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EBI W SKRÓCIE
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem Unii Europejskiej. Jesteśmy 
największą na świecie wielostronną instytucją finansową oraz jednym z 
największych podmiotów finansujących działania związane z klimatem.

Od momentu założenia w 1958 roku EBI zainwestował ponad bilion euro 
w projekty realizowane w Europie i na całym świecie. Działania na rzecz 
klimatu są nieodłącznym elementem wszystkich naszych wysiłków. 
Nasza działalność skupia się na następujących obszarach priorytetowych: 
klimat i środowisko, rozwój, innowacyjność i kwalifikacje, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, infrastruktura oraz spójność.

Europejski Fundusz Inwestycyjny, będący częścią Grupy EBI, wspiera małe 
i średnie przedsiębiorstwa w zakresie finansowania nowej działalności, 
wzrostu, innowacji, badań i rozwoju, zatrudnienia oraz rozwoju regional-
nego.

EBI współpracuje z innymi instytucjami UE w celu zacieśniania integracji 
europejskiej, promowania rozwoju w Unii Europejskiej i wspierania 
realizacji jej polityki. Działania te wykraczają poza terytorium Europy: EBI 
prowadzi działalność w ponad 160 krajach i co roku przyczynia się do 
poprawy standardu życia milionów ludzi w Unii Europejskiej i na całym 
świecie.

Wzajemne powiązania są centralnym elementem działalności EBI od 
początku jego istnienia. W całej Europie inwestycje EBI zbliżają do siebie 
kraje UE. W ramach jednostki EBI Global, którą powołano w 2022 roku z myślą 
o zwiększeniu oddziaływania naszych środków w obszarze finansowania 
rozwoju, pomagamy rozwiązywać globalne problemy oraz stymulować 
wzrost i tworzyć nowe możliwości na wszystkich kontynentach.

W czasach, gdy kwestionuje się wartość multilateralizmu, działalność EBI 
stale przypomina o sile zintegrowanych działań europejskich.





W wyniku pandemii COVID-19 świat stanął w obliczu nagłego kryzysu 
związanego z ochroną zdrowia i sytuacją gospodarczą. Pojawiła się pilna 
potrzeba opracowania szczepionki oraz rozwiązań ograniczających 
rozprzestrzenianie się wirusa. EBI zapewnił środki na opracowanie i produkcję 
szczepionek przeciwko COVID-19 oraz udzielił znacznego wsparcia na 
rzecz innych działań w zakresie ochrony zdrowia w Unii Europejskiej i poza 
nią. Grupa EBI wniosła także znaczący wkład w unijne działania mające 
na celu ograniczenie skutków gospodarczych kryzysu dla europejskich 
przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Gdy tylko zaczął ustępować kryzys związany z pandemią COVID-19, Rosja 
najechała na Ukrainę i wywołała w ten sposób nowy globalny kryzys. W 
ramach międzynarodowej reakcji na zaistniałą sytuację Bank uruchomił 
wsparcie finansowe w postaci pakietu solidarnościowego EBI dla Ukrainy, 
aby pomóc temu krajowi w zaspokojeniu pilnych potrzeb. Ponadto wspólnie 
z Komisją Europejską EBI dąży do zapewnienia dodatkowego finansowania, 
aby umożliwić rządowi Ukrainy dalsze świadczenie niezbędnych usług 
publicznych dla obywateli, którzy pozostali w kraju.

Jako największy na świecie wielostronny kredytodawca pomagamy w 
rozwoju gospodarczym, tworząc miejsca pracy oraz promując równość 
i zrównoważony rozwój. Współpracujemy z podmiotami publicznymi 
i prywatnymi, a miarą naszego sukcesu jest to, w jakim stopniu nasza 
działalność pomaga społeczeństwu oraz podnosi standard życia obywateli.

Inwestycje EBI aktywnie wspierają zieloną transformację. Jako bank 
klimatyczny UE swoimi działaniami na całym świecie EBI przyczynia się 
do realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego – 
międzynarodowego traktatu w sprawie zmiany klimatu – oraz celów ONZ w 
zakresie zrównoważonego rozwoju. Na realizację działań w na rzecz klimatu 
i zrównoważonego ekologicznie rozwoju w najbliższych dziesięciu latach 
przeznaczyliśmy bilion euro.



przeznaczone na inwestycje 
wspierane przez działania EBI

przeznaczone na zielone 
inwestycje

przeznaczone na finansowanie 
zrównoważonej energii  

i zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów naturalnych 

uruchomionych inwestycji 
ogółem

pozyskane na rynkach 
obligacji  

finansowania z Grupy EBI

przeznaczone na finansowanie 
mniejszych przedsiębiorstw

miejsc pracy utrzymanych  
w małych firmach

*  Dane liczbowe dotyczą MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, które korzystały ze wsparcia EBI w 2022 r. lub ze wsparcia EFI w okresie od października 2021 r. do września 
2022 r. w wyniku umów podpisanych z pośrednikami do końca 2022 r.

przeznaczone na pobudzenie 
innowacji, cyfryzacji  
i kapitału ludzkiego

260  
mld EUR 

4,9  
bln EUR 

72,45  
mld EUR 

36,5  
mld EUR

44,28 
 mld EUR 

14,11  
mld EUR

18,72  
mld EUR 5,3 mln*

15,52  
mld EUR

NASZE ODDZIAŁYWANIE 
W 2022 ROKU



ludzi mających dostęp do 
bezpiecznej wody pitnej 

nowych abonentów mających 
dostęp do usług 5G

osób korzystających z lepszego 
standardu świadczeń zdrowotnych, 

w tym szczepień przeciwko COVID-19

gospodarstw domowych mających 
dostęp do elektryczności 

dodatkowych przejazdów 
transportem publicznym

mocy wytwórczej elektrowni 
w 100% z odnawialnych źródeł 

energii

ludzi mających dostęp do 
lepszych warunków sanitarnych

ludzi lepiej chronionych przed 
powodziami

ukraińskich uchodźców w ośrodkach 
recepcyjnych lub tymczasowych 

miejscach zakwaterowania

570,1 mln 234 700

25,4 mln 17 mln 

150,4 mln

8,5 mln

6,6 mln

15 800 MW 3,1 mln 

*  Łączne finansowanie z Grupy EBI poza Unią Europejską obejmuje – oprócz EBI Global – projekty EFI poza Unią Europejską i projekty EBI w krajach Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Finansowanie z EBI w 2022 roku wyniosło 65,15 mld EUR, 
w tym 10,82 mld EUR w ramach działalności EBI Global*

https://www.eib.org/en/about/key-figures




WSPARCIE  
DLA UKRAINY
Europejski Bank Inwestycyjny solidaryzuje się z władzami Ukrainy i ukraińskim 
narodem. Wspiera niepodległą Ukrainę.

W ramach skoordynowanej unijnej i międzynarodowej reakcji na zaistniały 
kryzys Bank uruchomił wsparcie finansowe w postaci pakietu solidarnościowego 
EBI dla Ukrainy, aby pomóc rządowi ukraińskiemu w zaspokojeniu pilnego 
zapotrzebowania na środki finansowe. Ponadto wspólnie z Komisją Europejską 
EBI dąży do zapewnienia dodatkowego finansowania, aby umożliwić rządowi 
Ukrainy dalsze świadczenie niezbędnych usług publicznych dla ludzi, którzy 
pozostali w kraju, i zagwarantowanie im stałego dostępu do żywności, środków 
medycznych oraz paliwa, a także wspiera projekty w dziedzinie transportu, 
energii, rozwoju obszarów miejskich i technologii cyfrowych. W 2022 roku 
zatwierdzono dwa duże pakiety finansowania:

•  pierwszy pakiet w wysokości 668 mln EUR – tuż po rozpoczęciu wojny – aby 
pomóc rządowi Ukrainy w opłaceniu pilnych potrzeb;

•  drugi pakiet w wysokości 1,59 mld EUR na naprawę uszkodzonej 
infrastruktury i wznowienie krytycznych przedsięwzięć, podpisany w lipcu 
2022 roku. Nieco ponad 1 mld EUR z tego pakietu wypłacono na pomoc 
temu krajowi w naprawie zniszczonych dróg, mostów i linii kolejowych.

Instytut EBI, społeczna i kulturalna jednostka Banku UE, zaoferował również 
2,5 mln EUR na pomoc humanitarną dla Ukraińców dotkniętych wojną. Bank 
pomógł w przeznaczeniu 59 mln EUR środków w formie dotacji na naprawę 
pociągów i linii kolejowych w Ukrainie, budowę tymczasowych mostów w 
miejscach, w których zostały one zniszczone przez wojnę, oraz poprawę opieki 
zdrowotnej i sytuacji mieszkaniowej osób zmuszonych do opuszczenia swoich 
domów.

Bank zaoferował również Ukrainie dotacje o wartości prawie 18 mln EUR 
z Funduszu Powierniczego Wsparcia Technicznego na rzecz Partnerstwa 
Wschodniego, aby pomóc społecznościom w opiece nad około 700 000 osób, 
które uciekły ze swoich domów. Fundusz partnerstwa wspierają Austria, Francja, 
Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja i Wielka Brytania. EBI współpracuje z 
europejskimi partnerami w celu zbadania dalszych możliwości wspierania 
Ukrainy i ukraińskich uchodźców.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
EBI znalazł się na pierwszej linii frontu działań Unii Europejskiej podjętych 
w reakcji na pandemię COVID-19. Aby zapewnić natychmiastową pomoc, 
połączył siły z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Światowa 
Organizacja Zdrowia oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz 
Dzieci.

Nadzwyczajne wsparcie ze strony Grupy EBI umożliwiło małym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz innowacyjnym przedsiębiorstwom typu start-up 
dalsze inwestowanie pomimo mocno niepewnej sytuacji rynkowej. Dzięki 
naszemu europejskiemu funduszowi gwarancyjnemu przewidujemy 
uruchomienie środków w wysokości 200 mld EUR na wsparcie tych 
przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, 
ale mają szansę na przetrwanie na rynku.

EBI pomógł również w sfinansowaniu opracowania i zakupu szczepionek 
przeciwko COVID-19, rozwiązań mających na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa oraz innych projektów w dziedzinie zdrowia 
publicznego niwelujących skutki kryzysu wywołanego przez pandemię.

EBI udziela kredytu w wysokości 15 mln EUR 
młodej firmie Spindiag GmbH na sfinansowanie 

rozwoju platformy testów diagnostycznych 
opartych na technice PCR, które mają być 
stosowane w placówkach służby zdrowia.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
http://www.eib.org/covid-19


Podczas pandemii EBI zapewnił finansowanie 
firmie Eggtronic – włoskiemu przedsiębiorstwu 
typu start-up, które wynalazło energooszczędny 
konwerter mocy. Konwertery tej marki, z uwagi na 
dużą efektywność energetyczną, charakteryzują 
się też znacznie mniejszym śladem węglowym niż 
podobne urządzenia innych firm.



KLIMAT I ENERGIA
Walka ze skutkami zmiany klimatu jest największym globalnym 
wyzwaniem naszego pokolenia. Od osiągnięcia celów klimatycznych 
będzie zależeć dobrostan naszych dzieci. Cele EBI w zakresie klimatu i 
energii wyznaczają nowe standardy, zarówno w Europie, jak i poza nią. 
Nie wspieramy już projektów związanych z paliwami kopalnymi, a do 2025 
roku przeznaczymy 50% naszych inwestycji na działania w dziedzinie 
klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Inwazja Rosji na Ukrainę wpędziła Europę w kryzys energetyczny, przez co 
potrzeba działania stała się jeszcze pilniejsza. Inwazja przypomniała nam o 
tym, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych dostaw energii 
– energia jest bowiem kwestią bezpieczeństwa, a dekarbonizacja kwestią 
strategicznej autonomii.

Operacje EBI przyspieszają zielony wzrost i dekarbonizację gospodarek. 
Wspieramy projekty związane z efektywnością energetyczną i energią 
odnawialną, które umożliwiają zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i 
wzmocnienie naszego bezpieczeństwa energetycznego. Wszystkie nasze 
działania przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu społecznego i 
gospodarczego.

Inwestycje EBI pomagają również szczególnie narażonym społecznościom 
w radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu poprzez ochronę 
bioróżnorodności i promowanie zrównoważonego rolnictwa. Chronimy 
zasoby naturalne i dbamy o bezpieczne środowisko dla przyszłych pokoleń. 
Każdy wspierany przez EBI projekt – czy to w dziedzinie innowacji, małych 
przedsiębiorstw, czy też infrastruktury – musi być zgodny z naszymi celami 
klimatycznymi.

https://www.eib.org/climate




INNOWACYJNOŚĆ
Innowacje utrzymują konkurencyjność Europy i przyczyniają się do 
tworzenia wartościowych miejsc pracy. EBI wspiera innowacyjność na 
wielu etapach i promuje pomysły, które przyczyniają się do poprawy 
standardu życia.

Wspieramy zarówno badania i rozwój na dużą skalę, jak i małe, 
wyspecjalizowane firmy. Nasze inwestycje w takich sektorach jak 
telekomunikacja, lotnictwo, medycyna i cyfryzacja to nasz znak 
jakości, dzięki któremu pozyskujemy dla tych projektów dodatkowe 
środki finansowe z sektora prywatnego. Grupa EBI umożliwia firmom 
europejskim tworzenie i rozwój najnowocześniejszych technologii.

Dzięki kredytom EBI uczelnie wyższe budują i rozbudowują swoje zaplecze 
badawcze, a przedsiębiorstwa typu start-up zwiększają zatrudnienie i 
ulepszają wyposażenie. Wsparcie EBI pozwala przekuwać nowatorskie 
koncepcje w sukcesy biznesowe.

EBI zapewnił wsparcie firmie Anaconda – 
hiszpańskiej spółce, która jako pierwsza 

opracowała opłacalną metodę leczenia 
pomagającą lekarzom w ratowaniu życia  

i ograniczaniu niepełnosprawności po udarze.

https://www.eib.org/innovation




WŁĄCZENIE
EBI wzmacnia pozycję małych firm i młodych ludzi oraz wspiera kobiety 
przedsiębiorców, ułatwiając im dostęp do kredytów i szkoleń. Umożliwiamy 
osobom o niskich dochodach, samozatrudnionym i mikroprzedsiębiorcom 
uzyskanie finansowania i korzystanie z usług doradztwa biznesowego w 
celu pomyślnej realizacji ich projektów.

Zazwyczaj wysokość udzielanego przez nas kredytu nie przekracza 
połowy łącznego kosztu projektu. Zaangażowanie EBI ma być czynnikiem, 
który przyciągnie podmioty sektora prywatnego i zachęci je do większych 
inwestycji w projekty.

EBI jest największym kredytodawcą małych 
przedsiębiorstw na Bałkanach Zachodnich, który 
zapewnia pomoc prawie 30 tys. firm i przyczynia 

się do utrzymania pół miliona miejsc pracy. 
Dzięki naszym działaniom ponad 1800 szkół  

w Serbii ma szybsze łącza internetowe i lepszy 
sprzęt cyfrowy, a w czasie pandemii nauczyciele 

mogli oferować uczniom możliwość zdalnego 
uczenia się w domu.





ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ
Pozyskujemy środki na międzynarodowych rynkach kapitałowych w 
drodze emisji obligacji. Dzięki znakomitemu ratingowi kredytowemu 
możemy pozyskiwać środki na korzystnych warunkach i przekazywać te 
korzyści naszym klientom.

Eksperci EBI w dziedzinie rynków kapitałowych stworzyli i rozwinęli 
rynek zielonych i zrównoważonych obligacji. Jesteśmy największym 
ponadnarodowym emitentem zielonych obligacji, które wspierają 
inwestycje w energię odnawialną, efektywność energetyczną, czystą 
wodę i lepsze warunki sanitarne.

http://www.eib.org/investor_info




EBI GLOBAL
EBI Global, jednostka EBI odpowiedzialna za rozwój, została utworzona 
w 2022 roku w celu zwiększenia oddziaływania naszych środków w 
obszarze finansowania rozwoju. W ciągu ostatniej dekady (2012–2022) 
EBI zainwestował poza Unią Europejską ponad 70 mld EUR, każdego roku 
pozyskując miliardy środków na inwestycje z sektora prywatnego. EBI 
Global wzmacnia oddziaływanie EBI przez nawiązywanie bliższych relacji 
z lokalnymi społecznościami, firmami i instytucjami na całym świecie.

EBI zwiększy swoje wsparcie dla lokalnych instytucji mikrofinansowych w 
regionach, których mieszkańcy często nie mają dostępu do banków. Dzięki 
dostępności kredytów przedsiębiorstwa zatrudniają więcej osób, kobiety 
stają się niezależne, zmniejsza się liczba przesiedleń, a gospodarstwa 
domowe mają szansę wyjść z ubóstwa.

Zwiększymy dostępność wiedzy fachowej EBI w dziedzinie poszczególnych 
sektorów na poziomie lokalnym, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem 
z lokalnymi partnerami. Świadczymy niezależne usługi doradcze, czerpiąc z 
doświadczeń zdobytych podczas pracy w wielu krajach i sektorach. Usługi 
te mogą być świadczone jako uzupełnienie produktów finansowych EBI 
bądź niezależnie od jakichkolwiek operacji finansowania.

Podczas pandemii COVID-19 małe 
przedsiębiorstwa w Kongu uzyskały od EBI 

wsparcie w postaci uczciwie oprocentowanych 
kredytów, dzięki czemu mogły uniknąć zadłużania 

się u nieformalnych kredytodawców stosujących 
bardzo wysokie stopy oprocentowania. Wsparcie 

Banku dla tych przedsiębiorstw przynosi też 
korzyści społecznościom, w których prowadzą 

one działalność.

https://www.eib.org/en/global/
http://www.eib.org/global




Zmiana klimatu, pandemia COVID-19 oraz inne kryzysy wymagają od nas 
przekazywania większych środków na inwestycje – w ramach współpracy 
z naszymi międzynarodowymi i krajowymi bankami partnerskimi 
będziemy przekazywać nie miliardy, lecz biliony, a to możliwe jest dzięki 
nawiązywaniu przez nas nowych partnerstw oraz dalszej współpracy z 
globalnymi instytucjami finansowymi. Co najważniejsze, zaangażowanie 
EBI zachęca sektor prywatny do udziału w inwestycjach, co z kolei 
przyciąga nowe inwestycje.

Same kraje rozwijające się, aby osiągnąć cele ONZ w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju i cele porozumienia paryskiego dotyczące przeciwdziałania 
zmianie klimatu, potrzebują dodatkowych inwestycji w wysokości ponad 
2 bln EUR rocznie.

Jako bank klimatyczny Unii Europejskiej EBI wspiera Europejski Zielony 
Ład – unijny plan, zgodnie z którym polityka klimatyczna, energetyczna, 
transportowa i podatkowa UE ma ograniczyć emisje gazów cieplarnianych 
o co najmniej 55% do 2030 roku (w porównaniu z poziomami emisji z 1990 
roku). Ponieważ Unia Europejska odpowiada jedynie za 10% światowych 
emisji, EBI Global pomoże rozszerzyć działania Unii w dziedzinie 
dekarbonizacji poza jej granice i tym samym przyczyni się do realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu.

EBI Global jest kluczowym partnerem Komisji Europejskiej w realizacji jej 
programu Global Gateway o wartości 300 mld EUR, którego celem jest 
wspieranie projektów poprawiających łączność światową i regionalną w 
dziedzinach: cyfryzacji, ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, 
energetyki i edukacji. Kredyty na rozwój oraz partnerstwa finansowe 
przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, podnoszenia 
standardu życia na obszarach wiejskich, zwiększania innowacyjności miast 
i wzmocnienia gospodarki.

EBI Global wspiera kraje dążące do osiągnięcia równości płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet w miejscu pracy przez nawiązywanie współpracy z 
przedsiębiorstwami kierowanymi przez kobiety. Pomagamy milionom 
ludzi, którzy nie mają dostępu do czystej wody, elektryczności, szczepionek, 
dobrej opieki zdrowotnej i odpowiednich systemów utylizacji odpadów.





NASZE  
ZOBOWIĄZANIE
Europejski Bank Inwestycyjny ponosi odpowiedzialność wobec obywateli 
UE. Bank wspiera projekty, które promują priorytety i cele Unii Europejskiej, 
m.in w dziedzinach klimatu i zrównoważenia środowiskowego, innowacji 
i umiejętności, infrastruktury, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
spójności i rozwoju. EBI dba o to, by każdy wspierany przez nas projekt – 
czy to w sektorze energetycznym, transportu, przemysłu, czy też rolnictwa 
– był dostosowany do celów porozumienia paryskiego. Dysponujemy 
kadrą ekonomistów, inżynierów, analityków finansowych i specjalistów 
ds. klimatu, którzy codziennie współpracują z lokalnymi ekspertami, 
instytucjami i rządami na całym świecie.

http://www.eib.org/cr






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 
rozbudowaną siecią biur lokalnych i regionalnych w Europie i poza jej granicami.

EFI wspiera małe przedsiębiorstwa, ułatwiając im dostęp do finansowania w 
Europie i w wielu krajach poza nią. EFI tworzy i realizuje projekty w zakresie 
kapitału wysokiego ryzyka i kapitału wzrostu, gwarancji oraz instrumentów 
mikrofinansowych w celu wspierania innowacji i zatrudnienia.

EBI Global jest międzynarodową jednostką EBI odpowiedzialną za rozwój. 
Jednostka ta, utworzona w 2022 roku, kontynuuje wieloletnie zaangażowanie EBI 
w finansowanie rozwoju, działań na rzecz klimatu, innowacji i zrównoważonego 
rozwoju na całym świecie.

02/2023    PL pdf: ISBN 978-92-861-5474-4


	EBI W SKRÓCIE
	NASZE ODDZIAŁYWANIE W 2022 ROKU
	Finansowanie z EBI w 2022 roku wyniosło 65,15 mld EUR, w tym 10,82 mld EUR w ramach działalności EBI

	WSPARCIE  DLA UKRAINY
	COVID-19
	KLIMAT I ENERGIA
	Podczas pandemii EBI zapewnił finansowanie firmie Eggtronic - włoskiemu przedsiębiorstwu typu start-

	INNOWACYJNOŚĆ
	WŁĄCZENIE
	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
	EBI Global
	NASZE  ZOBOWIĄZANIE
	W skład Grupy EBI wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

