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Rok pod znakiem cyfryzacji, agendy miejskiej 
i zielonych inwestycji  
Rok 2021 był dla Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego kolejnym udanym rokiem działalności na polskim 
rynku. Łączna wartość finansowania wyniosła 6,5 mld EUR, a działalność kredytowa Banku przyczyniła się do 
wzrostu gospodarczego Polski i pomogła zareagować na kryzys. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił 
kredytów w wysokości 5,68 mld EUR, a Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) – jednostka zależna EBI specjalizująca 
się we wspieraniu małych firm – wniósł kolejne 805,4 mln EUR w postaci gwarancji i inwestycji kapitałowych. 

W 2021 roku w Polsce kontynuowano finansowanie zielonej transformacji polskiej gospodarki. Zawarto nowe 
umowy dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, transportu publicznego i energii odnawialnej, a także inwestycji 
w infrastrukturę cyfrową w gminach, w których ta infrastruktura nie była dostatecznie rozwinięta. Wsparcie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) również utrzymało się na znaczącym poziomie dzięki współpracy z dobrze 
rozwiniętą siecią lokalnych kredytodawców, funduszy inwestycyjnych i firm leasingowych.

2,161 mld EUR
Infrastruktura

1,78 mld EUR
Sektor MŚP 

Inwestycje 
Grupy EBI

W POLSCE 
w 2021 r.

1,459 mld EUR
Innowacje

1,1 mld EUR
Środowisko

• Łączna wartość finansowania udzielonego przez 
Grupę EBI wyniosła 6,5 mld EUR. Kwota ta objęła 
znaczne inwestycje w infrastrukturę, innowacje 
i środowisko, a także duże wsparcie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw.

• Około 38% środków wykorzystano do wspierania 
inwestycji w infrastrukturę i działań władz lokalnych, 
transportu niskoemisyjnego oraz gospodarki 
ściekowej.    

• Rekordowo duży odsetek finansowania Grupy EBI –  
aż 42% – przeznaczono działania wspierające ochronę 
klimatu i zieloną transformację w Polsce.

„Udało nam się w zeszłym roku podpisać umowy na finansowanie 
projektów o łącznej wartości 6,5 mld euro. Jest to rekordowe osiągnięcie 
w ponad trzydziestoletniej historii działalności Banku w Polsce.  Dowodzi 
to, że Grupa EBI jest gotowa w krótkim czasie dostarczyć finansowanie 
do kluczowych gałęzi gospodarki, a jednocześnie poradzić sobie ze 
skutkami kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Rok 2022 stawia 
przed nami jeszcze większe wyzwania – będziemy wspierać kraje 
borykające się ze skutkami wojny w Ukrainie. Z pewnością Polska będzie 
największym beneficjentem tego wsparcia”. 

Teresa Czerwińska
Wiceprezes EBI
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Europejski Bank Inwestycyjny
Kwoty udostępnione na działania w Polsce

5,68 mld EUR

Finansowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki 
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymały od Grupy EBI finansowanie w wysokości 1,78 mld EUR, z czego około 
640 mln EUR przeznaczono na łagodzenie odczuwanych przez mniejsze firmy skutków pandemii COVID-19. Około 
65% finansowania Grupy dla tych firm pochodziło z EBI w postaci kredytów, a około 35% z EFI w postaci gwarancji i 
inwestycji kapitałowych. 

Po przekazanej w 2020 roku pierwszej transzy w wysokości 500 mln PLN (ok. 112 mln EUR), Polskiemu Funduszowi 
Rozwoju (PFR) przyznano dodatkowe finansowanie w wysokości 2 mld PLN (ok. 440 mln EUR) w celu wsparcia jego 
programu „Tarczy Finansowej”. 

Pomoc dla lokalnych przedsiębiorstw kontynuowano, rozwijając długoterminowe relacje z lokalnymi bankami i 
innymi instytucjami finansowymi, takimi jak PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, Europejski Fundusz Leasingowy, BNP 
Paribas Bank Polska oraz Bank Ochrony Środowiska. 

W ramach wspólnej operacji realizowanej przez EBI i EFI Grupa podpisała porozumienie w sprawie przeciwdziałania 
skutkom pandemii z Grupą Santander Bank. Na jego mocy zawarto z Santander Leasing SA transakcję 
sekurytyzacyjną na kwotę około 2 mld PLN, która pomoże Grupie Santander Bank Polska rozszerzyć finansowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, zapewniając im uwolnienie kapitału oraz ochronę przed stratami. Jest 
to pierwsza transakcja sekurytyzacji syntetycznej wsparta przez Europejski Fundusz Gwarancyjny – instrument 
utworzony przez Grupę EBI i państwa członkowskie UE w celu zwalczania gospodarczych skutków pandemii. 

Zaangażowanie EFI w polską gospodarkę sięgnęło 805,4 mln EUR w porównaniu do około 660,4 mln EUR w 2020 
roku. Finansowanie dla sektora MŚP wniosło również wkład w działania wspierające ochronę klimatu. Bank 
Ochrony Środowiska otrzymał od EBI kredyt w wysokości 75 mln EUR, z czego co najmniej 50% przeznaczono na 
projekty mające na celu ochronę środowiska.
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Transformacja ekologiczna i energetyczna 

Wartość kredytów EBI wspierających zieloną transformację polskiej gospodarki drugi rok z rzędu osiągnęła 
42% rocznego finansowania, co oznacza wzrost z 41% w 2020 roku. Kluczowym elementem zmian wspierających 
działania w dziedzinie klimatu jest wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. 

Finansowanie EBI wspomaga wdrażanie planów dekarbonizacji największych polskich firm energetycznych. Na 
przykład Tauron i Energa zainwestują w modernizację sieci dystrybucyjnej, aby ułatwić przyłączanie nowych 
odbiorców (w tym mikroinstalacji). Tauron otrzymał 2,8 mld PLN (ok. 624 mln EUR) kredytu w ramach największej 
w historii Banku transakcji w zakresie finansowania przedsiębiorstw w Polsce (w związku z celami innymi niż rozwój 
infrastruktury transportowej). Inwestycje w sieć dystrybucyjną są niezbędnym elementem bezpiecznej transformacji 
polskiego sektora energetycznego i warunkiem dalszej dekarbonizacji oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej.

EBI wsparł również PKN Orlen finansowaniem w wysokości 180 mln EUR przeznaczonym na projekty związane z 
energią odnawialną i budową biorafinerii oraz działania badawczo-rozwojowe.

Łącznie w 2021 roku Grupa EBI wydała w Polsce 1,1 mld EUR na działania w zakresie zrównoważonej transformacji 
energetycznej i zasobów naturalnych. 
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Transformacja cyfrowa i innowacje

Kwota finansowania projektów związanych z innowacjami, cyfryzacją i rozwojem kapitału ludzkiego wzrosła do 
1,459 mld EUR w porównaniu z 1,225 mld EUR w 2020 roku. EBI szczególnie angażował się w przedsięwzięcia mające 
na celu poprawę łączności internetowej w całym kraju. 

Bank przyznał firmie Nexera kredyt w wysokości do 325 mln PLN (ok. 73 mln EUR) na budowę szybkich połączeń 
internetowych na obszarach Polski o niższej gęstości zaludnienia. W ramach tego projektu w pięciu województwach 
(warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim) powstanie do 2023 roku 
infrastruktura światłowodowa poprawiająca dostęp do internetu dla około 530 tys. gospodarstw domowych i 1400 
szkół. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. 

Ponadto firma telekomunikacyjna Światłowód Inwestycje otrzymała z EBI 600 mln PLN (ok. 130 mln EUR) kredytu. Do 
końca 2025 roku sieć tej firmy ma objąć 2,4 mln gospodarstw domowych.

Europejski Bank Inwestycyjny i Ministerstwo Finansów zawarły również dwie umowy kredytowe dotyczące 
finansowania grantów na badania przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki (365 mln EUR) oraz wsparcia 
działań w zakresie badań, rozwoju i innowacji w 70 instytutach badawczych związanych z Polską Akademią Nauk na 
terenie całego kraju (177 mln EUR).  
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Europejski Fundusz Inwestycyjny
Kwoty udostępnione na działania w Polsce

805,4 mln EUR

Zrównoważony rozwój miast i regionów

EBI kontynuuje finansowanie planów zrównoważonego rozwoju oraz rewitalizacji polskich miast i regionów. 
W 2021 roku Grupa EBI przeznaczyła 2,161 mld EUR (ok. 38% całości swojego finansowania w Polsce) na wspieranie 
inwestycji w infrastrukturę i działań władz lokalnych. Kraków, Wrocław, Szczecin i Częstochowa uzyskały 
dofinansowanie na poprawę infrastruktury miejskiej, w tym budowę systemów gospodarki wodno-kanalizacyjnej, 
rewitalizację dzielnic, utworzenie terenów zielonych i niskoemisyjny transport miejski. Po Wrocławiu i Górnym Śląsku 
będą kursować nowe tramwaje, a po Częstochowie autobusy elektryczne. 

Po zrealizowanym w 2020 roku we współpracy z Ostrowem Wielkopolskim projekcie pilotażowym EBI uruchomił 
wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) program wsparcia polskich miast o liczbie ludności do 100 
tys. mieszkańców, którego wartość wynosi 700 mln PLN (ok. 157 mln EUR). W tym roku spodziewane są kolejne 
projekty. Osobny kredyt dla BGK w wysokości 600 mln PLN (ok. 133 mln EUR) ma na celu finansowanie socjalnych i 
przystępnych cenowo mieszkań w całej Polsce.

EBI wspierał również modernizację infrastruktury transportowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
środowiska. Krajowemu Funduszowi Drogowemu zarządzanemu przez BGK we współpracy z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad wypłacono kredyt w wysokości 240 mln EUR. Kwota ta sfinansuje nową obwodnicę 
– część drogi S6 – która usprawni ruch wokół trzech nadmorskich miast znanych jako Trójmiasto: Gdańska, 
Gdyni i Sopotu (750 tys. mieszkańców). Droga S6 będzie biec równolegle do wybrzeża Bałtyku; stanowiąc część 
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), połączy ona północną Polskę z multimodalnym korytarzem TEN-T 
Bałtyk-Adriatyk.

Sektor kolejowy w Polsce otrzymał impuls rozwojowy dzięki znacznemu kredytowi EBI dla największego polskiego 
operatora przewozów dalekobieżnych PKP Intercity. EBI i PKP Intercity podpisały umowę na kwotę 2 mld PLN, 
która pomoże spółce sfinansować strategiczny program modernizacji taboru w celu zwiększenia częstotliwości, 
bezpieczeństwa i atrakcyjności dalekobieżnych podróży kolejowych w całym kraju, jak też poprawy dostępności 
usług dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
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Andrea Morawski 
+352 4379-83427
+352 691 284 349
a.morawski@eib.org

Katarzyna Karpiuk 
+48 22 3100522
+48 502 355 687
k.karpiuk@ext.eib.org

Biuro Grupy EBI w Polsce
Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
+48 22 3100500
warsaw@eib.org

Sekretariat Biura Prasowego
+352 4379-21000
+352 4379-61000
press@eib.org
www.eib.org/press

OGÓLNE DANE DO KONTAKTU:

Europejski Bank Inwestycyjny
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Punkt informacyjny
+352 4379-22000
+352 4379-62000
info@eib.org  –  www.eib.org

Ogólne osiągnięcia Grupy EBI w 2021 r.

Na całym świecie W Polsce

Rekordowy rok pod  
względem finansowania 

Wartość projektów zatwierdzonych przez  
Grupę EBI wyniosła

95 mld EUR
zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią

Wartość polskich projektów 
wspieranych

przez Grupę EBI wyniosła

6,5 mld EUR   
co stanowi 1,16% polskiego PKB

45 mld EUR
finansowania z Grupy EBI 

na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw

1,78 mld EUR
finansowania z Grupy EBI

dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Działania w dziedzinie klimatu na 
całym świecie

51%
 wszystkich projektów EBI w 2021 roku miało 

charakter ekologiczny  

Działania wspierające ochronę 
 klimatu w Polsce

42%
wszystkich projektów Grupy EBI 

miało charakter ekologiczny
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