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Grupa EBI w Polsce w 2018 r. 
 
Europejski Bank Inwestycyjny (Grupa EBI) wspiera inwestycje w Polsce i w pozostałych państwach 
członkowskich UE w celu zmniejszenia różnic w rozwoju regionalnym, wzmocnienia konkurencyjności 
gospodarki i podniesienia standardu życia obywateli. W 2018 r. finansowanie Grupy EBI w Polsce wyniosło 
4,79 mld EUR, z czego 3,74 mld EUR stanowiły kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), a 
1,05 mld EUR stanowiły środki przekazane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w ramach portfela 
gwarancji i inwestycji kapitałowych.  Polska była piątym pod względem wielkości finansowania odbiorcą Grupy 
EBI (po Hiszpanii, Włoszech, Francji i Niemczech). Część finansowania otrzymała wsparcie w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym „planu 
Junckera”. 
 
 
Omówienie 
 
Europejski Bank Inwestycyjny. Tradycyjnie największą część wolumenu kredytowego EBI (2,14 mld EUR, 
tj. 57% łącznych środków przyznanych przez EBI w 2018 r.) stanowią środki na potrzeby infrastrukturalne i 
szeroko zakrojone plany modernizacji w sektorze publicznym. W ich zakres wchodzą projekty realizowane 
przez władze krajowe, regionalne i lokalne w takich dziedzinach, jak rewitalizacja obszarów miejskich, 
transport publiczny lub szkolnictwo wyższe. Kwota kredytów udzielonych na rzecz banków i firm 
leasingowych (udostępniających środki EBI MŚP) wyniosła 973 mln EUR, tj. 26% całości środków. Innym 
istotnym odbiorcą kredytów EBI w 2018 r. byli klienci korporacyjni i grupy energetyczne. 
 
Europejski Fundusz Inwestycyjny. Rok 2018 był dla EFI rekordowy, zarówno w Europie, jak i w Polsce. Na 
szczeblu unijnym EFI przekazał środki w wysokości 10,06 mld EUR w ramach inwestycji kapitałowych i 
portfela gwarancji, co było możliwe dzięki dynamicznemu wzrostowi popytu na finansowanie ze strony 
innowacyjnych przedsiębiorców w Europie, zwiększeniu środków przeznaczonych na sekurytyzację oraz 
wzrostowi wolumenu kredytów ze wsparciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 
(EFIS). Polska nie była wyjątkiem: odnotowano tu 12 transakcji EFI przy 1,05 mld EUR przekazanych środków 
(około 10% łącznej puli środków). 
 
W 2019 r. Grupa EBI będzie nadal wspierać projekty dostosowane do rosnącej dywersyfikacji polskiej 
gospodarki. Będzie promować inwestycje oddziałujące w czterech tradycyjnych obszarach priorytetowych 
banku UE, takich jak: infrastruktura, innowacje i umiejętności, środowisko oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP). 
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Wspieranie infrastruktury strategicznej i miast 
 
W sektorze publicznym w Polsce EBI wspiera rozwój priorytetowej infrastruktury transportowej, w 
szczególności w zakresie linii kolejowych i dróg ekspresowych. Działania te są istotne dla zwiększenia 
konkurencyjności kraju, zapewnienia spójności między różnymi regionami oraz poprawy jakości życia 
Polaków. Projekty podpisanew 2018 r. obejmują kredyt w wysokości 580 mln EUR na modernizację drogi 
ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, kredyt w wysokości 500 mln EUR na drogę ekspresową S61 Via Baltica 
oraz kredyt w wysokości 29 mln EUR na modernizację linii kolejowej PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa w 
południowej Polsce. 
 

EBI finansuje również szereg planów modernizacji realizowanych 
przez polskie miasta, obejmujących mobilność w miastach, projekty 
ekologiczne i mieszkalnictwo socjalne. W 2018 r. bank UE 
sfinansował modernizację floty autobusowej w Warszawie oraz 
tramwajów w Krakowie i na Śląsku. Miasta, takie jak Gorzów, Łódź, 
Poznań i Wrocław, otrzymały środki EBI na programy rewitalizacji i 
rozwoju obszarów miejskich. 
 
Bank wspiera ponadto działania na rzecz zwiększania efektywności 
energetycznej i modernizacji polskich gmin w ramach inicjatywy 
JESSICA (wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji 

w obszarach miejskich), co umożliwia polskim województwom wykorzystanie części środków z funduszy 
strukturalnych UE (EFRR) na podlegające zwrotowi inwestycje w projekty promujące zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich w ramach tzw. funduszy rozwoju obszarów miejskich (UDF). Takie inwestycje przybierają 
formę długoterminowych kredytów preferencyjnych oraz zachęcają do rozwoju współpracy między gminami, 
bankami i inwestorami prywatnymi w Polsce. 
 
Wspieranie spółek i MŚP 
 
Z kredytów bezpośrednich EBI skorzystało wiele spółek. EBI wsparł modernizację i innowacje w sektorze 
chemicznym kredytem dla Grupy Azoty (145 mln EUR) i spółki PCC Rokita (45 mln EUR, inwestycja ze 
wsparciem w postaci gwarancji EFIS). W sektorze energetycznym Europejski Bank Inwestycyjny zawarł ze 
spółką Tauron umowę w sprawie drugiej emisji obligacji hybrydowych spółki o wartości 175 mln EUR (po raz 
pierwszy w historii denominowanych w PLN) również w ramach operacji EFIS. Środki pochodzące z emisji 
obligacji wesprą spółkę Tauron w zakresie wydatków inwestycyjnychna rzecz jej spółki dystrybucyjnej, co 
przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej, a tym samym do poprawy stanu środowiska. 
 
EBI i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) połączyły siły w celu sfinansowania pierwszego w Polsce budynku 
o niemal zerowym zużyciu energii – centrum biznesowo-hotelowego „Posejdon” w Szczecinie, po 
sfinansowaniu podobnych projektów w Niemczech i Skandynawii. Za pośrednictwem BGK Bank udzielił 
inwestorowi Porto Sp. z o.o. kredytu w wysokości 29 mln EUR. Projekt dotyczący budynku Posejdon 
przedstawiono podczas konferencji klimatycznej ONZ COP24, która odbyła się w grudniu 2018 r. w 
Katowicach, jako przykład projektów wspieranych przez bank UE w dziedzinie efektywności energetycznej. 
 
Kredyty na rzecz mniejszych przedsiębiorstw, jako sposób na tworzenie miejsc pracy i wspieranie innowacji, 
będą nadal odgrywać decydującą rolę w gospodarce i dlatego są jednym z priorytetów EBI. Bank UE aktywnie 
współpracuje z 18 polskimi bankami i instytucjami leasingowymi na rzecz poprawy dostępu do 
finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i spółek o średniej kapitalizacji (średnich spółek, 
większych niż MŚP, zatrudniających maks. 3 tys. pracowników) w Polsce przez udzielanie kredytów na 
korzystniejszych warunkach, tj. o niższym oprocentowaniu i z dłuższym terminem zapadalności. W 2018 r. 
EBI zapewnił w Polsce wparcie dla mniejszych przedsiębiorstw na łączną kwotę 627,6 mln EUR, co przyniosło 
korzyści około 17 600 MŚP i pomogło w utrzymaniu 331 000 miejsc pracy. Dzięki EFIS Bank zawarł również 
dwie transakcje syntetycznej sekurytyzacji typu mezzanine (148 mln EUR) na rzecz MŚP i spółek o średniej 
kapitalizacji. 
 
Wdrażanie planu inwestycyjnego dla Europy („Planu Junckera”) 
 
W 2015 r. Komisja Europejska i EBI wspólnie wprowadziły plan inwestycyjny dla Europy („Plan Junckera”) 
jako inicjatywę na rzecz przeciwdziałania słabej koniunkturze gospodarczej utrzymującej się po kryzysie 
finansowym w 2008 r. Cel: wznowienie inwestycji publicznych i prywatnych oraz przywrócenie 
konkurencyjności UE, a tym samym zwiększenie tempa wzrostu i tworzenie miejsc pracy. Jednym z 
podstawowych filarów planu jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który 
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łączy unijne gwarancje budżetowe i zasoby własne EBI. Pozostałe dwa filary obejmują reformę regulacyjną 
oraz wsparcie techniczne za pośrednictwem Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). 
Dzięki wsparciu EFIS EBI może zapewniać finansowanie dla większej liczby operacji obarczonych wyższym 
ryzykiem niż dotychczasowe operacje Banku oraz pełnić funkcję katalizatora dla dalszych inwestycji ze źródeł 
prywatnych i publicznych. 
 
Łączna wartość operacji zatwierdzonych w ramach EFISu w Polsce na dzień 31 grudnia 2018 r. (od momentu 
uruchomieniu „Planu Junckera”) wyniosła 3,7 mld EUR. Operacje te pobudziły w kraju inwestycje o wartości 
prawie 16,2 mld EUR. Poniżej przedstawiono kilka przykładów operacji zatwierdzonych w 2018 r. i objętych 
wsparciem w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. 
 

EFIS / Pierwsze bezpośrednie wsparcie EBI dla uniwersytetów 
medycznych w Warszawie i Poznaniu 
 
Przystosowanie obiektów akademickich do najwyższych 
międzynarodowych standardów stało się celem modernizacji dwóch 
znaczących instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce. Warszawski 
Uniwersytet Medyczny zaciągnął kredyt w wysokości 100 mln PLN 
(24 mln EUR) na budowę najnowocześniejszego zaplecza 
akademickiego, w tym nowego centrum symulacji, i odnowienie 
istniejących budynków kampusu. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
zaciągnął kredyt w wysokości 114,7 mln PLN (27,3 mln EUR) na budowę 

nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego i Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej oraz 
rozbudowę i remont dwóch szpitali uniwersyteckich. Były to pierwsze kredyty bezpośrednie, których EBI 
udzielił polskim uczelniom. 
 
EFIS / Realizacja planów rewitalizacji Wałbrzycha nabiera rozpędu 
 
Miasto Wałbrzych otrzymało kredyt w wysokości 60 mln PLN (14 mln EUR) 
na sfinansowanie szeroko zakrojonych planów rewitalizacji, które mają 
przekształcić to dawne miasto górnicze w atrakcyjne miejsce do życia. 
Finansowanie przyczyni się do regeneracji infrastruktury miejskiej (budynków 
i dróg) oraz zwiększy skuteczność działań na rzecz zwiększenia 
efektywności energetycznej. Była to pierwsza transza środków przekazanych 
przez EBI na rzecz miasta – łączne zaangażowanie Banku może wynieść 
120 mln PLN (28 mln EUR). Zdaniem EBI żadne miasto ani żaden region 
Polski i Europy nie powinny pozostać w tyle w procesie przechodzenia z 
gospodarki opartej na węglu na gospodarkę niskoemisyjną. 
 

EFIS / Uruchomienie programu budowy mieszkalnictwa socjalnego w 
Poznaniu 
 
Po raz pierwszy udzielono kredytu miejskiemu przedsiębiorstwu 
mieszkalnictwa komunalnego w Poznaniu (Zarządu Komunalnych 
Zasobów Lokalowych, ZKZL) na sfinansowanie budowy lub remontu około 
1160 mieszkań socjalnych dla osób o niskich dochodach i 14 komunalnych 
zakładów opieki zdrowotnej w Poznaniu. Kredyt będzie również 
przeznaczony na powiązaną infrastrukturę techniczną, taką jak sieć 
wodociągowa, kanalizacja, sieć dróg miejskich, garaże i naziemne miejsca 
parkingowe. Dzięki tym środkom nowe lub wyremontowane mieszkania 
socjalne będą dostępne dla prawie 3 tys. osób. 

 
EFIS / Pierwsza operacja syntetycznej sekurytyzacji Alior Banku w 
Polsce na rzecz MŚP 
 
EBI i EFI połączyły siły w celu udzielenia Alior Bankowi gwarancji w 
wysokości 1,4 mld PLN (335,3 mln EUR) w ramach portfela MŚP 
obejmującego transze uprzywilejowane i mezzanine o wartości 1,5 mld PLN 
(349 mln EUR). Była to pierwsza syntetyczna sekurytyzacja MŚP w Polsce, 
w której wspólnie uczestniczyły EBI i EFI. Transakcja ma wesprzeć małe i 
średnie polskie przedsiębiorstwa za pośrednictwem kredytów udzielanych 
na preferencyjnych warunkach, z niższym oprocentowaniem i dłuższymi 
okresami spłaty.  
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Najważniejsze informacje o Grupie EBI 
 
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego składa się z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), który 
powstał w 1958 r., i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), utworzonego w 1994 r. Europejski Bank 
Inwestycyjny jest instytucją unijną udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa 
członkowskie UE. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych 
inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
konwergencji regionalnej oraz realizacji działań w dziedzinie klimatu w Europie i poza nią. Europejski 
Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest specjalistycznym ramieniem EBI, które dostarcza europejskim 
pośrednikom finansowym rozwiązania w zakresie finansowania ryzyka mające wspierać MŚP i spółki o 
średniej kapitalizacji oraz innowacyjność. 
 
Finansowanie Grupy EBI w 2018 r. wyniosło łącznie 64,2 mld EUR, przy czym zatwierdzono 854 operacji. 
Środki te pobudziły na całym świecie inwestycje na łączną kwotę 230 mld EUR. 
 
EBI sprzyja również ożywieniu gospodarczemu w Europie przez wdrażanie Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Do końca 2018 r. Grupa EBI przekazała w ramach EFIS 
70,4 mld EUR, uruchamiając tym samym inwestycje na łączną kwotę 375,5 mld EUR. Stanowi to 75% 
docelowej kwoty 500 mld EUR, która ma zostać osiągnięta w ciągu pięciu lat (do 2020 r.). 
 
EBI jest niezależny pod względem finansowym. Pozyskuje większość środków na międzynarodowych 
rynkach kapitałowych w drodze emisji obligacji. 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w internecie pod adresem: www.eib.org/poland; 
www.eif.org/poland 
 

 

Ogólne osiągnięcia Grupy EBI w 2018 r. 
Łączna wartość finansowania 
Grupy EBI wyniosła 

64,2 mld EUR. 

Do końca 2018 r. Grupa EBI zatwierdziła w ramach 

EFIS środki w wysokości 70,4 mld EUR na 
prawie 1000 transakcji finansowania, które mają wesprzeć 
inwestycje o wartości 375 mld EUR od powstania EFIS. 

13,5 mld EUR 
Wsparcie Grupy EBI w obszarze innowacji 
i umiejętności, w tym edukacji 
i infrastruktury cyfrowej. 

23,3 mld EUR 
Wsparcie Grupy EBI dla MŚP i spółek 
o średniej kapitalizacji – największa część 
udzielonych przez nas kredytów. 

12,25 mld EUR na wsparcie 
kluczowej infrastruktury w sektorach 
transportowym i energetycznym, jak również 
infrastruktury miejskiej. 

15,15 mld EUR na rzecz projektów 
środowiskowych wspierających efektywne 
wykorzystanie zasobów i zrównoważony rozwój. 

 
 

Więcej informacji na temat działalności EBI w Polsce można znaleźć w internecie pod adresem: 
www.eib.org/poland 
 
Kontakt dla mediów: 
 
Andrea Morawski 
Tel.: +352 4379-83427 
E-mail: a.morawski@eib.org 
 
Sekretariat Biura Prasowego 
Tel.: +352 4379-21000 
Faks: +352 4379-61000 
E-mail: press@eib.org 
www.eib.org/press 

Ogólne dane do kontaktu: 
 
Europejski Bank Inwestycyjny 
98-100 boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
 
Punkt informacyjny 
Tel.: +352 4379-22000 
Faks: +352 4379-62000 
E-mail: info@eib.org 
www.eib.org 
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