przez elektrownie opalane węglem lub gazem, to 
nasze ambicje klimatyczne całkiem dosłownie pójdą z dymem.

Sprawiedliwe rozłożenie inwestycji nie jest jedynie kwestią geograficznego podziału świata na północ i południe. 
Proces konwergencji regionów w Unii Europejskiej uległ w ostatnich latach spowolnieniu, zwłaszcza jeśli chodzi 
o konwergencję obszarów miejskich i wiejskich. Dlatego musimy zadbać o to, aby pandemia COVID-19 nie pogłębiła 
istniejącego podziału. Podobnie jak w przypadku walki z COVID-19 i zmianą klimatu, nasze inwestycje w obszarze 
spójności mają na celu zarówno uzyskanie doraźnych korzyści ekonomicznych, jak i zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju w dłuższej perspektywie. „Sprawiedliwa transformacja”, która polega na wspieraniu regionów odchodzących 

SŁOWO WSTĘPNE
DOWÓD NA TO, ŻE EUROPA 
DOTRZYMUJE ZOBOWIĄZAŃ
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Werner Hoyer

SŁOWO WSTĘPNE PREZESA

“ EBI jest pierwszym 
wielostronnym bankiem rozwoju, 
który ograniczy do zera wydatki 

na wszelkie działania mające 
negatywny wpływ na klimat. ”

od szkodliwych dla środowiska gałęzi przemysłu, ma również sens z rynkowego punktu widzenia. Wystarczy przyjrzeć 
się osiągnięciom Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym 
planu inwestycyjnego dla Europy. W roku 2020 fundusz pomyślnie zakończył pięcioletnie wysiłki mające na celu 
wsparcie inwestycji o wartości ponad 500 mld EUR. Działalność EFIS ma charakter całkowicie rynkowy, a mimo to 
pięcioma największymi – w relacji do PKB – beneficjentami kredytów EBI objętych gwarancją z tego funduszu są 
Estonia, Grecja, Bułgaria, Portugalia oraz Łotwa. Co więcej, cztery na dziesięć operacji EBI finansowanych ze środków 
EFIS to operacje zlokalizowane w obszarach spójności. Zdając sobie sprawę z szans, jakie stwarza oferowane przez nas 
wsparcie, regiony spójności przygotowały wiarygodne finansowo projekty. W ten sposób EFIS umożliwił uruchomienie 
w całej Europie inwestycji, które w przeciwnym razie byłyby zbyt ryzykowne. Działalność funduszu jest przykładem na 
to, jak należy wspierać inwestycje sektora prywatnego przy stosunkowo niewielkich nakładach ze środków 
publicznych. Jest to ważne z punktu widzenia sprawiedliwej transformacji, a także stanowi cenne doświadczenie, 
które będzie można wykorzystać na gruncie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, czyli 
programu stymulacyjnego uruchomionego przez Unię Europejską w związku z pandemią COVID-19.

W roku 2020 ani przez chwilę nie przestaliśmy koncentrować się na kluczowych wyzwaniach, jakie niesie ze sobą 
nadchodząca, kluczowa dla klimatu dekada. W planie działania banku klimatycznego, który został zatwierdzony 
przez Radę Dyrektorów w listopadzie, określono wszystkie złożone parametry naszych działań na rzecz klimatu na 
lata 2021–2025. Przełomowy dokument dobitnie potwierdza nasze zobowiązanie do dostosowania całej 
prowadzonej działalności do zapisów porozumienia paryskiego. EBI jest pierwszym wielostronnym bankiem 
rozwoju, który ograniczy do zera wydatki na wszelkie działania mające negatywny wpływ na klimat. Z uwagi na to, 
że EBI jest bankiem klimatycznym Unii Europejskiej, najdłuższy rozdział niniejszego Sprawozdania z działalności 
poświęcono zilustrowaniu naszych wysiłków na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Kluczem do realizacji naszych ambicji w dziedzinie klimatu jest innowacyjność. Ogromnej redukcji emisji, która jest 
niezbędna do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego, nie da się uzyskać przy wykorzystaniu obecnych modeli 
biznesowych. Dlatego konieczne jest bardzo istotne zwiększenie wykorzystania dotychczasowych technologii 
w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, a także rozwijanie nowych technologii 
przyjaznych dla klimatu. Jednocześnie każde pogorszenie koniunktury gospodarczej niekorzystnie wpływa na 
inwestycje w nowoczesne technologie, ponieważ są one postrzegane jako ryzykowne i potencjalnie zbędne. 
Trudno jednak wyobrazić sobie gorszy moment na zahamowanie innowacji. Europa i świat jak nigdy wcześniej 
potrzebują impulsu, jakiego dostarcza rozwój techniki – impulsu, który wymusi wyjście poza utarte schematy 
i pobudzi wykładniczy wzrost gospodarczy.

EBI dokłada ze swojej strony wszelkich starań, aby utrzymać należyty poziom inwestycji w innowacje. Oferując 
finansowanie długoterminowe i zmniejszając ryzyko inwestycyjne, przyczyniamy się do stworzenia bardziej 
przewidywalnego otoczenia rynkowego dla nowych, zrównoważonych ekologicznie technologii. Nie mierzymy 
przy tym naszego sukcesu kwotami udzielanych kredytów – zamiast tego patrzymy na skalę oddziaływania, na 
wkład w  niezbędne zmiany strukturalne w  europejskiej gospodarce oraz na to, jak rosną dobrobyt 
i bezpieczeństwo zwykłych ludzi na całym świecie. Działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest 
dowodem na to, że Europa wypełnia przyjęte zobowiązania.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
2020 ROKU

ZATWIERDZONE PROJEKTY 82,8 mld EUR 
W Unii Europejskiej

Poza Unią Europejską
69,8 mld EUR 
13 mld EUR 

PODPISANE UMOWY 
KREDYTOWE 66,1 mld EUR 
W Unii Europejskiej

Poza Unią Europejską
56,8 mld EUR 
9,3 mld EUR 

WYPŁACONE KREDYTY 57,8 mld EUR
W Unii Europejskiej

Poza Unią Europejską
51,6 mld EUR 
6,2 mld EUR 

POZYSKANE ŚRODKI 70 mld EUR
(PRZED SWAPAMI)

W walutach podstawowych
 (EUR, GBP, USD)

W innych walutach

63 mld EUR

7 mld EUR

GRUPA EBI

ŁĄCZNA 
WARTOŚĆ 

PODPISANYCH 
UMÓW 

KREDYTOWYCH 
ZWIĄZANYCH 

Z COVID-19

25,5 mld 
EUR

425 000
10 100 MW

(83% ze źródeł 
odnawialnych)

Liczba 
wspieranych MŚP 
i spółek o średniej 

kapitalizacji*

Liczba miejsc pracy 
utrzymanych w MŚP 
i spółkach o średniej 

kapitalizacji*

Moc wytwórcza 
elektrowni

Wybudowane/
zmodernizowane 

linie energetyczne

Gospodarstwa 
domowe 

z dostępem do 
energii

Zainstalowane 
inteligentne 

liczniki energii

4,2 
mln

29 100 
km 

8,6 
mln

7 
mln 

Oddziaływanie EBI

* Dotyczy osób zatrudnionych w MŚP i spółkach o średniej kapitalizacji, którym przyznano w 2020 r.
środki finansowe EBI, oraz osób zatrudnionych w MŚP, którym przyznano środki finansowe EFI w okresie od października 2019 r. do września 2020 r.

EUROPEJSKI
BANK INWESTYCYJNY

DZIAŁALNOŚĆ W 2020 r.
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PODPISANE 
UMOWY 

KREDYTOWE
12,9 mld 
EUR

Inwestycje kapitałowe
Gwarancje

Mikrofinansowanie

3,6 mld EUR
9,1 mld EUR
0,2 mld EUR

65 900 29,6 
mln

Gospodarstwa 
domowe w nowych 

lub wyremontowanych 
lokalach socjalnych 

i tanich mieszkaniach

Osoby, które 
otrzymają 

szczepionkę 
przeciwko 
COVID-19

Osoby korzystające 
z bezpieczniejszej 

wody pitnej

Osoby skuteczniej 
chronione przed 

ryzykiem powodzi

Dodatkowe przejazdy 
sfinansowanymi przez 

EBI środkami transportu 
publicznego 

(w skali roku)

Powierzchnia 
nowo 

posadzonych 
lasów

280 
mln

1,8 
mln

380 
mln

145 000 
ha

Oczekiwane rezultaty nowych operacji objętych po raz pierwszy finansowaniem w 2020 r. (na podstawie danych dostępnych na tym etapie).
Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta i mają charakter orientacyjny.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który wchodzi 
w skład Grupy EBI, specjalizuje się w udzielaniu 
mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom finansowania opartego na kapi
tale wysokiego ryzyka. Fundusz stymuluje wzrost 
i innowacyjność w całej Europie, zapewniając finan
sowanie i wiedzę ekspercką na potrzeby rzetelnie 
przygotowanych, zrównoważonych operacji inwe
stycyjnych i gwarancyjnych. Udziałowcami EFI są 
między innymi EBI, Komisja Europejska oraz 
publiczne i prywatne banki i instytucje finansowe.

EUROPEJSKI
FUNDUSZ INWESTYCYJNY

DZIAŁALNOŚĆ W 2020 r.



10 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020

GRUPA EBI W POSZCZEGÓLNYCH 
PAŃSTWACH

HISZPANIA

PORTUGALIA

FRANCJA

BELGIA

LUKSEMBURG

HOLANDIA

DANIA

IRLANDIA
1,19 mld EUR 0,34% PKB

10,08 mld EUR 0,45% PKB

0,81 mld EUR 0,27% PKB

0,11 mld EUR 0,18% PKB

8,45 mld EUR 0,77% PKB

2,34 mld EUR 1,18% PKB

1,33 mld EUR 0,30% PKB

3,18 mld EUR 0,41% PKB

0,58 mld EUR

FINANSOWANIE OBEJMUJĄCE 
WIELE PAŃSTW UE

Ciemniejszymi kolorami oznaczono państwa, w których udział inwestycji w PKB jest większy.
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FINLANDIA

ESTONIA

ŁOTWA

LITWA

POLSKA

CZECHY

SŁOWACJA

AUSTRIA
WĘGRY

RUMUNIA

BUŁGARIA

GRECJA

SŁOWENIA
CHORWACJA

WŁOCHY

NIEMCY

SZWECJA

CYPR
MALTA

11,92 mld EUR 0,73% PKB

2,81 mld EUR 1,71% PKB

0,44 mld EUR 0,75% PKB

0,81 mld EUR 0,38% PKB

0,77 mld EUR 0,57% PKB

0,53 mld EUR 1,09% PKB

0,25 mld EUR 0,55% PKB

0,21 mld EUR 0,23% PKB

5,21 mld EUR 1,01% PKB

0,99 mld EUR 2,04% PKB

0,08 mld EUR 0,27% PKB

0,67 mld EUR 2,48% PKB

1,10 mld EUR 0,47% PKB

2,38 mld EUR 0,51% PKB

6,90 mld EUR 0,21% PKB

1,38 mld EUR 0,66% PKB

1,79 mld EUR 0,48% PKB

0,24 mld EUR 1,16% PKB

0,03 mld EUR 0,25% PKB
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Wszystkie przedstawione liczby 
odzwierciedlają kwoty zatwierdzone 
od momentu uruchomienia EFIS. Im 
ciemniejszy kolor, tym większa wartość 
uruchomionych inwestycji związanych 
z EFIS w stosunku do PKB (na podstawie 
kwot zatwierdzonych kredytów).

BELGIA
2,0 mld EUR

DANIA
1,2 mld EUR

FRANCJA
18,0 mld EUR

IRLANDIA
1,8 mld EUR

LUKSEMBURG
181 mln EUR

HOLANDIA
4,4 mld EUR

PORTUGALIA
4,0 mld EUR

HISZPANIA
13,2 mld EUR

WIELKA 
BRYTANIA

2,0 mld EUR

INNE
(FINANSOWANIE OBEJMUJĄCE WIELE PAŃSTW, 
FINANSOWANIE REGIONALNE)

11,9 mld EUR

EFIS W POSZCZEGÓLNYCH 
PAŃSTWACH
DO 31 GRUDNIA 2020 R.
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AUSTRIA
2,1 mld EUR

BUŁGARIA
773 mln EUR

CHORWACJA
443 mln EUR

CYPR
155 mln EUR

CZECHY
1,2 mld EUR

ESTONIA
263 mln EUR

FINLANDIA
1,9 mld EUR

NIEMCY
9,5 mld EUR

GRECJA
2,9 mld EUR

WĘGRY
766 mln EUR

WŁOCHY
13,3 mld EUR

ŁOTWA
284 mln EUR

LITWA
434 mln EUR

MALTA
44 mln EUR

HOLANDIA

POLSKA
4,2 mld EUR

RUMUNIA
1,1 mld EUR

SŁOWACJA
657 mln EUR

SŁOWENIA
187 mln EUR

SZWECJA
3,9 mld EUR

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategi
cznych (EFIS) to wspólna inicjatywa Grupy EBI 
i Komisji Europejskiej podjęta w celu wypełnienia 
luki inwestycyjnej w Unii Europejskiej. Dzięki gwa
rancji z unijnego budżetu EFIS ma uruchomić do 
2020 roku dodatkowe inwestycje w łącznej wyso
kości co najmniej 500 mld EUR. Cel ten został osią
gnięty latem ubiegłego roku. Na dzień 31 grudnia 
2020 roku wartość dodatkowych inwestycji 
wyniosła 547 mld EUR.
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EBI W INNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA
WSCHODNIE 
KRAJE 
SĄSIEDZKIE 
1,34 mld EUR

WIELKA BRYTANIA 
387 mln EUR

POŁUDNIOWE 
KRAJE SĄSIEDZKIE 
3,51 mld EUR

AKP, KTZ I RPA 
2,26 mld EUR

KRAJE OBJĘTE 
ROZSZERZENIEM  
I PAŃSTWA EFTA  
1,26 mld EUR
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Europejski Bank Inwestycyjny nie potwierdza, nie akceptuje i nie ocenia statusu prawnego żadnych terytoriów, granic, kolorów, nazw bądź informacji przedstawionych na mapie.
W związku z nałożeniem przez UE w listopadzie 2011 roku sankcji na Syrię EBI wstrzymał wszelką działalność kredytową i doradczą w tym państwie. Bank jest jednak członkiem grupy głównych 
darczyńców, która monitoruje sytuację pod wspólnym przewodnictwem UE i ONZ.

WSCHODNIE 
KRAJE 
SĄSIEDZKIE 
1,34 mld EUR

AZJA (W TYM AZJA 
ŚRODKOWA) I AMERYKA 
ŁACIŃSKA 1,47 mld EUR

EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
AKP: Afryka, Karaiby i rejon Pacyfiku
KTZ: kraje i terytoria zamorskie
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EBI – który dysponuje portfelem bezpośrednich 
inwestycji kapitałowych w obszarze nauk 
biologicznych o wartości 1,5 mld EUR, zapewniającym 
wsparcie dla ponad 60 wysoce innowacyjnych 
przedsiębiorstw z europejskiego sektora 
biotechnologii i technologii medycznych – jest 
największym graczem w Europie. Gdy pandemia 
dotarła do Europy, powodując zamrożenie 
gospodarki, szybko nawiązaliśmy kontakt z naszymi 
dotychczasowymi partnerami. W rezultacie powstało 
wiele projektów związanych z COVID-19, które są 
realizowane we współpracy z najbardziej liczącymi się 
instytucjami, takimi jak Światowa Organizacja 
Zdrowia, Bill & Melinda Gates Foundation czy 
Wellcome Trust. Podjęto też nowe inicjatywy 
w dziedzinie szczepień, metod leczenia oraz narzędzi 
diagnostycznych. Możemy być dumni, że 
wspieraliśmy firmy takie jak BioNTech, światowy lider 
w dziedzinie tworzenia szczepionek przeciwko 
COVID-19, oraz CureVac, kolejny obiecujący producent 
pracujący nad szczepionkami, a także inne 
przedsiębiorstwa zaangażowane w walkę z COVID-19 
we Francji, w Niemczech i w Polsce.

Yu Zhang – kierownik jednostki nauk biologicznych 
i biotechnologii, dyrekcja operacji

Do obecnej pandemii należy 
podchodzić w sposób bardzo 
kompleksowy. Musimy zapewnić 
poszczególnym państwom środki 
i wyposażenie niezbędne do leczenia 
pacjentów, a jednocześnie umożliwić 
wiarygodne i szybkie identyfikowanie 
osób zakażonych. O ile szczepionka 
zapewnia na dłuższą metę 
najskuteczniejszą ochronę, o tyle wciąż 
mamy do czynienia z niezaspokojonym 
zapotrzebowaniem na nowe sposoby 
leczenia oraz na rozwiązania mogące 
poprawić sytuację w szpitalach 
w najbardziej dotkniętych krajach.

Felicitas Riedll – kierownik wydziału 
nauk biologicznych, dyrekcja projektów

EBI STAWIA CZOŁA PANDEMII
ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE COVID-19

COVID-19 wystawia na próbę odporność krajów, regionów, miast 
i społeczności. Musimy zwracać baczną uwagę na wyzwania w dziedzinie 
spójności i zapobiegać dalszemu pogłębianiu nierówności. Dlatego szybko 
wprowadziliśmy w życie plan wsparcia mający na celu zaspokojenie 
najpilniejszych potrzeb finansowych regionów i gmin miejskich. Zdając 
sobie sprawę z kluczowej roli miast i regionów w łagodzeniu skutków 
pandemii, podjęliśmy również nadzwyczajne środki mogące przyspieszyć 
zatwierdzanie i wypłacanie nowych kredytów oraz umożliwić bardziej 
elastyczne wykorzystanie lub zwiększanie dotychczasowych. Jednocześnie 
nasze zespoły doradcze podjęły wzmożone wysiłki, aby pomóc państwom 
i regionom w programowaniu i optymalizowaniu wydatków związanych 
z COVID-19.

Leonard Reinard – kierownik wydziału rozwoju regionalnego, 
dyrekcja projektów
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Eksperci wciąż starają się 
oszacować skalę szkód 
jakie wyrządziła pandemia, 
ale jedno jest pewne: 
odbudowa będzie miała 
charakter ekologiczny. Wszystkie nasze wysiłki 
na rzecz czystszej energii i czystszego 
transportu, dekarbonizacji przemysłu 
ciężkiego oraz zwiększania efektywności 
energetycznej przyczyniają się do osiągnięcia 
tego celu. Dążymy do wypracowania 
rozwiązań finansowych, które będą sprzyjać 
inwestowaniu w ochronę klimatu i pozwolą 
pokonać główne przeszkody w tym zakresie. 
Dzięki ukierunkowanym produktom 
w dziedzinie finansowania zaangażowanego 
społecznie jesteśmy katalizatorem „zielonej 
zmiany”, której potrzebuje Unia Europejska, 
ponieważ sztandarowe innowacyjne projekty 
pozwalają podnieść poprzeczkę dla 
całej branży.

Gilles Badot – kierownik wydziału finansowania 
działań związanych z infrastrukturą i klimatem, 
dyrekcja operacji

Dla wielu dynamicznie rozwijających się europejskich przedsiębiorstw, których projekty znalazły się na 
naszej liście, pandemia COVID-19 była ostateczną próbą wytrzymałości – czy to w kategoriach 
bezpośredniego wpływu na przyjęte modele biznesowe, czy też w kategoriach dostępności finansowania 
ze źródeł zewnętrznych. W tej sytuacji musieliśmy szybko przejść na wyższy bieg. Nasza strategia była 
prosta i skuteczna: najpierw zapewnić natychmiastowe i odpowiednio duże wsparcie firmom z sektora 
biotechnologii i nauk biologicznych, które podjęły bezpośrednią walkę z COVID-19, a następnie wspierać 
innowacje zwiększające odporność gospodarek państw członkowskich. Tylko w pierwszej połowie roku 
potroiliśmy wielkość bezpośredniego finansowania venture debt na rzecz przedsiębiorstw z tych 
sektorów. Wspieraliśmy firmy wdrażające innowacyjne rozwiązania cyfrowe do śledzenia kontaktów, 
obsługi płatności mobilnych oraz cyfryzacji modeli biznesowych. Cieszymy się, że zdołaliśmy pozyskać 
wystarczające wsparcie ze strony państw członkowskich, dzięki któremu mogliśmy nawet zwiększyć 
inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa działające w obszarach sztucznej inteligencji, przemysłu 4.0, 
biotechnologii, nauk biologicznych oraz efektywności energetycznej.

Christo Stojkow – kierownik wydziału finansowania wzrostu i finansowania venture debt, dyrekcja operacji

Kryzys związany z COVID-19 ma istotny 
wpływ na gospodarkę zarówno w Unii 
Europejskiej, jak i w krajach spoza UE, 
w których działa EBI. Bank dynamicznie 
reaguje na zgłaszane przez kontrahentów 
potrzeby w zakresie płynności. W miarę 
rozwoju sytuacji widzimy jednak, że 
płynność nie jest jedynym problemem, 
jaki musimy rozwiązać. Kryzys wywołuje 
zmiany strukturalne i zmusza nas do 
przemyślenia na nowo dotychczasowych 
rozwiązań, przy czym kluczowego 
znaczenia nabierają przymiotniki takie 
jak „inteligentny”, „ekologiczny” czy 
„zrównoważony”. Przystosowanie się do 
nowej normalności wymaga inwestycji, 
dlatego wsparcie w zakresie 
finansowania, restrukturyzacji 
i transformacji stanie się jeszcze 
ważniejsze niż utrzymanie płynności.

Debora Revoltella – dyrektor wydziału 
kwestii ekonomicznych, 
sekretariat generalny

Jesteśmy dumni z tego, że wspieraliśmy firmę BioNTech – producenta pierwszej 
dostępnej na rynku szczepionki przeciwko COVID-19. Było to możliwe dzięki 
zaangażowaniu naszych ekspertów ds. opieki zdrowotnej, którzy w trakcie kryzysu 
pracowali dzień i noc, aby wytypować najlepsze badania nad szczepionkami spośród 
wielu kandydatów. Oprócz tego wspieramy całą gamę innych szczepionek i metod 
leczenia, w przypadku których wyniki badań są bardzo obiecujące.

Christopher Hurst – dyrektor generalny, dyrekcja projektów



18 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020

G dy pandemia COVID-19 zostanie wreszcie pokonana, w naszych organizmach pozostaną ślady wirusa, 
którego atak przetrwaliśmy. To samo dotyczy również gospodarki. Podobnie jak teraz, gdy działamy 

solidarnie, aby chronić siebie nawzajem poprzez dystansowanie społeczne, najlepszą drogą do przywrócenia 
dobrobytu będzie zakrojona na szeroką skalę i skoordynowana kampania, w której weźmie udział wiele państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

Najważniejszym z działań podjętych przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego w odpowiedzi na 
pandemię było powołanie ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego (EGF), którego celem jest wykorzystanie 
do końca 2021 roku gwarancji w wysokości maksymalnie 25 mld EUR udzielonych przez zaangażowane państwa 
członkowskie UE do pobudzenia finansowania w  krajach uczestniczących. Większość tej kwoty zostanie 
przeznaczona na wspieranie małych i  średnich firm, ale część środków trafi również do nieco większych 
przedsiębiorstw oraz placówek opieki zdrowotnej. Środki będą udostępniane w postaci finansowania dłużnego 
oraz kapitału wysokiego ryzyka lub kapitału wzrostu.

Powołanie nowego funduszu gwarancyjnego to ogromne przedsięwzięcie, ale Grupa EBI jest przekonana, że 
sprosta temu wyzwaniu. W  tym kontekście warto zwrócić uwagę na sukces wcześniejszej inicjatywy 
antykryzysowej, czyli Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – pięcioletniego programu 
gwarancyjnego realizowanego do końca 2020 roku, w ramach którego znacznie przekroczono zakładaną wartość 
wspieranych inwestycji, wynoszącą 500 mld EUR. „Na pewno nie brakuje nam ambicji do tego, aby podnieść 
europejską gospodarkę na wyższy poziom” – powiedział Wilhelm Molterer, dyrektor zarządzający EFIS. „Aby 
jednak uzyskać dużą skalę oddziaływania, trzeba przygotować duży program i odważnie go realizować”.

Tak z pewnością dzieje się w przypadku EGF – i to w zdwojonym tempie. „W normalnych warunkach przygotowanie 
programu tej wielkości potrwałoby co najmniej dwa lata, ale nam udało się to zrobić w  sześć miesięcy” 
– powiedziała Ioanna-Victoria Kyritsi, która kieruje wdrożeniem EGF w Europejskim Banku Inwestycyjnym. „To 
niezwykle ambitne zadanie, a przy tym nowość dla Banku, ponieważ mamy do czynienia z  instrumentem 
antykryzysowym. Naprawdę staramy się w  istotny sposób poprawić sytuację dotkniętych podmiotów 
w państwach członkowskich”.

Jak więc działa ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny? Nieco podobnie do Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych, w ramach którego gwarancja z budżetu UE umożliwiła EBI zainwestowanie 
w przedsięwzięcia, które w przeciwnym razie zostałyby uznane za zbyt ryzykowne. Jednak w przypadku nowego 
funduszu gwarancyjnego EBI podejmuje jeszcze większe ryzyko. W ramach kredytów EFIS Grupa EBI udzielała 
małym przedsiębiorstwom bezprecedensowego wsparcia, dzieląc ryzyko związane z nowym finansowaniem 
z lokalnymi partnerami w całej Europie. W przypadku EGF Grupa EBI nadal współpracuje z partnerami na szczeblu 
lokalnym, aby docierać do docelowych beneficjentów, a przy tym – dzięki gwarancjom ustanowionym przez 
uczestniczące państwa członkowskie – może ponosić lwią część ryzyka związanego z nowymi kredytami 
udzielanymi docelowym beneficjentom. EGF pozwala stworzyć równe warunki działania dla wszystkich państw 
europejskich – zarówno dla tych, które mogą wdrożyć solidne programy osłonowe na szczeblu krajowym, jak i dla 
tych, które dysponują ograniczonymi środkami.

Podobnie jak EFIS, EGF również wykorzystuje gwarancję ze środków publicznych, aby uruchomić znacznie większą 
kwotę finansowania niż ta, którą można by było pozyskać wyłącznie w oparciu o dotacje publiczne. Różnica polega na 
tym, że koncepcja nowego funduszu została dostosowana do potrzeb związanych z przeciwdziałaniem doraźnemu 
kryzysowi. „Celem EGF jest zapewnienie płynności finansowej w warunkach kryzysu” – powiedział Marcus Schluechter, 
doradca dyrektora zarządzającego EFIS. „Chodzi o to, aby zasadniczo rentowne podmioty, które odczuwają skutki 
zapaści gospodarczej spowodowanej przez kryzys zdrowotny, mogły regulować swoje zobowiązania i przetrwać 
obecne zawirowania, a następnie wrócić do normalnego rytmu działania, gdy sytuacja się ustabilizuje”.

SZYBKA REAKCJA
Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny wzmacnia małe firmy dotknięte 
kryzysem związanym z  COVID-19, a  dzięki innej gwarancji pomyślnie 
uruchomiono inwestycje o wartości przekraczającej 500 mld EUR
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“ Chodzi przede wszystkim o zapewnienie szerokiego zasięgu 
działania, który umożliwi wspieranie małych i średnich 

przedsiębiorstw we wszystkich sektorach. ”

Działania antykryzysowe

Rozprzestrzeniająca się wiosną pandemia spowodowała wprowadzenie obostrzeń, które sparaliżowały działalność 
małych firm w całej Europie. W związku z tym właśnie one mają otrzymać największą część pomocy dostępnej 
w ramach funduszu gwarancyjnego – na wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ma być 
przeznaczone co najmniej 65% inwestowanych środków. Oprócz tego Grupa EBI uruchomiła całą gamę programów 
antykryzysowych, w ramach których oferuje:

•  dodatkowy kapitał obrotowy o wartości 10 mld EUR dostępny za pośrednictwem instrumentów płynnościowych 
dla banków;

•  kredyty dla MŚP o wartości 10 mld EUR dostępne za pośrednictwem programów zakupu papierów wartościowych 
zabezpieczonych aktywami;

•  finansowanie o wartości 8 mld EUR dostępne za pośrednictwem systemów gwarancji przeznaczonych do 
natychmiastowego wdrożenia;

•   finansowanie o wartości 6,7 mld EUR na realizację projektów związanych z COVID-19 poza Unią Europejską;
•  finansowanie o wartości 6 mld EUR na inwestycje w infrastrukturę opieki zdrowotnej oraz prace rozwojowe nad 

szczepionkami i lekami.

Do wniesienia wkładu na rzecz funduszu gwarancyjnego w wysokości zależnej od udziału w kapitale EBI zostały 
zaproszone wszystkie państwa członkowskie UE. Łączna kwota gwarancji wynosi niemal 25 mld EUR. „Chodzi 
przede wszystkim o zapewnienie szerokiego zasięgu działania, który umożliwi wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw we wszystkich sektorach” – powiedział Piotr Stołowski, który kieruje wdrożeniem EGF z ramienia 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Spuścizna EFIS

Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny jest jednym z kilku programów opracowanych w odpowiedzi na COVID-19. 
Fundusz powstał, gdy Komisja Europejska połączyła siły z państwami członkowskimi UE oraz instytucjami 
europejskimi, aby przygotować przeznaczony do szybkiego wdrożenia i zakrojony na szeroką skalę pakiet 
pomocowy dla przedsiębiorstw boleśnie odczuwających skutki pandemii. W tamtym czasie funkcjonował już 
również EFIS, dzięki czemu możliwe było natychmiastowe zagwarantowanie finansowania w wysokości setek 
milionów euro na potrzeby projektów związanych z przeciwdziałaniem pandemii – w tym kredytu w wysokości 
100 mln EUR dla niemieckiej firmy BioNTech na realizację programu badań nad szczepionką przeciwko COVID-19.

Chociaż pierwotnym przeznaczeniem EFIS było przeciwdziałanie spowolnieniu inwestycji, które nastąpiło na 
skutek kryzysu finansowego sprzed dekady, fundusz rozwinął się i przekształcił w elastyczne narzędzie do 
reagowania na nagłe wstrząsy (takie jak COVID-19) oraz kryzysy o szerszym zasięgu (takie jak zmiana klimatu). 
U podstaw jego sukcesu leży założenie, że zamiast korzystać ze środków publicznych w formie dotacji, należy 
przyjąć podejście rynkowe i zachęcić sektor prywatny do inwestowania w projekty razem z EBI. Podejście takie 
pozwala zwielokrotnić oddziaływanie pierwotnej gwarancji ze środków publicznych.

Wartość inwestycji realizowanych ze wsparciem EFIS przekroczyła docelowy poziom 500 mld EUR na sześć 
miesięcy przed planowanym terminem –  i to pomimo konieczności przystosowania się do nowej sytuacji 
wynikającej z wpływu pandemii COVID-19 na europejską gospodarkę. „Udało nam się szybko udostępnić środki 
niezbędne do utrzymania płynności finansowej firm dotkniętych skutkami pandemii, a  także zapewnić 
finansowanie przedsiębiorstwom pracującym nad lekami i szczepionkami” – powiedziała Ilijana Canowa, zastępca 
dyrektora zarządzającego EFIS. „Kluczem do sukcesu jest elastyczność”.

ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE COVID-19
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LECZENIE, TESTOWANIE, 
SZCZEPIENIE

C OVID-19 to podstępna choroba, która przemyka między ludźmi i  ukrywa się w  organizmach osób 
niewykazujących żadnych objawów albo maskuje się pod postacią przeziębienia lub alergii. Jeśli zdołamy 

wypłoszyć ją z kryjówki za pomocą skutecznych testów, powstrzymać jej rozprzestrzenianie się przy użyciu nowych 
szczepionek oraz skutecznie wyleczyć chorych dzięki innowacyjnym terapiom, pandemia dobiegnie końca.

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera dziesiątki przedsiębiorstw, które pracują dniem i nocą, aby położyć kres 
obecnemu kryzysowi. Na czele tego wyścigu, w którym stawką jest pokonanie jednego z największych wyzwań 
w dziejach ludzkości, znalazła się spółka BioNTech z siedzibą w Moguncji (Niemcy), współpracująca z amerykańskim 
koncernem farmaceutycznym Pfizer. W czerwcu 2020 roku bank Unii Europejskiej podpisał z nią umowę na kwotę 
100 mln EUR. Inwestycja ta – podobnie jak inne inwestycje przedstawione w tegorocznym sprawozdaniu – została 
objęta wsparciem w  ramach programów takich jak InnovFin i  Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych, które mają na celu wspieranie innowacyjnych projektów obarczonych większym ryzykiem.

„Najlepszym sposobem, w jaki możemy włączyć się w walkę z COVID-19, jest udzielanie pomocy przedsiębiorstwom 
opracowującym nowe szczepionki, metody leczenia lub rozwiązania w zakresie diagnostyki” – powiedział Gergely 
Krajcsi, specjalista ds. inwestycji w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który pracował nad umową ze spółką 
BioNTech i innymi podobnymi transakcjami. „Zrobiliśmy co w naszej mocy, aby wesprzeć firmę BioNTech, ponieważ 
– nie oszukujmy się – COVID sam z siebie nie zniknie”.

Śledzenie, powstrzymywanie, opieka

Na początku kryzysu kierownictwo Europejskiego Banku Inwestycyjnego zadecydowało, że należy jednocześnie 
stawić czoła kryzysowi zdrowotnemu i pogorszeniu koniunktury gospodarczej. Bank podzielił swoje wsparcie dla 
przedsiębiorstw z  branży biotechnologicznej i  medycznej na trzy główne obszary: szczepionki, terapie 
i  diagnostyka. Jednocześnie wyznaczył najważniejsze cele: śledzenie zakażeń, powstrzymywanie 
rozprzestrzeniania się choroby oraz zapewnienie opieki nad chorymi.

W kwietniu Bank zatwierdził nowe środki finansowe w wysokości 5 mld EUR na wspieranie pilnych działań w takich 
dziedzinach, jak opieka zdrowotna i innowacje medyczne związane z COVID-19. Od tamtego czasu EBI udzielił 
kredytów o łącznej wartości około 1,2 mld EUR, wspierając w ten sposób ponad 40 firm i projektów w branży 
biotechnologicznej i medycznej. Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny wspiera globalne programy dystrybucji 
szczepionek przeciwko COVID-19, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Przykładem może być zatwierdzona przez 
Bank umowa o wartości 400 mln EUR z organizatorami programu COVAX – globalnej inicjatywy wspieranej przez 
setki państw, podmioty z sektora prywatnego i organizacje dobroczynne, której celem jest propagowanie 
równego dostępu do szczepionek.

Przegląd przedsiębiorstw pod kątem walki z COVID-19

Na początku kryzysu Bank dokonał przeglądu swojego portfela kredytowego (tj. dotychczasowych umów), a także 
rozpoczął poszukiwanie nowych przedsiębiorstw, które mogłyby potrzebować dodatkowej pomocy. W ramach 
tego procesu wskazano między innymi firmy BioNTech i CureVac. EBI był pierwszą instytucją finansową, która 
wsparła prowadzone przez BioNTech badania nad koronawirusem. Z kolei firma CureVac, która specjalizuje się 
w leczeniu chorób rzadkich, w lipcu podpisała z Bankiem umowę kredytu w wysokości 75 mln EUR, aby uzyskać 
środki na zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu w Tybindze w południowo-zachodnich Niemczech.

Szczepionki firm CureVac i BioNTech bazują na technologii, która nigdy wcześniej nie była stosowana na 
skalę komercyjną. Dzięki temu mogą okazać się przełomowe dla dalszego rozwoju szczepień ochronnych. 

Kluczowe inwestycje umożliwiają wspieranie całej gamy działań w dziedzinie 
biotechnologii i medycyny podejmowanych w odpowiedzi na pandemię, 
w tym badań nad szczepionkami, terapiami i narzędziami diagnostycznymi 
używanymi w walce z COVID-19
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Zastosowana w  nich technika polega na wykorzystaniu niezakaźnego materiału genetycznego zwanego 
„informacyjnym RNA” (mRNA) i wstrzyknięciu go do komórek mięśniowych. Wprowadzona do komórek szczepionka 
„uczy” je wytwarzania białka przypominającego białko kolca nowego koronawirusa. Białko to pobudza układ 
odpornościowy do wytwarzania przeciwciał i aktywowania limfocytów T, które będą następnie zwalczać wirusa, jeśli 
dana osoba zostanie wystawiona na jego działanie.

„Szczepionki mRNA są bardzo wszechstronne, ponieważ można je szybko dostosowywać do kolejnych mutacji 
wirusa” – powiedziała Anna Lynch, ekspert ds. nauk biologicznych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. „Jeśli 
zajdzie taka potrzeba, preparaty firm CureVac i BioNTech można w kilka tygodni zmodyfikować pod kątem 
zwalczania zmutowanej formy wirusa”.

Newralgiczne finansowanie venture debt

Prywatni inwestorzy są często nieufni wobec projektów związanych ze szczepionkami, ponieważ trudno jest 
przewidzieć, czy zakończą się one sukcesem. Zdaniem Cristiny Niculescu, która również jest ekspertem ds. nauk 
biologicznych w EBI, wsparcie udzielone przez Bank firmom BioNTech i CureVac stanowi dobry przykład na to, że 
finansowanie venture debt oferowane przez publiczną instytucję bankową może wydatnie pomóc 
przedsiębiorstwom w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie chorób zakaźnych. Ebola, SARS, a teraz 
także COVID-19 dobitnie uświadomiły wszystkim, jak ważne jest utrzymanie gotowości na wypadek pandemii 
i inwestowanie w tym zakresie. Zwiększenie wsparcia ze strony sektorów prywatnego i publicznego na 
całym świecie umożliwiło rozpoczęcie i kontynuowanie prac nad przeszło 200 potencjalnymi 
szczepionkami. Przewiduje się, że do końca roku kilka z nich zostanie dopuszczonych do użytku. „W tym 
przypadku celem EBI jest przyspieszenie prac nad kilkoma obiecującymi potencjalnymi szczepionkami, tak aby 
można było rozpocząć ich masową produkcję i dostawy na skalę ogólnoświatową” – powiedziała Niculescu. 
„Jednocześnie mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą poważnych zachorowań, w związku z czym potrzebujemy 
rozwiązań terapeutycznych ukierunkowanych na leczenie hospitalizowanych pacjentów, które pozwolą zapobiec 
dalszemu postępowi choroby i jej ciężkiemu przebiegowi”.

Özlem Türeci, dyrektor ds. medycznych w firmie BioNTech, twierdzi, że dobre rezultaty uzyskane na wczesnym 
etapie stosowania jej szczepionki dają nadzieję na przyszłość: „Uważam, że jest jeszcze za wcześnie na ogłoszenie 
zwycięstwa nad pandemią, ale może to być przyczynek do początku jej końca”.

Długofalowe zapotrzebowanie na skuteczne terapie

Z kredytów EBI skorzystało kilku kluczowych producentów środków terapeutycznych: Atriva, Immunic, AB Science 
oraz Pluristem. Produkty opracowane przez te firmy w związku z pandemią COVID-19 służą do leczenia osób już 
zakażonych wirusem, a zwłaszcza pacjentów, którzy z uwagi na ciężkie objawy choroby musieli znaleźć się w szpitalu.

Najważniejszy potencjalny produkt leczniczy firmy Atriva – oznaczony symbolem ATR-002 – ma obniżać ilość 
(miano) wirusów RNA (takich jak wirusy powodujące COVID-19 czy grypę) w  organizmie i  hamować 
rozprzestrzenianie się ciężkich infekcji dróg oddechowych. Wyniki badań przedklinicznych leku przyjmowanego 
w postaci tabletek są obiecujące i wskazują, że może on przynieść oczekiwaną ulgę osobom, które wykazują 
objawy zakażenia koronawirusem i wymagają hospitalizacji. Leczenie preparatem firmy Atriva przebiega 
dwutorowo, ponieważ jednocześnie zatrzymuje on replikację wirusa oraz zapobiega nadmiernej reakcji układu 
odpornościowego. „Uważamy, że takie dwutorowe podejście może być bardzo skuteczne” – powiedział Olaf 
Althaus, dyrektor finansowy spółki, która w październiku podpisała z EBI umowę kredytu o wartości 24 mln EUR. 
„Jesteśmy dużymi optymistami, jeśli chodzi o skuteczność preparatu ATR-002 w walce z pandemią”. Atriva chce 

“ Celem EBI jest przyspieszenie prac nad kilkoma 
obiecującymi potencjalnymi szczepionkami, tak 

aby można było rozpocząć ich masową produkcję 
i dostawy na skalę ogólnoświatową. ”

ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE COVID-19
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docelowo opracować lek przeciwwirusowy o szerokim spektrum działania, który będzie skuteczny 
także przeciwko kolejnym mutacjom COVID-19 i nowym wirusom RNA mogącym w przyszłości 
wywoływać kolejne epidemie.

W październiku kredyt otrzymała również firma Immunic, która przeznaczy otrzymane środki w wysokości 
24,5 mln EUR na sfinansowanie prac nad podobnym produktem leczniczym, oznaczonym symbolem IMU-838. 
Produkt ten –  również dostępny w  postaci tabletek –  charakteryzuje się szerokim spektrum działania 
przeciwwirusowego. Preparat IMU-838 przechodzi obecnie 2. fazę badań z udziałem hospitalizowanych pacjentów, 
u których zakażenie COVID-19 przebiega w sposób umiarkowany. Ponadto środek ten jest testowany pod kątem 
leczenia przewlekłych stanów zapalnych i chorób autoimmunologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane. 
„W lutym, w momencie gdy pandemia osiągnęła skalę globalną, przyszło nam do głowy, że nasz preparat może 
okazać się skuteczny przeciwko COVID-19” – powiedziała Hella Kohlhof, dyrektor ds. naukowych w firmie Immunic.

Opracowany przez Immunic preparat IMU-838 ma za zadanie łagodzić przebieg infekcji takich jak COVID-19 na 
kilka różnych sposobów. Lek zapobiega replikacji wirusa i pobudza naturalną odporność organizmu, a także może 
pomóc w ograniczeniu nadmiernej reakcji układu odpornościowego w przypadku ciężkich zakażeń. Jego działanie 
można porównać do nauczyciela, który odpowiednio instruuje komórki organizmu. „Gdy po zainfekowaniu 
komórek naszego ciała wirus chce rozpocząć proces replikacji, do akcji wkraczają uczynne komórki, 
które mówią «Nie ma problemu, włączymy nowy mechanizm, który zaspokoi twoje potrzeby»” 
– wyjaśnił Kohlhof. „Wirus nadużywa gościnności tych komórek, ale preparat IMU-838 potrafi zablokować 
powyższy mechanizm poprzez zahamowanie wydzielania enzymu wspomagającego wytwarzanie niezbędnych 
elementów składowych”.

W listopadzie francuska firma AB Science podpisała z EBI umowę kredytu w wysokości 15 mln EUR na realizację 
kolejnego etapu prac klinicznych nad lekiem o nazwie masitinib. Lek ten może pomóc osobom cierpiącym na 
zagrażające życiu choroby związane z koronawirusem, w tym osobom, u których wystąpiła tzw. burza cytokinowa, 
czyli nadmierna reakcja układu odpornościowego na infekcję. „Badania prowadzone przez AB Science mogą 
pomóc w  leczeniu stanów zapalnych, chorób neurodegeneracyjnych, chorób zakaźnych i  nowotworów” 
–  powiedział Yu Zhang, kierownik jednostki nauk biologicznych i  biotechnologii w  Europejskim Banku 
Inwestycyjnym. „W związku z tym w przyszłości możemy rozszerzyć nasze wsparcie dla tej firmy”.

Producenci środków terapeutycznych mają nadzieję, że prowadzone przez nich badania pomogą w zwalczaniu 
wielu różnych chorób. Uważają również, że opracowane przez nich terapie będą potrzebne jeszcze przez długi 
czas – nawet gdy szczepionki okażą się skuteczne. „Po pierwsze nie każdy będzie chciał się zaszczepić” – zauważył 
Olaf Althaus z firmy Atriva. „Po drugie zawsze będą zdarzać się przypadki, w których szczepionki nie 
zadziałają lub nie będzie można ich zastosować. W końcu po wprowadzeniu poduszek powietrznych 
nadal potrzebne były karetki”.

“ Czas ma dla nas zasadnicze znaczenie. Czujemy się tak, 
jakbyśmy byli na wojnie. ”
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Lecznicze komórki łożyska

Izraelsko-niemiecka spółka Pluristem, która w kwietniu podpisała z Bankiem umowę o finansowanie na kwotę 
50 mln EUR, wybrała inne rozwiązanie terapeutyczne. Firma wykorzystuje do leczenia ciężkich zakażeń 
komórki łożyska, które są najbardziej odpornymi komórkami ludzkiego ciała. Pluristem hoduje pobrane 
z łożysk komórki w trójwymiarowym bioreaktorze odwzorowującym warunki panujące w ludzkim ciele. Następnie 
komórki te są wstrzykiwane pacjentom, aby wspomóc proces regeneracji organizmu. Terapia ta może pomóc 
osobom cierpiącym z powodu powikłań po koronawirusie, takich jak nadciśnienie płucne, zwłóknienie płuc czy 
ostre uszkodzenia nerek i układu pokarmowego.

Łożyska są pozyskiwane od kobiet poniżej 35. roku życia, które urodziły w terminie zdrowe dzieci poprzez cesarskie 
cięcie na życzenie. „Komórki te można następnie wykorzystać dla dobra ludzkości” – powiedział Auvo Kaikkonen, 
starszy specjalista ds. nauk biologicznych w EBI.

Ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 nauczyły nas wielu rzeczy 
– między innymi tego, jak ważne może być śledzenie i monitorowanie rozprzestrzeniania się choroby. Najnowsza 
inwestycja Banku w dziedzinie testowania dotyczy polskiej spółki Scope Fluidics, która opracowała system 
szybkiego wykrywania patogenów wirusowych i bakterii. We wrześniu EBI udzielił spółce Scope Fluidics kredytu 
w wysokości 10 mln EUR. Opracowany przez nią całkowicie zautomatyzowany system PCR/One pozwala 
zidentyfikować w 15 minut nawet 20 patogenów oraz odpornych na leki bakterii. Dzięki jego dużej dokładności 
lekarze nie muszą czekać przez kilka dni na wyniki testów pozwalających rozpoznać przypadki COVID-19. Kolejną 
zaletą jest fakt, że testy można wykonywać częściej. „Największym atutem naszego testu jest jego szybkość” 
– powiedział Piotr Garstecki, prezes spółki Scope Fluidics. „Czas ma dla nas zasadnicze znaczenie. Czujemy się tak, 
jakbyśmy byli na wojnie”.

Dostępne obecnie szybkie testy na obecność koronawirusa mają opinię mało wiarygodnych, ponieważ ich działanie 
polega na wykrywaniu obecności przeciwciał COVID-19. Problem w tym, że niektóre zakażone osoby mogły jeszcze 
nie wytworzyć przeciwciał, a to może prowadzić do zafałszowania wyników. Dokładność testów PCR firmy 
Scope Fluidics jest bliska 100%. „Istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju urządzenia” – powiedziała 
Anna Stodółkiewicz, inspektor kredytowy EBI pracująca przy projekcie. „Test PCR jest niewielki, a przy tym bardzo 
wszechstronny. Można go używać na lotniskach, na dworcach kolejowych, praktycznie wszędzie”.

Pomimo pojawienia się szczepionek przeciwko koronawirusowi testy pozostaną ważnym narzędziem 
diagnostycznym. Duże grupy ludności nie zostaną objęte pierwszą rundą szczepień, a to oznacza, że wirus 
prawdopodobnie będzie nadal się rozprzestrzeniać. Spółka Scope Fluidics przewiduje, że do końca roku jej system 
zostanie tymczasowo dopuszczony przez europejskie organy nadzoru do użytku. „Nawet testowanie na masową 
skalę jest lepsze z ekonomicznego punktu widzenia niż zamrożenie gospodarki” – podkreślił Garstecki.
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„DAR NIEBIOS, 
COŚ PIĘKNEGO”

J ako dziecko Giuliano Annigliato z upodobaniem kręcił pokrętłem w telewizorze tylko po to, by dostroić 
odbiornik do częstotliwości jednego z dwóch dostępnych wówczas kanałów. Nic więc dziwnego, że 

ostatecznie trafił do lokalnej stacji radiowo-telewizyjnej w Bagnoli – robotniczej dzielnicy na obrzeżach Neapolu, 
w której się wychował.

Nigdy jednak nie zapomniał, co czuł, gdy jego ojciec zmarł na atak serca. Dla mającego wówczas 19 lat Giuliana był 
to druzgocący cios i przyczyna ogromnego cierpienia. Fabryka, w której pracował wcześniej jego ojciec, 
zaproponowała mu pracę, ale odpowiedział krótko: „Nie, dziękuję. Dam sobie radę sam”. Tak też się stało – po 
dziesięciu latach pracy w mediach założył własne agencje reklamowe A&C Network i Uno Outdoor.

Przez kolejne trzy dekady Annigliato rozwijał prowadzoną działalność i wyznaczał sobie nowe cele, 
a jednocześnie wspierał renowację zabytków w Neapolu i innych miastach dzięki nowatorskiemu 
pomysłowi przynoszącemu władzom samorządowym wymierne oszczędności. Gdy jednak w marcu 
COVID-19 zaczął siać spustoszenie w całych Włoszech, ucierpiała również firma Annigliata – obsługująca 
głównie klientów z  branży odzieżowej, która znalazła się wśród najbardziej dotkniętych pandemią 
sektorów gospodarki.

Nadzieję przyniósł dopiero pakiet wsparcia finansowego w wysokości 1,5 mld EUR przygotowany dla 
małych włoskich firm przez Europejski Bank Inwestycyjny. Inicjatywa ta była pierwszą bezpośrednią 
odpowiedzią EBI na COVID-19 i największym programem pomocowym dla pojedynczego państwa 
uruchomionym przez Bank w trakcie pandemii. EBI udostępnił we współpracy z włoskim krajowym bankiem 
prorozwojowym Cassa Depositi e Prestiti (CDP) środki, dzięki którym najstarszy bank świata – Monte dei Paschi di 
Siena – mógł udzielić firmie Annigliata kredytu w wysokości 2,3 mln EUR.

„Stoimy ramię w ramię z małymi firmami i mikroprzedsiębiorstwami w całych Włoszech” – powiedziała Claudia 
Barone, inspektor kredytowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która od początku kryzysu uczestniczy 
w realizacji powyższego programu szybkiego reagowania. Program został zatwierdzony przez Radę Dyrektorów 
EBI w kwietniu, a do lipca małym przedsiębiorstwom wypłacono już ponad 600 mln EUR.

Ochrona dziedzictwa historycznego Neapolu

Jeśli podczas wizyty w Neapolu ktoś natrafi na ogromną planszę reklamową rozciągniętą na fasadzie zabytkowego 
budynku, prawdopodobnie będzie to owoc pomysłowości Giuliana Annigliata: „Wpływy z reklam pozwalają 
pokryć koszty renowacji zabytkowych budynków”. Obeliski, fontanny i inne zabytki przyciągają uwagę biznesu, 
w tym firm takich jak Original Marines, Burger Italy, Liu Jo czy Enrico Coveri. Firmy te zyskują tymczasowe „okienko 
reklamowe” w Neapolu, a miasto nie ponosi kosztów renowacji wybranych zabytków.

Biorąc pod uwagę bogatą historię Neapolu, pracy przy renowacji zabytkowych obiektów z pewnością nie 
zabraknie. Inaczej było jednak w przypadku Giuliana Annigliata: w szczycie pandemii, który przypadł we Włoszech 
na marzec i kwiecień, jego firma nie miała prawie żadnych zleceń. Nawet pieniądze odłożone na czarną 
godzinę nie wystarczyłyby do utrzymania przez dłuższy czas 36-osobowego zespołu, dlatego 
w przypadku niektórych pracowników Annigliato musiał skorzystać z programu tymczasowych 
wynagrodzeń postojowych.

Wspólne przedsięwzięcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i krajowego 
banku prorozwojowego przynosi małym włoskim firmom nadzieję na 
przezwyciężenie kryzysu związanego z COVID-19
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Później, pod koniec kwietnia, gdy już wydawało mu się, że cały świat wali mu się na głowę, Annigliato otrzymał 
kredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny za pośrednictwem CDP i Monte dei Paschi di 
Siena, który umożliwił mu częściowe odzyskanie płynności. Dysponując tego rodzaju buforem, jego 
firma mogła spokojnie przyjąć duże zamówienie złożone drogą elektroniczną przez kultową francuską 
markę Rossignol. „To był dar niebios, coś pięknego” – powiedział Annigliato głosem ciepłym i pełnym 
entuzjazmu, ale też naznaczonym głębokim uczuciem ulgi człowieka, który znalazł się wcześniej na krawędzi.

Teraz Annigliato otwiera się na rynek internetowy i znajduje inne kanały, za pośrednictwem których może 
oferować swoje nowe produkty. Jak podkreśla, jeśli kryzys czegoś nas nauczył, to tego, że nie należy marnować 
żadnej okazji: „Dzisiaj jest wirus, jutro będzie coś innego. Takie życie. A gdy życie przynosi niespodzianki, trzeba 
sobie z nimi po prostu radzić”.

Zbyt małe i zbyt ryzykowne? Nie ma problemu!

Annigliato porównuje kryzys wywołany przez pandemię do wojny, którą musimy toczyć z zapałem i determinacją, 
ale też w sposób elastyczny i racjonalny. Bez tego nigdy nie doszłaby też do skutku wspólna operacja Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego i Cassa Depositi e Prestiti. Instytucje te od dawna ze sobą współpracują, dzięki czemu 
doskonale rozumieją się nawzajem na wielu poziomach i w wielu obszarach, co przekłada się na poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu. „Współpraca z CDP pozwoliła wyzwolić pozytywną energię obu stron 
i stworzyć wyjątkowy zespół pracujący na rzecz małych włoskich firm” – powiedziała Claudia Barone z EBI. 
„Wymagało to sporego wysiłku, w tym uproszczenia czasochłonnych i pracochłonnych procedur”.

Rezultaty robią wrażenie. EBI wspiera na korzystnych warunkach „platformę biznesową” CDP, a CDP 
pożycza dalej środki pośrednikom finansowym takim jak Monte dei Paschi di Siena, którzy z kolei 
udzielają pomocy przedsiębiorcom takim jak Annigliato. Dzięki współpracy z CDP finansowanie EBI może 
dotrzeć do banków, które są zbyt małe lub obarczone zbyt dużym ryzykiem, przez co zwykle nie mają dostępu do 
korzystnych warunków oferowanych przez Bank. CDP nie pobiera przy tym żadnych prowizji, dzięki czemu 
Annigliato i inni mali przedsiębiorcy mogą w pełni cieszyć się korzystnym oprocentowaniem oferowanym przez EBI.

Dzisiaj Annigliato myśli już o odrestaurowaniu Maschio Angioino – średniowiecznego zamku położonego w sercu 
Neapolu i będącego symbolem miasta. Jego baszty były świadkami wielu zaraz pustoszących miasto, ale 
przetrwały do dzisiaj. Dzięki współpracy CDP i EBI przetrwa również firma Giuliana Annigliata.

ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE COVID-19

“ Współpraca z CDP pozwoliła wyzwolić pozytywną energię obu 
stron i stworzyć wyjątkowy zespół pracujący na rzecz 

małych włoskich firm. ”
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RATUNEK DLA 
PÓŁNOCNEJ HISZPANII

C OVID-19 spowodował dotkliwe straty w wielu obszarach gospodarki, ale najbardziej ucierpiały firmy 
utrzymujące się z turystyki i usług przewozowych. Dla wielu z nich ratunkiem okazało się finansowanie 

oferowane ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. „Wierzymy, że do 2021 roku sytuacja się poprawi, 
ale przez najbliższych kilka lat będziemy musieli ciężko pracować i bacznie przyglądać się kosztom” – powiedział 
Rafael Ruiz, dyrektor ds. finansowych w firmie inżynieryjnej Barcelona Technical Center. Przedsiębiorstwo to, 
mające siedzibę w  Martorell na północny zachód od Barcelony i  zatrudniające 148 osób, zajmuje się 
projektowaniem wyrobów dla motoryzacji, lotnictwa i kolejnictwa.

Firma Ruiza zaciągnęła w Institut Català de Finances (ICF) – katalońskim banku 
publicznym obsługującym małe firmy i przedsiębiorców – kredyt w wysokości 
950 tys. EUR. „Dzięki otrzymanemu kredytowi możemy nadal wypłacać 
wynagrodzenia i regulować inne zobowiązania pomimo spadku liczby zleceń” – 
powiedział Ruiz.

Pomoc finansowa dla Barcelona Technical Center była możliwa dzięki 
kredytowi w wysokości 250 mln EUR udzielonemu ICF przez Europejski 
Bank Inwestycyjny. Kredyt ten umożliwi nawet 48 tys. osób pracujących 
w sektorach handlu detalicznego, turystyki, gastronomii i kultury oraz 
w wielu innych branżach pokrycie bieżących kosztów i opracowanie 
nowych planów biznesowych. Bank Unii Europejskiej i ICF ściśle ze sobą 
współpracują już od 2008 roku, wspierając tysiące małych firm 
w regionie.

„Stale wypatrujemy oznak ożywienia gospodarczego” – powiedział Rafel Niubò, sekretarz generalny barcelońskiej 
firmy Eurofitness, która zajmuje się budowaniem ośrodków fitness i obiektów sportowych oraz zarządzaniem nimi 
na terenie całej Hiszpanii. Pandemia okazała się dla niej trudnym wyzwaniem, ponieważ wiele siłowni musiało 
zamknąć swoje podwoje. Niubò dostrzega pewne pozytywne sygnały, ale na razie jego głównym celem jest po 
prostu utrzymanie się na rynku. Zatrudniająca 327 pracowników firma Eurofitness zaciągnęła w ICF kredyt 
w wysokości 1 mln EUR. Dzięki tej pomocy udało się uniknąć redukcji wynagrodzeń, zwolnień czy ograniczeń 
w obsłudze klientów.

Do skorzystania z kredytów w ramach omawianego programu finansowania EBI mogą kwalifikować się 
nawet 2 tys. przedsiębiorstw. Aby pomóc małym firmom w przetrwaniu kryzysu, ICF planuje udostępnić 
– w oparciu o kredyt EBI oraz inwestycje z innych źródeł publicznych i prywatnych – środki w wysokości 
nawet 1 mld EUR.

Kataloński bank stara się pomóc niemal 50 tys. ludzi w utrzymaniu miejsc 
pracy, opłaceniu rachunków i przetrwaniu zapaści gospodarczej wywołanej 
przez koronawirusa

“ Pomagamy im 
wdrażać nowe modele 
biznesowe, które 
pozwalają ponownie 
uruchomić działalność, 
a jednocześnie stymulują 
całą gospodarkę. ”
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ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE COVID-19

“ EBI jeszcze intensywniej niż dotychczas wspiera małe firmy 
w Hiszpanii. Ściśle współpracujemy z naszymi pośrednikami, 

aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorstw. ”

Nowe modele biznesowe jako odpowiedź na kryzys

Josep-Ramon Sanromà, dyrektor generalny katalońskiego banku publicznego, podkreśla, że jego pracownicy 
intensywnie pracują nad stworzeniem nowych rozwiązań w zakresie finansowania dla przedsiębiorców. „Kryzys 
i związane z nim zamrożenie gospodarki wywarły duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Katalonii” 
– podkreślił Sanromà. „Działalność firm została sparaliżowana, spadła sprzedaż, a na dodatek konieczne było 
dostosowanie się do nowych obostrzeń sanitarnych. Wiele podmiotów, zwłaszcza osób samozatrudnionych 
i małych firm, potrzebuje większego wsparcia finansowego. Dlatego pomagamy im wdrażać nowe modele 
biznesowe, które pozwalają ponownie uruchomić działalność, a jednocześnie stymulują całą gospodarkę”.

Hiszpania odnotowała w 2020 roku znaczący spadek produktu krajowego brutto i wskaźników zatrudnienia. 
Tamtejsza gospodarka opiera się bardziej niż w większości pozostałych państw europejskich na turystyce i obrocie 
nieruchomościami, a oba te sektory wyjątkowo mocno odczuły skutki COVID-19. Jednocześnie w Hiszpanii pojawiają 
się już pierwsze oznaki ożywienia, a zgodnie z przewidywaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego jej PKB 
ma w 2021 roku wzrosnąć. „Skutki gospodarcze odczuwane w naszym kraju są bardzo poważne, ale powoli 
zaczynamy dostrzegać światełko w tunelu” – powiedział Alex Saz-Carranza, inspektor kredytowy Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, który pracuje przy transakcjach mających na celu ponowne uruchomienie działalności firm 
w wielu częściach Hiszpanii. „EBI jeszcze intensywniej niż dotychczas wspiera małe firmy w Hiszpanii. Ściśle 
współpracujemy z naszymi pośrednikami, aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorstw i złagodzić skutki 
gospodarcze pandemii oraz umożliwić firmom przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy”.

Szybka reakcja na kryzys związany z koronawirusem

Umowa kredytowa między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a ICF była jedną z pierwszych 
z kilkudziesięciu dużych transakcji zatwierdzonych w ramach uruchomionego przez Grupę EBI 
programu o wartości 5 mld EUR, którego celem jest wspieranie europejskich firm w walce z kryzysem. 
Aby jak najszybciej pomóc małym firmom, Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził porozumienie 
z hiszpańskim partnerem w kilka miesięcy zgodnie ze specjalną procedurą przyspieszoną.

Dla firm takich jak Atrápalo – internetowe biuro podróży mające siedzibę w Barcelonie i zatrudniające 220 osób 
– dodatkowa pomoc finansowa nadeszła w  idealnym momencie. Firma zaciągnęła w katalońskim banku 
publicznym kredyt w wysokości 500 tys. EUR, który umożliwił jej wypłacenie wynagrodzeń pracownikom 
i przygotowanie się na nieprzewidziane sytuacje. „Przyszłość jest bardzo niepewna” – powiedział Luis Alonso, 
dyrektor ds. finansowych w firmie Atrápalo. „Nie wiemy, kiedy i jak szybko nastąpi ożywienie w obszarach usług 
przewozowych, turystyki i rekreacji, ale dzięki kredytowi możemy teraz przygotować się na nieprzewidziane 
zdarzenia i zrekompensować sobie spadek aktywności w okresie pandemii”.
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POWRÓT DO PODSTAW

W ładze leżącego na południu Węgier miasta Kiskunhalas uznały w marcu, że liczba zachorowań na COVID-19 
może przekroczyć możliwości miejscowej służby zdrowia, w związku z czym podjęły decyzję o utworzeniu 

szpitala mobilnego. „Szpital został wybudowany w zaledwie kilka tygodni w reakcji na gwałtowny wzrost liczby 
przypadków wymagających hospitalizacji w  tym rejonie” –  powiedział Gabor Kiss, inspektor kredytowy 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który pracował nad pakietem finansowym dla Kiskunhalas i  innymi 
programami awaryjnego zakupu środków medycznych w związku z pandemią COVID-19 na Węgrzech.

Ukończony w kwietniu mobilny szpital zakaźny w Kiskunhalas może pomieścić 150 pacjentów. Placówka została 
zaprojektowana specjalnie z myślą o leczeniu osób chorych na COVID-19, które potrzebują intensywnej opieki 
medycznej. „Szpital pomaga również ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa” – podkreśliła Tünde Szabó, 
ekonomistka Banku specjalizująca się w tematyce opieki zdrowotnej. „Miejscowe służby medyczne mogą oddzielić 
pacjentów zakażonych koronawirusem od pozostałych, a tym samym znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowań na 
COVID-19 wynikających z zakażeń szpitalnych”.

Europejski Bank Inwestycyjny zwykle wspiera innowacje w  różnych obszarach opieki zdrowotnej –  od 
infrastruktury szpitalnej poprzez nowatorskie rozwiązania w dziedzinie aparatury medycznej i biotechnologii po 
tworzenie szczepionek przeciwko COVID-19. Ubiegły rok był jednak inny niż wszystkie – zwłaszcza w pierwszych 
miesiącach pandemii największym zmartwieniem dla szpitali i pracowników opieki zdrowotnej nie był wcale brak 
innowacyjnych technologii i narzędzi. Władze miały trudności z zapewnieniem podstawowego wyposażenia 
niezbędnego do zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, a także borykały się z niedoborami infrastruktury 
i personelu niezbędnego do leczenia ciężkich przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym 
zwróciły się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o pomoc w sfinansowaniu bardziej podstawowych niż 
zwykle potrzeb medycznych.

Pomoc udzielana na 500 sposobów

Poszczególne kraje musiały podjąć natychmiastowe działania, aby zaopatrzyć szpitale i przychodnie w niezbędny 
sprzęt ochronny – w tym maseczki, rękawice i środki do dezynfekcji – oraz w urządzenia służące do zapewnienia 
intensywnej opieki medycznej pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2, takie jak łóżka do intensywnej terapii 
i aparaturę wspomagającą oddychanie.

Chociaż Węgry nie znalazły się wśród najbardziej dotkniętych państw członkowskich UE, władze musiały podjąć 
w marcu 2020 roku wysiłki na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców poprzez ograniczenie wskaźnika zakażeń, 
a także przygotować się na potencjalną drugą falę zakażeń. Wysiłki te okazały się niezwykle istotne, ponieważ 
Węgry szczególnie boleśnie odczuły skutki pandemii w  kolejnych miesiącach. Aby pomóc Węgrom 
w sfinansowaniu działań antykryzysowych, Europejski Bank Inwestycyjny wkroczył do akcji i udzielił 
tamtejszemu rządowi kredytu w wysokości 162,5 mln EUR. Środki te pozwoliły sfinansować zakup 
niemal 500 różnych typów produktów niezbędnych sektorowi opieki zdrowotnej do zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się choroby i sprawnego leczenia pacjentów.

„Było to dla Banku wyjątkowe przedsięwzięcie w dziedzinie opieki zdrowotnej” – powiedziała Szabó. „Nasze projekty 
dotyczą zwykle modernizacji szpitali i wdrażania innowacji medycznych, ale nastały wyjątkowe czasy. Zdając sobie 
sprawę z palącej potrzeby, musieliśmy jak najszybciej udzielić państwom członkowskim UE niezbędnego wsparcia 
i pomóc im na wszelkie dostępne sposoby w walce z kryzysem wywołanym przez koronawirusa”.

Maski do wentylacji, respiratory, środki dezynfekujące, maseczki ochronne czy monitory pacjenta to tylko niektóre 
z produktów, jakie węgierski rząd zakupił dzięki otrzymanemu kredytowi. „Niemal cała kwota kredytu została 

Medycyna kojarzy się głównie z zaawansowanymi technologiami i innowacjami, 
ale w roku 2020 systemy opieki zdrowotnej w całej Europie musiały walczyć 
o fundusze na zakup podstawowych środków medycznych i szukać prostych 
rozwiązań w odpowiedzi na gwałtowny przyrost zachorowań na COVID-19
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przeznaczona na zakup wyposażenia i środków medycznych niezbędnych w codziennej pracy placówek opieki 
zdrowotnej w okresie pandemii” – powiedziała Szabó. Nowo zakupiony sprzęt medyczny trafił do placówek na 
terenie całych Węgier.

Modernizacja czeskich szpitali, czyli proste rozwiązania w walce z COVID-19

Działania antykryzysowe podjęte na Węgrzech były jednym z wielu przedsięwzięć związanych z COVID-19, 
realizowanych w ubiegłym roku ze wsparciem EBI. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba obsługiwanych przez 
Bank projektów w dziedzinie opieki zdrowotnej wzrosła trzykrotnie, jednak nie wszystkie inwestycje dokonywane 
przez EBI w tym sektorze w 2020 roku skupiały się wyłącznie na działaniach doraźnych. Pomimo bezprecedensowej 
sytuacji nie zapomnieliśmy o realizacji długofalowych celów w obszarze infrastruktury opieki zdrowotnej.

Kryzys związany z koronawirusem sprawił, że lokalne instytucje 
opieki zdrowotnej znalazły się na granicy wytrzymałości. Pandemia 
ujawniła słabe punkty systemu i obnażyła brak gotowości, a także 
skierowała uwagę na niedociągnięcia występujące w starszych 
szpitalach, zmuszając tym samym samorządy do podjęcia 
odpowiednich działań. Właśnie dlatego EBI udzielił władzom 
kraju środkowoczeskiego kredytu w wysokości 48 mln EUR 
na zwiększenie gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowych 
oraz modernizację infrastruktury w obszarach opieki 
zdrowotnej, transportu, opieki społecznej i szkolnictwa.

Ponad połowa otrzymanych środków zostanie przeznaczona na remont i modernizację pięciu szpitali oraz systemu 
pogotowia ratunkowego w kraju środkowoczeskim. Dzięki tej inwestycji prawie 1,4 mln mieszkańców regionu 
uzyska lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych. „Program pozwoli usprawnić funkcjonowanie placówek 
medycznych i podnieść standard oferowanych przez nie usług, a także przyczyni się do zwiększenia efektywności 
energetycznej i gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowych” – powiedziała Szabó.

Idealny moment na zapobieżenie kolejnej pandemii

„Sposobem na przeciwdziałanie pandemii jest usprawnienie funkcjonowania dotychczasowych placówek opieki 
zdrowotnej” – podkreśliła Szabó. „Nie chodzi przy tym o zwiększanie liczby łóżek, ale o budowanie odporności 
szpitali na wypadek sytuacji nadzwyczajnych”. Można to osiągnąć przy użyciu prostych rozwiązań, takich jak 
modernizacja instalacji wentylacyjnych w celu ograniczenia zakażeń szpitalnych – na tym właśnie polegała jedna 
ze zmian wprowadzonych w czeskich szpitalach.

„Musimy również na nowo przemyśleć cały nasz system opieki zdrowotnej” – zaznaczyła Szabó. „Konieczne jest 
zwiększenie liczby centrów leczenia chorób przewlekłych. Leczenie tego rodzaju chorób nie powinno się odbywać 
w szpitalach świadczących opiekę doraźną, ponieważ jest to najbardziej pracochłonna forma leczenia. Placówki 
wybudowane od początku z myślą o leczeniu chorób przewlekłych są dużo bardziej efektywne, a ponadto można 
je łatwiej przystosować pod kątem kontroli zakażeń”. Pandemia koronawirusa zmusiła nas do przyspieszenia prac 
w tym obszarze, w tym do zrewidowania dotychczasowej organizacji szpitali i dokonania oceny ich faktycznej 
gotowości. Doświadczenia tego roku jednoznacznie wskazują, że należy już teraz podjąć działania mające na celu 
zapobieżenie kolejnej pandemii.

“ Nie chodzi o zwiększanie 
liczby łóżek, ale o budowanie 

odporności szpitali na 
wypadek sytuacji 

nadzwyczajnych. ”



30

Aby skutecznie odpowiedzieć na globalny kryzys klimatyczny i wesprzeć realizację 
Europejskiego Zielonego Ładu, EBI wyznaczył sobie ambitne cele w dziedzinie klimatu 
i rozpoczął przekształcanie się w bank klimatyczny Unii Europejskiej. Jednocześnie słyszymy 
głosy, że pakiet stymulacyjny mający na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu związanego 
z COVID-19 powinien skupiać się wyłącznie na wzroście i tworzeniu miejsc pracy. Zdaniem EBI 
odbudowa gospodarki musi mieć charakter ekologiczny i wyraźnie przybliżać nas do 
neutralności emisyjnej. W 2020 roku powstał plan działania banku klimatycznego, zgodnie 
z którym będziemy dążyć do osiągnięcia naszych celów w dziedzinie klimatu, a rok 2021 
będzie pierwszym rokiem realizacji tego planu.

Elina Kamenitzer – kierownik wydziału koordynacji działań w zakresie klimatu i środowiska, 
dyrekcja operacji

NASI EKSPERCI OCENIAJĄ 
WYZWANIA ZWIĄZANE ZE 
ZMIANĄ KLIMATU

Pomimo trudnych czasów wiatr wciąż 
wieje, a słońce wciąż świeci. Odnawialne 
źródła energii wykazały się dużą 
odpornością na kryzys związany 
z COVID-19. W tej sytuacji kierunek 
dalszych działań jest oczywisty. Musimy 
przyspieszyć transformację w stronę 
ekologicznej przyszłości.

Alessandro Boschi – kierownik wydziału 
energii odnawialnych, dyrekcja projektów

Pandemia uświadomiła nam 
w szorstki i bezpośredni sposób, że 
nowe inwestycje infrastrukturalne 
będziemy musieli rozpatrywać 
w kontekście bardziej radykalnych 
oczekiwań dotyczących przyszłych 
potrzeb, zachowań i sposobów 
wykorzystania zasobów. Zmiana 
paradygmatu wymaga od 
promotorów projektów i podmiotów 
je finansujących zastosowania 
nowego zestawu wskaźników do 
pomiaru zrównoważoności 
inwestycji. Rozwijanie kompetencji 
promotorów i pośredników 
finansowych w kwestii znajomości 
i stosowania nowych technik 
i standardów będzie wymagało 
dużego wsparcia w postaci 
doradztwa i pomocy technicznej.

Frank Lee – kierownik Europejskiego 
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, 
dyrekcja operacji
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Miasta znalazły się na pierwszej linii walki z kryzysem wywołanym przez COVID-19, ponieważ 
odpowiadają za realizację kluczowych usług w sferach opieki zdrowotnej, ochrony ludności, 
transportu miejskiego i zagospodarowania przestrzeni publicznej. Jednocześnie stają przed 
poważnymi ograniczeniami w zakresie przychodów, ponieważ ich gospodarka odczuwa skutki 
spowolnienia. W 2020 roku wdrożyliśmy programy na rzecz ożywienia obszarów miejskich 
dotkniętych pandemią COVID-19, które objęły kluczowe ośrodki takie jak Grenoble, Mediolan czy 
Barcelona, a także opracowaliśmy krajowe programy ożywienia obszarów miejskich we Francji, 
Holandii i Polsce. Ponadto w 2020 roku uruchomiony został ważny nowy program doradczy o nazwie 
City Climate Finance Gap Fund, który realizujemy we współpracy z Niemiecką Agencją Współpracy 
Międzynarodowej (GIZ) i Bankiem Światowym. W ramach tego programu będziemy udzielać 
miastom w krajach rozwijających się i wschodzących wsparcia w przygotowaniu projektów na 
wczesnym etapie prac. Inicjatywa finansowana przez Luksemburg i Niemcy powinna pomóc 
w uruchomieniu przyjaznych klimatowi projektów w obszarach gospodarki wodnej, zrównoważonej 
mobilności miejskiej, efektywności energetycznej i przystosowania się do zmiany klimatu.

Gerald Muscat – kierownik wydziału rozwoju miast, dyrekcja projektów

Od czasu wynalezienia koła 
transport jest centralnym elementem działalności 
ludzkiej i siłą napędową postępu technicznego – od 
żaglowców po współczesne odrzutowce. Teraz 
nasza kolej, aby stawić czoła najpoważniejszym 
wyzwaniom naszych czasów. Gdy klimat na Ziemi 
ulega zmianie, a ludzkość stoi przed zagrożeniami 
wynikającymi z pandemii, przez sektor 
transportowy przetacza się zielona, cyfrowa 
rewolucja. Transport jest jednocześnie jedną 
z przyczyn i jednym z rozwiązań problemu. Jest to 
jedyny sektor emitujący CO2, który nadal się 
rozwija, a także jeden z sektorów gospodarki 
najbardziej dotkniętych pandemią. Z drugiej strony 
właśnie ta branża ma stać się motorem odbudowy 
gospodarki w ramach zielonej transformacji, którą 
EBI będzie wspierać, aby stworzyć prawdziwie 
zrównoważony ekologicznie system transportowy.

Gavin Dunnett – dyrektor, mobilność, 
dyrekcja projektów

EBI szybko zareagował na pandemię 
COVID-19, ale umiejętność 
wypracowywania przez Bank nowych 
metod działania i stawiania czoła 
nieznanym dotąd wyzwaniom będzie 
jeszcze istotniejsza w sferze walki ze 
zmianą klimatu i degradacją środowiska. 
Przyjęcie roli banku klimatycznego Unii 
Europejskiej będzie zarówno istotnym 
wkładem w realizację Europejskiego 
Zielonego Ładu, jak i niezwykle cennym 
doświadczeniem dla wszystkich osób 
i podmiotów zaangażowanych 
w przeciwdziałanie największemu 
zagrożeniu, przed jakim stoi obecnie świat.

Heinz Olbers – dyrektor, Europa Zachodnia, 
dyrekcja operacji
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PLAN DLA NASZEJ PLANETY

N adchodzące dziesięciolecie będzie miało kluczowe znaczenie dla walki z  kryzysem klimatycznym 
i ekologicznym, dlatego w planie działania banku klimatycznego określiliśmy sposób, w jaki w latach 2021–

2025 będziemy wypełniać nasze rozszerzone zobowiązania na rzecz klimatu i  środowiska wynikające 
z Europejskiego Zielonego Ładu. Przyspieszymy przejście na niskoemisyjną, odporną na zmianę klimatu 
i  zrównoważoną ekologicznie gospodarkę oraz dostosujemy całą naszą działalność finansową do celów 
porozumienia paryskiego. Jednocześnie zadbamy o to, aby nikt nie był pozostawiony sam sobie, a także będziemy 
wspierać realizację długofalowych celów rozwojowych.

„Przyjęcie ambitniejszych założeń ma dla Grupy EBI daleko idące konsekwencje w postaci zmiany priorytetów 
i sposobu działania” – powiedział Stephen O’Driscoll, kierownik biura ds. kwestii środowiskowych, klimatycznych 
i społecznych. „To zmiana na poziomie DNA, w wyniku której będziemy pracować pełną parą na rzecz realizacji 
celów Europejskiego Zielonego Ładu”.

Bank realizuje ambitną strategię w dziedzinie klimatu już od 2015 roku, a pomysł stworzenia nowego planu 
działania banku klimatycznego powstał pod koniec roku 2019, gdy Rada Europejska i państwa członkowskie 
zwróciły się do Grupy EBI o  zwiększenie wsparcia dla Europejskiego Zielonego Ładu oraz o  pomoc 
w przyspieszeniu działań mających na celu zapewnienie do 2050 roku neutralności Europy pod względem emisji 
dwutlenku węgla.

Więcej czystej energii i innowacyjnych rozwiązań

Najważniejsze założenia planu działania są następujące:

•  Zwiększenie do 2025 roku finansowania EBI na rzecz działań w dziedzinie klimatu i zrównoważonego ekologicznie 
rozwoju z obecnego poziomu około 30% do ponad 50%

•  Dostosowanie całej nowej działalności finansowej do zasad i celów porozumienia paryskiego
•  Wsparcie inwestycji w działania na rzecz klimatu i zrównoważony ekologicznie rozwój o wartości 1 bln EUR 

w latach 2021–2030
•  Podjęcie dalszych kroków wynikających z  decyzji o  wycofaniu wsparcia dla projektów związanych 

z wytwarzaniem energii z tradycyjnych paliw kopalnych
•  Utrzymanie się na pozycji lidera na rynkach kapitałowych (EBI jako pierwszy wyemitował zielone obligacje 

i pozostaje ich największym ponadnarodowym emitentem na świecie)
•  Skoncentrowanie się na czystej energii, innowacyjnych technologiach i cyfryzacji jako czynnikach, które odegrają 

ważną rolę w procesie modernizacji i dekarbonizacji różnych gałęzi przemysłu
•  Zintensyfikowanie działań finansowych, które pomagają społeczeństwom przystosować się do zmiany klimatu 

i zwiększają odporność gospodarek

Zgodnie z zasadami nakreślonymi w planie działania będziemy kierować większe wsparcie do 
społeczności, których gospodarki są silnie uzależnione od energochłonnych gałęzi przemysłu – takich 
jak górnictwo czy produkcja stali. Oznacza to więcej środków na „sprawiedliwą transformację” i równość 
społeczną, w tym więcej szkoleń, miejsc pracy i usług doradczych dla osób, których źródła utrzymania 
są zagrożone w związku z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną i skutkami zmiany klimatu. Ponadto 
będziemy wspierać przejście na niskoemisyjną, zrównoważoną ekologicznie gospodarkę na całym 
świecie, zwracając przy tym szczególną uwagę na budowanie odporności grup społecznych wrażliwych 
na zmianę klimatu. „Jeśli chodzi o źródła utrzymania zagrożone na skutek zmiany klimatu, zdajemy sobie sprawę, 
że mieszkańcy krajów rozwijających się, zwłaszcza krajów najmniej rozwiniętych i małych państw wyspiarskich, są 
często najbardziej narażeni na zagrożenia, a przy tym mają najmniej środków finansowych na przystosowanie się 
do nowej sytuacji” – powiedziała Nancy Saich, główny ekspert ds. zmiany klimatu.

Plan działania banku klimatycznego wyznacza kierunki działalności 
finansowej EBI w  zakresie wspierania Europejskiego Zielonego Ładu 
i budowania neutralności emisyjnej Europy
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W nadchodzącym dziesięcioleciu wszystkie kraje będą musiały wprowadzić istotne zmiany, a plan działania 
pomoże Bankowi znaleźć nowych partnerów i zwiększyć zasięg działania na całym świecie w celu osiągnięcia 
przyjętych celów w dziedzinie klimatu.

Pełną wersję planu działania banku klimatycznego można znaleźć pod adresem  
www.eib.org/cbr.

NOWE POMYSŁY NA EKOLOGICZNY ROZWÓJ

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które powstało dzięki współpracy EBI i Komisji 
Europejskiej, pomaga państwom członkowskim i przedsiębiorstwom w przygotowaniu projektów pod 
kątem przyszłego finansowania. W ten sposób przyczynia się do realizacji europejskich ambicji 
w dziedzinie klimatu.

Wodór jako paliwo alternatywne
Niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej poprosiło o pomoc w zakresie doradztwa strategicznego 
przy opracowywaniu modelu finansowania dla projektu dotyczącego wykorzystania wodoru jako paliwa 
alternatywnego w niemieckiej sieci transportowej. Centrum udziela klientowi wielosektorowego wsparcia w postaci 
usług doradztwa technicznego i finansowego, których celem jest oszacowanie perspektyw rynku paliw wodorowych 
oraz zaproponowanie odpowiednich modeli finansowania i realizacji projektów.

Adaptacja do zmiany klimatu w Genui
Miasta takie jak Genua (Włochy) potrzebują pomocy przy analizowaniu dostępnych wariantów działań w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu. W tym przypadku zadaniem Centrum jest zbadanie różnych wariantów działań 
adaptacyjnych na potrzeby projektów realizowanych w trzech lub czterech różnych miastach i porównanie 
wynikających z nich kosztów oraz korzyści. Na tej podstawie będzie można wyciągnąć wnioski co do tego, jaki wariant 
będzie najbardziej odpowiedni w każdym z badanych przypadków.

Czeski sposób na zapewnienie efektywności energetycznej
Czeski bank prorozwojowy ČMZRB zwrócił się do Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego o pomoc 
w zwiększeniu inwestycji na rzecz efektywności energetycznej realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych. 
Centrum dokonało oceny rynku i przedstawiło propozycję instrumentu gwarancyjnego, który pozwoliłby wypełnić luki 
na rynku (obejmującą także strategię inwestycyjną oraz procesy nadzoru, monitorowania i raportowania). W wyniku 
oceny stwierdzono również potrzebę utworzenia kompleksowego mechanizmu pomocy technicznej dla potencjalnych 
projektów, w związku z czym złożono stosowny wniosek o pomoc w opracowaniu projektu w ramach programu ELENA 
(europejskie wsparcie energetyki na poziomie lokalnym). Przedsięwzięcie to pokazuje, że za pośrednictwem 
innowacyjnych instrumentów finansowych można uruchamiać środki unijne i współfinansowanie z EBI w celu 
wspierania rozwoju umów o poprawę efektywności energetycznej, a także łączyć je z dotacjami na inwestycje 
w gruntowny remont budynków. Podobne działania zaplanowano również w ramach prowadzonej przez Komisję 
Europejską inicjatywy „Fala renowacji”, której celem jest dwukrotne zwiększenie liczby renowacji energetycznych 
w ciągu najbliższej dekady. Instrument finansowy ma zostać uruchomiony w 2021 roku.
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GDY NIE WIEJE WIATR

P rzy wietrznej lub słonecznej pogodzie elektrownie wiatrowe i słoneczne są znakomitym źródłem odnawialnej 
energii elektrycznej, ale wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie zawsze świeci właśnie wtedy, gdy chcemy z tej 

energii skorzystać. Dlatego tak ważnym elementem ekologicznej przyszłości są akumulatory umożliwiające 
magazynowanie zielonej energii i korzystanie z niej w zależności od potrzeb – takie jak te produkowane przez 
szwedzkie firmy Nilar i Northvolt.

Firma Nilar, która już od ponad 15 lat pracuje nad akumulatorami niklowymi w nowym, większym formacie, 
oficjalnie weszła na rynek w  2019 roku. Oferowane przez nią akumulatory niklowo-wodorkowe zostały 
zaprojektowane z myślą o magazynowaniu energii ze źródeł odnawialnych w domach, placówkach handlowych, 
urzędach i zakładach przemysłowych. Nie brano pod uwagę zastąpienia nimi akumulatorów litowych w pojazdach 
całkowicie elektrycznych, ponieważ nikiel jest cięższym metalem. Atutem akumulatorów wodorkowych firmy Nilar 
jest natomiast to, że są niepalne, w związku z czym można je bezpiecznie stosować w budynkach. Ponadto mają 
20-letni okres eksploatacji i mogą być w opłacalny sposób poddawane recyklingowi.

Koszty zakupu akumulatorów są coraz niższe. Od 2010 roku ceny akumulatorów litowo-jonowych do 
pojazdów elektrycznych spadły o prawie 90%, a akumulatorów niklowych do zastosowań 
stacjonarnych – o około dwie trzecie. Jednocześnie jednak prawie wszystkie zaawansowane 
akumulatory są obecnie importowane spoza Unii Europejskiej. W tej sytuacji – z uwagi na coraz 
przystępniejsze ceny – ważne jest rozwijanie produkcji akumulatorów w Europie, gdzie rynek czystej 
energii rozwija się niezwykle dynamicznie. Z drugiej strony należy pamiętać, że prace rozwojowe nad 
akumulatorami są czasochłonne, kosztowne i obciążone niepewnością, a warunkiem utrzymania konkurencyjności 
jest produkcja na skalę masową. W rezultacie firmom znajdującym się na wczesnym etapie rozwoju trudno jest 
znaleźć inwestorów komercyjnych i uzyskać finansowanie z banków.

Stymulowanie szybkiego rozwoju innowacji

W przypadku firm takich jak Nilar, które nie miały jeszcze okazji wykazać się osiągnięciami na rynku, finansowanie 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego ma kluczowe znaczenie. Bank Unii Europejskiej wspiera innowacyjne 
produkty znajdujące się w fazie prac badawczych i na etapie scale-up, aby zwiększyć ich atrakcyjność dla 
inwestorów prywatnych. „Europejski Bank Inwestycyjny odgrywa niezwykle ważną rolę w stymulowaniu 
szybkiego rozwoju innowacji tworzonych przez małe firmy z wykorzystaniem zupełnie nowych 
technologii” – powiedział Michael Obermayer, prezes zarządu spółki Nilar. Przedsiębiorstwa z branży 
technologicznej, które realizują innowacyjne projekty, ale nie potrafią pokonać przeszkody w  postaci 
kapitałochłonnego etapu scale-up, nie mogą się dalej rozwijać, a ich pomysły prawdopodobnie trafią na półkę. 
„Kluczowe znaczenie ma tu gotowość Europejskiego Banku Inwestycyjnego do udzielenia kredytów, które 
pomogą wprowadzić technologię firmy Nilar na rynek, już na początku fazy komercjalizacji” – dodał Obermayer.

Akumulatory nowej generacji wydatnie przyczynią się do osiągnięcia przyjętego przez Komisję Europejską celu, 
jakim jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 55% do 2030 roku. Ponadto pomogą zwiększyć niezależność 
energetyczną Europy, a tym samym również jej bezpieczeństwo energetyczne.

Koła i wiatraki w służbie ekologii

Akumulatory firmy Northvolt również są ekologiczne, jednak w odróżnieniu od produktów marki Nilar zostały 
wykonane w technologii litowo-jonowej i są przeznaczone głównie do zasilania pojazdów elektrycznych. Pojazdy 
takie nie korzystają z pojedynczego akumulatora, jak ma to miejsce na przykład w telefonie. Zamiast tego 
wykorzystują pakiet złożony z tysięcy współpracujących ze sobą pojedynczych ogniw litowo-jonowych. Podczas 

Dwaj innowacyjni producenci akumulatorów ze Szwecji pracują nad źródłami 
czystej energii do zasilania gospodarstw domowych i samochodów
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ładowania energia elektryczna jest magazynowana w wyniku reakcji chemicznej w akumulatorach, a następnie 
– podczas jazdy – uwalniana i dostarczana do silnika elektrycznego bez wydzielania dwutlenku węgla. Zastąpienie 
samochodów emitujących dwutlenek węgla czystymi pojazdami elektrycznymi jest nieodzownym elementem 
zielonej transformacji.

Firmy Nilar i Northvolt otrzymały wsparcie w postaci kredytów EBI, które są częściowo objęte programem InnovFin 
– inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą finansowanie innowacyjnych projektów demonstracyjnych 
w dziedzinie transformacji systemu energetycznego, w tym magazynowania energii.

Kredyt w wysokości 46 mln EUR udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny firmie Nilar umożliwi jej zwiększenie 
liczby linii produkcyjnych z jednej do ośmiu. Wytwarzane przez tę firmę akumulatory przyniosą wymierne korzyści 
właścicielom domów, mieszkań i budynków użytkowych, zakładom przemysłowym korzystającym z paneli 
słonecznych oraz mniejszym elektrowniom wytwarzającym energię ze źródeł odnawialnych, ponieważ umożliwią 
im sprzedaż nadwyżek zielonej energii.

Rozszerzanie działalności szwedzkich producentów akumulatorów

Zwiększenie produkcji było również powodem, dla którego bank UE zdecydował się wesprzeć firmę Northvolt 
w pracach nad akumulatorami do pojazdów elektrycznych. Dzięki kredytowi udzielonemu przez EBI ze wsparciem 
programu InnovFin przedsiębiorstwo wybudowało demonstracyjną linię produkcyjną w Västerås niedaleko 
Sztokholmu. Zakład rozpoczął produkcję nowego typu akumulatorów z końcem 2019 roku.

Firma Northvolt wykonała już także kolejny krok w postaci utworzenia fabryki akumulatorów litowo-jonowych 
w Skellefteå w północno-wschodniej Szwecji. Zakład w Skellefteå powstał dzięki kolejnemu kredytowi EBI, 
tym razem w wysokości 350 mln USD, który został objęty gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych – będącego częścią planu inwestycyjnego dla Europy. „Kluczem do budowy 
społeczeństwa bezemisyjnego jest magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, a do tego niezbędne są 
akumulatory” – powiedział Peter Carlsson, dyrektor generalny spółki Northvolt.

“ Nasza inwestycja pozwoliła to osiągnąć za jednym zamachem… 
W przeciwnym razie istniałoby ryzyko, że nowa technologia trafi 

na półkę lub zostanie wykupiona, być może nawet przez 
podmiot spoza Unii Europejskiej. ”
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CZEGO MONTY PYTHON 
NIE WIE O ŁUBINIE

B rytyjska grupa komediowa Monty Python zaprezentowała w  jednym ze swoich programów skecz 
o nieporadnym rozbójniku, który napadał na swoje ofiary z niedorzecznym okrzykiem: „Łubin albo życie!”. 

W dowcipie chodziło o to, że łubin nie ma żadnej wartości, ponieważ jest tylko zwykłym fioletowym kwiatem. 
Innego zdania jest niemiecka firma Prolupin, która opracowała wegańskie lody niezawierające mleka krowiego 
oraz całą gamę innych produktów spożywczych wytwarzanych z nasion łubinu. Prolupin ma siedzibę w pobliżu 
Rostocku i sprzedaje swoje wyroby na rynku niemieckim. Wejście na inne rynki europejskie wymagałoby 
zainwestowania dodatkowych środków, które są trudne do zdobycia dla stosunkowo nowych firm z sektora 
biogospodarki, gdyż nie mają one historii finansowej potrzebnej do uzyskania kredytów bankowych, a fundusze 
kapitału wysokiego ryzyka zwykle koncentrują się na innych sektorach.

W tym miejscu do akcji wkracza Europejski Fundusz na rzecz Biogospodarki o Obiegu Zamkniętym, który powinien 
wkrótce zakończyć pozyskiwanie środków w wysokości 250 mln EUR na wspieranie biogospodarki i biogospodarki 
o obiegu zamkniętym. Jego zadaniem jest inwestowanie w przedsiębiorstwa, które dysponują sprawdzonymi 
technologiami, ale są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, w związku z czym potrzebują dofinansowania, aby móc 
rozszerzyć swoją działalność i wejść na większe rynki. Biogospodarka i biogospodarka o obiegu zamkniętym 
mają kluczowe znaczenie dla trwałego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Biogospodarka 
pozwala zmniejszyć zależność od zasobów naturalnych poprzez promowanie zrównoważonych 
ekologicznie produktów – w tym żywności, materiałów i energii – wytwarzanych z wykorzystaniem 
odnawialnych zasobów biologicznych (takich jak łubin).

Punktem wyjścia do utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Biogospodarki o Obiegu Zamkniętym było 
badanie przeprowadzone w 2017 roku przez jednostkę EBI ds. usług doradczych InnovFin we współpracy z Komisją 
Europejską. Wykazało ono istnienie istotnej luki w zakresie finansowania, która utrudniała przedsiębiorstwom 
z sektora biogospodarki rozszerzanie produkcji i dystrybucji. W raporcie z badania zalecono powołanie funduszu 
kapitałowego wspierającego firmy znajdujące się w fazie wzrostu. W związku z tym Europejski Bank Inwestycyjny 
i Komisja Europejska wyznaczyły doradcę inwestycyjnego, który powołał do życia Europejski Fundusz na rzecz 
Biogospodarki o Obiegu Zamkniętym. „Biogospodarka, w tym biogospodarka o obiegu zamkniętym, jest wciąż 
postrzegana jako sektor znajdujący się w fazie powstawania” – powiedziała Yicui Sun, specjalistka ds. inwestycji 
odpowiedzialna za inwestycję EBI w fundusz. „Dlatego gwarancja Komisji Europejskiej odgrywa zasadniczą rolę 
w zachęcaniu inwestorów prywatnych do wypełnienia luki na rynku”.

W październiku zakończyła się pierwsza runda pozyskiwania środków, która zamknęła się kwotą 
82 mln EUR. Od tego czasu fundusz cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów prywatnych 
i publicznych, dzięki czemu wkrótce powinny zakończyć się kolejne rundy inwestycyjne. „Pozwoli to pobudzić 
dalsze działania w tym sektorze w Europie” – powiedział Felipe Ortega Schlingmann, kierownik wydziału 
agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich w EBI. „Potencjał wzrostu jest ogromny”.

Fundusz na rzecz biogospodarki stara się wypełnić lukę finansową, aby 
umożliwić firmom oferującym sprawdzone technologie ekspansję na inne 
rynki europejskie
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
W KOSMOSIE

S atelity pomagają zwykłym ludziom i służbom interwencyjnym komunikować się w przypadku uszkodzenia 
sieci naziemnych na skutek klęsk żywiołowych, takich jak huragany czy trzęsienia ziemi, a w trakcie pandemii 

zapewniają łączność cyfrową między pacjentami, którzy mieszkają w odizolowanych rejonach lub na obszarach 
wiejskich, a pracownikami służby zdrowia. Ponadto dostarczają danych do monitorowania zagrożeń związanych 
z globalnym ociepleniem i naszych postępów w walce z tym zjawiskiem.

Jednak satelity są również źródłem kosmicznych śmieci. Po zakończeniu misji małe satelity są sprowadzane na 
ziemię i spalają się w atmosferze, natomiast te większe są kierowane na cmentarzyska statków kosmicznych 
w oceanach lub utrzymywane na kontrolowanych orbitach cmentarnych. Najwyższy czas zastanowić się, co zrobić 
z rosnącą ilością odpadów kosmicznych.

Zaliczana do nurtu New Space spółka D-Orbit, która ma siedzibę nad jeziorem Como we Włoszech, jest 
pionierem w dziedzinie zrównoważonej gospodarki kosmicznej i logistyki kosmicznej. „Mamy wśród 
naszych klientów kilka podmiotów zajmujących się obserwacją Ziemi, które dostarczają danych i informacji na 
temat pogody, zanieczyszczenia środowiska, zalesienia i terenów rolnych, stanu oceanów, erozji obszarów 
przybrzeżnych oraz infrastruktury krytycznej” – powiedział Luca Rossettini, dyrektor generalny i założyciel spółki 
D-Orbit. „Eksploracja kosmosu jest szansą dla naszego społeczeństwa, przemysłu i instytucji badawczych”.

W październiku 2020 roku firma D-Orbit wyniosła w kosmos – na pokładzie europejskiej rakiety Vega startującej 
z Gujańskiego Centrum Kosmicznego – swój pierwszy nośnik satelitów ION, który pomyślnie umieścił na orbicie 
12 niewielkich satelitów typu Planet SuperDove do obrazowania powierzchni Ziemi. Zaprojektowany przez D-Orbit 
nośnik satelitów ION (In Orbit Now) powstał dzięki kredytowi w wysokości 15 mln EUR udzielonemu przez 
Europejski Bank Inwestycyjny. Finansowanie jest elementem porozumienia podpisanego przez Bank z Europejską 
Agencją Kosmiczną w 2018 roku.

Mikro- i nanosatelity

D-Orbit kieruje misjami transportu satelitów ze swojej centrali nad jeziorem Como. Zaprojektowany przez firmę 
moduł może być przenoszony przez wiele różnych rakiet nośnych dostępnych na rynku i jest swego rodzaju 
kosmiczną taksówką zdolną pomieścić kilka nano- lub mikrosatelitów (tj. zminiaturyzowanych satelitów klasy 
CubeSat, które ważą po kilka kilogramów). Oprócz tego istnieje możliwość przewożenia innego rodzaju ładunków, 
takich jak rozwiązania techniczne opracowywane przez przedsiębiorstwa typu start-up, instytucje badawcze 
i firmy zajmujące się eksploracją kosmosu, które chcą przetestować i sprawdzić swoje technologie w przestrzeni 
kosmicznej przed wprowadzeniem ich na rynek.

„Nośnik satelitów ION to innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia małym operatorom satelitów testowanie swoich 
technologii w kosmosie i przyspiesza wprowadzanie na rynek nowych usług satelitarnych” – powiedział Christian 
Kohr, główny inżynier w dziale infrastruktury cyfrowej EBI, który pracował przy kredycie dla spółki D-Orbit. Anders 
Bohlin, główny ekonomista EBI zaangażowany w obsługę projektu, dodał: „Dzięki koncepcji ION firma D-Orbit 
stała się liderem, jeśli chodzi o wdrażanie innowacji w tej dziedzinie”.

Firma znad jeziora Como buduje nośniki satelitów, które umożliwiają 
zbieranie danych na temat zmiany klimatu z  kosmosu i  sprzątanie 
nagromadzonych przez dziesięciolecia kosmicznych odpadów
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EKOLOGICZNA PRODUKCJA 
STALI W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

W wielkim piecu zachodzą reakcje chemiczne z udziałem węgla, w wyniku których następuje redukcja rudy 
żelaza do żelaza – przetwarzanego następnie na stal. Powoduje to uwalnianie dużych ilości gazów 

cieplarnianych: tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2). Europejscy producenci stali wychwytują gazy będące 
produktem ubocznym procesu wielkopiecowego i przekształcają je w energię elektryczną oraz ciepło użytkowe, 
ale ostatecznie CO2 i tak trafia do atmosfery.

Oznacza to, że w przypadku zintegrowanych hut stali istnieje ogromne pole do działania w dziedzinie 
dekarbonizacji. Przykładem może być całkowicie nowatorska technologia opracowana przez jednego 
z głównych producentów stali – firmę ArcelorMittal Belgium. Z trwającym obecnie wdrożeniem nie 
może się równać pod względem skali i złożoności żaden inny projekt na świecie. Przedsięwzięcie wpisuje 
się w przyjęty przez ArcelorMittal Europe plan działania, który zakłada zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 
o 30% do 2030 roku i uzyskanie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Instalacja wychwytuje bogate w CO i CO2 gazy wylotowe z wielkiego pieca, 
a  następnie przetwarza je na etanol w  procesie fermentacji gazowej 
z wykorzystaniem mikroorganizmów. Zastosowana technologia – nosząca nazwę 
Carbalyst – została opracowana przez amerykańską firmę LanzaTech, z którą 
ArcelorMittal współpracuje już od dziesięciu lat. „Jako producent materiałów 
uważamy, że musimy skoncentrować się na gospodarce o obiegu zamkniętym 
i rozwijać procesy zgodne z koncepcją «od kołyski do kołyski», które wykorzystują 
mniej surowców i umożliwiają redukcję emisji dwutlenku węgla” – powiedział 
Carl De Maré, dyrektor ds. strategii technicznej w Grupie ArcelorMittal. „Stal 
i inne odpady muszą być poddawane recyklingowi, a wielki piec jest do 
tego znakomitym narzędziem”.

Projekt będzie miał również swój drugi etap, ponieważ jednym z materiałów wsadowych do wielkiego pieca jest 
obecnie węgiel kopalny, który przedsiębiorstwo zamierza częściowo zastąpić drewnem odpadowym 
przetworzonym na biowęgiel. Zastąpienie węgla kopalnego węglem pochodzącym z recyklingu jest już samo 
w sobie krokiem w stronę zielonej transformacji.

„Mamy tu do czynienia z typowym procesem wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla” – wyjaśnił De Maré. 
„Na środku znajduje się wielki piec. Nasz projekt dotyczy końcowego etapu, w ramach którego na poziomie 
produktów ubocznych wytwarzany jest etanol, ale też i etapu początkowego, na którym następuje toryfikacja 
węgla pochodzącego ze źródeł naturalnych. Dzięki połączeniu obu innowacji powstaje produkt zwany 
bioetanolem, czyli etanol wytwarzany z węgla pochodzenia biologicznego. W ten sposób obieg węgla się zamyka”.

Finansowanie innowacji: od teorii do praktyki

Wprowadzanie tego rodzaju innowacji technologicznych nie jest łatwe, a sukces wdrożenia wcale nie jest 
przesądzony. Konieczne są również znaczne inwestycje w nowe zakłady, wyposażenie i maszyny, co oznacza, że 
sfinansowanie takiego przedsięwzięcia jest sporym wyzwaniem.

Energochłonne gałęzie przemysłu odpowiadają za 15% ogólnoświatowej 
emisji dwutlenku węgla, dlatego gigant branży stalowej ArcelorMittal pracuje 
nad nowatorską technologią dekarbonizacji produkcji stali, która umożliwi 
redukcję emisji CO2 i przetwarzanie emitowanego gazu na biopaliwo

“ Sfinansowanie 
projektu nie byłoby 
możliwe bez wsparcia 
udzielonego przez 
Komisję w ramach 
programu InnovFin. ”
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W ramach przygotowanego przez Komisję Europejską instrumentu finansowego InnovFin na rzecz projektów 
demonstracyjnych w dziedzinie energetyki Europejski Bank Inwestycyjny udzielił w maju 2020 roku spółce 
ArcelorMittal Belgium kredytu w wysokości 75 mln EUR w celu częściowego sfinansowania budowy nowych 
obiektów. „To interesujący i innowacyjny program, którego realizacja jest dość skomplikowana” – powiedział Senso 
Figaredo Pire, starszy inspektor kredytowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym odpowiedzialny za sfinalizowanie 
tej złożonej transakcji. „Przyczynia się on do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwia generowanie 
ekologicznego etanolu, który może być wykorzystywany jako paliwo lub substrat w wielu procesach chemicznych”.

„Sfinansowanie projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia udzielonego przez Komisję w ramach programu 
InnovFin” – dodał Figaredo Pire. „Dzięki ścisłej współpracy z Komisją rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia, 
które może stanowić istotny krok naprzód w procesie zielonej transformacji przemysłu stalowego”.

Wdrożenie rozpocznie się najpierw w zakładzie koncernu ArcelorMittal w Gandawie. Omawiana technologia ma 
umożliwić wykorzystanie 15% gazów wielkopiecowych do wytwarzania etanolu zamiast energii elektrycznej. 
ArcelorMittal ma też jednak wizję stopniowego, ale całkowitego zastąpienia swoich wewnętrznych elektrowni 
instalacjami przetwarzającymi gazy wylotowe na etanol lub – w dalszej przyszłości – na inne podstawowe 
produkty chemiczne.

Zmniejszenie ilości energii wytwarzanej z  gazu wielkopiecowego (zawierającego tlenki węgla) umożliwi 
koncernowi przejście na umowy zakupu energii zawierane z podmiotami wytwarzającymi energię ze źródeł 
odnawialnych, co pośrednio przyczyni się do rozwoju tego sektora energetyki. Przedsiębiorstwo planuje 
uruchomić do 2025 roku pięć takich zakładów w Europie i innych częściach świata.

Co jest lepsze od węgla z recyklingu? Ekologiczny węgiel z recyklingu!

Projekt jest opłacalny ekonomicznie, ponieważ istnieje duży popyt na etanol, który jest łatwiejszy do 
magazynowania i transportu niż energia elektryczna. Etanol ma wiele różnych zastosowań. Po zmieszaniu z benzyną 
może być używany jako paliwo. Można go też przekształcić w etylen, który jest podstawowym surowcem do 
produkcji tworzyw sztucznych, co dodatkowo przyczynia się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Inwestycja ta pozwala ochronić dotychczasowe miejsca pracy poprzez utrzymanie przemysłu stalowego 
w Europie, gdzie do projektowania i obsługi zakładów są potrzebni wykwalifikowani pracownicy” – powiedział 
Marc Tonteling, inżynier w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

ArcelorMittal szacuje, że dzięki połączeniu obu innowacyjnych procesów będzie mógł docelowo produkować 
80 mln litrów bioetanolu, co odpowiada ilości paliwa zużywanej przez 600 samolotów na trasie między Nowym 
Jorkiem a Londynem. Natomiast przewidywana wielkość redukcji emisji CO2 będzie równa ilości tego gazu 
emitowanej rocznie przez 350 tys. samochodów.

„Byłem pod wrażeniem entuzjazmu i zaangażowania pracowników z Gandawy, którym naprawdę zależy na sukcesie 
tego projektu” – dodał Tonteling. „Podejmujemy ryzyko technologiczne, ale zależy nam na wspieraniu branży. Jeśli 
projekt zakończy się sukcesem, możliwe będzie wytwarzanie na szerszą skalę produktów opartych na węglu 
przetwarzanym w obiegu zamkniętym, takich jak biowęgiel, paliwa węglowe z recyklingu, bioetanol i wiele innych”.

“ Podejmujemy ryzyko technologiczne, ale zależy 
nam na wspieraniu branży. ”
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NIEODKRYTE TAJEMNICE

P ołudniowo-wschodnia część basenu Morza Śródziemnego jest naturalnym laboratorium, w którym naukowcy 
mogą obserwować zmianę klimatu i przewidywać jej przebieg na całym świecie, jednak obszar ten nie został 

jeszcze należycie zbadany.

Aby temu zaradzić, dwa duże państwowe ośrodki badawcze w  Grecji budują infrastrukturę i  urządzenia 
umożliwiające mierzenie parametrów powietrza i badanie wód morskich – od najwyższej warstwy atmosfery po 
najgłębszą część dna Morza Śródziemnego (położoną ponad 5000 metrów poniżej poziomu powierzchni), która 
akurat znajduje się u wybrzeży Grecji.

Obserwatorium Narodowe w Atenach powołało do życia Ogólnogreckie Obserwatorium Geofizyczne na 
Andikitirze (Panhellenic Geophysical Observatory of Antikythera, PANGEA). Jak sama nazwa wskazuje, lokalizacją 
placówki jest Andikitira – niewielka i niemal niezamieszkana wyspa położona pomiędzy Kretą a Peloponezem. 
„Projekt PANGEA stanowi ogromny krok naprzód w dziedzinie pomiaru parametrów atmosfery i budowania 
modeli klimatu dotyczących południowo-wschodniej części basenu Morza Śródziemnego” – powiedział profesor 
Manolis Plionis, prezes Obserwatorium. „Rejon Morza Śródziemnego jest miejscem, w którym skupiają się procesy 
związane ze zmianą klimatu, a uzyskane dane pomogą nam zrozumieć, w jakim kierunku zjawisko to 
będzie ewoluować w nadchodzących latach oraz jakie będą jego konsekwencje społeczne i gospodarcze”.

Drugi z ośrodków – Greckie Centrum Badań Morskich – zbuduje z kolei nowy statek do badań oceanograficznych, 
który zastąpi dotychczasową jednostkę wycofywaną z eksploatacji po 35 latach służby. Nowa jednostka umożliwi 
prowadzenie badań zarówno w obrębie szelfu kontynentalnego, jak i na pełnym morzu. Na statku o długości 
70 metrów i szerokości 16 metrów znajdą się wielofunkcyjne laboratoria badawcze, a na obszernych otwartych 
pokładach będzie można również umieszczać wymienne, mobilne laboratoria kontenerowe. Dzięki temu jednostka 
będzie wszechstronną platformą umożliwiającą realizację szerszego zakresu badań naukowych i innych zadań.

„Morze Śródziemne ma newralgiczne znaczenie z  punktu widzenia zmiany klimatu, ponieważ działa jak 
miniaturowy ocean błyskawicznie reagujący na zmienność warunków klimatycznych. Jego mroczne, niezbadane 
wody wciąż kryją wiele tajemnic” – powiedział dr Aris Karageorgis, prezes Centrum. „Dzięki nowej, niezawodnej 
jednostce wyposażonej w najnowocześniejsze technologie będziemy mogli prowadzić dalsze badania wód 
i dna Morza Śródziemnego oraz przewidywać, co może się wydarzyć na otwartych oceanach w kontekście 
zmiany klimatu”.

Infrastruktura do monitorowania zmiany klimatu w Grecji jako odpowiedź na globalne wyzwanie

Stacja badawcza PANGEA będzie stale monitorować kluczowe zmienne dotyczące klimatu i  aktywność 
geofizyczną, a poświadczone dane z monitorowania będą udostępniane strumieniowo w czasie rzeczywistym 
członkom społeczności naukowej. Placówka ma pomagać w walce z wyzwaniami takimi jak zmiana klimatu oraz 
jej wpływ na anomalie pogodowe i klęski żywiołowe w Grecji i we wschodniej części rejonu Morza Śródziemnego, 
a  także monitorować aktywność sejsmiczną. W  przypadku południowo-wschodniego obszaru Morza 
Śródziemnego jest to szczególnie ważne, ponieważ rejon ten był dotychczas słabo monitorowany pomimo dużej 
aktywności tektonicznej.

Jeśli chodzi o  sam statek, to jest on nowym elementem infrastruktury w  starzejącej się światowej flocie 
oceanograficznej – elementem, który zdaniem Karageorgisa może pomóc w „uleczeniu oceanografii”.

Na poziomie naukowym przedstawione projekty umożliwią ciągłe gromadzenie kluczowych zmiennych 
dotyczących klimatu z atmosfery i mórz oraz wprowadzanie ich do modeli klimatu. Dzięki wiarygodnym 
modelom klimatu będzie można z kolei prowadzić lepsze obserwacje i tworzyć dokładniejsze prognozy 

Nowa infrastruktura do monitorowania zmiany klimatu, która powstaje 
w Grecji, dostarczy danych niezbędnych do prowadzenia badań nad globalnym 
ociepleniem i przewidywania klęsk żywiołowych
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dotyczące zmiany klimatu. Uzyskane dane pomogą naukowcom zrozumieć, jak ewoluuje klimat, a tym 
samym ułatwią odróżnianie zmian naturalnych od zmian wywołanych przez człowieka. Jeśli chodzi 
o badania morskie, dane te ułatwią zachowanie bioróżnorodności dzięki obserwowaniu zmian zachodzących 
w organizmach żywych, na przykład poprzez badanie gatunków obcych migrujących z rejonów tropikalnych 
z powodu wzrostu temperatury wody morskiej.

Korzyści dla greckiego społeczeństwa i walka z drenażem mózgów

Projekty będą również miały pozytywne skutki dla greckiego społeczeństwa, ponieważ dane ze stacji 
badawczej PANGEA ułatwią greckim organom ochrony ludności prognozowanie klęsk żywiołowych 
i potencjalne unikanie ich dotkliwych skutków. Ponadto utworzenie nowej infrastruktury będzie dla Grecji 
szansą na zwiększenie prestiżu w sferze naukowej. „W kręgach naukowych Grecja często nie jest wystarczająco 
konkurencyjna” – powiedział Martin Humburg, ekonomista w Europejskim Banku Inwestycyjnym. „Realizowane 
obecnie projekty dowodzą jednak, że kraj ten dysponuje znakomitymi, myślącymi przyszłościowo naukowcami, 
którzy potrzebują tylko wsparcia i infrastruktury, aby móc wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w rywalizacji 
z innymi”.

Jak dodał profesor Plionis, „projekt PANGEA przyniesie istotne korzyści społeczne związane z odwróceniem 
negatywnej tendencji demograficznej na Andikitirze i usprawnieniem żeglugi przybrzeżnej w tym przygranicznym 
rejonie”.

W lipcu 2020 roku Europejski Bank Inwestycyjny – bank klimatyczny Unii Europejskiej – udzielił 
rządowi Grecji kredytu w wysokości maksymalnie 57,5 mln EUR na sfinansowanie budowy 
i wyposażenia obserwatorium geofizycznego na Andikitirze oraz nowego statku oceanograficznego. 
Projekty te będą realizowane w perspektywie pięciu–sześciu lat.

Jak wyjaśnił Kostas Kargakos, inspektor kredytowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego obsługujący tę transakcję, 
środki finansowe na realizację projektów naukowych są trudne do zdobycia – zwłaszcza w okresie zamrożenia 
wydatków, który trwa w Grecji od czasu kryzysu finansowego. „Operacja ta ma na celu wspieranie wysiłków 
greckiego rządu na rzecz promowania inwestycji w strategiczną infrastrukturę badawczą. Powinna też 
wspomóc działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, co jest jednym 
z głównych priorytetów Banku i Unii Europejskiej”.

“ Uzyskane dane pomogą nam zrozumieć, w jakim kierunku 
zjawisko to będzie ewoluować w nadchodzących latach oraz jakie 

będą jego konsekwencje społeczne i gospodarcze. ”
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PLAN NA ŻYCIE

W ładze Barcelony starają się zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, a jednocześnie stworzyć przestrzeń 
do życia, która młodych ludzi zachęci do pozostania w mieście, a starszym ułatwi dbanie o swoje zdrowie. 

„Barcelona ma bardzo jasną strategię” – powiedział Alex Saz-Carranza, inspektor kredytowy Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. „W nowym planie rozwoju miasta uwzględniono kwestie mobilności, efektywności energetycznej 
i spójności społecznej. Rozwiązanie wszystkich tych problemów pozwoli miastu przygotować się na wyzwania 
przyszłości, a jednocześnie wyjść z kryzysu spowodowanego przez pandemię COVID-19”.

Skutki zmiany klimatu są w ostatnich latach istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy planowaniu 
przestrzeni miejskiej, ale pandemia przyniosła również nowe wyzwania – zwłaszcza w zakresie opieki 
zdrowotnej i funkcjonowania gęsto zaludnionych miast. Przestrzeń publiczna musi umożliwiać 
mieszkańcom utrzymywanie kontaktów społecznych z zachowaniem bezpiecznej odległości. Dlatego 
Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził w 2020 roku kredyt w wysokości 95 mln EUR, który ma pomóc władzom 
Barcelony w realizacji około 40 projektów koncentrujących się na działaniach na rzecz klimatu oraz poprawie 
jakości życia w mieście.

Jedna czwarta kredytu jest przeznaczona na rewitalizację niemal 200 tys. metrów kwadratowych gruntów oraz 
utworzenie „superkwartałów”, które ułatwią mieszkańcom przemieszczanie się, korzystanie z przestrzeni 
publicznej do celów rekreacyjnych i  prowadzenie działalności gospodarczej. W  wielu częściach miasta 
pierwszeństwo będą mieli piesi, a w strefach ograniczonej prędkości pojazdy nie będą mogły przekraczać 10 km/h. 
Wszystkie nowe budynki będą projektowane tak, aby ich emisyjność była bliska zeru. Powstaną też nowe linie 
autobusowe i pasy ruchu dla rowerów w celu zachęcenia mieszkańców do rezygnacji z jazdy samochodem po 
mieście i zmniejszenia emisji. Ponadto przyspieszona zostanie realizacja programu sadzenia drzew. W ten sposób 
ma powstać miasto bardziej odporne na zmianę klimatu, a jednocześnie ułatwiające mieszkańcom przestrzeganie 
zasad dystansowania społecznego.

Strefy wyłączone z ruchu

Przez ostatnich osiem lat Bank zainwestował w budowanie lepszych miast ponad 150 mld EUR. Inwestycja 
w Barcelonie nie jest jedynym takim projektem – w 2020 roku podpisano również umowę finansową na 
kwotę 201 mln EUR, dzięki której władze Mediolanu będą mogły zwiększyć efektywność energetyczną 
budynków, wprowadzić ułatwienia w zakresie ruchu pieszego i korzystania z transportu publicznego, 
stworzyć bardziej zielone otwarte przestrzenie oraz wesprzeć odbudowę gospodarki po pandemii.

Plan klimatyczny dla Barcelony przewiduje znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych i zużycia wody oraz 
walkę z ubóstwem, a docelowo uzyskanie do 2050 roku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. 
„Mieszkańcy Barcelony są dość aktywni i od dawna uczestniczą w tego rodzaju przedsięwzięciach” – powiedziała 
Leonor Berriochoa, starszy inżynier ds. rozwoju obszarów miejskich w Europejskim Banku Inwestycyjnym. „Opinia 
publiczna często angażuje się w sprawy związane z klimatem i kwestiami społecznymi. Ludzie chętnie włączają się 
w realizowane przedsięwzięcia, wyrażają swoje zdanie i działają na rzecz ożywienia miast”.

Proces planowania przestrzeni miejskiej musi uwzględniać zarówno potrzeby 
mieszkańców w trakcie pandemii, jak i konieczność budowania bardziej 
zielonych i  odpornych na zmianę klimatu miast –  dobry przykład w  tej 
dziedzinie daje Barcelona
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ZIELONY ŁAD W DZIAŁANIU

N a 50-kilometrowym odcinku polskiego wybrzeża Bałtyku trwa obecnie budowa 29 turbin wiatrowych. Ich 
wysokie, białe wieże górują nad malowniczymi wzniesieniami, na których pasą się łosie, jelenie i króliki. Po 

zakończeniu budowy turbiny będą generować czystą energię elektryczną wystarczającą do zasilenia 138 tys. 
polskich gospodarstw domowych. „Nasza farma wiatrowa potwierdza, że możliwe jest harmonijne współistnienie 
przyrody i infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej; jestem z tego bardzo dumna” – powiedziała 
Diana Kazakevič, dyrektor regionalny na Polskę w litewskiej grupie energetycznej Ignitis (notowanej na giełdach 
w Wilnie i Londynie), która buduje nadmorską instalację wiatrową. „Produkcja energii elektrycznej w Polsce nie 
zawsze odbywała się z korzyścią dla natury”.

Farma wiatrowa budowana przez Ignitis na Pomorzu wpisuje się w nowy trend na rzecz czystej energii w Polsce 
– kraju, w którym niemal cała produkcja energii elektrycznej nadal opiera się na zanieczyszczającym powietrze 
węglu. Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził w 2020 roku trzy kredyty na budowę farm wiatrowych 
w Polsce, a także zawarł umowę dotyczącą energii słonecznej. „W związku ze zmianą klimatu Polska znalazła 
się pod pewną presją” – powiedział Roland Schulze, doradca wyższego szczebla ds. niskoemisyjnych technologii 
energetycznych w EBI. „Europejski Bank Inwestycyjny odgrywa wiodącą rolę we wspieraniu polskich władz 
w procesie transformacji sektora energetycznego”.

Atrakcyjność inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych w Polsce wzrosła dwa lata temu w związku ze 
zmianą przepisów dotyczących umów na dostawę energii. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorstwa 
określają w ofercie cenę, za jaką chcą sprzedawać energię elektryczną. Nawet jeśli cena rynkowa spadnie, 
sprzedawca ma gwarancję otrzymania ceny ofertowej, a w przypadku wzrostu ceny rynkowej różnica jest wpłacana 
do kasy państwowej.

Nowe transakcje w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

Projekt realizowany przez Ignitis był jedną z pierwszych transakcji zawartych na nowych warunkach. Zdaniem 
Diany Kazakevič finansowanie z  Europejskiego Banku Inwestycyjnego –  który udzielił na realizację tego 
przedsięwzięcia kredytu w wysokości blisko 60 mln EUR – dowodzi, że jej firma ma „partnerów działających na 
rzecz zrównoważonego ekologicznie rozwoju”. Podobnie jak pozostałe cztery kredyty udzielone przez EBI w 2020 
roku na inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce, kredyt dla litewskiego inwestora jest objęty gwarancją 
z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Nowy trend zarysowujący się w Polsce może mieć zasadnicze znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu. 
Zaprezentowany przez Komisję Europejską w 2020 roku plan walki ze zmianą klimatu przewiduje, że Europa osiągnie 
do 2050 roku neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych. Innym ważnym celem Zielonego Ładu jest 
dbanie o to, aby regiony uzależnione obecnie od paliw kopalnych nie były pozostawione same sobie w procesie 
przechodzenia na czyste technologie, co ma istotne znaczenie dla Polski i jej rozbudowanego sektora górniczego.

„Mamy okazję obserwować Zielony Ład w działaniu” – powiedział Vincent Metzler, ekspert ds. finansowania typu 
project finance w  EBI. „Sektor ten wymaga ogromnej infrastruktury, co sprzyja tworzeniu miejsc pracy. 
W kontekście sprawiedliwej transformacji zdecydowanie ma to sens”.

Zmiany w ustawodawstwie przyciągają do Polski zagranicznych inwestorów, 
stymulując w ten sposób rynek energii ze źródeł odnawialnych i torując drogę 
dla zielonej transformacji
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Globalny sektor mikrofinansowy boleśnie odczuł 
skutki gospodarcze pandemii COVID-19. Aby 
chronić mikroprzedsiębiorstwa, wiele krajowych 
organów regulacyjnych nakazało instytucjom 
mikrofinansowym odroczenie wszystkich 
zaległych spłat ze strony klientów, co 
spowodowało spadek jakości portfeli kredytowych 
i powstanie ograniczeń płynnościowych 
wynikających z braku przepływów pieniężnych. 
W tej sytuacji szczególnie ważne jest ciągłe 
wsparcie EBI dla tego rodzaju instytucji w formie 
finansowania długoterminowego. Po zakończeniu 
kryzysu związanego z COVID-19 poziom 
finansowania niezbędny do odbudowy 
gospodarek opierających się w dużej mierze na 
mikroprzedsiębiorstwach i małych firmach może 
być jeszcze większy niż dotychczas.

Milena Messori – kierownik wydziału kapitału 
własnego i mikrofinansowania spoza UE, 
dyrekcja operacji

GLOBALNY PUNKT WIDZENIA

W Tunezji – podobnie jak w innych krajach 
partnerskich – EBI szybko zareagował na kryzys 
związany z COVID-19. Sfinansowaliśmy zakup 
sprzętu medycznego i wprowadziliśmy bardziej 
elastyczne warunki spłaty wcześniejszych 
kredytów. Zmieniliśmy przeznaczenie części 
bieżącego kredytu na remont szkół, aby umożliwić 
zakup środków ochrony osobistej dla nauczycieli 
i uczniów w całym kraju. Ponadto 
kontynuowaliśmy nasze wysiłki na rzecz poprawy 
jakości życia codziennego Tunezyjczyków poprzez 
finansowanie niezbędnej infrastruktury 
wodociągowej i projektu w dziedzinie mobilności 
miejskiej na terenie aglomeracji Tunisu, w obrębie 
której mieszka jedna czwarta ludności kraju.

Jean-Luc Revéreault – kierownik biura EBI 
w Tunisie, sekretariat generalny

ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE ROZWOJU

Umieszczenie w centrum naszych działań rozwojowych ludzi, praw człowieka i włączenia społecznego 
przynosi wszystkim zainteresowanym maksymalne korzyści i stwarza im największe możliwości. Właściwie 
ukierunkowane inwestycje mogą ułatwić przeprowadzenie zielonej transformacji i przyczynić się do rozwoju 
społeczeństw, dlatego EBI inwestuje w projekty, które wpisują się w integracyjny model przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną oraz zwiększają odporność społeczności najbardziej dotkniętych skutkami 
zmiany klimatu w Unii Europejskiej i poza nią. Uwzględniając, respektując i propagując na gruncie swoich 
standardów środowiskowych i społecznych oraz właściwych polityk szeroko rozumiane prawa człowieka, 
w tym prawa społeczności tubylczych i lokalnych, migrantów oraz kobiet i dzieci, EBI będzie nadal dbać 
o skuteczność, należyte oddziaływanie i zrównoważony charakter swoich działań.

Yasmine Pagni – kierownik wydziału polityki społecznej, dyrekcja projektów



45ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE ROZWOJU

ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE ROZWOJU

Jak mówi afrykańskie przysłowie, „jeśli chcesz iść 
szybko, idź sam, a jeśli chcesz zajść daleko, idź razem 
z innymi”. EBI pracowicie rozwija relacje partnerskie 
z państwami członkowskimi UE i ich instytucjami 
prorozwojowymi, a także z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi, rządami państw 
i prywatnymi przedsiębiorstwami na całym świecie. 
W obliczu pandemii COVID-19 wszystkie te podmioty 
stanęły ramię w ramię z naszym naturalnym 
partnerem, Komisją Europejską, tworząc Drużynę 
Europy. Nawet teraz nie możemy jednak zapominać 
o dotychczasowych wyzwaniach, które obecny 
kryzys jeszcze bardziej uwydatnił, czyli o zmianie 
klimatu, nierówności płci i innych nierównościach 
oraz bezrobociu – zwłaszcza wśród młodzieży. 
Musimy nadal skupiać na nich swoją uwagę 
i poszukiwać rozwiązań, które pozwolą nam osiągać 
większe efekty oraz działać w bardziej innowacyjny 
sposób.

Catherine Collin – kierownik oddziału regionalnego 
na Afrykę Wschodnią w Nairobi, sekretariat generalny

Pandemia COVID-19 nie uznaje granic, a jej 
bezprecedensowe skutki gospodarcze 
i społeczne są odczuwalne na całym świecie. 
Kryzys mocno dotknął również naszych 
partnerów z krajów objętych rozszerzeniem 
i krajów sąsiedzkich. Jako bank Unii 
Europejskiej EBI ma do odegrania szczególną 
rolę we wspieraniu naszych sąsiadów w walce 
z rozległymi skutkami pandemii. Od początku 
bieżącego kryzysu, działając w ścisłej 
współpracy z Komisją Europejską i w ramach 
inicjatywy Drużyna Europy, włączyliśmy się we 
wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej, 
a także wspieraliśmy biznes i pomagaliśmy 
w modernizacji podstawowej infrastruktury.

Flavia Palanza – dyrektor, kraje sąsiedzkie, 
dyrekcja operacji

EBI wspiera budowane przez sektor 
prywatny elektrownie fotowoltaiczne 
w Senegalu, Zambii i Meksyku oraz 
farmy wiatrowe w Mongolii, Kenii 
i Jordanii. Jako bank klimatyczny Unii 
Europejskiej będziemy nadal działać na 
rzecz wdrażania czystych 
i ekonomicznych rozwiązań 
energetycznych na rynkach 
wschodzących. Projekty w dziedzinie 
energii ze źródeł odnawialnych 
realizowane przez sektor prywatny są 
zwykle objęte finansowaniem typu 
project finance z ograniczonym prawem 
regresu. Od 2015 roku projekty takie 
stanowią ponad 90% wszystkich 
przedsięwzięć finansowanych przez EBI 
w modelu project finance poza Unią 
Europejską.

Paloma Pérez de Vega – kierownik 
wydziału finansowania projektów dla 
partnerów z krajów trzecich i krajów 
sąsiedzkich, dyrekcja operacji

Każdy kryzys jest również szansą. Pandemia 
COVID-19 i wywołane przez nią ograniczenia 
w podróżowaniu uzmysłowiły nam ogromną 
wartość naszych rozwijających się zespołów 
ds. działań zewnętrznych w niemal 30 biurach 
na pięciu kontynentach. Dzięki nim możemy 
sprawnie i skutecznie działać w terenie 
pomimo obecnych trudności.

Ulrich H. Brunnhuber – kierownik wydziału 
przedstawicielstw ds. działań zewnętrznych, 
sekretariat generalny
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SZYBKA ULGA

COVID-19 jest dla marokańskiego systemu opieki zdrowotnej poważnym 
wyzwaniem, ale szybkie działania finansowe EBI pomagają walczyć 
z kryzysem, a także szkolić personel medyczny z myślą o podniesieniu jakości 
życia mieszkańców całego kraju

Ł óżka w szpitalu klinicznym Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd w Casablance stopniowo 
zapełniają się pacjentami z COVID-19. Jak mówi profesor Kamal Marhoum El Filali, ordynator oddziału chorób 

zakaźnych, szpital jak dotąd „radzi sobie” z napływem chorych, ale jeśli liczba przyjmowanych pacjentów będzie 
nadal rosnąć, szybko może zabraknąć łóżek do intensywnej opieki medycznej i resuscytacji. „Sytuacja robi się coraz 
trudniejsza” – podkreślił dr Marhoum.

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii, władze Maroka podjęły 
wiosną zdecydowane działania polegające na wprowadzeniu w całym kraju 
ograniczeń w przemieszczaniu się oraz wstrzymaniu ruchu turystycznego 
i innego ruchu granicznego. Mimo to Maroko – podobnie jak wiele innych 
państw – stanęło przed drugą, znacznie gwałtowniejszą falą zakażeń. 
W połowie listopada notowano każdego dnia około 5 tys. nowych przypadków i około 
80 zgonów. Do tego czasu w 37-milionowym kraju wirusem zaraziło się już ponad 320 
tys. osób, a zmarło około 5 tys. System opieki zdrowotnej uginał się pod tym ciężarem.

CHU przyjmuje tylko pacjentów z ciężkimi przypadkami COVID-19, którzy wymagają 
intensywnej terapii lub resuscytacji, oraz własnych pracowników zakażonych wirusem. 
Jak podkreśla dr Marhoum, jednym z największych problemów szpitala jest rosnąca 
liczba jego własnych pracowników, którzy chorują lub muszą poddać się nawet 14-dnio-
wej samoizolacji z powodu wystawienia na zakażenie wirusem. „Zaczyna już brakować 
rąk do pracy” – powiedział Marhoum. „To olbrzymi problem organizacyjny”.

Zdecydowana postawa w obliczu pandemii

Gdy wiosną wprowadzano w  Maroku ograniczenia w  przemieszczaniu się, w  całym kraju było zaledwie 
77 zarejestrowanych przypadków zakażenia koronawirusem. Władze obserwowały jednak sytuację w Hiszpanii, 
gdzie wirus zdziesiątkował ludność niektórych regionów, w związku z czym zdawały sobie sprawę, że krajowy 
system opieki zdrowotnej nie dysponuje zasobami pozwalającymi odeprzeć podobny atak. „Gdybyśmy doszli do 
tego samego poziomu zakażeń, co Europa, nasz system by tego nie wytrzymał” – podkreślił dr Marhoum.

Drastyczne środki pozwoliły utrzymać liczbę zgonów w Maroku na niskim poziomie. Podczas pierwszej fali 
pandemii wskaźnik śmiertelności – oznaczający liczbę zgonów w stosunku do łącznej liczby zakażeń – należał do 
najniższych na świecie. Podobnie jak w innych częściach Afryki, niską śmiertelność tłumaczy się faktem, że 
marokańskie społeczeństwo jest stosunkowo młode.

Ograniczenia w przemieszczaniu się dały również władzom cenny czas na utworzenie punktów testowania oraz 
witryn internetowych i  infolinii umożliwiających kontakt z  mieszkańcami. Współpracując z  instytucjami 
międzynarodowymi, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia, rząd dopracowywał metody reagowania na 
pandemię. Ponadto pozyskał pilnie potrzebne środki od międzynarodowych kredytodawców, w  tym od 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który udzielił kredytu w wysokości 200 mln EUR na zakup 
środków medycznych, przeprowadzenie szkoleń i podjęcie innych działań mających na celu 
wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej. Wysiłki te pozwoliły ochronić przed przeciążeniem wrażliwą 
na wstrząsy marokańską służbę zdrowia i 9200 lekarzy zatrudnionych w sektorze publicznym.

“ Presja czasu 
i odpowiedzialności 
była ogromna, 
ponieważ 
wiedziałem, że 
dosłownie ratujemy 
ludzkie życie. 
Musieliśmy działać 
natychmiast. ”
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Stały kontakt

Ograniczenia w przemieszczaniu się zostały wprowadzone w Maroku zaledwie tydzień po tym, jak Hervé 
Guenassia, starszy inspektor kredytowy EBI i kierownik oddziału krajowego na Maroko, wrócił z Casablanki do 
Luksemburga. Po powrocie Guenassia utrzymywał stały kontakt z marokańskimi władzami i obserwował rozwój 
pandemii, co pozwoliło Bankowi szybko zareagować na otrzymaną w marcu prośbę o pomoc. Kredyt EBI 
w wysokości 200 mln EUR umożliwił pokrycie kosztów zakupu sprzętu, środków i wyposażenia medycznego. 
Dzięki jego elastycznym warunkom władze Maroka mogą wykorzystywać otrzymane pieniądze na dowolne 
zakupy medyczne związane z COVID-19 dokonane od 1 lutego 2020 roku, a urzędnicy mogą przedstawiać dowody 
zakupu już po otrzymaniu środków. Ponadto kredyt umożliwia pokrywanie nawet 90% kosztów projektów, co jest 
wartością dużo wyższą od standardowego limitu wynoszącego 50%.

Środki dotarły do Maroka w rekordowo krótkim czasie: w ciągu zaledwie miesiąca wypłacono 100 mln EUR. „Presja 
czasu i odpowiedzialności była ogromna, ponieważ wiedziałem, że dosłownie ratujemy ludzkie życie” – powiedział 
Guenassia. „Musieliśmy działać natychmiast”.

Guenassia wykorzystał kredyt dla Maroka jako punkt wyjścia do stworzenia nadrzędnego instrumentu 
finansowego w postaci kredytu programowego na walkę z COVID-19 dla sektora publicznej opieki 
zdrowotnej w krajach sąsiedzkich, który ma pomóc sąsiadom UE w Europie Wschodniej, na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Północnej przetrwać obecny kryzys. Rada Dyrektorów EBI zatwierdziła nowy 
kredyt programowy w ciągu miesiąca. Jego udzielenie było możliwe dzięki Drużynie Europy 
– inicjatywie o wartości 36 mld EUR, która ma pomóc krajom partnerskim UE w walce z pandemią 
poprzez połączenie zasobów Komisji Europejskiej, państw członkowskich, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Wykorzystanie pomocy międzynarodowej

Maroko należy do najbardziej dotkniętych koronawirusem państw afrykańskich. Anna Barone, która kieruje 
przedstawicielstwem EBI w tym kraju, podkreśla, że pandemia obnażyła ogromne braki w tamtejszym systemie 
opieki zdrowotnej w postaci niewystarczającej infrastruktury szpitalnej, braku wykwalifikowanego personelu 
medycznego oraz dużych dysproporcji w dostępie do opieki zdrowotnej. Na początku kryzysu Maroko miało jeden 
z najniższych wskaźników liczby łóżek szpitalnych w stosunku do liczby ludności, wynoszący zaledwie 1,1 łóżka na 
tysiąc mieszkańców. Łączne wydatki publiczne na służbę zdrowia są również niskie w porównaniu z innymi 
państwami regionu i wynoszą 160 USD na osobę rocznie.

Chociaż brak infrastruktury pozostaje trudnym wyzwaniem, władze Maroka zdołały w krótkim czasie skutecznie 
zareagować na kryzys i z powodzeniem wykorzystać otrzymaną od społeczności międzynarodowej pomoc 
w  postaci środków finansowych i  specjalistycznej wiedzy. Zwiększono dwukrotnie liczbę łóżek łóżek do 
intensywnej terapii – do około 3 tysięcy. Ponadto utworzono ośrodki testowania, a każdego dnia otwierane są 
kolejne. Kredyty udzielone przez EBI i  innych kredytodawców pomogły również pokryć koszty zakupu 
niezbędnych środków i aparatury medycznej oraz koszty leczenia.

Większym wyzwaniem okazało się jednak pozyskanie fachowego personelu medycznego niezbędnego do walki 
z pandemią. Wykwalifikowanych przedstawicieli zawodów medycznych brakuje zwłaszcza na obszarach wiejskich, 
gdzie często występują ograniczenia infrastrukturalne i poważne bariery geograficzne – takie jak góry czy 
pustynie. „Żadne pieniądze nie pomogą, jeśli zabraknie pracowników do rozprowadzania maseczek i wykonywania 
badań laboratoryjnych” – powiedziała Dana Burduja, starsza ekonomistka EBI specjalizująca się w tematyce opieki 
zdrowotnej, która pracuje przy projekcie dla Maroka.

Liczba lekarzy w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców jest w Maroku trzykrotnie niższa niż w sąsiedniej Tunezji 
i wynosi 0,54. Dlatego część kredytu EBI zostanie wykorzystana na inwestycje „miękkie”, takie jak kształcenie lekarzy 
i innych specjalistów oraz organizowanie szkoleń dla personelu medycznego i administracyjnego w szpitalach.
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Wyboista droga do powszechnej opieki zdrowotnej

W 2002 roku władze Maroka rozpoczęły realizację planu wprowadzenia powszechnej opieki zdrowotnej. Droga 
była długa i ciężka, ale przyniosła rezultaty: średnie dalsze trwanie życia w Maroku jest obecnie wysokie, 
a najważniejsze wskaźniki stale się poprawiają. Przykładem może być współczynnik umieralności niemowląt, który 
spadł o połowę: z 42 zgonów na 1 tys. żywych urodzeń w 2000 roku do 20 w 2017 roku.

Ostatnie działania na rzecz poszerzenia zasięgu opieki zdrowotnej przybrały formę pięcioletniej strategii na lata 
2017–2021, która przewiduje zapewnienie szpitalom dodatkowych zasobów, objęcie świadczeniami medycznymi 
osób samozatrudnionych lub wykonujących zawody regulowane, zwiększenie liczby pracowników sektora opieki 
zdrowotnej oraz ujednolicenie kształcenia na uczelniach medycznych w Maroku.

Rząd wsparł realizację planu konkretnymi inwestycjami. Wydatki publiczne na służbę zdrowia w  ujęciu 
nominalnym wzrosły w 2019 roku o 10%, a łączna wartość inwestycji w opiekę zdrowotną w sektorach publicznym 
i prywatnym zwiększyła się zgodnie z danymi Oxford Business Group o 40%.

Realia są jednak takie, że opieka zdrowotna – zwłaszcza podstawowa – pozostaje dla wielu Marokańczyków trudno 
osiągalna. Chociaż cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 3 zakłada powszechny dostęp przynajmniej do podstawowej 
opieki zdrowotnej, dla wielu mieszkańców Maroka jest ona w rzeczywistości niedostępna – albo dlatego, że mieszkają 
na obszarach wiejskich, albo dlatego, że nie są objęci publicznym systemem ubezpieczeń RAMED.

„Nawet jeśli na papierze osoby ubogie i słabsze mają bezpłatny dostęp do świadczeń, w praktyce występują duże 
ograniczenia wynikające z braku struktur i personelu oraz niskiej jakości usług” – powiedziała Barone.

Kryzys szansą na reformę

Zdaniem Anny Barone narastająca fala pomocy międzynarodowej, jaką otrzymało Maroko w czasie pandemii, 
może stać się impulsem do rozwiązania pozostałych problemów z dostępem do opieki zdrowotnej. „Musimy 
wykorzystać sytuację kryzysową do szybkiego wprowadzenia reform, co w normalnych warunkach trwałoby dużo 
dłużej” – podkreśliła.

Również w tej dziedzinie Europejski Bank Inwestycyjny ma do odegrania istotną rolę. Barone uważa, że Bank może 
pomóc w zacieśnieniu współpracy między poszczególnymi agencjami działającymi w marokańskim sektorze 
opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie fachowej wiedzy i pomocy technicznej. Oprócz tego bank UE może 
pomóc w remoncie i budowie szpitali, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Unia Europejska i Maroko pracują nad nowym programem współpracy na lata 2021–2027, który może również dać 
dalszy impuls do wprowadzania reform. „Może to być znakomita okazja do ustalenia priorytetów związanych 
z ponownym uruchomieniem gospodarki i wsparciem dla społeczeństwa, a lepsza opieka zdrowotna może być 
głównym filarem odbudowy kraju” – powiedziała Barone.

“ Musimy wykorzystać sytuację kryzysową do szybkiego 
wprowadzenia reform, co w normalnych warunkach trwałoby 
dużo dłużej. ”
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OCALIĆ MARZENIA 
MŁODYCH LUDZI
Ograniczenia w przemieszczaniu się nie sprzyjają funkcjonowaniu systemu 
oświaty, ale władze Maroka i Tunezji podjęły natychmiastowe działania, aby 
umożliwić uczniom i studentom dalszą naukę

G dy w marcu pandemia zmusiła rząd Maroka do zamknięcia szkół, Uniwersytet Euromed w Fezie (UEMF) nie 
szczędził wysiłków, aby zorganizować dla studentów zajęcia online. Dla wielu z nich – w tym dla Wafy Harir, 

która mieszka około 100 kilometrów na południe od Fezu – nauka zdalna nie była jednak łatwa. „Połączenie było 
wolne i niestabilne, przez co strony internetowe nie wyświetlały się prawidłowo” – powiedziała Harir, studentka 
wydziału inżynierii cyfrowej i sztucznej inteligencji. Dodatkowym problemem okazały się wysokie ceny usług 
transmisji danych w sieci komórkowej, bez których nie da się uczestniczyć w zajęciach zdalnych.

Podobnie jak ponad 400 innych studentów UEMF, Harir nie miała własnego laptopa ani niezawodnego łącza 
internetowego. W związku z tym uniwersytet zwrócił się z nadzwyczajną prośbą o pomoc do EBI, który sfinansował 
już wcześniej we współpracy z Unią Europejską budowę siedziby uczelni. Europejski Bank Inwestycyjny i delegatura 
UE w Maroku przekazały darowiznę w wysokości 500 tys. EUR ze środków Komisji Europejskiej, aby umożliwić 
studentom zdalną naukę. „Z powodu pandemii COVID-19 realizacja marzeń studentów stanęła pod 
znakiem zapytania” – powiedział Didier Bosman, starszy inżynier w EBI. „Naszym celem było nie tyle 
przywrócenie wcześniejszego stanu rzeczy, ile zaoferowanie potrzebującym studentom nowej 
normalności umożliwiającej dalszą naukę i rozwój”.

Po kilku tygodniach od przekazania darowizny ze środków UE do studentów nieposiadających własnych kompu-
terów i mieszkających w odległych rejonach pozbawionych odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej trafiło 
420 laptopów.

Operacja była skierowana przede wszystkim do dziewcząt, które potrzebowały komputera i dostępu do internetu. 
Nouhayla Chahm ma 21 lat i jest studentką czwartego roku na kierunku inżynieria lądowa. „Jestem wdzięczna 
mojej uczelni i Unii Europejskiej za to, że dały mi odwagę i energię, aby się nie poddawać” – powiedziała 
Chahm. Z uwagi na wysoką średnią ocen Nouhayla Chahm może zatrzymać laptop przez trzy lata. W ramach 
dofinansowania zakupiono również drukarki 3D, które posłużyły do wykonywania maseczek wielokrotnego użytku 
i jednorazowych filtrów dla studentów i pracowników uczelni.

Koniec problemów w Tunezji

W  liceum International School w  Tunisie trwają prace będące częścią szerszego planu mającego na celu 
modernizację jednej trzeciej wszystkich szkół średnich w  kraju. Projekt o  wartości 220 mln EUR jest 
współfinansowany ze środków rządu Tunezji, EBI i niemieckiego banku KfW oraz z dotacji unijnych. Jednak gdy 
uczniowie przygotowywali się do egzaminów końcowych, tunezyjskie Ministerstwo Szkolnictwa musiało pilnie 
prosić o pomoc, ponieważ zabrakło mu środków sanitarnych – takich jak maseczki i środki do dezynfekcji rąk 
– niezbędnych do zapewnienia młodym ludziom bezpieczeństwa.

Do akcji wkroczył po raz kolejny Didier Bosman z EBI. Bosman wiedział, że po zakończeniu projektu modernizacji 
szkół w ramach umowy kredytowej z Bankiem powstała nieprzewidziana nadwyżka w wysokości 8 mln EUR 
wynikająca z utraty wartości dinara tunezyjskiego. Zaproponował więc, aby Bank wykorzystał część tej nadwyżki 
na zapewnienie tunezyjskim szkołom najpilniej potrzebnego wyposażenia sanitarnego. W ciągu zaledwie 
tygodnia zamówiono 750 tys. maseczek i 102,5 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk dla 240 tys. uczniów oraz 
160 tys. nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
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SOLIDARNOŚĆ W DZIEDZINIE 
SZCZEPIONEK
Dzięki przełomowej globalnej inicjatywie na rzecz łagodzenia skutków 
zdrowotnych i gospodarczych pandemii biedne kraje afrykańskie uzyskają 
dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19

N ikt nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni, ponieważ choroby zakaźne nie uznają 
granic. Jeśli chcemy chronić całą ludność świata, to wszystkie kraje – biedne i bogate – muszą mieć dostęp 

do szczepionki przeciwko COVID-19.

Właśnie taki cel stawia sobie COVAX – przełomowa inicjatywa o zasięgu globalnym realizowana pod wspólnym 
przewodnictwem Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI), Światowej Organizacji Zdrowia 
oraz koalicji na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI). Celem programu 
COVAX, wspieranego przez EBI i Komisję Europejską, jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do szczepionek 
przeciwko COVID-19 we wszystkich gospodarkach.

„Sprawiedliwa i równa dystrybucja skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19 
jest kluczem do zapanowania nad pandemią i złagodzenia trudnej sytuacji 
w krajach rozwijających się” – powiedział Raffaele Cordiner, specjalista ds. 
inwestycji w Europejskim Banku Inwestycyjnym pracujący przy omawianym 
projekcie. „Wspólne wysiłki Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji 
Europejskiej w ramach Drużyny Europy wyraźnie pokazują, jak ważne jest 
wielostronne podejście do rozwiązywania globalnych problemów w dziedzinie 
zdrowia. Europa przygotowała innowacyjny instrument finansowy, który jest 
przejawem prawdziwej solidarności międzyludzkiej – tak potrzebnej w tym 
niebezpiecznym momencie”.

EBI inwestuje 400 mln EUR w innowacyjny instrument finansowy 
o nazwie COVAX Advance Market Commitment, k tór y dzięki 
zobowiązaniu do zakupu z wyprzedzeniem umożliwi 92 krajom o niskim 
i średnim dochodzie uczestnictwo w programie COVAX. Dzięki niemu 
kraje te uzyskają dostęp do dawek bezpiecznych i skutecznych 
szczepionek przeciwko COVID-19, które zostaną sfinansowane przez 
darczyńców. W połączeniu z dodatkowym wsparciem w zakresie 
gotowości i dostaw na szczeblu krajowym – udzielanym przez sojusz 
GAVI i jego partnerów, Światową Organizację Zdrowia oraz Fundusz 
Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) – program COVAX 
zagwarantuje doraźną ochronę najsłabszym mieszkańcom wszystkich 
krajów, bez względu na dochód.

Celem COVAX – oprócz zagwarantowania wszystkim krajom sprawiedliwego dostępu do szczepionek przeciwko 
COVID-19 – jest również przyspieszenie ich opracowywania i produkcji. Program zapewnia pomoc w realizacji 
kampanii szczepień, w tym w stworzeniu łańcucha dostaw zapewniającego utrzymanie stałej temperatury, który 
jest niezbędny do sprawnej dystrybucji szczepionek.

“ Widzieliśmy, że 
w całej Europie 
powstają bariery 
mające zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się 
infekcji, ale oprócz nich 
dostrzegliśmy również 
gotowość do 
współdziałania w celu 
zapewnienia 
sprawiedliwego dostępu 
do szczepionek. ”
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“ „Kryzys ten nie ma precedensu, jeśli 
chodzi o globalny i jednoczesny 

charakter oddziaływania”. ”

Misja solidarnościowa

Niemal 100 gospodarek samodzielnie finansujących swój udział w programie COVAX wnosi do niego wkład 
finansowy i wspólnie mobilizuje środki na opracowywanie i zakup szczepionek. Natomiast udział 92 gospodarek 
o niskim i średnim dochodzie jest w tym modelu finansowany ze składek darczyńców. Beneficjentami są między 
innymi kraje Afryki Subsaharyjskiej i południowego sąsiedztwa UE, których w przeciwnym razie nie byłoby stać na 
zakup szczepionek. „W tym aspekcie szczególnie mocno zarysował się solidarnościowy charakter naszej misji” 
– podkreśliła Anna Lynch, ekspert ds. nauk biologicznych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, która pracowała 
przy umowie z COVAX. „Widzieliśmy, że w całej Europie powstają bariery mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
infekcji, ale oprócz nich dostrzegliśmy również gotowość do współdziałania w celu zapewnienia sprawiedliwego 
dostępu do szczepionek”.

W przypadku połowy krajów o niskim dochodzie i jednej czwartej krajów o średnim dochodzie istnieje duże 
ryzyko, że pandemia COVID-19 wywoła poważne skutki gospodarcze. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 
z powodu pandemii łączna liczba osób głodujących na świecie może wzrosnąć o 132 miliony.

„Kryzys ten nie ma precedensu, jeśli chodzi o globalny i jednoczesny charakter oddziaływania” – powiedziała 
Debora Revoltella, dyrektor wydziału kwestii ekonomicznych EBI. „Ucierpiały prawie wszystkie kraje i regiony 
świata. Co więcej, dla wszystkich lub większości z nich jest to jeden z najdotkliwszych ciosów z punktu widzenia 
wzrostu, jakie dotąd zanotowały”.

Równy dostęp do szczepionek dla bogatych i biednych

Szczepionka jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi pozwalających przezwyciężyć skutki zdrowotne 
i gospodarcze pandemii.

COVAX finansuje prace rozwojowe nad całą gamą potencjalnych szczepionek, a także wspiera masową produkcję 
już gotowych preparatów i negocjuje ich ceny z producentami. Inwestycje COVAX umożliwiają producentom 
natychmiastowe zwiększanie mocy produkcyjnych oraz uruchamianie produkcji szczepionek jeszcze przed 
zakończeniem badań klinicznych i uzyskaniem dopuszczenia do obrotu. Dzięki temu jeśli szczepionka okaże się 
skuteczna, zamówione dawki będą dostępne od ręki.

Celem programu COVAX jest zapewnienie wszystkim krajom dostępu do dawek bezpiecznej i skutecznej 
szczepionki mniej więcej w tym samym, przyspieszonym terminie. Jest to konieczne, jeśli chcemy zapanować nad 
pandemią oraz ograniczyć jej wpływ na gospodarki, społeczności, jednostki, handel i ruch turystyczny.
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“ Europa przygotowała innowacyjny instrument finansowy, który 
jest przejawem prawdziwej solidarności międzyludzkiej – tak 
potrzebnej w tym niebezpiecznym momencie. ”

W ostrej fazie pandemii COVAX skoncentruje się na zagwarantowaniu dostaw i zasobów wystarczających do 
zapewnienia wszystkim gospodarkom szczepionek, które pozwolą chronić osoby najbardziej narażone na ryzyko 
– pracowników opieki zdrowotnej i społecznej, osoby starsze oraz osoby cierpiące na choroby współistniejące. 
Szczepionki będą przydzielane w równej ilości gospodarkom samodzielnie finansującym swój udział w programie 
i gospodarkom objętym zobowiązaniem do zakupu z wyprzedzeniem, zgodnie z wypracowanym przez WHO 
mechanizmem sprawiedliwego przydziału.

W jedności siła

Jak podkreśla Raffaele Cordiner, służby Europejskiego Banku Inwestycyjnego pracowały „tak szybko, jak to po 
ludzku możliwe”, aby skonstruować i podpisać umowę z COVAX. „To niezwykły przykład ścisłej współpracy 
i dynamicznego działania na rzecz zakończenia ostrej fazy pandemii i rozpoczęcia odbudowy gospodarczej”.

Kredyt EBI jest objęty gwarancją udzieloną przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju, którego zadaniem jest promowanie aktywnej polityki w dziedzinie pomocy 
rozwojowej oraz wspieranie inwestycji zlokalizowanych głównie w krajach sąsiedzkich UE i w Afryce. Gwarancja ta 
uzupełnia wsparcie w wysokości 100 mln EUR udzielone programowi COVAX przez Unię Europejską.

Globalne podejście do szczepień umożliwi odbudowę społeczeństw i gospodarek, a także pozwoli zmniejszyć 
ryzyko nawrotu choroby. Działalność COVAX potwierdza starą maksymę mówiącą, że w jedności siła.
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DRUGA GROŹNA 
CHOROBA ZAKAŹNA
Firma biomedyczna pracująca nad nową szczepionką przeciwko gruźlicy jest 
przekonana, że jej produkt ma newralgiczne znaczenie dla krajów rozwijają-
cych się

G ruźlica jest przyczyną globalnego kryzysu zdrowotnego, który trwa już od 30 lat. Szacuje się, że cierpi na nią 
nawet jedna czwarta ludności świata. Problem jest szczególnie poważny w krajach rozwijających się, 

w których ubóstwo i niestabilna sytuacja polityczna przeszkadzają w realizacji programów zwalczania tej choroby, 
ale większość przedstawicieli sektora biotechnologicznego ignoruje zagrożenie.

Na szczęście nie należy do nich Leander Grode. „Pracuję nad przeciwdziałaniem 
chorobie, która zabija najwięcej ludzi, a tym samym jest najgroźniejszą chorobą 
zakaźną na świecie” – podkreślił Grode.

Istnieje duże zapotrzebowanie na bezpieczniejsze i skuteczniejsze 
szczepionki przeciwko gruźlicy. Główna szczepionka stosowana 
obecnie – BCG – liczy sobie już około 100 lat. W sierpniu Europejski Bank 
Inwestycyjny udzielił kierowanej przez Grodego firmie Vakzine Projekt 
Management (VPM) kredytu w wysokości 30 mln EUR na sfinansowanie późnej 
fazy badań nad preparatem VPM1002 – nową szczepionką mającą zapobiegać 
gruźlicy u niemowląt.

Newralgiczne znaczenie dla Afryki i walki z HIV

Wiele osób, które otrzymały szczepionkę BCG, i tak zapada na gruźlicę, ale firma VPM ma nadzieję, że jej nowy 
preparat zapewni skuteczniejszą ochronę. Kredyt EBI jest elementem większej transakcji, która może również objąć 
wsparcie finansowe o wartości 15 mln EUR na badania nad lekiem na HIV – wirusa wywołującego AIDS. W Afryce 
gruźlica jest najczęstszą chorobą u osób zakażonych tym wirusem. „Nie możemy zaprzestać walki z chorobami 
takimi jak gruźlica” – podkreślił Raffaele Cordiner, inspektor kredytowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który 
pracował nad pakietem finansowym dla VPM. „Mamy nadzieję, że wkrótce znajdziemy się w fazie wychodzenia 
z pandemii COVID-19, ale gruźlica istnieje już od co najmniej 200 tysięcy lat”.

Gruźlica i COVID-19 rozprzestrzeniają się w podobny sposób, przenosząc się między ludźmi w postaci 
maleńkich kropelek wyrzucanych w powietrze, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha. Podobnie jak 
koronawirus, nieleczona gruźlica wywołuje poważne zmiany w płucach, a oprócz tego atakuje również 
mózg, nerki i kręgosłup.

Zdaniem Siny Brückner, która kieruje projektem związanym z nową szczepionką firmy VPM, jeśli ktoś uważa, że 
koronawirus jest podstępny i inteligentny, to powinien zobaczyć, jak działa gruźlica. „Gruźlica to bardzo sprytna 
choroba, która znakomicie przystosowała się do organizmu człowieka” – powiedziała Brückner. „Jest bardzo 
odporna na leczenie i może powodować wiele problemów zdrowotnych. Chorzy nie mogą jeść, głodują i bardzo 
chudną. W porównaniu z leczeniem koronawirusa walka z gruźlicą jest dużo bardziej skomplikowana. To zupełnie 
inna skala trudności”.

“ W obszarze badań 
klinicznych nad 

chorobami zakaźnymi 
występuje realna luka 

w finansowaniu. ”
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Dodatkowe środki na szczepionki przeciwko gruźlicy w krajach rozwijających się

Jedną z największych przeszkód w badaniach nad nowymi szczepionkami przeciwko gruźlicy jest brak środków 
finansowych. Szczepionki takie są potrzebne głównie w krajach rozwijających się, a tym samym nie przynoszą 
koncernom farmaceutycznym dużych zysków – w przeciwieństwie do leków na raka, w przypadku których zwrot 
jest znacznie większy.

Inspektor kredytowy EBI Raffaele Cordiner podkreśla, że istnieje duże zapotrzebowanie na umowy w sprawie 
finansowania z Komisją Europejską lub państwami Unii Europejskiej, które pomogłyby firmom takim jak VPM. 
Dzięki specjalnym upoważnieniom bank Unii Europejskiej może uzyskać dodatkowe środki finansowe i narzędzia 
do wspierania bardziej ryzykownych badań lub niesprawdzonych technologii. Kredyt EBI na opracowanie 
szczepionki przeciwko gruźlicy jest objęty mechanizmem Impact Financing Envelope, który jest wspierany przez 
państwa członkowskie i stosowany w przypadku projektów rozwojowych w biedniejszych częściach Afryki. Kredyt 
ma formę umowy dotyczącej kapitału wysokiego ryzyka, a jego spłata jest uzależniona od rezultatów badań 
klinicznych i wyników rynkowych szczepionki. Jeśli preparat okaże się nieskuteczny, kredyt może zostać umorzony.

Leki w przystępnej cenie i masowe szczepienia

„Zdecydowanie powinniśmy finansować tego rodzaju projekty” – podkreśliła Anna Lynch, ekspert ds. nauk 
biologicznych w Banku. „W obszarze badań klinicznych nad chorobami zakaźnymi występuje realna luka 
w finansowaniu, a inwestycje w walkę z groźnymi patogenami są zbyt często dokonywane dopiero po wystąpieniu 
zagrożenia. Mamy nadzieję, że w przyszłości finansowanie będzie aktywnie dostosowywane do globalnego 
obciążenia chorobami”.

Vakzine Projekt Management jest spółką zależną Serum Institute of India – największego na świecie producenta 
szczepionek. Przedsiębiorstwo to założył Cyrus Poonawalla, który postawił sobie za cel oferowanie leków w cenie 
przystępnej dla krajów rozwijających się i zaszczepienie jak największej liczby ludzi.

„Serum Institute to dość niezwykła organizacja” – powiedziała Cristina Niculescu, która również jest ekspertem ds. 
nauk biologicznych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. „Motorem jej działalności jest rzeczywiście filantropijna 
wizja szczepionek dostępnych dla każdego”.

Nowy produkt leczniczy firmy VPM ma w pierwszej kolejności trafić do krajów Afryki Subsaharyjskiej, w których 
notowane są liczne przypadki gruźlicy. Badania kliniczne zostaną przeprowadzone w Ugandzie, Gabonie, Kenii, 
Tanzanii i Lesotho.

Leander Grode, dyrektor zarządzający VPM, twierdzi, że przyszłość badań nad szczepionkami przeciwko gruźlicy 
i innym chorobom zakaźnym nareszcie jawi się w jaśniejszych barwach, co po części wynika z pandemii koronawirusa.

„COVID diametralnie zmienił sytuację” – podkreślił Grode. „Ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że nie 
możemy już tylko czekać na choroby, a następnie próbować leczyć ludzi nowymi lekami. Przyszłością świata są 
skuteczniejsze szczepienia”.

“ Przyszłością świata są skuteczniejsze szczepienia. ”
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GRUZIŃSKI SER ZE 
SZWAJCARSKĄ NUTĄ

Dzięki kredytowi udzielonemu przy wsparciu Unii Europejskiej gruzińscy 
rolnicy kształcą się w szwajcarskiej szkole rolniczej

R olnictwo jest ważnym elementem gruzińskiej tożsamości narodowej. Połowę powierzchni kraju zajmują 
grunty rolne, podobny jest też odsetek ludności aktywnej zawodowo, która pracuje w tym sektorze – 

w  zdecydowanej większości na zasadzie samozatrudnienia w małych gospodarstwach. Problemem jest jednak 
niska wydajność upraw i hodowli, przez którą rolnikom często grozi ubóstwo. We wzmocnieniu sektora rolnego 
i propagowaniu fachowej wiedzy w tej dziedzinie ma pomóc szkoła zawodowa, która otwiera swoje podwoje 
w Sarkineti – wiosce położonej wysoko w górach niedaleko miasta Dmanisi, 120 km od stolicy kraju Tbilisi. Pla-
cówka powstaje we współpracy ze szwajcarską szkołą rolniczą o wieloletniej tradycji. „Warunki naturalne w rejonie 
Dmanisi przypominają te panujące w Szwajcarii” – powiedziała Tinatin Macharadze, dyrektor nowej szkoły. „Sytu-
acja w naszym regionie jest niepewna, dlatego liczymy, że projekt ożywi miejscową gospodarkę i stworzy miesz-
kańcom dodatkowe możliwości zarobkowania”.

Szwajcarska Szkoła Rolnicza na Kaukazie będzie oferować intensywne i standardowe kursy w zakresie hodowli 
bydła i produkcji mleczarskiej we współpracy ze szwajcarską szkołą Plantahof. Utworzona z prywatnej inicjatywy 
i działająca w modelu non profit placówka będzie prowadzić własną serowarnię i gospodarstwo mleczarskie, a jej 
budowa zostanie sfinansowana z kredytu udzielonego przez Bank Gruzji oraz z dotacji przekazanych przez 
szwajcarskich i gruzińskich partnerów, Szwajcarską Agencję Rozwoju i Współpracy oraz Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Zacieśnienie współpracy z cenionym sąsiadem Unii

EBI udzielił Bankowi Gruzji kredytu w wysokości 50 mln EUR na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
spółek o średniej kapitalizacji, który został częściowo wypłacony w 2020 roku. W grudniu Bank zatwierdził kolejny 
kredyt w wysokości 25 mln EUR w ramach działań nadzwyczajnych związanych z COVID-19 podejmowanych pod 
egidą Drużyny Europy. Bank Gruzji wykorzystuje otrzymane środki do udzielania kredytów miejscowym 
podmiotom, wśród których jest także Szwajcarska Szkoła Rolnicza na Kaukazie. W ramach powyższych działań 
bank UE po raz pierwszy udzielił Bankowi Gruzji kredytu udostępnionego częściowo w walucie krajowej, co 
pozwoliło wyeliminować ryzyko kursowe dla beneficjenta końcowego. „Kredyt z  Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego przyniósł błyskawiczne skutki krótko- i długofalowe na rynku” – powiedział Lewan Kobiaszwili, 
kierownik jednostki ds. finansowania w Banku Gruzji. „Umożliwił nam przeniesienie korzyści na klientów z sektora 
MŚP, którzy stanowią istotny element naszego portfela”.

Udostępnienie atrakcyjnego finansowania EBI w walucie krajowej było możliwe dzięki dotacjom przyznanym przez 
Komisję Europejską w ramach inicjatywy na rzecz pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu na 
Wschodzie. „Małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowym elementem gruzińskiej gospodarki” – powiedział 
Andreas Berkhoff, inspektor kredytowy EBI przygotowujący transakcję. „Pokazujemy, że współpraca między Gruzją 
a Unią Europejską przynosi korzyści tego rodzaju firmom. Aby zapewnić im wsparcie, działamy ramię w ramię 
z delegaturą Unii i Komisją w ramach Partnerstwa Wschodniego”. Wsparcie UE dla sektora MŚP w krajach 
Partnerstwa Wschodniego jest objęte inicjatywą EU4Business, której kluczowym partnerem jest Grupa EBI.
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DZIECI ERY CYFROWEJ
Edukacja cyfrowa zmienia oblicze serbskich szkół i  przyczynia się do 
zwiększenia odporności gospodarczej kraju, a przez to ułatwia również 
przeciwdziałanie przyszłym pandemiom – takim jak pandemia COVID-19

P andemia wywarła ogromny wpływ na edukację. Skutki zamknięcia szkół i uczelni odczuło ponad 90% 
uczniów i studentów w 194 krajach na całym świecie, a rządy musiały szybko zareagować na zaistniałą 

sytuację i zorganizować naukę zdalną. W wielu państwach wdrożono programy e-kształcenia, a tam, gdzie nie było 
to możliwe, zorganizowano lekcje w telewizji, a nawet w radiu.

Kryzys ujawnił również istnienie przepaści cyfrowej między państwami, a nawet w obrębie niektórych z nich. Stało 
się jasne, że na całym świecie konieczna jest transformacja cyfrowa sektora edukacyjnego. W procesie tym 
uczestniczy również Europejski Bank Inwestycyjny.

Dzięki pomocy Banku wszystkie szkoły w Serbii przejdą do 2021 roku na technologię cyfrową. 
Cyfryzacja i reforma oświaty to dwa najważniejsze priorytety serbskiego rządu, a w ich realizacji 
pomoże kredyt EBI w wysokości 65 mln EUR przeznaczony na modernizację infrastruktury cyfrowej 
i opracowanie cyfrowych materiałów dydaktycznych oraz kształcenie nauczycieli (ze wsparciem 
UNICEF). Z uwagi na rangę projektu Bank finansuje niemal 60% łącznych kosztów wynoszących 111 mln 
EUR, a w 2021 roku przekaże również dodatkową kwotę 4 mln EUR na pomoc techniczną i doradztwo.

„Pandemia COVID-19 i wymuszone przez nią obostrzenia społeczne poważnie zakłóciły funkcjonowanie systemów 
i procesów edukacji” – powiedziała Isabelle Stoffel, starszy inspektor kredytowy EBI, która przygotowywała 
transakcję. „Bezprecedensowa sytuacja pokazała nam, że lepsza infrastruktura cyfrowa usprawnia działanie szkół 
w warunkach nadzwyczajnych. Inwestycja ta zwiększy odporność Serbii na przyszłe kryzysy, a także stworzy 
warunki sprzyjające zwiększaniu szans młodych ludzi na rynku pracy oraz konkurencyjności i innowacyjności 
całego kraju”.

Gdy w marcu wprowadzono w Serbii ograniczenia w przemieszczaniu się, nauka przeniosła się z sal lekcyjnych 
przed telewizory. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Rozwoju Technologicznego rozpoczęło emitowanie programów 
edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich na kanałach serbskiej telewizji publicznej. Podobnie jak 
władze wielu innych państw, serbski rząd musiał podejmować błyskawiczne decyzje i przystosowywać się do 
„nowej normalności” poprzez produkcję wyspecjalizowanych materiałów dla wielu klas.

Prace nad cyfrowymi materiałami edukacyjnymi trwały już jednak w  Serbii od kilku lat. „Jeszcze przed 
rozpoczęciem tego projektu rząd przygotował elektroniczne materiały dydaktyczne dla czterech klas szkoły 
podstawowej, które okazały się niezwykle przydatne w okresie obowiązywania obostrzeń” – powiedział Milan 
Dobrijević, który kieruje departamentem ds. agendy cyfrowej w Ministerstwie Handlu, Turystyki i Telekomunikacji, 
a przy projekcie pracuje od momentu jego rozpoczęcia.

Z uwagi na to, że projekt przewiduje udoskonalanie infrastruktury cyfrowej oraz materiałów dydaktycznych dla 
szkół, jego realizacją kierują wspólnie resorty telekomunikacji i szkolnictwa. „Do końca przyszłego roku ponad 
1800 większych szkół będzie miało dostęp do szybkiego internetu bezprzewodowego, a pozostałe szkoły 
położone w bardziej odległych rejonach zostaną podłączone przy użyciu modułów szerokopasmowych w sieci 
komórkowej” – powiedział Dobrijević.

Od sprzętu do oprogramowania

„Oprócz rozbudowy infrastruktury cyfrowej projekt przewiduje również przeprowadzenie ogólnokrajowych szkoleń 
dla nauczycieli” –  powiedziała Nihan Koseleci Blanchy, ekonomistka EBI ds. szkolnictwa. „Ponadto serbskie 
Ministerstwo Edukacji opracowuje w tym samym czasie interaktywne materiały i podręczniki do nauczania zdalnego”.
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ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE ROZWOJU

“ To zasadniczy krok w realizacji przyjętego 
przez Serbię planu przejścia na 

gospodarkę cyfrową. ”

Możliwość podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie technologii cyfrowych w ramach tych szkoleń otrzyma łącznie 
około 50 tys. nauczycieli w całym kraju. „To zasadniczy krok w realizacji przyjętego przez Serbię planu przejścia na 
gospodarkę cyfrową” – podkreśliła Koseleci Blanchy.

Władze Serbii zdały sobie sprawę z roli, jaką w procesie cyfryzacji odgrywa edukacja. Zgodnie z danymi Eurostat 
poziom indywidualnych umiejętności cyfrowych w Serbii wzrósł z 32% w roku 2015 do 46% w roku 2019. W roku 
2018 w całej Serbii były 2 tysiące sal lekcyjnych wyposażonych w technologie cyfrowe, a rok później ich liczba 
przekroczyła 10 tysięcy. Ponadto od bieżącego roku szkolnego informatyka będzie przedmiotem obowiązkowym 
dla pierwszoklasistów, a w trzeciej klasie zostanie wprowadzona nauka programowania. „Wszystkie te programy 
pomogą zwiększyć odporność serbskiego systemu kształcenia, a to z kolei zapewni możliwość rozwijania 
kwalifikacji sprzyjających powstawaniu nowych pomysłów i technologii” – wyjaśniła Koseleci Blanchy.

Odrobione zadanie domowe

Również w Chorwacji uczniowie zbierają owoce właściwego planowania transformacji cyfrowej. Władze tego kraju 
uruchomiły kilka lat temu program cyfryzacji szkół, którego celem było zapewnienie wysokiego standardu 
kształcenia poprzez wykorzystanie najnowszych narzędzi cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się. Program objął 
przygotowanie nowych materiałów elektronicznych, oprogramowania i szkoleń dla nauczycieli i personelu oraz 
zainstalowanie nowego sprzętu.

Realizację ogólnokrajowego programu cyfryzacji rozpoczął projekt pilotażowy, który został przeprowadzony 
w latach 2015–2018 i objął 150 szkół (tj. 10% wszystkich szkół w kraju). Pozostałe szkoły zostały objęte drugą fazą 
projektu, która zakończyła się w 2019 roku. Cały program pozwolił uczniom ponad 1300 szkół lepiej przygotować 
się do pracy i nauki przez internet.

Inicjatywa została przygotowana we współpracy z zespołem ds. programu JASPERS oraz przy wsparciu 
Komisji Europejskiej i EBI. Celem programu JASPERS jest udzielanie regionom i miastom pomocy 
w lepszym wykorzystaniu środków unijnych. Zespół ds. programu JASPERS pomógł władzom Chorwacji 
w przygotowaniu całego programu. W ramach usług doradczych specjaliści wskazali między innymi, w jaki 
sposób integracja technologii informacyjnych z systemem edukacji przynosi korzyści dzieciom, sprzyja uczeniu się 
przez całe życie oraz pozytywnie wpływa na gospodarkę i rozwój społeczny całego kraju.

Gdy w 2020 roku zaczęto wprowadzać ograniczenia w poruszaniu się, program cyfryzacji i inne wdrożone już 
rozwiązania edukacyjne pomogły w płynnym przejściu na nauczanie domowe w Chorwacji. Po zamknięciu szkół 
podstawowych i średnich w połowie marca uczniowie mogli bez zakłóceń kontynuować naukę przez internet.
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B ank wyemitował obligacje w 19 walutach, przy czym większość środków pozyskano w walutach 
podstawowych: euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich. 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.

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH

W roku 2020 Europejski Bank Inwestycyjny, który jest największym na świecie 
wielostronnym kredytobiorcą i kredytodawcą, pozyskał na międzynarodo-
wych rynkach kapitałowych środki w wysokości 70 mld EUR. Dzięki emisji 
Bank dociera do inwestorów, którzy zwykle nie lokują środków w Europie, ale 
mają pośredni wkład w realizację europejskich projektów poprzez inwesto-
wanie w obligacje EBI.

ROZKŁAD EMISJI WEDŁUG WALUT

EUR

47,14% 32,27%

EBI NA RYNKACH FINANSOWYCH

„Pandemia mocno nadwyrężyła system ochrony zdrowia publicznego i gospodarkę, a także zakłóciła 
funkcjonowanie rynków i instytucji finansowych. W marcu, gdy EBI wyemitował pierwsze ponadnarodowe 
obligacje referencyjne od wybuchu pandemii, jego działania nadały kierunek całemu rynkowi. Chcieliśmy pokazać, 
że potrafimy elastycznie przystosowywać się do trudnych i zmiennych okoliczności, a jednocześnie skupić uwagę 
na szybkim reagowaniu w obszarach wymagających natychmiastowego wsparcia” – powiedziała Eila Kreivi, 
dyrektor wydziału rynków kapitałowych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Fakt, że przez ponad pół roku transakcje były wykonywane przez pracowników pracujących w domu, 
potwierdza ogromne zaangażowanie Banku, banków prowadzących emisję i inwestorów uczestniczących 
w naszych działaniach w zdalną współpracę pomimo niepewnych warunków rynkowych.

Pakiety przygotowane w odpowiedzi na pandemię nie wpłynęły w istotny sposób na wielkość programu 
pozyskiwania środków, ponieważ zasadniczą część działań interwencyjnych stanowiły instrumenty gwarantowane.

Pozytywnym aspektem tego roku było zwiększenie finansowania na cele społeczne. Zwłaszcza 
dynamiczny wzrost wolumenu obligacji społecznych pozwala uznać, że w tej sferze finansowania 
dokonał się ogromny postęp. Nie pozostaje ona już daleko w tyle za zielonym finansowaniem.
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Również w tym obszarze ważną rolę odegrał EBI. Już w kwietniu Bank rozszerzył kryteria kwalifikowalności dotyczące 
obligacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyciągając uwagę inwestorów do działań antykryzysowych 
podejmowanych w sferze opieki zdrowotnej. Program obligacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, uruchomiony 
po raz pierwszy w 2018 roku i koncentrujący się początkowo na projektach wodnych, pod koniec 2019 roku został 
rozszerzony na sektor opieki zdrowotnej. W przypadku tego rodzaju obligacji wykorzystano wiedzę ekspercką 
zdobytą przy wdrażaniu obligacji „odpowiedzialnych środowiskowo”, które były elementem pionierskiego programu 
zielonych obligacji zainicjowanego przez EBI w 2007 roku. Kryteria kwalifikowalności dotyczące obligacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju odzwierciedlają szeroką gamę finansowania EBI w obszarze walki z pandemią i jej 
konsekwencjami – obejmującą zarówno cały wachlarz krajowych i międzynarodowych działań antykryzysowych 
w obszarach opieki zdrowotnej i gospodarki, jak i plany na przyszłość w zakresie zwiększania gotowości.

Wprowadziliśmy zintegrowane kryteria badania technicznego dopasowane do unijnej systematyki 
zrównoważonego rozwoju. Jak dotąd dotyczyły one głównie kwalifikowalności w zakresie obligacji 
„odpowiedzialnych środowiskowo”, która została rozszerzona zgodnie z systematyką unijną. Obok efektywności 
energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych uwzględniane są obecnie dwa dodatkowe obszary łagodzenia 
zmiany klimatu: działania badawczorozwojowe i wdrożeniowe w zakresie innowacyjnych technologii 
niskoemisyjnych oraz elektryczna infrastruktura kolejowa, elektryczny tabor szynowy i autobusy elektryczne.
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NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY 
OPERACYJNEGO PLANU 
DZIAŁAŃ GRUPY EBI

G lobalnej pandemii towarzyszy ogromna niepewność. Kryzys wstrząsnął gospodarką i spowodował radykalne 
zmiany w działalności operacyjnej Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pomimo to Grupa EBI 

zamierza konsekwentnie zwiększać wsparcie dla działań naprawczych.

Zwiększymy finansowanie na rzecz klimatu i środowiska. W nowym planie działania banku klimatycznego 
przedstawiliśmy w skrócie sposób, w jaki będziemy osiągać nasze cele w latach 2021–2025. Przeciwdziałanie 
zmianie klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów.

Będziemy nadal promować spójność państw Unii Europejskiej. Wciąż występuje wiele różnic strukturalnych 
pomiędzy państwami członkowskimi, co stało się szczególnie widoczne podczas kryzysu związanego z COVID-19, 
który dotknął niektóre regiony bardziej niż inne. Będziemy konsekwentnie wdrażać opracowany przez Komisję 
Europejską mechanizm sprawiedliwej transformacji. Pomagając regionom silnie uzależnionym od paliw kopalnych, 
będziemy dbać o to, aby nikt nie był pozostawiony sam sobie wobec zmian w przemyśle i likwidacji miejsc pracy.

Grupa EBI będzie wspierać transformację technologiczną przedsiębiorstw poprzez pobudzanie 
innowacyjności, zwiększanie efektywności i podnoszenie jakości usług. Będziemy pomagać firmom 
w przyspieszeniu cyfryzacji, która przyniesie im wzrost odporności i wydajności pracy. W Europie zdecydowanie 
brakuje inwestycji w innowacyjność i cyfryzację, co negatywnie wpływa na wzrost gospodarczy i globalną 
konkurencyjność Unii Europejskiej.

Będziemy intensywnie działać na rzecz wdrażania mandatów UE zapisanych w nowych wieloletnich 
ramach finansowych oraz współpracować z państwami członkowskimi i Komisją Europejską na rzecz 
wspierania planu naprawy gospodarki pod hasłem Next Generation EU (UE następnej generacji). Działania 
te pomogą w naprawie gospodarki po kryzysie i stworzą solidny fundament dla trwałego, długofalowego wzrostu 
zgodnego z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie działań na rzecz klimatu, technologii cyfrowych oraz spójności.

Wielkość finansowania poza Unią Europejską będzie podobna, jak w ostatnich latach. Skoncentrujemy 
się na walce z kryzysem wywołanym przez COVID-19, wspieraniu małych przedsiębiorstw oraz innych inwestycjach 
stymulujących odbudowę gospodarki i sprzyjających walce ze zmianą klimatu. Będziemy wspierać więcej 
projektów, które pomogą krajom rozwijającym się zaspokajać rosnące potrzeby w dziedzinie opieki zdrowotnej 
i wzmacniać gospodarki tak, aby mogły przetrwać kolejne kryzysy.

W 2021 roku znacznie zwiększy się aktywność Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, głównie 
z uwagi na jego kluczową rolę w ogólnoeuropejskim funduszu gwarancyjnym i innych działaniach 
będących odpowiedzią na kryzys związany z COVID-19. EFI przejmie w 2021 roku odpowiedzialność za 
fundusze klimatyczne i infrastrukturalne EBI.

Działalność nowego ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego wykracza poza finansowanie 
przedstawione w naszym operacyjnym planie działań. Nowy fundusz umożliwi udzielanie dodatkowej 
pomocy przedsiębiorstwom bez względu na ich wielkość, zaspokajanie potrzeb w dziedzinie opieki zdrowotnej 
i wspieranie badań z zakresu medycyny.

Mechanizmy nadzoru w Grupie zostaną poszerzone o nowy program zarządzania ryzykiem 
i zgodnością. Nadzór nad nim zapewni Román Escolano, który został powołany w 2020 roku na 
stanowisko dyrektora ds. ryzyka Grupy. Wzmocniony został również Komitet Kontroli i Audytu Grupy EBI. 
Mechanizmy nadzoru w Grupie obejmują zasady i procesy stosowane podczas zarządzania Bankiem.

Grupa EBI wykorzysta doświadczenia i wnioski z kryzysu w celu przeanalizowania nowych sposobów 
pracy i realizacji zadań. W trakcie pandemii wielu pracowników pracuje zdalnie.
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STRUKTURA ZARZĄDZANIA

EBI jest organem Unii Europejskiej odpowiadającym przed państwami członkowskimi oraz bankiem 
przestrzegającym najlepszych praktyk bankowych w zakresie podejmowania decyzji, zarządzania i nadzoru.

Na początku 2020 roku Rada Gubernatorów składała się z ministrów (przeważnie ministrów 
finansów) ze wszystkich 28 ówczesnych państw członkowskich. W związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 1 lutego 2020 roku liczba ta zmniejszyła się do 27. 
Gubernatorzy ustalają wytyczne w zakresie polityki kredytowej Banku i zatwierdzają raz w roku jego 
roczne sprawozdanie finansowe, a także decydują o podwyższeniu kapitału oraz udziale Banku 
w operacjach finansowania poza Unią Europejską. Ponadto mianują członków Rady Dyrektorów, 
Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli i Audytu. W 2019 roku Gubernatorzy EBI jednomyślnie 
uznali, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nie będzie miało żadnego wpływu 
na kondycję kapitału subskrybowanego Banku. Z dniem 1 marca 2020 roku nastąpiło podwyższenie 
kapitału EBI subskrybowanego przez Polskę i Rumunię, na skutek czego baza kapitałowa Banku wzrosła 
powyżej poziomu sprzed brexitu.

Rada Dyrektorów podejmuje decyzje w sprawie kredytów, programów pozyskiwania funduszy 
i innych kwestii związanych z finansowaniem. Rada zbiera się dziesięć razy w roku i dba o właściwe 
zarządzanie Bankiem zgodnie z traktatami UE, statutem Banku oraz ogólnymi wytycznymi określanymi 
przez Radę Gubernatorów. Od 1 lutego 2020 roku w skład Rady wchodzi 28 dyrektorów – każde 
państwo członkowskie mianuje jednego dyrektora, swojego przedstawiciela ma także Komisja 
Europejska – oraz 31 zastępców. Aby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, Rada Dyrektorów może 
przyjąć w swój poczet sześciu ekspertów, którzy uczestniczą w jej posiedzeniach w charakterze 
doradców bez prawa głosu. Decyzje są podejmowane większością co najmniej jednej trzeciej głosów 
członków uprawnionych do głosowania, reprezentujących co najmniej 50% kapitału subskrybowanego 
przez państwa członkowskie, chyba że statut stanowi inaczej. Posiedzeniom Rady przewodniczy – bez 
prawa głosu – prezes.

Komitet Zarządzający jest stałym organem decyzyjnym, który nadzoruje bieżącą działalność Banku 
oraz przygotowuje decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia ich wykonanie. Komitet Zarządzający zbiera się 
raz w tygodniu i działa pod kierownictwem prezesa oraz pod nadzorem Rady Dyrektorów. W składzie 
Komitetu zasiada również ośmiu wiceprezesów EBI. Członkowie są mianowani na okres maksymalnie 
sześciu lat (z możliwością ponownego mianowania) i odpowiadają wyłącznie przed Bankiem.

W Banku funkcjonuje niezależny Komitet Kontroli i Audytu, który odpowiada bezpośrednio przed Radą 
Gubernatorów. Jego zadaniem jest kontrolowanie ksiąg Banku oraz sprawdzanie, czy jego działalność 
jest zgodna z najlepszymi praktykami bankowymi. Sprawozdanie Komitetu Kontroli i Audytu jest 
przedkładane Radzie Gubernatorów wraz ze sprawozdaniem rocznym Rady Dyrektorów. Komitet 
Kontroli i Audytu składa się z sześciu członków powoływanych na okres sześciu kolejnych lat 
finansowych bez możliwości ponownego mianowania.

Z pełną wersją operacyjnego planu działań na 2021 rok można 
się zapoznać pod adresem

www.eib.org/en/publications 
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Jedynie zrównoważone inwestycje w naszą gospodarkę mogą przynieść faktyczne korzyści. Reagując na 
pandemię, EBI nie tylko udostępnił środki finansowe, ale również stanowczo zobowiązał się do wykorzystania 
ich w zrównoważony sposób. Zasadnicze znaczenie ma w tej kwestii rozliczalność, dlatego Bank zamierza 
monitorować swoje zielone finansowanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie systematyki, w którym Unia 
Europejska w 2020 roku wyznaczyła ramy sprzyjające zrównoważonemu inwestowaniu. Odzwierciedleniem 
tego ciągłego procesu na rynkach kapitałowych jest emisja obligacji „odpowiedzialnych środowiskowo” 
i obligacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w przypadku których alokacje są dokonywane wyłącznie na 
rzecz zielonych inwestycji lub inwestycji istotnych społecznie. W 2020 roku wartość wyemitowanych obligacji 
tego typu wzrosła do ponad 10 mld EUR, co stanowi 15% łącznej wartości programu pozyskiwania środków. 
Dla porównania w 2019 roku było to 7%. W 2021 roku kryteria kwalifikowalności powinny zostać rozszerzone 
o bioróżnorodność oraz budowę lokali socjalnych i tanich mieszkań.

Aldo Romani – kierownik wydziału finansowania zrównoważonego rozwoju, dyrekcja finansów

Sektor usług wodno-kanalizacyjnych, 
który jest filarem zdrowego 
społeczeństwa, pomyślnie przetrwał 
pandemię. Bank skutecznie pomógł 
klientom borykającym się z doraźnymi 
trudnościami wynikającymi z zamrożenia 
gospodarki i zakłóceń w handlu, 
a aktywność w tym sektorze nawet nieco 
wzrosła w 2020 roku. Jego odporność jest 
dowodem na to, jak ważne jest myślenie 
w kategoriach przyszłościowych. 
Jesteśmy przekonani, że 
w nadchodzących latach będziemy nadal 
ważnym partnerem dla tego sektora.

Thomas van Gilst – kierownik wydziału 
elastyczności i bezpieczeństwa wodnego, 
dyrekcja projektów

DALSZE DZIAŁANIA
PRZEWIDYWANIA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW 
EBI DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW LUB 
RYNKÓW W 2021 ROKU

Rozpoczęliśmy gruntowny przegląd standardów 
środowiskowych i społecznych EBI, który ma się 
zakończyć w 2021 roku. Zamiast jedynie dbać 
o zgodność z przepisami i unikanie szkodliwych 
działań, chcemy również wnieść pozytywny wkład 
w zrównoważony ekologicznie rozwój. 
W przypadku bioróżnorodności dążymy obecnie 
w ramach naszych projektów do uzyskania 
dodatniego oddziaływania netto. Mamy nadzieję, 
że odwrócenie utraty bioróżnorodności 
w projektach finansowanych przez Bank pomoże 
w przyszłości zapobiec rozprzestrzenianiu się 
patogenów takich jak wirus wywołujący COVID-19. 
Aby zagwarantować możliwość rozliczania 
realizacji powyższych ambicji, opracowaliśmy 
również system monitorowania wszystkich 
inwestycji proekologicznych w poszczególnych 
obszarach działalności finansowej Banku. 
Uzyskane w ten sposób informacje posłużą do 
opracowania w 2021 roku systemu śledzenia 
finansowania na rzecz środowiska w ramach 
unijnej platformy ds. zrównoważonego 
finansowania, a tym samym przyczynią się do 
zdefiniowania zielonych inwestycji w całej 
Unii Europejskiej.

Adina Relicovschi, kierownik jednostki ds. polityki 
ochrony środowiska, dyrekcja projektów
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Obserwuję znacznie większy nacisk na technologie 
cyfrowe i cyfryzację, ogólnie na udzielanie małym 
firmom niezbędnej pomocy technicznej i pomocy 
w zakresie innowacji – zwłaszcza za pośrednictwem 
centrów innowacji cyfrowych. Musimy jeszcze silniej 
wspierać przedsiębiorców i małe firmy w rozwijaniu 
pomysłów, rozszerzaniu działalności oraz 
wprowadzaniu na rynek nowych produktów. 
Dostrzegam ogromne zmiany w różnych sektorach 
przemysłu, w dziedzinach takich jak bioopakowania, 
produkty biodegradowalne, odzież z recyklingu czy 
gospodarka o obiegu zamkniętym. Wiele z tych zmian 
będzie się dokonywać z inicjatywy konsumentów, 
a rezultatem będą trwalsze produkty generujące 
mniej odpadów. Ponadto widzę, że dużo więcej uwagi 
poświęca się wodorowi jako ważnemu elementowi 
nowego systemu energetycznego, a także 
dekarbonizacji przemysłu ciężkiego. Pandemia 
pomogła nam zdać sobie sprawę z tego, że 
innowacyjność i rozwiązania cyfrowe, takie jak 
technologia blockchain, duże zbiory danych, 
technologie kosmiczne czy nawet technologia 
kwantowa, będą z punktu widzenia firm i całego 
społeczeństwa kluczowe dla przeciwdziałania 
kryzysom zdrowotnym i klimatycznym. EBI ma 
historyczną okazję do uruchomienia inwestycji w tych 
newralgicznych obszarach.

Shiva Dustdar, kierownik wydziału usług doradczych 
w zakresie finansowania innowacji, dyrekcja operacji

W obszarze transformacji energetycznej 
poza Europą dostrzegamy warunki 
sprzyjające nowym działaniom łączonym, 
realizowanym we współpracy z ważnymi 
partnerami, takimi jak Komisja 
Europejska, instytucje działające na rzecz 
finansowania rozwoju czy prywatni 
inwestorzy, i mającym na celu 
dostarczenie ludziom czystej energii 
elektrycznej i cieplnej. Osiągnięcie 
zamierzonych skutków będzie jednak 
trudnym procesem wymagającym 
dużego zaangażowania i współpracy ze 
strony różnych struktur Banku.

Dirk Roos, kierownik wydziału 
programów przemian energetycznych, 
dyrekcja projektów

Gdy świat pogrążył się w kryzysie wywołanym 
przez COVID-19, wydział usług doradczych EBI 
szybko uruchomił odpowiednie mechanizmy, 
aby pomóc klientom odnaleźć się 
w nadzwyczajnej sytuacji i przystosować się do 
nowych warunków. Wsparcie to objęło 
doradztwo w zakresie optymalnego 
wykorzystania i łączenia środków unijnych 
udostępnionych w celu przeciwdziałania 
skutkom kryzysu, pomoc w zarządzaniu zmianą 
priorytetów inwestycyjnych, a nawet 
poszukiwanie firm pracujących nad 
potencjalnymi szczepionkami. W kolejnych 
latach doradztwo będzie miało zasadnicze 
znaczenie dla przyspieszenia przyszłościowych 
inwestycji ukierunkowanych na zieloną 
transformację i transformację cyfrową zarówno 
w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Zapewnienie 
należytej jakości projektów inwestycyjnych jest 
niezwykle istotne, ale przewidujemy, że 
wydział usług doradczych EBI będzie także 
coraz silniej angażować się w rozpoznawanie 
trendów strategicznych i punktów, w których 
się one krzyżują, w identyfikowanie 
pojawiających się luk i możliwości oraz 
w opracowywanie konkretnych rozwiązań 
w odpowiedzi na nadchodzące wyzwania.

Simon Barnes – dyrektor, usługi doradcze, 
dyrekcja operacji

EBI udzielił swoim klientom w Europie 
Środkowej i Południowo-Wschodniej 
natychmiastowej pomocy w postaci 
przyspieszenia wypłat oraz udostępnienia 
w całym regionie wyspecjalizowanego 
instrumentu na rzecz walki z COVID-19 
o wartości 1 mld EUR. O ile region ten dość 
dobrze zniósł pierwszą falę COVID-19, o tyle 
jesienią 2020 roku mocno ucierpiał na skutek 
drugiej fali zachorowań, dlatego 
przewidujemy, że działania kredytowe będą 
kontynuowane przez dużą część 2021 roku.

Anita Fürstenberg – dyrektor, Europa 
Środkowa i Południowo-Wschodnia, 
dyrekcja operacji
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