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Każdego roku Europejski Bank Inwestycyjny wspiera 
przedsięwzięcia, które poprawiają warunki życia milio-
nów ludzi – od czystej energii w Estonii po wodę pitną w 
Lesotho czy lepszy szpital w Chorwacji. 

Jako europejski bank klimatyczny pomagamy światu 
w przestrzeganiu porozumienia paryskiego i osiąganiu 
celów zrównoważonego rozwoju. W ciągu następnych 
dziesięciu lat zobowiązujemy się przeznaczyć 1 bln EUR 
na inwestycje związane z klimatem.

Od 1958 r. udzielamy kredytów i zapewniamy fachowe 
doradztwo na rzecz tysięcy projektów w ponad 160 kra-
jach. Inwestujemy w przyszłość Europy w ramach ścisłej 
współpracy z Komisją Europejską i wieloma innymi insty-
tucjami. 

Jako największy i najbardziej ekologiczny wielostronny 
kredytodawca pomagamy w rozwoju gospodarczym, 
tworzeniu miejsc pracy i promowaniu równości. Miarą 
skuteczności naszych działań jest to, jak bardzo pomaga-
ją one społeczeństwu, gdyż każda zrealizowana inwesty-
cja przyczynia się do poprawy czyjegoś życia.  



Dzięki nowemu Szpitalowi Matki i Dziecka w Rijece 
w Chorwacji życie 600 tys. osób stało się łatwiejsze. 
Projekt uzyskał wsparcie w postaci kredytu 
udzielonego przez EBI oraz doradztwa ze strony EBI  
i Komisji Europejskiej.



Nasze oddziaływanie 
w 2019 r.
280 mld EUR przeznaczone na inwestycje wspierane 

przez działania EBI

72,2 mld EUR dostępne w ramach finansowania Grupy 
EBI

1 095 zatwierdzonych projektów

50,3 mld EUR pozyskane na rynkach obligacji 

Ponad 25 mld EUR przeznaczone na finansowanie 
mniejszych przedsiębiorstw

Ponad 19 mld EUR przeznaczone na działania w dziedzinie 
klimatu

Ponad 16 mld EUR  przeznaczone na ochronę środowiska 

Ponad 14 mld EUR przeznaczone na pobudzenie innowacji

4,4 mln miejsc pracy utrzymanych w małych 
firmach

10 mln ludzi z dostępem do bezpiecznej wody 
pitnej 

12 mln ludzi z dostępem do lepszej opieki 
zdrowotnej 

7,4 mln gospodarstw domowych podłączonych 
do sieci elektrycznej 

117 mln ludzi z lepszym dostępem do sieci 
komórkowej 

631 mln dodatkowych przejazdów transportem 
publicznym

1,7 mln ludzi lepiej chronionych przed 
powodziami 

5,1 mln m² efektywnych energetycznie 
budynków



Projekty zrealizowane dzięki wsparciu EBI  
w 2019 roku umożliwią wytworzenie  
13 177 MW energii, co wystarczy na 
zaopatrzenie 7,4 mln gospodarstw 
domowych.



Klimat
Klimat jest największym wyzwaniem dla naszego pokole-
nia. Od niego będzie zależeć dobrostan i średnie trwanie 
życia naszych dzieci. Nasze cele w zakresie klimatu i ener-
gii wyznaczają nowe standardy, zarówno w Europie, jak i 
poza nią. W najbliższej przyszłości przestaniemy wspierać 
paliwa kopalne i przeznaczymy 50% naszych inwestycji 
na działania w dziedzinie klimatu i zrównoważonego roz-
woju.

Pomagamy szczególnie narażonym społecznościom w ra-
dzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu poprzez ochro-
nę bioróżnorodności i promowanie zrównoważonego 
rolnictwa. Chronimy również zasoby naturalne i czynimy 
środowisko bezpiecznym miejscem dla przyszłych poko-
leń. Wszystkie nasze działania podejmujemy z myślą o 
klimacie. Każdy wspierany przez nas projekt na rzecz in-
nowacji, małych przedsiębiorstw lub infrastruktury musi 
być zgodny z naszymi celami w zakresie klimatu. 



Dzięki wsparciu EBI estońska firma Elcogen 
wprowadza na rynek masowy wydajną  
i czystą energię elektryczną na bazie ogniw 
paliwowych.



Innowacje  
Innowacje utrzymują konkurencyjność Europy i przyczy-
niają się do tworzenia wartościowych miejsc pracy. Grupa 
EBI umożliwia firmom europejskim tworzenie najnowo-
cześniejszych technologii. Nowatorskie pomysły przeku-
wamy w sukces biznesowy.

Wspieramy zarówno badania i rozwój na dużą skalę, jak i 
małe, wyspecjalizowane firmy. Nasze inwestycje w takich 
sektorach jak telekomunikacja, lotnictwo, medycyna i cy-
fryzacja to nasz znak jakości, dzięki któremu pozyskujemy 
dodatkowe środki finansowe z sektora prywatnego.

Wspieramy innowacje na wielu ich etapach. Dzięki na-
szym kredytom uczelnie wyższe mogą budować i rozbu-
dowywać swoje zaplecze badawcze, a przedsiębiorstwa 
typu start-up mogą zwiększać zatrudnienie i ulepszać 
wyposażenie. Wspieramy realizację pomysłów, dzięki któ-
rym świat staje się lepszym miejscem do życia.



We Włoszech pionierskie przedsięwzięcie 
realizowane w ramach współpracy EBI i Unicredit 
umożliwia wsparcie kilkuset innowacyjnych 
przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. 



Włączenie
Oferujemy wiele produktów finansowych na korzystnych 
warunkach. Udzielamy kredytów podmiotom z sektora 
publicznego i firmom prywatnym. Wzmacniamy pozycję 
małych przedsiębiorstw i młodych ludzi. Wspieramy ko-
biety przedsiębiorców poprzez zapewnienie im dostępu 
do kredytów i stanowisk przywódczych. Umożliwiamy 
części społeczeństwa o niskich dochodach, osobom pro-
wadzącym działalność na własny rachunek i mikroprzed-
siębiorstwom uzyskanie finansowania i korzystanie z do-
radztwa biznesowego. Dbamy o to, by nikt nie zostawał 
w tyle.

Wysokość kredytu udzielanego przez EBI nie może prze-
kraczać połowy łącznego kosztu projektu. W ten sposób 
działamy jako katalizator w celu zwiększenia zaangażo-
wania sektora prywatnego, co z kolei przyczynia się do 
wzrostu inwestycji w projekty. Oferujemy również pomoc 
techniczną, aby zapewnić pomyślną realizację projektów.



W ramach projektu na rzecz rozwoju, 
realizowanego przez EBI w Lesotho 
w Afryce, 300 tys. osób na wielu niżej 
położonych terenach uzyska dostęp do 
czystej wody pitnej i kanalizacji.



Zrównoważony 
rozwój  
Pozyskujemy środki na międzynarodowych rynkach kapi-
tałowych w drodze emisji obligacji. Dzięki znakomitemu 
ratingowi kredytowemu możemy pozyskiwać środki na 
korzystnych warunkach. Korzyści te są przekazywane na-
szym klientom.  

Nasi eksperci w dziedzinie rynku kapitałowego stworzyli 
i rozwinęli rynek zielonych i zrównoważonych obligacji. 
Jesteśmy obecnie największym ponadnarodowym emi-
tentem zielonych obligacji. Obligacje te wspierają przed-
sięwzięcia związane z energią odnawialną, efektywnością 
energetyczną, czystą wodą i warunkami sanitarnymi. 
Dzięki nam zrównoważone finansowanie przynosi dobre 
efekty.  



Zobowiązania
Zachowujemy przejrzystość i ponosimy odpowiedzial-
ność za wszystkie nasze działania. Nasze wysokie stan-
dardy środowiskowe i społeczne sprawiają, że jesteśmy 
doskonałym partnerem. Dysponujemy wysoko wykwali-
fikowaną, zaangażowaną i zróżnicowaną kadrą ekonomi-
stów, inżynierów, analityków finansowych i specjalistów 
ds. klimatu, którzy codziennie współpracują z lokalnymi 
ekspertami, instytucjami i rządami na całym świecie. 



Więcej informacji o naszej ofercie znajduje się na stronie 
www.eib.org/products.

Europejski Bank Inwestycyjny 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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W skład Grupy EBI wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

EBI jest bankiem Unii Europejskiej. Jest największym na 
świecie wielostronnym kredytobiorcą i kredytodawcą. 
Bank, mający siedzibę w Luksemburgu, dysponuje rozbu-
dowaną siecią biur lokalnych i regionalnych w Europie i 
poza jej granicami. 

EFI wspiera małe przedsiębiorstwa poprzez ułatwianie 
im dostępu do finansowania w Europie i w wielu krajach 
poza nią. EFI tworzy i realizuje projekty w zakresie kapi-
tału wysokiego ryzyka i kapitału wzrostu, gwarancji oraz 
instrumentów mikrofinansowych w celu wspierania inno-
wacji i zatrudnienia.

© Europejski Bank Inwestycyjny, 2020  
Zdjęcia: GettyImages, Shutterstock

Wydrukowano na papierze Condat Silk FSC Mix. 
EBI używa papieru certyfikowanego przez Forest Stewardship  
Council (FSC), ponieważ produkują go ludzie, którzy lubią drzewa. 
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