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Europejski Bank Inwestycyjny jest pożyczkodawcą Unii 
Europejskiej.

Jesteśmy największym na świecie wielostronnym 
kredytodawcą i podmiotem finansującym działania 

związane z klimatem.

Wspieramy gospodarkę, tworzymy miejsca pracy  
i promujemy równość.

W skład Grupy EBI wchodzą Europejski Bank 
Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny. EFI 

zapewnia środki małym przedsiębiorstwom i spółkom  
o średniej kapitalizacji.

Zapoznaj się z informacjami na temat jednej  
z najbardziej doświadczonych instytucji wspierania 

rozwoju na świecie.



Dzięki finansowaniu Banku w 2018 roku poprawił 
się stan infrastruktury transportowej dostępnej dla 
290 mln pasażerów.
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230.000.000.000 EUR przeznaczone na inwestycje 
wspierane przez działania EBI

64.190.000.000 EUR dostępne w ramach 
finansowania Grupy EBI1 

60.000.000.000 EUR pozyskane na światowych 
rynkach obligacji

23.270.000.000 EUR przeznaczone na finansowanie 
małych przedsiębiorstw

13.520.000.000 EUR przeznaczone na pobudzenie 
innowacji

5.000.000 miejsc pracy utrzymanych  
w małych firmach

854 zatwierdzone projekty

29%
środków EBI przeznaczone  
na wspieranie działań  
w dziedzinie klimatu

1 W 2018 r. przeznaczono środki w wysokości 64,19 mld EUR na wsparcie inwestycji 
o wartości około 230 mld EUR. Udział środków EBI w projektach nie przekracza zwykle 
50%, co zachęca inne instytucje do pomocy w finansowaniu projektów.  



W 2018 roku Bank przeznaczył 15,15 mld EUR 
na ochronę środowiska.
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Nasz priorytet
Europejski Bank Inwestycyjny koncentruje się na 
następujących czterech obszarach: innowacje, małe 
przedsiębiorstwa, klimat i infrastruktura.

Połączenie wiedzy fachowej naszych ekonomistów, 
inżynierów, analityków finansowych i specjalistów 
ds. klimatu gwarantuje pomyślną realizację naszych 
projektów. Z kolei zgody wydawane przez naszych 
specjalistów pobudzają inwestycje w sektorze 
prywatnym. Pragniemy podnosić standard życia na 
całym świecie. W 2018 roku zapewniliśmy dostęp 
do bezpieczniejszej wody pitnej dla 20 mln ludzi, 
zbudowaliśmy lepsze drogi dla milionów kierowców 
oraz zapewniliśmy dostęp do elektryczności ponad 
34 mln gospodarstw domowych.



Dzięki wsparciu EBI Cypryjski Instytut Neurologii 
i Genetyki w Nikozji odnowił swoje zaplecze 
badawcze i lecznicze.
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Nasze finansowanie i porady pomagają w utrzymaniu 
milionów miejsc pracy oraz wspierają w rozwoju tysiące 
małych przedsiębiorstw. W 2018 roku przyznaliśmy 
środki 374.000 małych przedsiębiorstw. Podnosimy 
konkurencyjność Europy przez wspieranie przełomowych 
innowacji oraz działań w dziedzinie klimatu. W 2018 roku 
wsparliśmy realizację 29 mln szybkich połączeń cyfrowych.

Jednym z naszych narzędzi jest Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych. Jego celem jest wypełnienie 
dużej luki w zakresie finansowania w Europie przez 
uruchomienie do 2020 roku inwestycji o łącznej wartości 
500 mld EUR. Do końca 2018 roku w ramach programu 
EFIS Grupa EBI zatwierdziła finansowanie w wysokości 
70,4 mld EUR oraz uruchomiła inwestycje o łącznej wartości 
375,5 mld EUR.



Spawacz w zakładzie montażu autobusów w Senegalu. 
EBI zainwestował w fundusz, który pomaga tej firmie 
dobrze się rozwijać.
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Nasi klienci
Udzielamy kredytów podmiotom z sektora publicznego 
i firmom prywatnym. Wspieramy małe przedsiębiorstwa 
za pośrednictwem lokalnych banków i pożyczamy środki 
innowacyjnym start-upom. Spółki o średniej kapitalizacji mogą 
uzyskać bezpośrednie wsparcie dla inwestycji w dziedzinie 
badań i rozwoju. Wysokość kredytu nie może przekraczać 
połowy łącznego kosztu projektu – chcemy, aby nasze kredyty 
przyciągały finansowanie od inwestorów prywatnych oraz  
z innych publicznych instytucji finansowych.

Oferujemy wiele produktów finansowych na korzystnych 
warunkach. W przypadku niektórych projektów pobudzających 
rozwój innowacji i podnoszenie kwalifikacji w Europie możemy 
przyjąć większe ryzyko niż bank komercyjny. Oferujemy 
również wsparcie techniczne podczas przygotowania i realizacji 
projektów.



Bank wspiera miasta, takie jak Paryż,  
w wykorzystywaniu energii odnawialnej, zwiększaniu 
mobilności oraz poprawianiu stanu dróg i mostów.
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Nasze środki
EBI jest instytucją niezależną finansowo. Pozyskujemy środki 
na międzynarodowych rynkach kapitałowych w drodze emisji 
obligacji.

Dzięki znakomitemu ratingowi kredytowemu możemy 
pozyskiwać środki na korzystnych warunkach. Korzyści te są 
przekazywane naszym klientom.

Jesteśmy jednym z najbardziej ekologicznych wielostronnych 
banków na rynkach światowych. Nasi bankierzy jako pierwsi 
wprowadzili na rynek „zielone obligacje”.



Nasze zobowiązania
• Wysokie standardy środowiskowe i społeczne we wszystkich 

naszych działaniach
• Sprawne zarządzanie, przejrzystość i odpowiedzialność
• Minimalny ślad środowiskowy



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



Europejski Bank Inwestycyjny
U info@eib.org
www.eib.org
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