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Sprawozdanie z 
działalności  

Część I

Sprawozdanie roczne 2006

Sprawozdanie roczne 2006 Grupy EBI składa się z trzech oddzielnych części:

➾   sprawozdania z działalności na temat działalności Grupy EBI w ciągu ubiegłego  
roku i perspektyw na przyszłość;

➾   sprawozdania finansowego zawierającego sprawozdanie finansowe Grupy EBI, EBI,  
Instrumentu Inwestycyjnego Kotonu, Funduszu Powierniczego FEMIP i EFI wraz z  
dodatkowymi notami objaśniającymi;

➾   sprawozdania statystycznego zawierającego, w formie wykazu, projekty  
sfinansowane i długi zaciągnięte przez EBI w 2006 roku wraz z listą projektów EFI.  
Zawiera również sumaryczne tabele za ubiegły rok i ostatnie pięć lat.

Na CD-Romie załączonym do niniejszej publikacji czytelnicy znajdą informacje zawarte 
we wszystkich trzech częściach a także elektroniczne wersje tych części w niektórych 
językach.

Sprawozdanie roczne jest dostępne również na stronie internetowej Banku pod adresem: 
www.eib.org/report.
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Grupa EBI: główne dane

Europejski Bank Inwestycyjny
Działalność w 2006 roku (w milionach EUR)

Kredyty podpisane 45 761

w Unii Europejskiej �9 850
w krajach partnerskich 5 911

Kredyty zatwierdzone 53 371

w Unii Europejskiej 45 559
w krajach partnerskich 7 811

Kredyty wypłacone 36 802

ze środków własnych Banku �6 5�5
ze środków budżetowych  267

Środki pozyskane (przed swapami)  48 050(1)

w walutach Wspólnoty 26 5�5
w walutach krajów trzecich 21 515

Sytuacja na dzień 31.12.2006

Zaległe należności i płatności  

Kredyty ze środków Banku �10 911

Gwarancje udzielone  68

Finansowanie ze środków budżetowych 1 982

Długi zaciągnięte krótko-, średnio- i długoterminowe 246 576
Fundusze własne 31 172

Suma ogólna bilansu 289 158
Zysk za rok 2 566
Kapitał subskrybowany 163 654

z tego wpłacony i do wpłacenia 8 183

Europejski Fundusz Inwestycyjny
Działalność w 2006 roku

Umowy podpisane 2 728

Kapitał ryzyka (�4 fundusze)  688(2)

Gwarancje (54 operacje) 2 040

Sytuacja na dzień 31.12.2006

Portfel 14 910

Kapitał ryzyka (244 fundusze) � 774(2)

Gwarancje (188 operacji) 11 1�6
Fundusze własne 694

Suma ogólna bilansu 771
Zysk za rok 49
Kapitał subskrybowany 2 000

z tego wpłacony 400

1) Środki pozyskane w ramach 
globalnego upoważnienia 

dotyczącego zaciągania długów 
na 2006 rok, w tym wstępne 

pozyskanie funduszy na kwotę 
2,9 mld EUR w 2005 roku.

2) Oprócz tego istnieją fundusze 
funduszów NEOTEC i Dahlia, 

dla których stworzono odrębne 
instrumenty, w których EFI ma 

udziały w wysokości 50 mln i 
75 mln EUR (mandat kapitału 

ryzyka i fundusze własne).
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Sprawozdanie  
finansowe 2006

E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p

Volume II

Financial Report

Annual Report 2006

 AKTYWA 31.12.2006

1.   Gotówka w kasie, salda rozliczeń z bankami centralnymi 
i bankami pocztowymi  ................................................................................................................ 14 676

2.   Bony skarbowe uprawnione do redyskontowania w 
bankach centralnych  ....................................................................................................................... 2 701 696

3.  Kredyty i zaliczki na rzecz instytucji kredytowych
a) płatne na żądanie ............................................................................................................................. 165 224
b) inne kredyty i zaliczki  ............................................................................................................... 14 598 �26
c) kredyty  ................................................................................................................................................................. 115 846 949

130 610 499

4.  Kredyty i zaliczki na rzecz klientów
a) kredyty  ................................................................................................................................................................. 141 866 00�
b) rezerwy celowe  .................................................................................................................................... - 82 417

141 783 586

5.   Dłużne papiery wartościowe, w tym papiery 
wartościowe o stałej kwocie dochodu
a) wyemitowane przez instytucje publiczne  ..........................................  719 292
b) wyemitowane przez innych kredytobiorców ............................... 10 572 110

11 291 402

6.   Udziały lub akcje oraz inne papiery wartościowe o 
zmiennej kwocie dochodu .......................................................................................................  1 671 533

7.   Wartości niematerialne i prawne  ........................................................................... 5 131

8.    Rzeczowe aktywa trwałe  ........................................................................................................ 219 884

9.  Inne aktywa
a) dłużnicy różni  .......................................................................................................................................... 29� 211
b) dodatnie wartości odtworzenia ............................................................................ 14 �15 907

14 609 118

10.   Kapitał subskrybowany wezwany, ale jeszcze 
niewpłacony oraz należności z tytułu rezerwy ............................. 1 444 700

11.  Rozliczenia międzyokresowe  .......................................................................................... 80 726

 AKTYWA RAZEM 304 432 951

Grupa EBI:  
skrócony bilans 

na dzień 31 grudnia 2006 roku (w tysiącach euro)

 PASYWA 31.12.2006

 1.   Zobowiązania wobec instytucji kredytowych
a)  terminowe z ustaloną datą spłaty lub ustalonym 

okresem wezwania do spłaty  .................................................................... 218 967

218 967

2.  Zadłużenie udokumentowane certyfikatami
a) dłużne papiery wartościowe w obiegu .................................................... 251 742 47�
b) inne ............................................................................................................................................................................ 1 090 202

252 832 675

3.  Inne zobowiązania
a) wierzyciele różni  ................................................................................................................................ 1 48� 201
b) zobowiązania różne  .................................................................................................................... �9 7�9
c) ujemne wartości odtworzenia  .................................................................................. 15 4�7 071

16 960 011

4.  Rozliczenia międzyokresowe  344 285

5.  Rezerwy  
a) pracowniczy fundusz emerytalny  ...................................................................... 869 174

869 174

 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 271 225 112

6.  Kapitał
– subskrybowany  ...................................................................................................................................... 16� 65� 7�7
– do pokrycia którego nie wystawiono wezwania  ...................... -155 471 050

8 182 687

7.  Rezerwy skonsolidowane
a) fundusz rezerwowy  ...................................................................................................................... 16 �65 �74
b) rezerwy dodatkowe  .................................................................................................................... 2 511 �42

18 876 716

8.  Fundusze na instrument finansowania strukturalnego 1 250 000

9.  Fundusze na operacje kapitału ryzyka 1 663 824

10.   Fundusz ogólnego ryzyka bankowego,  
po podziale zysku 0

11.  Zysk za rok finansowy:
Przed podziałem zysku z funduszu ogólnego ryzyka 
bankowego 2 259 612
Podział zysku za rok z funduszu ogólnego ryzyka 
bankowego  .......................................................................................................................................................... 975 000

  Zysk do podziału  3 234 612

  KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 33 207 839

  PASYWA RAZEM 304 432 951
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W 2006 roku, na krótko przed 50. rocznicą swojego 
powstania, EBI opierał swoją działalność na nowej 
strategii uchwalonej rok wcześniej przez Radę Guber-
natorów. Ta strategia ma trzy cele: stara się wzmocnić 
efekt dźwigni wywierany przez jego operacje, finan-
sowanie w Unii skupia się na sześciu priorytetach 
europejskich, a finansowanie poza Unią jest dosto-
sowane do polityki zewnętrznej Unii.

W 2006 roku Europejski Bank Inwestycyjny pożyczył 
w sumie 45,8 mld EUR. Kredyty dla ówczesnych 25 
państw członkowskich UE, na kwotę �9,8 mld EUR, 
stanowiły 87% wolumenu jego działalności. Europej-
ski Fundusz Inwestycyjny – ramię Grupy EBI specjali-
zujące się w kapitale ryzyka i dostarczyciel poręczeń 
dla MŚP – zainwestował około 700 mln EUR w fun-
dusze kapitału ryzyka i udzielił poręczeń na łączną 
kwotę 2 mld EUR dla portfeli kredytowych MŚP ban-
ków i instytucji finansowych. EBI, w celu sfinansowa-
nia swojej działalności, pozyskał ogółem 48 mld EUR 
na międzynarodowych rynkach kapitałowych w dro-
dze ponad �00 emisji obligacji w 24 walutach.
 

Wzmocnienie efektu dźwigni  

Efekt dźwigni wywierany przez operacje Banku 
można zwiększyć przez zacieśnienie współpracy z 
innymi instytucjami publicznymi lub prywatnymi w 
celu wykorzystania synergii płynących z połączenia 
wiedzy i doświadczenia oraz kombinacji dotacji z kre-
dytami. W tym względzie Komisja Europejska, spe-
cjalizująca się w udzielaniu dotacji, jest naturalnym 
partnerem EBI. W 2006 roku zapoczątkowano trzy 
nowe wspólne inicjatywy w celu poszerzenia wyko-
rzystania funduszy strukturalnych Komisji (których 
budżet na lata 2007-201� został znacznie zwiększony 
- do �08 mld EUR) z pomocą EBI. Dzięki temu będzie 
możliwa alokacja części funduszy strukturalnych na 
inżynierię finansową w celu wsparcia MŚP i mikro-
przedsiębiorstw (JEREMIE) lub rozwoju miejskiego i 
społecznego (JESSICA). Trzecia inicjatywa (JASPERS) 
- finansowana przez Komisję, Grupę EBI i EBOR - ofe-
ruje bezpłatną pomoc techniczną w identyfikowaniu 

i realizacji projektów infrastruktury, które kwalifikują 
się do finansowania z funduszy strukturalnych.
 

EBI i Komisja połączyły również siły w celu wspierania 
innowacji oraz badań i rozwoju. Nowe instrumenty 
finansowe umożliwiają większy podział ryzyka i 
mobilizację dodatkowego kapitału, publicznego 
lub prywatnego. EFI przejmie natomiast odpowie-
dzialność za zwiększenie dostępu, szczególnie MŚP 
na wczesnym etapie rozwoju, do finansowania w 
ramach programu ramowego na rzecz konkurencyj-
ności i innowacji (2007-201�). 
 
 

Sześć priorytetów w Unii

Zadaniem Grupy EBI w Unii Europejskiej jest sku-
teczny wkład w realizację, za pośrednictwem dobo-
rowego zestawu projektów, celów Unii i mobilizacja 
funduszy na te projekty z innych środków. Ten cel 
– wyznaczony przez Radę Gubernatorów – przed-
kładania jakości nad ilość projektów wyjaśnia nie-
znaczny spadek wolumenu kredytów udzielonych 
w 2006 roku (�9,8 mld EUR wobec 42 mld EUR w 
2005 r.). Grupa EBI szacuje, że w 2006 roku jej kredyty 
wsparły inwestycje na łączną kwotę około 120 mld 
EUR, z czego dwie trzecie na najuboższych obszarach 
Unii. Grupa EBI, która odnotowała bardziej stabilny 
wolumen kredytów i nieznaczny wzrost liczby per-
sonelu, skupia się na wnoszeniu wartości dodanej 
poprzez bardziej skomplikowane projekty i bardziej 
innowacyjne produkty finansowe. Jest zaangażo-
wana we wspieranie inwestycji we wszystkich 27 
państwach członkowskich, chociaż pierwszeństwo, 
pod relatywnym względem, przyznaje się inwesty-
cjom w nowych państwach członkowskich.

Sześć priorytetów UE, które w 2006 roku były przed-
miotem kredytów EBI w Unii, to: spójność społeczna 
i gospodarcza, wsparcie dla innowacji, transportowe 
sieci europejskie TEN, zrównoważony rozwój, wspar-
cie dla MŚP oraz zrównoważone, konkurencyjne i 
bezpieczne dostawy energii. Każdy z tych prioryte-
tów jest opisany oddzielnie i szczegółowo w pierw-

Przesłanie Prezesa
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szej części sprawozdania z działalności, natomiast 
pełną listę kredytów EBI można znaleźć w publiko-
wanym oddzielnie raporcie statystycznym.
 

Wsparcie dla polityki zewnętrznej Unii 
Europejskiej

Wkład EBI poza Unią Europejską polega na realiza-
cji aspektów finansowych unijnej polityki pomocy i 
współpracy dla krajów partnerskich. Te kraje można 
podzielić na trzy szerokie kategorie: kraje kandydu-
jące i potencjalne kraje kandydujące, kraje grani-
czące z UE na południu i wschodzie, kraje partnerskie 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Azji i Ameryki Łaciń-
skiej. W każdej z nich EBI ma pewną rolę do odegra-
nia, jak to wyjaśniono w stosownych rozdziałach 
niniejszego sprawozdania z działalności.

W grudniu 2006 roku Rada Europejska potwierdziła 
wagę, jaką przywiązuje do działalności EBI poza UE, 
przyznając mu nowe mandaty zewnętrzne na łączną 
kwotę 27,8 mld EUR (2007-201�), co w porównaniu 
do poprzednich mandatów stanowi wzrost o ponad 
jedną trzecią. Głównym celem tych mandatów jest 
przygotowanie przyszłych państw członkowskich 
do akcesji i wsparcie dla polityki sąsiedztwa Unii. 
Nowe mandaty dla krajów AKP wejdą w życie w 
2008 roku.
 

Dobre zarządzanie
 

Nowe inicjatywy i produkty finansowe w Unii Euro-
pejskiej, nowe mandaty poza UE – to wszystko jest 
dowodem na to, że EBI, po 49 latach działalności, 
wciąż jest nowoczesną i dynamiczną instytucją 
finansową. Bank stosuje najlepszą praktykę mię-
dzynarodową również w zarządzaniu. W ostatnich 
latach podjął szereg środków w celu usprawnienia 
różnych funkcji kontroli, zwiększenia przejrzystości 
i rozwinięcia stosunków ze społeczeństwem obywa-
telskim. Społeczna odpowiedzialność firmy stała się 

stałym przedmiotem jego troski i w tym zakresie w 
przyszłości można spodziewać się dalszych postę-
pów. Druga część niniejszego sprawozdania z dzia-
łalności, podobnie jak raport na temat społecznej 
odpowiedzialności Banku, jest poświęcona kwestii 
ładu korporacyjnego; osoby zainteresowane tym 
aspektem działalności Banku powinny przeczytać 
obie te publikacje.

Philippe Maystadt
Prezes Grupy Europejskiego Banku  

Inwestycyjnego
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Operacyjny plan działań na lata  
2007-2009

Nowa strategia zapoczątkowana w 2005 roku stanowi podstawę planu operacyjnego Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Bank, aby móc ją zrealizować, musi być gotowy do wspierania projektów o 
wysokiej potencjalnej wartości dodanej, nawet jeżeli są to projekty obarczone wysokim ryzykiem. 
Szczegółowy plan operacyjny został przedstawiony w publicznie dostępnym dokumencie o nazwie 
operacyjny  plan  działań,  obejmującym  okres  trzech  lat:  2007-2009.  Określono  sześć  priorytetów 
działalności EBI w Unii Europejskiej; są to: spójność gospodarcza i społeczna w powiększonej Unii, 
wsparcie dla innowacji, rozwój sieci transeuropejskich i sieci dostępowych, zrównoważony rozwój, 
wsparcie  dla  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  oraz  promocja  zrównoważonej,  konkurencyjnej  i 
bezpiecznej energii. 

Połączenie środków i know-how UE i EBI

Priorytety Banku w zakresie udzielania kredytów w 
Europie dostosowano w celu odzwierciedlenia ewo-
lucji polityk Unii Europejskiej zgodnie z perspekty-
wami finansowymi na lata 2007-201�, związanych 
z nimi nowych mechanizmów współfinansowania 
łączących środki budżetowe UE i kredyty EBI, oraz 
nowych inicjatyw z udziałem Banku, Komisji i państw 
członkowskich. W 2006 roku zapoczątkowano wiele 
nowych inicjatyw operacyjnych, które w najbliższych 
latach będą miały duży wpływ na działania Banku 
jako kredytodawcy, dostarczyciela usług doradczych 
lub zarządcy funduszy i programów unijnych.

W 2006 roku zapoczątkowano trzy inicjatywy zaczy-
nające się na literę J - JASPERS, JEREMIE i JESSICA. 
Każda z nich na swój sposób wykorzystuje synergie 
płynące z wykorzystania know-how oraz połącze-
nia dotacji i kredytów, przyczyniając się do poprawy 
jakości i skuteczności produktów, jakie EBI oferuje 
swoim klientom. 

➾  JASPERS (Wspólna Pomoc dla Projektów w 
Europejskich Regionach) to program pomocy 
technicznej, którego głównym celem jest iden-
tyfikacja i przygotowanie dużych projektów 
mogących ubiegać się o finansowanie w ramach 
funduszy strukturalnych. Solidny zespół, którego 
kierownictwo znajduje się w siedzibie głównej 
Banku w Luksemburgu, ale eksperci pracują w 
biurach regionalnych w Warszawie, Wiedniu i 

Bukareszcie, pomoże dwunastu nowym pań-
stwom członkowskim w przygotowaniu wyso-
kiej jakości projektów w celu uzyskania jak 
największych korzyści ze znaczących dotacji z 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
na lata 2007-201�. Pracownicy oddelegowani z 
EBI i EBOR a także eksperci wynagradzani przez 
Komisję Europejską będą udzielać porad, zapew-
niać koordynację, dokonywać opracowania i 
przeglądu projektów, usuwać przeszkody, uzu-
pełniać braki i identyfikować problemy. Praca 
nad przygotowywaniem projektów już się roz-
poczęła; chodzi tu o inwestycje, których wartość 
przekracza 25 mln EUR.

➾  JEREMIE (Wspólne Środki Europejskie dla Mikro-, 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw) to wspólna 
inicjatywa Grupy EBI i Komisji Europejskiej mająca 
na celu poprawę dostępu małych przedsię-
biorstw, w tym przedsiębiorstw na wczesnym 
etapie rozwoju i przedsiębiorstw ubiegających 
się o mikrokredyty, do finansowania. JEREMIE 
umożliwia państwom członkowskim i regionom 
wykorzystanie części funduszy strukturalnych 
w celu uzyskania zestawu instrumentów finan-
sowych, które stworzono specjalnie z myślą o 
wsparciu dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Te 
środki będą zarządzane przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny; zostaną uzupełnione i wzmocnione 
przez Bank i innych kredytodawców, a następnie 
udostępnione instytucjom specjalizującym się w 
dziedzinie kapitału ryzyka, finansowania MŚP i 
mikrokredytów.



Sprawozdanie z działalności 2006 9 Grupa EBI

Operacyjny plan działań na lata 2007-2009

➾   JESSICA (Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz 
Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich) jest 
inicjatywą Komisji Europejskiej wspieraną przez 
EBI, w której uczestniczy również Bank Rozwoju 
Rady Europy. JESSICA wykorzystuje mechanizmy 
inżynierii finansowej w celu wspierania inwesty-
cji na rzecz zrównoważonej odnowy miejskiej 
w kontekście polityki regionalnej UE. Państwa 
członkowskie mogą wykorzystać część swo-
ich alokacji w ramach funduszy strukturalnych 
na inwestycje w fundusze rozwoju miejskiego, 
które skupiają się na generujących dochód pro-
gramach odnowy miejskiej. Bank może odgry-
wać ważną rolę poprzez współfinansowanie 
tych programów lub nawet zostać mianowany 
przez władze państw członkowskich zarządcą 
funduszy JESSIKI.

Podział ryzyka wspiera nową strategię Banku

Powstały dwa nowe instrumenty finansowe łączące 
środki budżetowe UE i kredyty EBI. Program finanso-

wania zgodnie z systemem podziału ryzyka, kon-
centrujący się na inwestycjach sektora prywatnego 
w badania, rozwój i innowacje, wykorzysta unijne 
środki budżetowe i rezerwy EBI w celu zabezpiecze-
nia ryzyka związanego z projektami i promotorami, 
którzy posiadają rating poniżej jakości inwestycyj-
nej, ale przyczyniają się do stymulowania inwestycji 
technologicznych mających fundamentalne znacze-
nie dla gospodarki europejskiej. Instrument gwa-
rancji kredytowych dla projektów transportowych 
TEN również wykorzysta unijne środki budżetowe i 
rezerwy EBI w celu ubezpieczenia ryzyka dochodów 
przez określony czas po ukończeniu projektów TEN w 
wypadku powolnego wzrostu ruchu drogowego. Te 
nowe, wspólne instrumenty UE i EBI stanowią uzupeł-
nienie innych innowacyjnych produktów opracowa-
nych we współpracy z bankami komercyjnymi. 

Energia – sektor zyskujący wysoki priorytet

Energia stała się jednym z priorytetów polityki Unii 
Europejskiej i Banku, który w swoim operacyjnym 
planie działań na lata 2007-2009 umieścił ją wśród 
celów priorytetowych. EBI nie po raz pierwszy udziela 
kredytów w sektorze energii, ale nadanie temu sekto-
rowi statusu priorytetowego oznacza przydzielenie 
większej liczby wykwalifikowanych pracowników i 
środków na ten cel.

Ten nowy cel priorytetowy otrzymał nazwę „zrów-
noważona, konkurencyjna i bezpieczna energia”: 
wszystkie te trzy składniki są jednakowo ważne. 
Wyznaczono pięć dziedzin, na które, zgodnie z 
wytycznymi polityki UE, EBI będzie udzielać kre-
dytów. Te dziedziny to: efektywność energetyczna, 
badania, rozwój i innowacje w sektorze energii, 
bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw wewnętrz-
nych (w tym transeuropejskich sieci energetycz-
nych) i zewnętrznych (w tym rurociągów i terminali 
gazu LNG).

W operacyjnym planie działań na lata 2007-2009 
określono również cele ilościowe: kredyty podpisane 
w wysokości 4 mld EUR rocznie na wszystkie pięć 
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dziedzin łącznie, w UE i poza nią. Jednym z podceli 
jest pożyczanie 600-800 mln EUR rocznie na projekty 
energii odnawialnej, z czego 50% ma przypaść na 
produkcję energii elektrycznej przy wykorzystaniu 
źródeł energii odnawianej.

Priorytety działalności poza UE

Poza Unią Europejską EBI w najbliższych latach 
będzie działać w ramach wielu nowych mandatów. 
Wysokość dostępnych funduszy została znacz-
nie zwiększona. W ramach nowych mandatów 
EBI będzie mógł udzielić kredytów do wysokości 
27,8 mld EUR w latach 2007-201�, w porówna-
niu do 20,7 mld EUR w ramach mandatów na lata 
2000-2006.

Dla krajów przedakcesyjnych przewidziano kre-
dyty do wysokości 8,7 mld EUR. Te kraje to: kraje 
przystępujące i kandydujące (Chorwacja, Turcja i 
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) oraz 
potencjalne kraje kandydujące (Albania, Bośnia 
i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia wraz z Koso-
wem). Poprzedni mandat przedakcesyjny obej-
mował kwotę 10,2 mld EUR, ale te środki były 
przeznaczone również na kredyty dla obecnych 
dwunastu nowych państw członkowskich. 

EBI kieruje się europejską polityką sąsiedztwa w 
przyznawaniu kredytów dla krajów graniczących z 
UE na południu i wschodzie. O wadze, jaką UE przy-
wiązuje do krajów sąsiadujących świadczy fakt, że 
w latach 2007-201� zostanie im udostępnione  
12,4 mld EUR, co jest największym w historii 
mandatem na operacje poza Unią Europejską. 
Ten mandat pozwoli EBI na sprostanie wyso-
kim oczekiwaniom dotyczącym działalności w 
śródziemnomorskich krajach partnerskich (8,7 
mld EUR w porównaniu do 4,6 mld EUR w latach 
2000-2006, nie licząc kredytów w Turcji) i, jedno-
cześnie, na rozpoczęcie operacji na wschodzie (w 
Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii, Armenii, Azerbej-
dżanie i Gruzji).

W Azji i Ameryce Łacińskiej EBI przyzna kredyty 
do wysokości �,8 mld EUR w latach 2007-201�. 
Dla Afryki Południowej udostępniono 900 mln EUR 
(poprzednio: 825 mln EUR). Kraje Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku są objęte Umową z Kotonu, która została 
zawarta w 2000 roku na okres 20 lat. Wysokość kre-
dytów EBI określają kolejne protokoły finansowe. 
W ramach obecnego protokołu udostępniono  
2 mld EUR z Instrumentu Inwestycyjnego (odna-
wialnego funduszu finansowanego ze składek 
państw członkowskich za pośrednictwem Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju) i 1,7 mld EUR z fun-
duszy własnych Banku. W 2008 roku Instrument 
Inwestycyjny zostanie uzupełniony o kolejne  
1,1 mld EUR, natomiast Bank przeznaczy 2 mld 
na kredyty ze środków własnych. Do tego należy 
dodać 400 mln EUR na subwencje do odsetek  
i pomoc techniczną1.

Operacyjny plan działań na lata 2007-2009

1  Szczegóły na temat działalności EBI w ra-
mach mandatu poza UE można znaleźć 
w stosownych rozdziałach niniejszego 
sprawozdania z działalności. 
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Operacyjny plan działań na lata 2007-2009

Zrównoważony rozwój i dobre zarządzanie

Zrównoważony rozwój pozostanie głównym wymo-
giem we wszystkich działaniach Banku, zarówno w 
Unii Europejskiej jak i poza nią. Ze zrównoważonym 
rozwojem są zazwyczaj związane trzy cele: ochrona 
środowiska, równość i spójność społeczna oraz 
dobrobyt gospodarczy. Te trzy cele potwierdziła 
Rada Europejska w czerwcu 2006 roku, przyjmując 
odnowioną strategię zrównoważonego rozwoju. W 

tym kontekście EBI udoskonala techniki identyfikacji, 
oceny i monitorowania projektów w celu zapewnie-
nia, że przy ocenie wartości dodanej danego projektu 
uwzględnia się kryterium zrównoważonego rozwoju. 
Bank będzie nadal rozwijał zdolności w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i informował udziałow-
ców i opinię publiczną o swoich działaniach. W tym 
kontekście warto odnotować, że EBI obecnie doko-
nuje przeglądu oświadczenia w sprawie zrównowa-
żonego rozwoju opublikowanego na jego stronie 
internetowej.

Rada Dyrektorów 
EBI zatwierdza co 
roku operacyjny 
plan działań na 
kolejne trzy lata
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Działalność Grupy EBI w 2006 roku
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Wspólne cele i sektory

W 2006 roku główne sektory, na które Bank przezna-
czył kredyty w najuboższych regionach, to: transport 
i komunikacja (4�%), energia (14%) oraz woda, kana-
lizacja i odpady (18%).

Jeżeli chodzi o transport, EBI pożyczył �20 mln 
EUR na budowę odcinków autostrady M�-M�5. 
Ta autostrada jest częścią sieci transeuropejskiej i 
łączy Budapeszt, stolicę Węgier, ze słabiej rozwinię-
tymi regionami we wschodniej części tego kraju. 
Budowa autostrady ma wielkie znaczenie dla roz-
woju wschodnich obszarów Węgier i ich integracji 
z Unią Europejską. Od czasu przystąpienia Węgier 
do UE zwiększył się ruch drogowy; te inwestycje 
przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa 
drogowego.

W sektorze przemysłu i usług EBI udzielił kredytu w 
wysokości 25 mln EUR estońskiemu bankowi Hansa-
pank na finansowanie inwestycji dokonywanych 
przez średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające mak-
symalnie � tys. pracowników) w krajach bałtyckich. 
W Estonii Hansapank sam udostępnia fundusze EBI, a 
na Litwie i Łotwie dokonuje tego za pośrednictwem 
banków zależnych. Celem EBI jest poprawa dostępu 
przedsiębiorstw do finansowania średnio- i długoter-
minowego. W krajach bałtyckich kredyty bankowe 

pozostają ważnym źródłem funduszy dla firm, które 
nie zawsze mogą odwołać się do emisji nowych obli-
gacji lub wniesienia kapitału własnego.

W Górach Szkockich EBI pożyczył 60 mln GBP na 
budowę i utrzymanie szkół. Projekt Highland Coun-

Zrównoważony rozwój  
Unii Europejskiej

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem dla regionów, to znaczy obszarów wymagających 
pomocy, które otrzymują również dotacje z funduszy strukturalnych. W 2006 roku EBI prze-
znaczył ponad dwie trzecie swoich kredytów dla najuboższych obszarów Unii Europejskiej2. 
Przystąpienie  dwunastu  nowych  państw  członkowskich  w  2004  roku  znacznie  zwiększyło 
liczbę i procent osób mieszkających w tych regionach. Te obszary znajdują się również w cen-
trum zainteresowania polityki spójności UE, która będzie realizowana w okresie programo-
wania 2007-2013. 

W 2006 roku łączna wysokość kredytów dla regionów w UE-25 osiągnęła 26,7 mld EUR, co  
stanowi 67% wszystkich kredytów. Jeżeli weźmie się pod uwagę 739 mln EUR na projekty w 
Bułgarii i Rumunii, łączna wysokość kredytów dla regionów w UE-27 wyniosła 27,5 mld EUR. 

Rozwój regionalny w UE 

Kredyty indywidualne w 2006 roku: 20,2 mld EUR
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2  Regiony, w których PKB na mieszkańca jest 
niższy niż 75% średniej unijnej i regiony 
mające problemy strukturalne. 
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cil Education Service, realizowany w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego, dotyczy dziesięciu szkół: 
trzech szkół średnich, pięciu nowych szkół podstawo-
wych (w tym jednej z gaelickim językiem nauczania), 
jednej połączonej szkoły podstawowej i średniej oraz 
nowej szkoły dla dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Ten projekt przyczyni się do poprawy 
środowiska edukacyjnego, także poprzez udostęp-
nienie nauczania ustawicznego szerszej społeczności. 
Z biegiem czasu wniesie znaczny wkład do wzrostu 
gospodarczego i rozwoju tego regionu.

Wiele projektów realizowanych w regionach wspiera 
również inne cele priorytetowe. W 2006 roku 59% 
kredytów bezpośrednich przeznaczonych na wspar-
cie dla strategii lizbońskiej, 65% kredytów mających 
na celu poprawę środowiska naturalnego i miej-
skiego oraz 7�% kredytów dla TEN i innych dużych 
sieci europejskich (w tym sieci energetycznych) tra-
fiło do obszarów wymagających pomocy.

Bułgaria i Rumunia

Bułgaria i Romania przystąpiły do UE 1 stycznia 2007 
roku. EBI finansuje projekty w tych dwóch krajach 
już od 1990 roku; na koniec 2006 roku wysokość 
przyznanych kredytów wynosiła łącznie 1,� mld EUR 
w Bułgarii i 4,9 mld EUR w Rumuni. Kredyty EBI, obej-
mujące wszystkie kluczowe sektory gospodarcze 

tych krajów, posłużyły do sfinansowania inwestycji 
niezbędnych do spełnienia kryteriów akcesyjnych i 
ułatwienia ich przyszłej integracji z UE.

Teraz, kiedy Bułgaria i Rumunia są już członkami 
UE, mogą w pełni wykorzystać fundusze udostęp-
niane przez Bank. Ramy wsparcia uzgodnione w 
2006 roku pomiędzy EBI i zainteresowanymi kra-
jami dają wyobrażenie o spodziewanej wysokości 
finansowania w tych dwóch nowych państwach 
członkowskich. To finansowanie będzie uzależ-
nione od konkretnych propozycji projektów, a 
wysokość kredytów EBI dla programów inwesty-
cyjnych w latach 2007-201� może wynieść około 
500-700 mln EUR rocznie w Bułgarii i 1 mld EUR w 
Rumunii. Osią współpracy pomiędzy tymi krajami i 
EBI będzie współfinansowanie z unijnych funduszy 
strukturalnych w ramach trzech programów zaczy-
nających się na literę J  (JASPERS, JEREMIE i JESSICA) 
oraz wspieranie rządów i partnerów prywatnych w 
strukturyzacji i realizacji projektów typu PPP.  

Programy kredytów strukturalnych

Od 2001 roku Bank podpisał szereg kredytów ramo-
wych przeznaczonych na wsparcie, w państwach 
członkowskich, dla programów operacyjnych na 
lata 2000-2006 współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych. Kredyty ramowe służą do finanso-
wania operacji wieloprogramowych, zazwyczaj rea-
lizowanych przez sektor publiczny i stanowiących 
część programów inwestycyjnych, często projektów 
infrastruktury. Celem tych tak zwanych kredytów 
strukturalnych jest wspieranie projektów funduszy 
strukturalnych. Programy kredytów strukturalnych, 
początkowo realizowane w najuboższych regio-
nach Hiszpanii i Włoch, teraz są dostępne również w 
Niemczech, Republice Czeskiej, na Cyprze, Węgrzech, 
Łotwie, w Polsce, Słowacji i Słowenii; kredyty zatwier-
dzone wynoszą łącznie ponad �,5 mld EUR. 

Dzięki inicjatywom JASPERS, JEREMIE i JESSICA 
współpraca pomiędzy Bankiem i funduszami struk-
turalnymi osiągnie nowe apogeum.

Zrównoważony rozwój Unii Europejskiej

3 Poprzednio nazywane „kredytami globalnymi”.

Rozwój regionalny w UE 
Podział kredytów według sektora (2006 r.)

(w milionach)

Kwota w pro-
centach

Komunikacja 8 760 44

Energia 2 857 14

Opieka zdrowotna, edukacja 2 4�6 12

Woda, kanalizacja, odpady 2 115 10

Rozwój miejski 1 446 7

Przemysł 1 4�8 7

Inne usługi 1 169 6

Kredyty indywidualne ogółem 20 220 100

Linie kredytowe� 6 500
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Zrównoważony rozwój Unii Europejskiej

JASPERS :  
pomoc techniczna w  
przygotowywaniu projektów 

W 2006 roku Komisja Europejska połączyła 
siły z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i 
Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, 
ustanawiając JASPERS (Wspólna Pomoc dla 
Projektów w Europejskich Regionach) w celu 
usprawnienia przygotowania projektów 
inwestycyjnych zgłoszonych do finansowa-
nia z funduszy strukturalnych UE i pomocy 
państwom członkowskim w szybszym i bardziej skutecznym wykorzystywaniu dotacji przyzna-
wanych przez Unię. W latach 2007-2013 regionom zostaną udostępnione dotacje na łączną kwotę 
308 mln EUR.

Pomoc w ramach JASPERS jest udzielana beneficjentom nieodpłatnie. JASPERS pomaga w przy-
gotowywaniu wysokiej jakości projektów we wszystkich państwach członkowskich UE objętych 
celem konwergencji, ale pierwszeństwo przyznaje się dużym projektom i programom w dwuna-
stu nowych państwach członkowskich. Pomoc w przygotowywaniu projektów jest dostępna dla 
projektów infrastruktury, których celem jest modernizacja sieci transportu, programów ochrony 
środowiska i inwestycji przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej lub wyko-
rzystujących energię odnawialną. JASPERS wspiera również usprawnienie sieci transportu inter-
modalnego i transportu miejskiego.

JASPERS jest realizowany przez zespół około dwudziestu ekspertów oraz pracowników pomocni-
czych z EBI i EBOR. Do połowy 2007 roku planuje się zatrudnienie, z pomocą finansową Komisji, 
kolejnych trzydziestu dwóch inżynierów i ekonomistów. Działalność w ramach JASPERS jest pro-
wadzona z siedziby głównej EBI w Luksemburgu i trzech biur regionalnych w Warszawie, Wiedniu 
i Bukareszcie. Na koniec 2006 roku zespół JASPERS był zaangażowany w przygotowanie ponad stu 
projektów i programów inwestycyjnych o łącznym koszcie 25 mld EUR.  

Spotkanie EBI z 
regionami w Brukseli
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Zrównoważony rozwój Unii Europejskiej

Większy nacisk

Na okres programowania 2007-201� funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spójności wyznaczono trzy 
cele:

➾  konwergencja: pobudzanie wzrostu w celu osiąg-
nięcia konwergencji najuboższych regionów z 
resztą Unii;

➾  konkurencyjność regionalna i zatrudnienie: poza 
regionami konwergencji, uprzedzanie zmian 
gospodarczych poprzez wzmacnianie konkuren-
cyjności i wspieranie tworzenia nowych i lepszych 
miejsc pracy;

➾  europejska współpraca terytorialna: współpraca 
transgraniczna, transnarodowa i interregionalna 
mająca na celu pogłębianie integracji UE.

W ramach tej odnowionej polityki spójności cel 
konwergencji jest wspierany głównie z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, natomiast  

„konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w 
dużej mierze opiera się na strategii lizbońskiej.

W 2007 roku Bank, w celu dostosowania się do 
nowych ram UE, zastąpi swój tradycyjny cel „spój-
ności społecznej i gospodarczej” (poprzednio zwany 
„rozwojem regionalnym”) celem „konwergencji”. 
Poza regionami konwergencji, celami polityki UE 
wspieranymi przez EBI pozostają: wsparcie dla inno-
wacji, ochrona środowiska, sieci transeuropejskie, 
zrównoważona, konkurencyjna i bezpieczna energia 
oraz wsparcie dla MŚP.

Kredyty EBI przeznaczone na cel konwergencji 
obejmą wyznaczone „regiony konwergencji”, a także 
regiony otrzymujące pomoc przejściową typu „pha-
sing-out” i „phasing-in”, czyli w sumie 11� regionów 
w UE-27 o liczbie mieszkańców 190 mln. Cel kon-
wergencji, na który w najbliższych latach zostanie 
przeznaczonych, jak się szacuje, 40% łącznej wyso-
kości kredytów rocznych, pozostanie jednym z prio-
rytetów Banku. 
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Od tego czasu EBI pożyczył w ramach tej inicjatywy 
45,7 mld EUR. W 2006 roku kredyty na innowacje w 
UE osiągnęły wysokość 10,4 mld EUR – tyle samo, 
co w poprzednim roku, co pozwala przypuszczać, 
że cel Banku zakładający podpisanie kredytów na 
kwotę 50 mld EUR w ciągu bieżącej dekady zosta-
nie przekroczony.

Od 2000 roku około 70% finansowanych inwesty-
cji znajduje się na najuboższych obszarach UE. W 
2006 roku kredyty na projekty dotyczące innowacji 
w najuboższych regionach wyniosły 5,6 mld EUR, 
czyli 59% wszystkich kredytów EBI na innowacje (w 
2005 roku: 8,8 mld EUR, czyli 84%). Finansowanie 
innowacji na obszarach wymagających pomocy 
przyczynia się do równoważenia tendencji do 
koncentrowania tych inwestycji w najbogatszych 
regionach poprzez transfer wiedzy do regonów 
opóźnionych w rozwoju. W ten sposób EBI łączy 
strategię lizbońską z innym priorytetem swojej 
działalności, a mianowicie spójnością społeczną i 
konwergencją.

Trzy duże sektory

Inicjatywa Innowacje 2010, która toruje drogę 
modernizacji technologicznej i dostosowaniu kapi-
tału ludzkiego do gospodarki europejskiej zgodnie 
z założeniami strategii lizbońskiej, koncentruje się na 
trzech dziedzinach inwestycji:

➾  badania, rozwój i innowacje – inwestycje sektora 
prywatnego i publicznego w badania, rozwój 
centrów doskonałości i ośrodków badań akade-
mickich oraz inwestycje typu „downstream” (pro-
dukty i procesy) w sektorze prywatnym;

➾  edukacja i szkolenia – wsparcie dla szkolenia uni-
wersyteckiego poprzez poprawę dostępu do szko-
lenia i kształcenia ustawicznego, włączenie badań 
do projektów szkolnictwa wyższego, moderniza-
cja infrastruktury informatycznej, znajomość tech-
nologii cyfrowych i nauka przez Internet;

➾  rozpowszechnianie technologii i rozwój techno-
logii informacyjnych i telekomunikacyjnych – w 
tym uruchomienie stacjonarnych i mobilnych 
sieci szerokopasmowych i technologii dostępu, 
tworzenie sieci telekomunikacyjnych w wielu sek-
torach (opieka zdrowotna, transport) oraz rozwój 
platform handlu elektronicznego.

Europejski Fundusz Inwestycyjny, jednostka zależna 
EBI, również odgrywa ważną rolę w realizacji strate-
gii lizbońskiej poprzez inwestowanie w fundusze 
kapitału ryzyka, które dostarczają innowacyjnym 
małym i średnim przedsiębiorstwom kapitału właś-
cicielskiego. W 2006 roku Fundusz podpisał umowy 
dotyczące inwestycji w kapitał ryzyka na kwotę  
688 mln EUR; tym samym łączna wysokość jego zaan-
gażowania na koniec roku osiągnęła �,8 mld EUR, 
zainwestowanych w 244 funduszy.

Badania, rozwój i innowacje

Badania, rozwój i innowacje (R&D) w ostatnich latach 
były najważniejszą dziedziną działalności Banku, na 
którą w 2006 roku przeznaczył on kredyty w wysoko-
ści 6,7 mld EUR, z czego połowa trafiła na inwestycje 
w Niemczech. Około 1,9 mld EUR otrzymał niemiecki 
przemysł samochodowy. Projekty w tej dziedzinie 
są niezwykle interesujące dla Banku, gdyż nie tylko 
przyczyniają się do rozwoju najnowocześniejszych 

Wsparcie dla innowacji

Unia  Europejska,  zapoczątkowując  w  2000  roku  strategię  lizbońską,  postawiła  sobie  strate-
giczny cel stworzenia konkurencyjnej,  innowacyjnej  i opartej na wiedzy gospodarki europej-
skiej o zrównoważonym wzroście, z nowymi i lepszymi miejscami pracy i o większej spójności 
społecznej. W 2000 roku Grupa EBI uruchomiła Inicjatywę Innowacje 2010 jako „okienko kredy-
towe” w celu finansowania inwestycji wspierających strategię lizbońską.
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technologii, ale często wspierają również inne cele 
polityki UE, jak na przykład efektywność energe-
tyczna czy redukcja emisji dwutlenku węgla.

EBI finansuje badania, rozwój i innowacje zarówno w 
sektorze prywatnym jak i państwowym. Na przykład 
w Polsce pożyczył, za pośrednictwem ministerstwa 
finansów, 500 mln EUR na pokrycie części wydatków 
budżetowych na rok 2006 na inwestycje kapitałowe 
w: infrastrukturę i sprzęt naukowo-technologiczny, 
stałe koszty wynagrodzenia naukowców zatrud-
nionych w Polskiej Akademii Nauk i państwowych 
instytutach badawczych, akredytowanych uniwer-
sytetach państwowych, politechnikach i podobnych 
instytucjach, oraz granty badawcze dla naukowców. 
W przeciwieństwie do ogólnych tendencji, jakie 
można zaobserwować w UE-25, w Polsce państwo 
jest nadal głównym inwestorem w badania i roz-
wój, zwłaszcza w obliczu tego, że w ostatnich latach 
zmniejszył się udział sektora prywatnego w łącz-
nych nakładach na R&D. Wiele firm zagranicznych 
przeniosło swoje zakłady wytwórcze do Polski, ale 
w większości przypadków badania i rozwój pozo-
stały w ich macierzystych firmach za granicą. Kre-
dyty EBI mają pomóc temu krajowi w odwróceniu tej 
negatywnej tendencji dotyczącej wydatków na R&D 
poprzez stabilizację, a następnie stopniowe zwięk-
szanie publicznych inwestycji w badania i rozwój z 
myślą o pozyskaniu finansowania sektora prywat-
nego poprzez usprawnienie ogólnej infrastruktury 
naukowej.

W Hiszpanii Bank sfinansował rozbudowę parku 
naukowego na Uniwersytecie w Barcelonie. Celem 
tego projektu jest pozyskanie nowego wyposażenia 
dostosowanego do potrzeb firm biomedycznych i 
instytutów nauk przyrodniczych. W tym parku dzia-
łają grupy badawcze zarówno z sektora publicznego 
jak i prywatnego; dostępny jest szeroki zakres urzą-
dzeń technologicznych.
  

Uniwersytety w Mainz, Kaiserslautern, Tübingen 
i Freiburgu – najważniejsze niemieckie ośrodki 
naukowe – otrzymały blisko 900 mln EUR na inwe-

stycje w badania podstawowe i nowoczesne urzą-
dzenia badawcze.

Edukacja i szkolenia

EBI pożyczył ponad 1,9 mld EUR na szereg inwesty-
cji dotyczących kapitału ludzkiego, począwszy od 
budowy lub renowacji budynków szkół i uniwersyte-
tów po programy szkoleniowe. Na przykład sfinanso-
wał kredytem w wysokości 25 mln EUR modernizację 
urządzeń nauczania na Uniwersytecie w Wenecji. Ten 
uniwersytet cieszy się uznaniem w niektórych przed-
miotach humanistycznych. Jego wydziały ekonomii, 
języków obcych, literatury i filozofii są uważane za 
najlepsze we Włoszech. Ten projekt przyczyni się rów-
nież do zachowania światowego dziedzictwa Wene-
cji dzięki renowacji wielu historycznych obiektów i 
dzielnic tego miasta.

Na uniwersytetach niemieckich EBI sfinansował bada-
nia podstawowe. Niemieckiemu Bankowi Odbudowy 
KfW przyznał linię kredytową w wysokości 200 mln 
EUR na wsparcie dla rządowego programu szkolenia 
zawodowego i przedsiębiorczości dla wykwalikowa-
nych pracowników. Celem tego programu jest posze-
rzenie wiedzy i umiejętności uczestników, zwłaszcza 
w zakresie zarządzania, księgowości i prawa, aby uła-
twić im zakładanie własnych firm lub awansowanie 
na wyższe stanowiska w ich branży. Ten program 
jest częścią niemieckiego systemu edukacji wspie-
rającego ludzi w nieakademickim kształceniu usta-
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wicznym. Odgrywa ważną rolę, dostarczając wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w całym łańcuchu 
produkcji i usług, pozwalając na większą elastyczność 
rynku pracy i stopniowe, kumulatywne innowacje.
 

Sektor opieki zdrowotnej, niekiedy w połączeniu z 
edukacją i szkoleniami, również odgrywa ważną rolę 
w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Z tego względu 
EBI sfinansował w 2006 roku modernizację i remont 
szpitali, na przykład szpitala w Pas-de-Calais, szpitali 
w Marsylii i Nicei (Francja), szpitala uniwersyteckiego 
w Rotterdamie (Holandia) oraz Królewskiego Szpitala 
i szpitala Barts w Londynie (Wielka Brytania).

Sieci technologii informacyjnych i 
telekomunikacyjnych

EBI przyznał na inwestycje w te sieci kredyty o łącznej 
wysokości ponad 1,� mld EUR. Te sieci są niezbędne 
do rozpowszechniania informacji i wymiany danych. 
Duże znaczenie ma uruchomienie szerokopasmo-
wych sieci dostępowych. Bank pożyczył 160 mln EUR 
firmie Telecom Italia na inwestycje w sieci szeroko-
pasmowe we Francji. Ten projekt jest częścią strategii 
promotora polegającej na realizacji konkurencyjnych 
projektów na wybranych nowych rynkach w Niem-
czech, Holandii i Francji.

W Pradze Bank sfinansował budowę nowego Cen-
trum Usług Informacyjnych Deutsche Post, pozwa-
lającego na integrację usług dotyczących paczek, 
przesyłek ekspresowych i logistyki. To nowe centrum 
ustanawia wspólną platformę usług informacyjnych 
dla Deutsche Post World Net. Usługi oferowane przez 
tą firmę mają przewagę konkurencyjną dzięki sku-
tecznemu, wydajnemu przetwarzaniu operacji, które 
jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniej-
szych technologii.

Projekty audiowizualne są również tą częścią tech-
nologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, na 
którą Bank przyznaje kredyty. Wsparcie EBI ma na 
celu zwiększenie międzynarodowej konkurencyj-

ności tego sektora. Kredyty dla sektora audiowizual-
nego dotyczą głównie operacji w formule podziału 
ryzyka, które są przygotowywane wraz ze specjali-
stycznymi instytucjami finansowymi. W 2006 roku 
EBI pożyczył również BBC Worldwide 75 mln EUR 
na inwestycje w nową zawartość audiowizualną w 
latach 2006-2008. Nowe produkcje będą obejmować 
głównie filmy dokumentalne, programy przyrodni-
cze i rozrywkowe.

Kredyty w formule podziału ryzyka

Sektor innowacji jest wyjątkowy pod tym względem, 
że często działa na krawędzi nowych technologii, 
torując w nich nowe drogi. W rezultacie standardowe 
kredyty często nie mogą finansować inwestycji, któ-
rym potrzebne są produkty finansowe w formule 
podziału ryzyka.

EBI, świadomy tego stanu rzeczy, utworzył Instru-
ment Finansowania Strukturalnego (IFS), który 
umożliwia wspieranie projektów priorytetowych 
i promotorów posiadających rating poniżej jako-
ści inwestycyjnej. IFS przeznacza część nadwyżki 
Banku na zabezpieczenie wiążącego się z tym wyż-
szego ryzyka kredytowego. Ten instrument nie jest 
przeznaczony wyłącznie dla innowacji; może być 
wykorzystywany również w innych sektorach. W 
2006 roku Rada Gubernatorów zatwierdziła pod-
wyższenie rezerw z 750 mln EUR do 1,25 mld EUR; 
ustaliła również globalny pułap przyszłych alokacji 
kapitałowych w ramach tego instrumentu na kwotę 
�,75 mld EUR.

Część Instrumentu Finansowania Strukturalnego 
zostanie przeniesiona do nowego programu 
podziału ryzyka o nazwie Program Finansowania 
zgodnie z Systemem Podziału Ryzyka (RSFF), który 
został wzmocniony udziałem Komisji Europejskiej. 
Komisja wykorzystuje część środków dostępnych 
w ramach 7. Badawczego Programu Ramowego na 
zabezpieczenie ryzyka kredytowego. Począwszy od 
2007 roku RSFF poprawi dostęp firm prywatnych i 

Wsparcie dla innowacji
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organizacji publicznych do finansowania dłużnego, 
oferując im dodatkowe produkty finansowe: kredyty 
warunkowe lub podporządkowane, finansowanie 
mezzanine, instrumenty pochodne oraz instrumenty 
pośrednie i finansowanie typu equity (właścicielskie). 
Finansowanie w formule podziału ryzyka wymaga 
mobilizacji znacznych zasobów personalnych, ale 
generuje wartość dodaną i jest idealnym instrumen-
tem w realizacji strategii lizbońskiej.

Wyniki ilościowe (w euro)

(w miliardach)

2006 2005 2000-2006

Badania, rozwój i innowacje 6,7 6,2 2�,0

Edukacja i szkolenia 1,9 2,� 11,1

Sieci informacyjne i telekomunikacyjne 1,� 1,9 9,9

Inicjatywa i2i ogółem w UE 10,4 10,7 44,84

4 Ta kwota obejmuje 300 mln EUR na laboratoria CERN w Szwajcarii.
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W 2006 roku bezpośrednie kredyty na projekty zwią-
zane z ochroną środowiska wyniosły łącznie 10,9 mld 
EUR, co stanowi 24% wszystkich kredytów. Projekty 
środowiskowe mogą być również finansowane z 
linii kredytowych. We Włoszech bank Dexia Crediop 
uzyskał linię kredytową w wysokości 50 mln EUR 
z wyłącznym przeznaczeniem na małe programy 
inwestycji środowiskowych; w Niemczech Helaba 
(Landesbank Hessen-Thüringen) otrzymał linię kre-
dytową na kwotę 151 mln EUR, a BayernLB – �00 mln 
EUR na finansowanie małych projektów dotyczących 
innowacji, ochrony środowiska i opieki zdrowotnej.

Przeciwdziałanie skutkom zmian 
klimatycznych

W związku z rosnącymi zagrożeniami będącymi 
wynikiem zmian klimatycznych, w 2006 roku ta kwe-
stia zdominowała dyskusję na temat ochrony śro-
dowiska. EBI, kierując się Protokołem z Kioto, który 
zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 
8% do 2008-2012 w porównaniu do poziomu z 1990 
roku, dołożył szczególnych starań w tej dziedzinie 
pożyczając 2,� mld EUR na inwestycje na rzecz energii 
odnawialnej i efektywności energetycznej.

Na przykład w Hiszpanii kredyt EBI na kwotę 70 mln 
EUR sfinansował budowę pierwszej w Unii Europej-
skiej dużej komercyjnej termalnej elektrowni słonecz-
nej, znajdującej się w dolinie na północ od gór Sierra 
Nevada, około sześćdziesiąt kilometrów od Granady; 
jest to idealna lokalizacja ze względu na wysoki sto-
pień nasłonecznienia. W elektrowni Andasol testuje się 
między innymi nowy system magazynowania ciepła, 
wytrzymujący wysoką temperaturę, w celu wydłużenia 
czasu dziennej produkcji energii elektrycznej do ponad 
12 godzin w zimie i blisko 20 godzin w lecie. Ta elektro-
wnia słoneczna zastąpi elektrownie opalane paliwem 

Zrównoważony rozwój

Działania EBI w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmują szeroki zakres problemów środo-
wiskowych, w tym zmiany klimatyczne, ochronę fauny i flory, zdrowie, zasoby naturalne i zarzą-
dzanie odpadami a także poprawę jakości życia w środowisku miejskim.

Środowisko i jakość życia
Kredyty indywidualne w 2006 r.

(w milionach)

Kwota

Zmiany klimatyczne 2 158,7

Środowisko i zdrowie 2 ��4,5

Środowisko miejskie 4 058,1
Przyroda, różnorodność biologiczna i  
zasoby naturalne 47�,8

Zasoby naturalne i zarządzanie odpadami 624,4

Kredyty indywidualne ogółem 9 650,0

Środowisko i jakość życia
Kredyty indywidualne w latach 2002-2006:  
52,9 mld EUR
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kopalnianym i dzięki temu przyczyni się do przeciw-
działania skutkom zmian klimatycznych. Elektrownia 
Andasol będzie miała efekt demonstracyjny, który 
pomoże w rozpowszechnianiu wykorzystania nowej 
generacji elektrowni słonecznych w UE. Kredyt EBI uzy-
skał nagrodę magazynu „Project Finance” za najlepszą 
operację finansową roku w dziedzinie energii odnawial-
nej (Europe Solar Renewables Deal of the Year).

Program handlu emisjami UE (ETS) w 2006 roku 
nadal się rozwijał. W ramach tego programu około 

12 tysięcy zakładów przemysłowych w Unii zostało 
poddanych ograniczeniom dotyczącym emisji 
dwutlenku węgla; mogą sprzedawać i kupować 
zezwolenia na emisję, aby wywiązać się z praw-
nych zobowiązań w tym względzie. EBI odgrywa 
również aktywną rolę w rozwoju rynku handlu 
kredytami węglowymi. Ustanowił dwa fundu-
sze handlu kredytami węglowymi; jednym z nich 
zarządza wraz z EBOR, a drugim – wespół z Ban-
kiem Światowym. Te fundusze są operacyjne od 
końca 2006 roku.

Ślad EBI

Nie tylko kredyty EBI, ale również samo jego istnienie 
(budynki i pracownicy) ma wpływ na jakość życia. 
To jest właśnie ślad na środowisku, jaki pozostawia 
Bank.

EBI nieustannie pracuje nad usprawnieniem wydaj-
ności środowiskowej swoich budynków i utrzyma-
niem biur w czystości i porządku. Głównym celem 
jest zwiększenie efektywności energetycznej, zbiera-
nie i recycling strumieni odpadów oraz stopniowe 
wprowadzanie odpowiedzialnych środowiskowo 
procedur przetargowych w ramach zintegrowa-
nego systemu zarządzania środowiskiem.

Nowy budynek Banku, który powstaje w pobliżu jego głównej siedziby w Luksemburgu, od 
samego początku stwarzał możliwość wzięcia pod uwagę względów środowiskowych. Chodzi tu 
o minimalizację negatywnego wpływu konstrukcji i eksploatacji budynku biurowego na środo-
wisko, przy jednoczesnym tworzeniu warunków zwiększających komfort pracowników. Wpływ 
nowego budynku na środowisko uwzględniono już na etapie projektowania. Jedną z kwestii 
było racjonalne wykorzystanie energii; zastosowane technologie przyczynią się do zmniejsze-
nia zużycia energii o ponad 50% w stosunku do klasycznych budynków biurowych.

Nowy budynek EBI, który powinien zostać ukończony na początku 2008 roku, jest pierwszą 
budowlą na kontynencie europejskim, której projekt według metody oceny wpływu na środo-
wisko stosowanej przez brytyjską organizację Building Research Establishment otrzymał ocenę 
„bardzo dobrą”.
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Wielostronny Fundusz Kredytów Węglowych – 
wspólna inicjatywa EBOR i EBI, w którą sześć państw 
członkowskich i sześć firm energetycznych zaanga-
żowało 165 mln EUR, powinien znacząco zwiększyć 
generowanie kredytów węglowych w krajach od 
Europy Środkowej po Azję Środkową. Ten region 
ma olbrzymi potencjał do opłacalnej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w drodze zwiększenia efek-
tywności energetycznej, co EBI i EBOR są gotowe 
sfinansować. Produktem ubocznym tej inicjatywy 
będą kredyty węglowe, którymi będzie można han-
dlować; kraje (muszą być udziałowcami EBOR lub 

EBI) i firmy, które przyłączą się do Funduszu będą 
mogły nabywać kredyty węglowe generowane przez 
projekty finansowane przez jedną z tych instytucji 
w tym regionie. W podobnym celu EBI wraz z Ban-
kiem Światowym ustanowił Europejski Fundusz 
Węglowy, który ma służyć państwom członkowskim 
UE i firmom jako narzędzie do kupowania kredytów 
węglowych i sprzedaży tych kredytów, które są gene-
rowane przez projekty przygotowane i finansowane 
przez Bank Światowy lub EBI. Europejski Fundusz 
Węglowy został uruchomiony z pierwszą transzą w 
wysokości 50 mln EUR.

Zrównoważony rozwój

 JESSICA i środowisko miejskie

Ochrona środowiska miejskiego stała się jednym z głównych celów polityki europejskiej. Decydenci 
na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym są coraz bardziej świadomi wpływu 
ubóstwa i wyłączenia społecznego na jakość życia i gospodarcze wyniki obszarów miejskich. Stra-
tegia EBI w zakresie przyznawania kredytów, zgodna z polityką UE, wspiera koncentrację urba-
nistyczną w celu zapobiegania niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się miast, ograniczając 
popyt na zagospodarowanie deficytowych terenów na odległych obszarach. Konsolidacja miast 
jest bardziej efektywna energetycznie, gdyż ogranicza wykorzystanie samochodów prywatnych 
i ułatwia korzystanie z transportu miejskiego. EBI jest również zainteresowany bogatym dziedzi-
ctwem kulturalnym i architektonicznym starych miast, które może być cenną pomocą w odnowie 
obszarów miejskich. W 2006 roku EBI pożyczył 4,1 mld EUR na projekty odnowy miejskiej i trans-
portu w Unii Europejskiej.

Częstochowa, na północy Śląska w Polsce, jest miastem średniej wielkości, o liczbie mieszkańców 
250 tys., ale znajduje się tam czternastowieczny klasztor Paulinów na Jasnej Górze, jeden z naj-

słynniejszych celów pielgrzymek chrześci-
jan, odwiedzany każdego roku przez ponad 
cztery miliony osób. To wystawia infrastruk-
turę miejską na ciężką próbę. Turystyka ma 
jednak wielkie znaczenie dla miejscowej 
gospodarki i z tego względu w 2006 roku 
EBI przyznał miastu kredyt w wysokości  
29 mln EUR na modernizację infrastruktury 
miejskiej i usług komunalnych.

Wiele miast europejskich opracowało plany 
rozwoju miejskiego, na których są zaznaczo-
ne obszary wykazujące oznaki degradacji 
fizycznej i bardziej ogólnego ubóstwa spo-
łeczno-gospodarczego, wymagające szcze-
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gólnej uwagi. Na przykład w 2006 roku we Francji EBI został partnerem w narodowym programie 
odnowy miejskiej i społecznej o budżecie 500 mln EUR, którego celem jest wspieranie inwestycji władz 
lokalnych na dwustu „wrażliwych” obszarach miejskich całego kraju.

Inwestycje w zrównoważony publiczny transport miejski idą w parze z odnową miejską i przy-
czyniają się do poprawy środowiska miejskiego poprzez promowanie odchodzenia od wyko-
rzystania samochodów prywatnych. Na przykład w Rumunii EBI pożyczył 63 mln EUR na 
rozbudowę i modernizację sieci metra w Bukareszcie. Ten kredyt stanowi uzupełnienie wcześ-
niejszych kredytów w wysokości 215 mln EUR przyznanych na ten sam cel. W Walencji w Hiszpa-
nii Bank sfinansował zastąpienie przestarzałych, napędzanych olejem napędowym pociągów 
kolei podmiejskiej nowymi wagonami metra obsługującymi tą samą trasę, ale o zwiększonej 
przepustowości i częstotliwości.

W 2006 roku powstała JESSICA (Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji w 
Obszarach Miejskich), nowa inicjatywa Komisji Europejskiej wspierana przez EBI, przeznaczona 
na odnowę miejską na obszarach, które w okresie budżetowym 2007-2013 mogą korzystać ze 
wsparcia funduszy strukturalnych UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski 
Fundusz Społeczny). W tej inicjatywie uczestniczy Bank Rozwoju Rady Europy i inne między-
narodowe instytucje finansowe a także banki komercyjne i sektor prywatny.
 

Celem JESSIKI jest dostarczenie odnowie miejskiej dodatkowego bodźca poprzez wykorzystanie 
nowych produktów finansowych. JESSICA przewiduje wykorzystanie płatności przejściowych 
z funduszy strukturalnych na inwestycje w fundusze rozwoju miejskiego poprzez odnawialne 
mechanizmy finansowe - głównie kapitał właścicielski, gwarancje i kredyty podporządkowane. 
Odzyskane fundusze mogą być ponownie inwestowane w projekty miejskie, również jako sub-
wencje. Wspólną cechą funduszy rozwoju miejskiego jest podejście komercyjne, gdyż mają na 
celu przynajmniej odzyskanie zainwestowanego kapitału oraz fakt, że muszą inwestować w 
generujące zyski projekty w ramach dobrze określonych, zintegrowanych planów odnowy i 
rozwoju miejskiego. Państwa członkowskie mogą mianować EBI zarządcą tych funduszy. W 
tym przypadku współfinansowanie z kredytów EBI byłoby ułatwione, a wiedza i doświadcze-
nie Banku w zakresie odnowy miejskiej - bezpośrednio dostępne.

Zalety JESSIKI:

➾   pozyskuje dodatkowe kredyty na projekty typu PPP i inne projekty rozwoju miejskiego w regio-
nach;

➾   wnosi wiedzę w zakresie finansów i zarządzania takich specjalistycznych instytucji jak EBI i 
Bank Rozwoju Rady Europy;

➾   przyczynia się do udanej realizacji projektów przez beneficjentów dzięki łączeniu dotacji z kre-
dytami i innymi instrumentami finansowymi;

➾   zapewnia długotrwałą żywotność dzięki odnawialnemu charakterowi wkładu Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w fundusze specjali-
zujące się w inwestowaniu w rozwój miejski.
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Jedną z zalet obecności EBI, EBOR i Banku Świato-
wego na rynku kredytów węglowych jest bezpo-
średni dostęp do portfeli ich projektów, z których 
wiele ma potencjał do generowania kredytów. Te 
instytucje mają dobre stosunki z krajami przyjmują-
cymi i ich podmiotami ds. projektów, które zawdzię-
czają długoletniej działalności na rzecz wspierania 
projektów. EBI, w celu promowania tych inicjatyw, 
może zaoferować pomoc techniczną finansowaną 
ze specjalnie utworzonego Instrumentu Pomocy 
Technicznej na rzecz Zmian Klimatycznych, który 
przyznaje dotacje na opracowanie projektów przy-
czyniających się do generowania kredytów węglo-
wych. W 2006 roku ten instrument stał się w pełni 
operacyjny. 

Projekty wodne

Zarządzanie zasobami wodnymi jest głównym filarem 
polityki środowiskowej, regionalnej i rozwojowej Unii 
Europejskiej. W ubiegłym dziesięcioleciu głównym 
motorem inwestycji w UE było zaostrzanie norm śro-
dowiskowych, zwłaszcza w unijnych dyrektywach 
dotyczących zbierania i oczyszczania ścieków komu-
nalnych, jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi i jakości wody w kąpieliskach. W przyszło-
ści tym motorem będzie Ramowa Dyrektywa Wodna, 
która promuje zrównoważone zarządzanie zasobami 
wodnymi poprzez zintegrowane plany zarządzania 
wodami w dorzeczu. Celem tej dyrektywy jest osiąg-
nięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich wód 
w UE do 2015 roku.

Większość finansowanych projektów dotyczy moder-
nizacji i rozbudowy sieci dystrybucji, zbioru i oczysz-
czania w ramach dużych programów inwestycyjnych 
na skalę krajową, regionalną lub komunalną. Na przy-
kład firma wodociągowa Águas de Portugal otrzymała 
w 2006 roku kredyt w wysokości 420 mln EUR na inwe-
stycje w hurtowe dostawy wody, zbieranie i oczysz-
czanie ścieków w całej Portugalii. Te inwestycje będą 
z korzyścią dla około pięciu milionów osób, to znaczy 
prawie połowy mieszkańców Portugalii. Ich głównym 

celem jest zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia pub-
licznego poprzez poprawę jakości zasobów wodnych 
w regionach, na przykład wód gruntowych, rzek i wód 
przybrzeżnych, przy jednoczesnym obniżeniu kosz-
tów dostaw wody pitnej i zwiększeniu potencjału 
rekreacyjnego wód powierzchniowych.  

Wyłącznie projekty akceptowalne pod 
względem środowiskowym

EBI, jako instytucja Unii Europejskiej, przyjmuje odpo-
wiedzialność za zapewnienie, że wszystkie finan-
sowane przezeń projekty w Europie są zgodne z 
unijnymi politykami, zasadami i normami w zakresie 
ochrony środowiska. W państwach członkowskich i 
krajach kandydujących EBI sprawdza zgodność tych 
projektów z ustawodawstwem unijnym i krajowym 
w zakresie ochrony środowiska, przede wszystkim 
dyrektywą UE w sprawie oceny wpływu na środo-
wisko i dyrektywami dotyczącymi zanieczyszczeń 
przemysłowych, zarządzania wodą i ściekami, zanie-
czyszczenia powietrza i gleby, zdrowia i bezpieczeń-
stwa w miejscu pracy oraz ochrony przyrody.

Poza Europą Bank również przestrzega najwyższych 
możliwie standardów, w razie konieczności uwzględ-
niając miejscowe warunki. W niektórych wypadkach 
pełne zastosowanie unijnych norm środowiskowych 
może okazać się zbyt trudne z powodów finansowych 
lub zarządzania, ale powinno być celem w perspek-
tywie długoterminowej. 

Bank złożył publiczne oświadczenie na temat tej poli-
tyki w 2006 roku, kiedy to zapoczątkował „europejskie 
zasady dla środowiska”. Te zasady, zatwierdzające 
unijne podejście do kwestii środowiskowych, są pub-
licznym potwierdzeniem wysokich kwalifikacji EBI w 
zakresie zarządzania środowiskiem. Przyjęły je rów-
nież cztery inne wielostronne instytucje finansowe: 
Bank Rozwoju Rady Europy, EBOR, Nordycki Bank 
Inwestycyjny (NBI) i Nordycka Korporacja Finansowa 
ds. Środowiska. Europejskie zasady dla środowiska, 
wspierane silnie przez Komisję Europejską, pozwa-
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lają na ujednolicenie podejścia tych instytucji do 
środowiska i dostarczają spójny, wyraźny mechanizm 
współpracy z promotorami projektów w rozwiązywa-
niu kwestii środowiskowych.

Ocena społeczna 

EBI zawsze stosował szeroką definicję słowa „środo-
wisko”, która obejmowała wiele powiązanych kwestii 
społecznych. W 2006 roku tym kwestiom poświę-
cono szczególną uwagę, gdyż ocena społeczna 
stała się jedną z głównych dziedzin zainteresowania 
Banku, zwłaszcza w wypadku projektów realizowa-
nych poza Unią Europejską.

W ocenie społecznej projektów w krajach rozwija-
jących się Bank stosuje dobrą praktykę opracowaną 
przez międzynarodowe instytucje finansowe. Jego 
podejście opiera się na identyfikacji potencjalnie 
niekorzystnych skutków społecznych i przyjęciu 
środków łagodzących i kompensujących. Ocena 
społeczna projektów obejmuje analizę ewentual-
nych skutków na dystrybucję dochodu i prawdopo-
dobnego wpływu na zmniejszenie biedy. Obejmuje 
również analizę standardów pracy, zdrowia i bez-
pieczeństwa w miejscu pracy, kwestii przesiedlenia, 
wpływu na ludność tubylczą i dziedzictwa kulturo-
wego. Ocenie poddawane jest również uczestnictwo 
i konsultowanie interesariuszy oraz inne kwestie 
dotyczące ładu korporacyjnego. Dzięki temu moż-
liwe jest uzyskanie pełnego obrazu możliwości 
społecznych, jakie projekty finansowane przez EBI 
mogą dać lokalnym wspólnotom i szerszym spo-
łecznościom. 

Od 2006 roku działalność EBI na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju jest opisywana szerzej w dorocznym 
raporcie na temat społecznej odpowiedzialności 
Banku, który jest dostępny na żądanie.
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Rozwój sieci transeuropejskich ma ogromne znacze-
nie w tworzeniu rynku wewnętrznego i wzmacnianiu 
spójności gospodarczo-społecznej. EBI jest czoło-
wym dostarczycielem długoterminowych kredytów 
na projekty infrastruktury w Europie; finansowanie 
transeuropejskich sieci transportowych jest jednym 
z jego priorytetów.

TEN stały się priorytetowym celem UE w 199� roku; 
od tego czasu Bank przyznał na ten cel kredyty o 

łącznej wysokości 77 mld EUR. TEN, wraz z bada-
niami, rozwojem i innowacjami są również główną 
osią europejskiej inicjatywy na rzecz wzrostu zapo-
czątkowanej w 200� roku. W ramach tej inicjatywy, 
której celem jest wzmocnienie długoterminowego 
potencjału wzrostu Europy, zidentyfikowano trzy-
dzieści priorytetowych projektów transportowych, 
z których EBI obecnie wspiera dwadzieścia jeden. 
Bank zobowiązał się również pożyczyć na ten cel  
75 mld EUR w latach 2004-201�.

TEN w 2006 roku

W 2006 roku kredyty EBI na transportowe sieci TEN 
w UE-25 wyniosły 7,� mld EUR, z czego �,2 mld EUR 
(4�%) przeznaczono na projekty drogowe, 2,8 mld 
EUR (�8%) – na kolej, która dla UE i EBI jest priory-
tetowym sektorem transportu, a resztę – na porty 
i lotniska.

Hiszpania i Portugalia są głównymi kredytobior-
cami Banku w zakresie TEN. W 2006 roku kredyty 
na projekty TEN w tych krajach osiągnęły wysokość  
�,171 mld EUR, w tym 2,9 mld EUR w samej Hiszpa-
nii; 1,1 mld EUR przeznaczono na priorytetowe sieci 
TEN. Bank wsparł budowę linii kolejowych dużej 
prędkości Madryt-Barcelona-Figueres i Kordoba-
Malaga w Hiszpanii oraz Linha do Norte w Portu-
galii. W Kraju Basków EBI sfinansował modernizację 
infrastruktury autostrad. 
 

W Polsce Bank pożyczył �00 mln EUR na budowę 
lub remont odcinków trzech autostrad w zachod-
niej części kraju w celu poprawy dostępności i połą-
czeń z innymi państwami członkowskimi UE: chodzi 

5  Ten rozdział dotyczy transportowych 
sieci transeuropejskich. O energetycz-
nych sieciach TEN jest mowa w rozdziale 
„Zrównoważona, konkurencyjna i bez-
pieczna energia“, która w 2006 roku stała 
się odrębnym celem polityki EBI.

Transport  i  energia  są  często  nazywane  arteriami  nowoczesnego  społeczeństwa  przemysło-
wego;  od  ich  prawidłowego  funkcjonowania  zależy  zdrowie  i  żywotność  Europy.  Transport 
i  energia  są  wzajemnie  zależne,  gdyż  energia  jest  niezbędna  do  transportu,  a  jej  dostawy  w 
dużym stopniu zależą od połączeń transportowych5.

Sieci transeuropejskie 
2002-2006 : 36 mld EUR
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tu o odcinek autostrady A1 łączący Katowice i ich 
przedmieścia z granicą czeską, odcinek autostrady 
A4 łączący Katowice z granicą niemiecką i odcinek 
autostrady A6 koło Szczecina prowadzący do gra-
nicy niemieckiej i dalej do Berlina.

We Francji EBI jest zaangażowany w szereg inwe-
stycji dotyczących linii kolejowych dużej prędkości: 
TGV Atlantique, TGV Nord Europe, TGV Méditer-
ranée i TGV Est. W 2006 roku Bank udzielił wsparcia 
budowie pierwszego etapu wschodniego odcinka 
nowej linii kolejowej dużej prędkości LGV Ren-
Rodan pomiędzy Dijon i granicą niemiecką. Ta 
nowa linia wypełnia lukę w priorytetowym projek-
cie kolejowej TEN, którego celem jest usprawnienie 
ruchu kolejowego na trasie Lyon/Genewa-Duis-
burg-Antwerpia/Rotterdam. Pierwszy etap tego 
projektu poprawia dostęp do regionu korzystają-
cego ze wsparcia funduszy strukturalnych; z tego 
względu będzie mieć również pozytywny wpływ 
na rozwój regionalny. Szczególną cechą tego kre-
dytu na kwotę 150 mln EUR, podkreślającą finan-
sową wartość dodaną wnoszoną przez EBI, jest długi 
okres jego spłaty: 50 lat. 

W 2006 roku Bank sfinansował budowę lotnisk, 
ośrodków kontroli ruchu powietrznego i por-
tów stanowiących część sieci transeuropejskich 

w Austrii, we Włoszech, w Holandii, Niemczech, 
Hiszpanii i Grecji na łączną kwotę 1,� mld EUR.

7�8 mln EUR przeznaczono na wsparcie dla pro-
jektów na głównych trasach transportowych w 
krajach sąsiadujących z UE. Bank pożyczył 210 mln 
EUR na budowę ostatniego odcinka autostrady 
Rijeka-Zagrzeb w Chorwacji, w korytarzu paneu-
ropejskim prowadzącym od granicy węgierskiej 
przez Chorwację do granicy słoweńskiej. Norwegia 
otrzymała 112 mln EUR na budowę czteropasmo-
wego odcinka autostrady E-18, która stanowi prze-
dłużenie Trójkąta Nordyckiego – priorytetowej sieci 
transportowej TEN łączącej Norwegię, Szwecję, Fin-
landię i Danię wzajemnie ze sobą i z innymi krajami 
Unii Europejskiej.

Finansowanie i wiedza

Według oceny ex-post kredytów EBI przezna-
czonych na sieci TEN6, przeprowadzonej przez 
niezależny Wydział Oceny Operacji Banku i opubli-
kowanej w 2006 roku, jego największym atutem jest 
zdolność dostarczania wymaganych, często bardzo 
dużych środków finansowych zgodnie z potrzebami 
kredytobiorcy, według konkurencyjnych stawek i 
na korzystnych warunkach. Bank wnosi poza tym 
ważny wkład pozafinansowy. Jego doświadcze-
nie, specjalistyczna wiedza i obecność od samego 
początku strukturyzacji projektu umożliwiają pod-
jęcie terminowych uzgodnień w sprawie organizacji 
projektu i jego struktury finansowej.

EBI odgrywa ważną rolę w promowaniu prywatnych 
inwestycji w TEN i jest zaangażowany w partnerstwa 
publiczno-prywatne (PPP) od późnych lat osiem-
dziesiątych, kiedy to w Wielkiej Brytanii powstały 
pierwsze PPP. Jest jednym z największych dostarczy-
cieli finansowania dla PPP; jego portfel kredytowy 
obejmuje kredyty dla ponad stu PPP na łączną kwotę 
20 mld EUR. W 2006 roku, na prośbę władz austria-
ckich, wziął udział w pierwszym w Austrii projekcie 
budowy autostrady w ramach PPP (projekt TEN). 

6  „Ocena transgranicznych projektów 
TEN” jest dostępna na stronie interneto-
wej EBI pod adresem www.eib.org.
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TEN: europejskie sieci transportowe

Bank pożyczył �50 mln EUR na projekt, budowę 
i eksploatację, w północno-wschodnim Wiedniu, 
południowego odcinka autostrady A5 (autostrady 
północnej) a także odcinków wiedeńskiej północ-
nej drogi ekspresowej i zewnętrznej obwodnicy 
ekspresowej. Celem tej inwestycji jest usprawnienie 
priorytetowego połączenia TEN na trasie Gdańsk-
Katowice-Žilina/Brno-Wiedeń. Ten projekt został 
przyznany w formie koncesji opartej na opłatach za 
dostępność i ukrytych mytach na okres �� lat. Udział 
EBI w tym sztandarowym projekcie PPP w znaczący 
sposób przyczynił się do poprawy warunków dla 
kredytobiorcy, czego wynikiem są również niższe 
koszty dla sektora publicznego.

EBI, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem kredytowym 
związanym z niektórymi projektami transportowych 
sieci TEN, wykorzystuje Instrument Finansowania 
Strukturalnego (IFS), który umożliwia mu przyznawa-
nie kredytów na projekty posiadające rating poniżej 
jakości inwestycyjnej. W 2007 roku zostanie również 
uruchomiony program gwarancji kredytowych dla 
transportowych sieci TEN, finansowany z rezerw IFS 
i ze środków budżetowych UE, w formie kredytów 
„stand-by” w celu zabezpieczenia ryzyka deficytu 
dochodów w okresie rozruchu projektu. Oczekuje się 
także, że na rozwój i realizację transportowych sieci 
TEN znaczący wpływ będzie miała pomoc techniczna 
udzielana w ramach JASPERS7.

7  Zobacz rozdział „Zrównoważony rozwój 
Unii Europejskiej”.
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Linie kredytowe: pomoc EBI dla MŚP
 
Wsparcie EBI dla małych i średnich przedsiębiorstw 
polega na oferowaniu bankom pośredniczącym 
atrakcyjnych kredytów, które są następnie wyko-
rzystywane na finansowanie inwestycji realizowa-
nych przez MŚP. Te linie kredytowe są niezwykle 
ważnym narzędziem finansowania dla EBI, pośred-
ników i MŚP-beneficjentów. Możliwości EBI w 
zakresie finansowania połączone z doskonałą zna-
jomością lokalnych rynków, jaką posiadają banki 
pośredniczące i instytucje finansowe, pozwalają 
na stworzenie synergii w celu poprawy dostępu 
małych przedsiębiorstw do finansowania. Gdyby 
nie linie kredytowe dla pośredników, Bank mógł-
 by finansować tylko duże projekty. Kwoty prze-
znaczone dla MŚP są bardzo zróżnicowane, ale 
maksymalna suma dostępna dla pojedynczej 
inwestycji w ramach tych linii kredytowych wynosi  
12,5 mld EUR. 

W 2006 roku w Unii Europejskiej EBI podpisał  
107 nowych linii kredytowych, udostępnionych 
przez 118 pośredników. Z finansowania EBI skorzy-
stało w sumie około �0 tys. MŚP. W całej Unii Euro-
pejskiej Bank otworzył 75 nowych linii kredytowych 
dla MŚP, na łączną kwotę 6 mld EUR.

Podobnie jak kredyty bezpośrednie, linie kredytowe 
EBI mogą wywierać efekt dźwigni, przyciągając inne 
źródła finansowania. W 2006 roku specjalnie w tym 
celu otwarto linię kredytową w wysokości około  
100 mln EUR dla Société Régionale d’Investissement 
de Bruxelles, regionalnej firmy inwestycyjnej w 
regionie Brukseli. Środki EBI zostaną przeznaczone 

na współfinansowanie MŚP w celu wspierania 
inwestycji w przemyśle i usługach, w tym inwe-
stycji w energię, ochronę środowiska, edukację i 
opiekę zdrowotną. Wybór inwestycji MŚP zostanie 
dokonany na podstawie propozycji przekazanych 
tej firmie przez grupę powszechnie znanych ban-
ków komercyjnych, które dokonają współfinanso-
wania projektów z funduszy własnych na zasadzie 
podziału ryzyka.
 

Dostęp MŚP do finansowania jest łatwiejszy rów-
nież dzięki dywersyfikacji pośredników. Im większa 
liczba pośredników wykorzystujących środki EBI 
na rynkach, tym ostrzejsza rywalizacja o klientów 
spośród MŚP i lepsze warunki dla tych przedsię-
biorstw. Na przykład w Republice Czeskiej nowym 
pośrednikiem EBI jest Komerčni Banka. Komerčni 
Banka to jeden z największych czeskich banków 
komercyjnych, który posiada dobrą znajomość 
miejscowego rynku, przede wszystkim dzięki rozbu-
dowanej sieci oddziałów. Otrzymując w 2006 roku 
linię kredytową EBI na kwotę �7,5 mln EUR, stał się 
dziesiątym pod względem wielkości pośrednikiem 
Banku w tym kraju.

Linie kredytowe EBI mogą być przeznaczone rów-
nież na konkretne, określone segmenty MŚP. Na 
przykład w Niemczech pierwszą linię kredytową 
w całości przeznaczoną na średniej wielkości 
inwestycje w sektorze badań, rozwoju i innowa-
cji otrzymał w 2006 roku Deutsche Bank. Środki 
EBI w wysokości 100 mln EUR zostaną przezna-
czone na sfinansowanie inwestycji w R&D (koszty 
projektu do 25 mln EUR, z czego połowa ma być 
pokryta z funduszy EBI) realizowanych przez 
większe MŚP a także inne firmy prywatne lub 

Wsparcie dla małych  
i średnich przedsiębiorstw

EBI  i Europejski Fundusz Inwestycyjny wykorzystują razem swoją wiedzę i doświadczenie we 
wspieraniu MŚP w Unii Europejskiej. Ich instrumenty finansowe pozwalają Grupie EBI na finan-
sowanie szerokiego wachlarza inwestycji MŚP. Nowe linie kredytowe EBI wraz z inwestycjami EFI 
w sektor kapitału ryzyka i gwarancjami Funduszu dla MŚP osiągnęły w 2006 roku łączną wyso-
kość 8,6 mld EUR; ze wsparcia EBI lub EFI skorzystało około 209 tys. MŚP.
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Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

podmioty publiczno-prywatne, na przykład kon-
sorcja badawcze.

Linia kredytowa dla Deutsche Bank jest prze-
znaczona dla większych inwestycji MŚP. Inne 
linie kredytowe służą natomiast do finansowa-
nia mniejszych inwestycji, to znaczy inwestycji 
małych firm i mikroprzedsiębiorstw zatrudniają-
cych mniej niż dziesięciu pracowników. Na przy-
kład w Polsce EBI przyznał bankowi Raiffeisen 
Leasing Polska kredyt w wysokości 50 mln EUR na 
inwestycje o wartości od 10 tys. EUR do 250 tys. 
EUR. Chodzi tu o projekty w sektorze przemysłu 
(głównie zakup sprzętu transportowego) a także 
w usługach i turystyce. Ta operacja finansowa 
ma innowacyjną strukturę polegającą na zakupie 
papierów wartościowych zabezpieczonych wie-
rzytelnościami wynikającymi z umów leasingo-
wych Raiffeisen Leasing Polska, czołowej polskiej 
firmy leasingowej, członka Raiffeisen International 
Group. Ta struktura umożliwia EBI finansowanie 
MŚP nie tylko za pośrednictwem linii kredyto-
wych. Europejski Fundusz Inwestycyjny pełni rolę 
gwaranta operacji.

EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny jest jedynym orga-
nem Unii Europejskiej specjalizującym się w finanso-
waniu MŚP. EBI jest udziałowcem większościowym 
Funduszu, posiadającym 61,2% udziałów; pozostali 
udziałowcy to Komisja Europejska (�0%) i instytucje 
finansowe z szesnastu krajów (8,8%). Osią działal-
ności EFI są: operacje kapitału ryzyka, gwarancje i 
inne powiązane produkty. W 2006 roku EBI wsparł 
18� tys. MŚP, z czego prawie jedna trzecia to mikro-
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu 
pracowników.

EFI działa na zasadzie funduszu funduszy inwe-
stującego w fundusze kapitału ryzyka, przede 
wszystkim fundusze wysokich technologii, które 
wspierają MŚP na wczesnym etapie rozwoju. Poza 
tym oferuje instytucjom finansowym gwarancje 
dla kredytów MŚP i mikrokredytów. Podobnie jak 
EBI, EFI udziela MŚP wsparcia poprzez pośredników 
finansowych; partnerami Funduszu są fundusze 
kapitału ryzyka i banki. EFI wykorzystuje fundusze 

JEREMIE

W 2006 roku zapoczątkowano inicjatywę o nazwie JEREMIE (Wspólne Środki Europejskie dla Mikro-, 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw), kolejny program wzbogacający paletę produktów finanso-
wych Grupy EBI.

JEREMIE jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i Grupy EBI, dającą państwom członkow-
skim UE możliwość wykorzystania części alokacji z funduszy strukturalnych w okresie budżetowym 
2007-2013 w celu utworzenia odnawialnego funduszu zarządzanego przez pośrednika z zamia-
rem poprawy, poprzez „skrojony na miarę” pakiet produktów finansowych, dostępu małych firm, 
w tym mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju na obszarach rozwoju 
regionalnego, do finansowania. W EFI powołano specjalny zespół ds. JEREMIE. Ci specjaliści, we 
współpracy z władzami państw członkowskich, dokonają oceny (do końca 2007 roku) wartości 
dodanej, jaką w każdym przypadku może wnieść JEREMIE. W 2006 roku podpisano porozumienia 
z Republiką Słowacką, Grecją, Rumunią i Portugalią, a negocjacje w tej sprawie z kilkoma innymi 
państwami członkowskimi są już na zaawansowanym etapie.

JEREMIE stanowi innowację w zakresie finansowania dla MŚP, wywierając znaczący efekt dźwigni 
na fundusze strukturalne i ustanawiając mechanizm odnawialny zarządzany za pośrednictwem 
funduszu holdingowego. Stwarza nowe możliwości i stanowi krok naprzód w stosunku do poprzed-
niej metody finansowania, opartej wyłącznie na dotacjach z funduszy strukturalnych.
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własne, które na 
koniec 2006 roku 
wynosiły 694 mln 
EUR oraz środki 
powierzone mu 
przez udziałow-
ców lub strony 
trzecie.

W 2006 roku EFI za-
angażował 688 mln 
EUR w fundusze 
kapitału ryzyka8; 
łączna wysokość 
zaangażowań w te 
fundusze na koniec 
roku wynosiła �,8 
mld EUR. EFI, z in-
westycjami w 244 
fundusze, odgrywa 
czołową rolę w tej 
dziedzinie w Unii 

Europejskiej. Zawdzięcza to nie tylko skali i zakre-
sowi inwestycji, ale również funkcji katalizatora in-
nych źródeł finansowania. EFI, obejmując udziały 
mniejszościowe w tym funduszach i tym samym na-
dając im swoisty „znak jakości”, zachęca do udziału 
inwestorów z szerokiego zakresu sektorów, ale 
przede wszystkim z sektora prywatnego. W 2006 
roku Fundusz poszerzył swoją strategię inwesty-
cyjną, dotychczas obejmującą jedynie fundusze na 
wczesnym etapie rozwoju, o fundusze średniego i 
późniejszego etapu oraz inwestycje w transfer tech-
nologii w celu ułatwienia komercjalizacji badań. 
Ponadto EFI po raz pierwszy zainwestował w stu-
procentowy fundusz ekologiczny – Fundusz Tech-
nologii Środowiskowych, wykorzystujący środki 
Komisji Europejskiej.

W 2006 roku operacje gwarancyjne EFI wyniosły  
2 mld EUR. Łączny portfel gwarancji na koniec tego 
roku wynosił 11,1 mld EUR w 188 transakcjach. EFI 
oferuje dwie główne linie produktów w zakresie 
gwarancji dla MŚP: ubezpieczenie kredytu i poprawę 
warunków kredytu (sekurytyzacja).

Ubezpieczenie kredytu oferowane przez EFI obej-
muje zabezpieczenie w postaci gwarancji lub 
kontrgwarancji w stosunku do portfela kredytów, 
mikrokredytów lub produktów leasingowych przy-
znawanych małym i średnim przedsiębiorstwom 
przez kontrahentów; w takim przypadku Fundusz 
przyjmuje 50% ryzyka kredytowego poszczególnych 
kredytów lub produktów leasingowych w portfelu. 
Wynikiem tego jest oszczędność kapitału dla kontra-
henta, co pozwala mu na przyznanie dodatkowych 
kredytów dla MŚP. Kontrahentami są banki, firmy lea-
singowe, instytucje gwarancyjne i ogólne fundusze 
inwestycyjne. Ta działalność EFI jest częściowo rea-
lizowana ze środków udostępnionych przez Komisję 
Europejską w ramach mandatu, a częściowo z fun-
duszy własnych.

EFI wspiera ponadto sekurytyzację kredytów i pro-
duktów leasingowych dla MŚP zebranych przez 
instytucje finansowe w pakietach z zamiarem sprze-
daży na rynkach kapitałowych. W 2006 roku prze-
prowadzono około dwudziestu nowych operacji 
poprawy warunków kredytu, między innymi pierw-
szą transakcję sekurytyzacji obejmującą wiele krajów 
i banków-inicjatorów (bank- inicjator jest to bank, 
który tworzy pakiety aktywów MŚP) z udziałem nie-
mieckiego Banku Odbudowy KfW, Raiffeisenbank 
w Republice Czeskiej i Raiffeisenbank Polska w Pol-
sce. EBI nabył część tych aktywów (zob. finansowa-
nie Banku dla działalności Raiffeisen Leasing Polska 
na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
powyżej). EBI wnosi wartość dodaną przez wykorzy-
stywanie swojego wysokiego ratingu kredytowego 
– AAA – jako dźwigni dla operacji gwarancyjnych i 
sekurytyzacyjnych MŚP.

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

8  Działalność EFI jest opisana oddzielnie, 
nie ujmuje jej się w liczbach dotyczących 
kredytów udzielanych przez Bank.

Wysokość zaangażowania EFI 
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9  Por. rozdział dotyczący zrównoważo-
nego rozwoju.

Tak wielkie znaczenie do kwestii energii przywiązuje 
się po raz pierwszy od kryzysu naftowego w latach 
70-tych w Europie. Zrównoważona, konkurencyjna 
i bezpieczna energia to dla UE i EBI najważniejsze 
wyzwanie. Zrównoważony rozwój dotyczy wyko-
rzystania skończonych, nieodnawialnych zasobów 
i ich kompleksowego wpływu na środowisko natu-
ralne, zwłaszcza poprzez emisje dwutlenku węgla 
do atmosfery. Konkurencyjność ma kluczowe zna-
czenie dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej 
ze względu na kluczową rolę, jaką energia odgrywa 
we wszystkich sektorach gospodarki. Natomiast 
wymóg bezpieczeństwa wynika z rosnącego uza-
leżnienia Europy od zewnętrznych dostaw, pogłę-
bionego faktem istnienia wielu czynników ryzyka 
na poziomie międzynarodowym. 

Przedmiotem kredytów EBI w sektorze energii 
jest pięć dziedzin: energia odnawialna; efektyw-
ność energetyczna; badania, rozwój i innowacje w 
zakresie energii; bezpieczeństwo i dywersyfikacja 
wewnętrznych dostaw energii (w tym sieci trans-
europejskich); oraz bezpieczeństwo zewnętrz-
nych dostaw i rozwój gospodarczy. Od 2007 roku 
wysokość kredytów EBI na energię w UE i poza 
nią powinna wynosić około 4 mld EUR rocznie. 
600-800 mln EUR z tej sumy ma trafić na projekty 
energii odnawialnej, natomiast połowa kredytów 
Banku na produkcję nowej energii elektrycznej 
powinna być przeznaczona na technologie ener-
gii odnawialnej.

Energia odnawialna

W 2006 roku kredyty na projekty energii odna-
wialnej osiągnęły wysokość 524 mln EUR (cel 

na 2007 rok: co najmniej 600-800 mln EUR), co  
stanowiło �1 % kredytów Banku na produkcję ener-
gii elektrycznej. W ciągu pięciu lat (2002-2006) te 
kredyty wyniosły 2,2 mld EUR, czyli średnio �5% 
wszystkich kredytów przeznaczonych na produk-
cję energii elektrycznej.

W Hiszpanii Bank pożyczył 450 mln EUR Iberdroli, 
światowemu liderowi na rynku energii wiatro-
wej. Ten największy jak dotąd kredyt EBI na ener-
gię odnawialną został przeznaczony na budowę  
�1 farm wiatrowych i dwóch mini-elektrowni wod-
nych.

Zgodnie z tendencjami inwestycyjnymi zaobserwo-
wanymi w ostatnich latach, większość finansowania 
przeznaczonego na energię odnawialną pochłonęła 
energia wiatrowa. EBI postawił sobie jednak za cel 
dywersyfikację portfela energii odnawialnej z naci-
skiem na mniej rozwinięte gałęzie, jak na przykład 
energia słoneczna czy - przede wszystkim - biopa-
liwa, i nowe technologie odnawialne o dobrych, 
długoterminowych perspektywach ekonomicz-
nych. Kredyt Banku w wysokości 70 mln EUR dla 
projektu Andasol9 w Hiszpanii, na budowę pierw-
szej w Unii Europejskiej dużej komercyjnej termal-
nej elektrowni słonecznej, pokazuje kierunek, w 
jakim należy podążać.

Efektywność energetyczna

EBI pragnie zwiększyć nacisk na kwestie efektyw-
ności energetycznej we wszystkich dziedzinach 
gospodarki: przemyśle, transporcie, budownictwie 
mieszkaniowym, usługach itd. W 2006 roku Bank 
pożyczył �17 mln EUR na inwestycje w efektyw-

Zrównoważona, konkurencyjna  
i bezpieczna energia

EBI, aby udzielić jak największego wsparcia odnowionemu zainteresowaniu zaopatrzeniem 
w energię w Europie, w 2006 roku postanowił połączyć różne dziedziny swojej działalności w 
sektorze energii i nadać im status priorytetowy. Od tej pory zrównoważona, konkurencyjna i 
bezpieczna energia jest jednym z sześciu głównych celów polityki Banku w UE.
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ność energetyczną w Unii Europejskiej. Prioryte-
tem dla Banku są inwestycje w elektrociepłownie 
i lokalne systemy ciepłownicze. Znaczące inwe-
stycje w oszczędność energii są możliwie i pożą-
dane zwłaszcza w państwach członkowskich, 
które weszły do UE w 2004, w nowych państwach 
członkowskich Bułgarii i Rumunii oraz w krajach 
sąsiedzkich.
 

We Włoszech Bank pożyczył EUR 120 mln EUR fir-
mie IRIDE, odpowiedzialnej za dystrybucję gazu i 
energii elektrycznej, z przeznaczeniem na zwięk-
szenie zdolności produkcji energii elektrycznej 
i instalację zdalnych, elektronicznych urządzeń 
pomiarowych w sieci dystrybucji energii elektrycz-
nej w Turynie. Ta inwestycja ma przyczynić się do 
zwiększenia efektywności energetycznej i bardziej 
racjonalnego wykorzystania energii w celu zaspo-
kojenia zapotrzebowania na energię elektryczną 
w domach w sposób bardziej wydajny i przyjazny 
dla środowiska. Przestarzała technologia opala-
nia paliwem kopalnianym zostanie zastąpiona 
nowoczesną, czystszą i bardziej efektywną ener-
getycznie technologią opalania gazem opartą 
na cyklu kombinowanym, w celu produkcji ener-
gii elektrycznej i ciepła dla lokalnych systemów 
ciepłowniczych. Instalacja cyfrowych urządzeń 
pomiarowych spowoduje lepsze zarządzanie 
zapotrzebowaniem na energię i bardziej wydajne 
zarządzanie obciążeniem w sieci, co przyczyni się 
do oszczędności energii i bardziej racjonalnego 
jej wykorzystania.

Badania, rozwój i innowacje w zakresie 
energii

Kredyty EBI na inwestycje w RDI w sektorze energii 
stanowią ważną część jego wsparcia finansowego 
na rzecz innowacji10. Dobrym przykładem są tu 
kredyty udzielone w Niemczech na duży program 
inwestycji w R&D w dziedzinie redukcji emisji i 
bezpieczeństwa oraz na opracowanie konstrukcji 
samochodu pasażerskiego napędzanego wodo-
rem. Jeżeli chodzi o R&D w sektorze energii, Bank 
przypatruje się bacznie pracom prowadzonym w 
ramach Europejskich Platform Technologicznych, 
na przykład pracom dotyczącym wodoru i ogniw 
paliwowych, fotowoltaiki i termalnej energii sło-
necznej.

Transeuropejskie sieci energetyczne

Projekty transeuropejskich sieci energetycznych 
cechują się długim okresem przygotowania i rea-
lizacji; w konsekwencji roczne tempo inwestycji, i 
tym samym finansowania, ulega zmianom. W 2006 
roku kredyty EBI na energetyczne sieci TEN wynio-
sły w sumie �21 mln EUR, co jest stosunkowo nie-
wielką kwotą w porównaniu do poprzednich lat. 
Kredyty te przeznaczono na projekty w zakresie 
gazu i energii elektrycznej w Irlandii, Wielkiej Bry-
tanii i Grecji.

Zrównoważona, konkurencyjna i bezpieczna energia

10  Por. rozdział „Wsparcie dla innowacji”. 
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Zrównoważona, konkurencyjna i bezpieczna energia

11 Zob. rozdział „Kraje sąsiedzkie na południu i wschodzie”.

Jeden z dwóch projektów finansowanych w Gre-
cji dotyczy priorytetowej sieci energetycznej TEN i 
obejmuje budowę i eksploatację 85-kilometrowego 
gazociągu łączącego greckie i tureckie systemy 
gazowe pomiędzy Komotini w Grecji i granicą gre-
cko-turecką. Celem projektu jest umożliwienie Grecji 
importu gazu ziemnego przez Turcję z Morza Kaspij-
skiego i Bliskiego Wschodu w celu zaspokojenia ros-
nącego zapotrzebowania na ten gaz i zwiększenia 
bezpieczeństwa jego dostaw. W przyszłości ten ruro-
ciąg będzie w stanie również zapewnić przesył gazu 
na rynek europejski dzięki planowanym połączeniom 
do Włoch i na Bałkany.

Bezpieczeństwo zewnętrznych dostaw 
energii i rozwój gospodarczy 

Poza Unią Europejską EBI wspiera unijny cel stwo-
rzenia paneuropejskiej wspólnoty energii z krajami 
sąsiadującymi a także, w krajach partnerskich, inwe-
stycje, które zwiększają bezpieczeństwo dostaw 
energii dla Unii. Bank przygotowuje również listę pro-
jektów dotyczących zmian klimatycznych i przyczy-
nia się do poprawy dostępu społeczeństwa, przede 
wszystkim jego najbiedniejszych warstw, do nowo-
czesnych źródeł energii.

W 2006 roku EBI pożyczył około miliarda euro na 
inwestycje w energię poza Unią Europejską, z czego 
594 mln EUR w regionie Morza Śródziemnego. 
Śródziemnomorskie kraje partnerskie11 borykają 
się ze znacznymi brakami energetycznymi, które 
w najbliższych latach w związku ze stale rosnącym 
zapotrzebowaniem na energię jeszcze bardziej się 
nasilą. Szesnaście milionów osób mieszkających w 
najsłabiej rozwiniętych częściach regionu Morza 
Śródziemnego wciąż nie ma dostępu do energii 
elektrycznej.

Partnerstwo Eurośródziemnomorskie w zakresie 
energii ma identyczne cele, jak UE, a mianowicie: 
zapewnienie dostaw energii elektrycznej, konku-
rencyjny przemysł energetyczny i zwiększona efek-

tywność energetyczna z poszanowaniem warunków 
przyjaznych dla środowiska. Kredyty EBI w ramach 
FEMIP (zob. rozdział „FEMIP w krajach regionu Morza 
Śródziemnego”) wspierające te cele skupiają się na 
budowie i modernizacji krajowej i regionalnej infra-
struktury energetycznej oraz pogłębianiu integra-
cji eurośródziemnomorskich rynków energii, tym 
samym zwiększając bezpieczeństwo dostaw dla 
wszystkich zainteresowanych krajów. Od 2002 roku 
w ramach FEMIP podpisano dwadzieścia umów 
kredytowych dotyczących projektów energetycz-
nych w śródziemnomorskich krajach partnerskich 
na kwotę 2,8 mld EUR, co stanowi 42% łącznych 
kredytów FEMIP. 

Inwestycje w energie odgrywały ważną rolę rów-
nież w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku; w 2006 
toku EBI przeznaczył na ten cel kredyty w wysokości 
185 mln EUR. W Kamerunie Bank sfinansował post-
prywatyzacyjny program inwestycyjny AES Sonel 
dotyczący modernizacji elektrowni termalnych i 
hydroelektrycznych oraz usprawnień sieci przesyłu 
i dystrybucji. W Ghanie wsparł budowę sieci gazocią-
gów służących do przesyłu gazu ziemnego z Nige-
rii do Ghany, Togo i Beninu, a w Mali - konstrukcję 
wodnej elektrowni przepływowej, która przyczyni 
się do poprawy zaopatrzenia w energię elektryczną 
nie tylko tego kraju, ale również Mauretanii i Sene-
galu. EBI sfinansował również budowę farmy wiatro-
wej na Barbadosie i elektrowni wodnej na wyspach 
Fidżi. Duża część projektów energii odnawialnej sfi-
nansowanych w ostatnich latach przez Bank znajdo-
wała się poza UE.

W ramach nowego priorytetowego celu dotyczącego 
energii Bank położy szczególny nacisk na projekty 
poza Unią, które zwiększają bezpieczeństwo dostaw 
dla UE, jak na przykład budowa rurociągów i termi-
nali gazu LNG transportujących energię do Europy. 
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Bułgaria

W latach poprzedzających przystąpienie Bułgarii 
do UE operacje kredytowe EBI w tym kraju obej-
mowały wszystkie główne sektory gospodarki, od 
podstawowej infrastruktury po produkcję i usługi; 
nie zapomniano również o wsparciu dla małych i 
średnich przedsiębiorstw i samorządów miejskich 
za pośrednictwem lokalnych instytucji finansowych. 
W 2006 roku EBI przyznał dwie linie kredytowe, w 
wysokości �0 mln każda, bankom HVB Bank Biochim 

i DSK Bank na sfinansowanie małych inwestycji firm i 
samorządów lokalnych. Łączna wysokość kredytów 
EBI dla Bułgarii w okresie przedakcesyjnym wynio-
sła 467 mln EUR.

W 2006 roku EBI podpisał porozumienie z Bułgarią, 
określające ramy wsparcia dla kredytów w wyso-
kości 500-700 mln EUR rocznie w latach 2007-201� 
na sfinansowanie priorytetowych inwestycji rządu 
bułgarskiego. Osią współpracy będzie usprawnie-
nie i modernizacja podstawowej infrastruktury tego 
kraju w sektorze transportu i ochrony środowiska (w 
połączeniu z dotacjami unijnymi i finansowaniem 
z innych źródeł), udzielanie pomocy technicznej i 
know-how na wybrane projekty finansowane z unij-
nych funduszy strukturalnych i funduszu spójności, 
które zostały określone w krajowym planie działania 
JASPERS, oraz pomoc dla rządu bułgarskiego w rea-
lizacji krajowego programu PPP.

Rumunia

W 2006 roku kredyty EBI w Rumunii osiągnęły wyso-
kość 679 mln EUR. Sektor transportu odgrywa ważną 
rolę w tym kraju; w 2006 roku przyznane przez Bank 
kredyty wykorzystano na sfinansowanie programu 
remontu dróg i modernizacji metra w Bukaresz-
cie. Priorytetem jest wsparcie dla małych i średnich 
inwestycji przedsiębiorstw i projektów realizowa-
nych przez samorządy miejskie, ale Bank finansuje 
również projekty w sektorze wodnym. Na budowę 
nowej oczyszczalni ścieków w Bukareszcie przy-
znał kredyt w wysokości 25 mln EUR, na remont 
miejskiego systemu kanalizacji – 41,5 mln EUR, a na 
usprawnienie miejskich usług zaopatrzenia w wodę 

Podpisanie  
porozumienia o 

współpracy pomiędzy  
EBI i Bułgarią  

5 października  
2006 roku

Kraje rozszerzenia
Kredyty udzielone w 2006 roku

(w milionach)

Ogółem

Turcja 1 827

Rumunia 679

Chorwacja 270

Bułgaria 60

FYROM 10

Bałkany Zachodnie 40�

Kraje rozszerzenia 3 248

Przygotowanie do rozszerzenia  
Unii Europejskiej

Z krajów poza Unią Europejską, w których działa EBI, najbliższymi są kraje przystępujące i kan-
dydujące oraz kraje Bałkanów Zachodnich, które mogą być postrzegane jako potencjalni kan-
dydaci do wejścia do UE w przyszłości. Bułgaria  i Rumunia w 2006 roku były  jeszcze krajami 
przystępującymi, ale 1 stycznia 2007 roku stały się członkami Unii Europejskiej.
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Forum EBI 2006: 
Europa Południowo-Wschodnia –  
region w ruchu

Doroczne forum EBI stanowi nie tylko platformę do dyskusji na 
konkretne tematy, ale jest również okazją do spotkań pomię-
dzy pracownikami Banku i wybitnymi przedstawicielami świata 
polityki, nauki i biznesu. W październiku 2006 roku do udziału 
w forum EBI w Atenach zaproszono około sześciuset osób, które 
omawiały sposoby wzmocnienia integracji politycznej i gospo-
darczej w Europie Południowo-Wschodniej w celu promowania 
stabilności i wzrostu, demokracji i dobrobytu.
   

Uczestnicy Forum debatowali nad tym, jak Unia Europejska 
może nadać impet temu procesowi oraz nad rolą przywód-
ców politycznych i środowisk biznesowych, którzy mogliby 
utorować drogę i pomóc w osiągnięciu współpracy regional-
nej i integracji europejskiej. Wymiana handlowa i wydajna 
infrastruktura mają kluczowe znaczenie dla dynamiki gospo-
darczej tego regionu i dlatego też mówcy podkreślili rolę, jaką 
sektor prywatny i publiczny odgrywają we wspieraniu projek-
tów infrastruktury, promowaniu inwestycji transgranicznych i 
usług, w tym zwiększeniu dostępu sektora publicznego i przed-
siębiorców prywatnych do finansowania (szczegółowe sprawo-
zdanie z forum można znaleźć w Biuletynie Informacyjnym EBI 
nr 125 lub na stronie internetowej Banku).

Następne Forum EBI odbędzie się we wrześniu 2007 roku w 
Słowenii; jego tematem będą inwestycje w energię i prze-
ciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. Poprzednie 
fora były poświęcone zrównoważonemu rozwojowi (Dublin, 
200� r.), inwestycjom w nowych państwach członkowskich 
(Warszawa, 2004 r.), strategii lizbońskiej (Helsinki, 2005 r.) i, 
jak wspomniano powyżej, Europie Południowo-Wschodniej 
(Ateny, 2006 r.).
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pitną (projekt będący częścią programu rozwoju 
infrastruktury w małych i średnich miastach – SAM-
TID) – 29,5 mln EUR. SAMTID zachęca małe miejsco-
wości w danej gminie do łączenia się w związki, a 
następnie powierzenia eksploatacji i zarządzania 
infrastrukturą regionalnym przedsiębiorstwom eks-
ploatacyjnym. Ten projekt przyczyni się do poprawy 
usług zaopatrzenia w wodę, oszczędności kosztów i 
zmniejszenia wycieków dzięki wymianie rur i pomp 
oraz instalacji wodomierzy. Kredyt EBI jest połączony 
z dotacjami z unijnego programu PHARE.

Z okazji Forum EBI w Atenach w październiku 2006 
roku (zob. ramka), Bank podpisał z Rumunią umowę 
ramową podobną do tej, jaką zawarł z Bułgarią. W 
najbliższych latach roczna wysokość kredytów w 
Rumunii może osiągnąć miliard euro; rola Banku 
będzie polegać między innymi na zapewnieniu, że 
projekty są finansowane i realizowane w skuteczny i 
wydajny sposób. Trwające reformy strukturalne i sil-
niejsza obecność dzięki otwarciu, na początku 2007 
roku, lokalnego biura EBI I JASPERS, z pewnością 
jeszcze bardziej wzmocnią tą współpracę. Finanso-
wanie Banku na rzecz inwestycji sektora prywatnego 
również ma się zwiększyć dzięki stabilności makro-
ekonomicznej i ciągłemu napływowi bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych.
 

Chorwacja, Turcja i Była Jugosłowiańska Republika 
Macedonii są krajami kandydującymi do wejścia do 
UE. Negocjacje akcesyjne z tymi pierwszymi dwoma 
krajami są już w toku, a z Macedonią jeszcze się nie 
rozpoczęły. Dla krajów kandydujących i krajów Bał-
kanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra, Serbia i Kosowo) EBI przyjął od UE man-
dat przedakcesyjny na kredyty do wysokości 8,7 mld 
EUR w latach 2007-201�. EBI rozważy również uzu-
pełnienie środków dostępnych w ramach tego man-
datu kredytami udzielanymi na własne ryzyko.

Chorwacja

Kredyty EBI wspierają projekty, który pomogą temu 
krajowi w spełnieniu kryteriów akcesyjnych i szyb-
kiej integracji z Unią Europejską. Od 2001 roku kre-
dyty EBI w Chorwacji przekroczyły kwotę 900 mln 
EUR. Ich osią jest przeważnie budowa i remont 
infrastruktury tego kraju, przede wszystkim sieci 
transportu. Tak było w 2006 roku, kiedy to EBI poży-
czył rekordową kwotę 270 mln EUR na infrastruk-
turę transportu, między innymi budowę ostatniego 
odcinka autostrady Rijeka-Zagrzeb, która była bra-
kującym ogniwem korytarza paneuropejskiego 
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biegnącego od granicy węgierskiej przez Chor-
wację do granicy słoweńskiej. W przyszłości Bank 
zamierza poszerzyć zakres swojego finansowania 
w tym kraju o ochronę środowiska i kapitał ludzki, 
w bliskiej współpracy z Komisją i unijnym instru-
mentem pomocy przedakcesyjnej.

Turcja

Rok 2006 był ważnym rokiem dla operacji EBI w 
Turcji. W obliczu rosnących inwestycji w tym kraju, 
głównie z powodu rozpoczęcia negocjacji akcesyj-
nych, w 2006 roku kredyty EBI w Turcji osiągnęły 
wysokość 1,8 mld EUR, czyli prawie 50% więcej 
niż w poprzednim roku. EBI jest partnerem krajo-
wych i zagranicznych inwestorów przemysłowych 
i wspiera, we współpracy z rozbudowaną siecią 
banków lokalnych, prężny sektor MŚP. Udziela 
również wsparcia dużym inwestycjom przemy-
słowym, o czym świadczy kredyt w wysokości 
175 mln EUR dla firmy Turk Otomobil Fabrikasi 
na zaprojektowanie i produkcję, wraz z PSA Peu-
geot Citroen i Fiatem, pojazdów komercyjnych na 
rynek europejski.
 

Silne więzi handlowe i wydajna infrastruktura, w 
tym korytarze transportowe, przyczynią się do 
dobrobytu tego kraju, wspierając jego aspiracje 
do członkostwa w UE. W związku z tym duża część 
kredytów Baku została przeznaczona na inwestycje 
w komunikację, na przykład budowę linii kolejowej 
dużej prędkości pomiędzy Stambułem i Ankarą, 
odnowienie i rozbudowę floty tureckich linii lot-
niczych oraz inwestycje w sieć telefonii komórko-
wej Vodafone-Turcja.

Ważną dziedziną działalności Banku jest również 
usprawnienie systemu transportu miejskiego 
w Stambule. W 2006 roku kredyt w wysokości 
400 mln EUR posłużył do zakupu taboru kolejo-
wego, który zostanie wykorzystany na trasie łączą-
cej, przez tunel pod Bosforem, europejską część 
miasta z przedmieściem Gedze w części azjaty-

ckiej. Na budowę samego tylko tunelu przezna-
czono wcześniej kredyt w wysokości 650 mln EUR. 
Bank sfinansował również, kredytem w wysokości  
50 mln EUR, zakup dwóch szybkich promów kur-
sujących przez Cieśninę Bosfor, z których każdy 
może przewieść około 1200 pasażerów i ponad 
200 samochodów.

Turcja, jako kraj kandydujący, otrzyma w latach 
2007-201� wsparcie budżetowe z nowego unij-
nego instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA). 
EBI współpracuje blisko z Komisją Europejską i 
władzami tureckimi w określaniu przyszłych prio-
rytetów inwestycyjnych zgodnie z krajowymi pla-
nami rozwoju i priorytetami UE. W niedalekiej 
przyszłości Bank zamierza otworzyć biura w Anka-
rze i Stambule.

Bałkany Zachodnie

Operacje finansowe EBI ułatwiają również proces 
integracji krajów Bałkanów Zachodnich z Unią 
Europejską. Unia Europejska i EBI pomagają w rea-
lizacji reform politycznych i gospodarczych i zachę-
cają do społecznego pojednania w tym regionie. 
Powodzenie tego procesu ma kluczowe znaczenie 
dla zainteresowanych krajów i całej Unii Europej-
skiej. W 2006 roku EBI pożyczył w sumie 412,5 mln 
EUR na projekty w Bałkanach Zachodnich – jest to 
największa kwota pożyczona kiedykolwiek w ciągu 
jednego roku w regionie. Łączna wysokość kredy-
tów udzielonych od 1995 roku wynosiła na koniec 
2006 roku 2,1 mld EUR.

EBI kontynuował dywersyfikację swoich ope-
racji, udzielając wsparcia finansowego również 
dla stosunkowo nowych sektorów, na przykład 
opieki zdrowotnej i edukacji. W Albanii pożyczył  
12,5 mln EUR na reformę edukacji, natomiast w 
Serbii jego kredyt w wysokości 80 mln EUR umoż-
liwił modernizację ośrodków klinicznych. Bank 
poszerzył również zakres swojego finansowania 
o kredyty na rzecz projektów przyczyniających się 
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do poprawy jakości środowiska i poziomu życia 
w tym regionie, na przykład kredyt w wysokości  
5 mln EUR na modernizację lokalnej infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej w Czarnogórze.

Modernizacja sieci infrastruktury, z naciskiem na 
wspieranie integracji regionalnej i usuwanie zato-
rów w systemach drogowych, kolejowych i energe-
tycznych jest nadal osią kredytów EBI na Bałkanach 
Zachodnich. W 2006 roku Bank sfinansował remont 
dróg w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowi-
nie, naprawę dróg i mostów w Serbii i Czarnogórze, 
budowę nowego terminalu promowo-pasażer-
skiego w porcie Durrës w Albanii oraz remont tych 
odcinków serbskiej sieci kolejowej, które wyma-
gały natychmiastowej interwencji w celu usunię-
cia zatorów; było tym bardziej ważne, że te odcinki 
są częścią priorytetowego korytarza paneuropej-
skiego. W ramach tego samego projektu Europej-
ski Bank Odbudowy i Rozwoju sfinansował zakup 
taboru kolejowego dla serbskich kolei.
 

Linie kredytowe dla banków lokalnych na wspar-
cie dla inwestycji MŚP i małych programów reali-
zowanych przez samorządy miejskie wyniosły w 
2006 roku 145 mln EUR.

EBI współfinansuje duże projekty w tym regionie 
wraz z innymi międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, zwłaszcza EBOR, Bankiem Świa-
towym i Bankiem Rozwoju Rady Europy a także 
innymi dwustronnymi donatorami. Współpracuje 
blisko również z Komisją Europejską i Europej-
ską Agencją Odbudowy w celu przygotowania i 
współfinansowania projektów ze środków budże-
towych UE w ramach instrumentu pomocy przed-
akcesyjnej (IPA).

Przygotowanie do rozszerzenia Unii Europejskiej
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FEMIP w krajach regionu Morza 
Śródziemnego

FEMIP (Instrument Eurośródziemnomorskiego 
Partnerstwa i Inwestycji) w ramach procesu barce-
lońskiego, a ostatnio także w ramach europejskiej 
polityki sąsiedztwa, promuje rozwój gospodar-
czy i społeczną modernizację śródziemnomor-
skich krajów partnerskich oraz wspiera integrację 
regionalną, zwłaszcza w perspektywie stopnio-
wego tworzenia obszaru wolnego handlu z UE do 
2010 roku. FEMIP pozwala Bankowi na wykorzy-
stanie szerokiego zakresu instrumentów w celu 
promowania rozwoju gospodarczego w śród-
ziemnomorskich krajach partnerskich. EBI stał się 
głównym partnerem finansowym krajów regionu 
śródziemnomorskiego; w latach 2002-2006 przy-
znał kredyty na kwotę przekraczającą 11 mld EUR, 
z czego 1,4 mld EUR w 2006 roku.

Osią działalności FEMIP jest wsparcie dla sektora 
prywatnego i tworzenie środowiska sprzyjającego 
inwestycjom, głównie w drodze finansowania 
infrastruktury sprzyjającej rozwojowi gospodar-
czemu. FEMIP ponadto prowadzi politykę stałego 
dialogu ze wszystkimi uczestnikami partnerstwa 
eurośródziemnomorskiego, zarówno instytu-
cjami jak i przedstawicielami sektora prywatnego 
i społeczeństwa obywatelskiego. 

Europejska polityka sąsiedztwa jest motorem napędowym działań EBI w krajach sąsiadują-
cych z UE na południu i wschodzie. O znaczeniu tych krajów dla UE świadczy podjęta w 2006 
roku  decyzja  Rady  o  przyznaniu  EBI  nowego  mandatu  na  kredyty  dla  krajów  sąsiedzkich 
w wysokości 12,4 mld EUR w latach 2007-2013 – jest to największy mandat kiedykolwiek 
przyznany poza Unią, podwajający wielkość kredytów EBI w śródziemnomorskich krajach 
partnerskich  (nie  licząc Turcji)  i  sześciokrotnie  zwiększający  jego  kredyty  we  wschodnich 
krajach sąsiedzkich.

Wsparcie dla sektora prywatnego w 2006 roku

W Egipcie EBI pożyczył 200 mln EUR na projekt 
fabryki metanolu na światową skalę. Chodzi tu o 
zaprojektowanie, budowę i eksploatację fabryki 
mającej produkować około 1,� mln ton meta-
nolu rocznie, głównie na eksport. Jeżeli pojawi 
się lokalne zapotrzebowanie na metanol, ten gaz 
będzie sprzedawany również przedsiębiorstwom 
egipskim. Rząd egipski, po odkryciu znacznych 
złóż gazu ziemnego w Egipcie w latach 90-tych, 
wyznaczył jako strategiczny cel promowanie jego 
wykorzystania jako paliwa na rynku krajowym, 
surowca w przemyśle petrochemicznym i towaru 
eksportowego.

Kraje śródziemnomorskie
Kredyty udzielone w 2006 roku

(w milionach)

Ogó-
łem

Środki

własne budżetowe

Egipt 550 550 -

Maroko 290 280 10

Izrael 275 275 -

Tunezja 154 154 -

Syria 45 45 -

Regionalne 40 - 40

Kraje śródziemnomorskie 1 354 1 304 50

Kraje sąsiedzkie na południu i wschodzie
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Linie kredytowe w wysokości 165 mln 
EUR dla pośredników finansowych 
i inwestycje kapitału ryzyka w fun-
dusze działające w śródziemno-

morskich krajach partnerskich były kluczowe dla 
działalności FEMIP na rzecz sektora prywatnego w 
2006 roku. Linie kredytowe dla banków pośredni-
czących służą do odpożyczania środków miejsco-
wym małym i średnim przedsiębiorstwom, które 
są ważnym filarem gospodarki w regionie Morza 
Śródziemnomorskiego i nie tylko. Jeżeli chodzi 
o działalność EBI w Izraelu po dziesięciu latach 
przerwy, należy odnotować kredyt w wysokości 
75 mln EUR dla banku Hapoalim na wsparcie dla 
MŚP w sektorze przemysłu, usług, opieki zdrowot-
nej i edukacji. 

Skutecznym instrumentem stymulowania sek-
tora prywatnego jest również działalność FEMIP 
w sektorze kapitału ryzyka. W 2006 roku EBI zain-
westował 10 mln EUR w każdy z następujących 
regionalnych funduszy wielosektorowych: fun-
dusz Euromena z siedzibą w Bejrucie, Maghreb-
ski Fundusz Private Equity II działający w regionie, 
fundusz Euromed działający we Włoszech oraz 
Fundusz SGAM Al Kantara, pierwszy fundusz tego 
typu sponsorowany przez grupę Societé Générale. 
Zainwestował również 8,5 mln EUR w fundusz 
Horus Food&Agribusiness, specjalizujący się w 
agrobiznesie egipskim.

EBI wykorzystał kapitał ryzyka również na udzie-
lenie mikrokredytu w regionie Morza Śród-
ziemnego. Kredytobiorcą był Enda Inter-Arabe, 
tunezyjska organizacja pozarządowa, która od 
1995 roku przyznała mikrokredyty około �0 tys. 
mikroprzedsiębiorcom, z czego 85% stanowiły 
kobiety. Ten kredyt pozwoli na wzmocnienie kapi-
tału Enda Inter-Arabe i umożliwi tej organizacji 
poszerzenie operacji w najsłabiej rozwiniętych 
regionach kraju. Kredytowi EBI towarzyszy pomoc 
techniczna finansowana ze środków budżeto-
wych UE. 

Energia i środowisko

Waga, jaką FEMIP przywiązuje do sektora energii w 
regionie Morza Śródziemnego ma bliski związek z 
unijnym priorytetami w tym sektorze: zrównowa-
żonym rozwojem energii, konkurencyjnością i bez-
pieczeństwem dostaw. W 2006 roku Bank pożyczył 
600 mln EUR na projekty dotyczące energii w Egip-
cie, Maroku i Tunezji, co stanowiło 44% całości jego 
kredytów w regionie Morza Śródziemnego.

W Tunezji EBI pożyczył 114 mln EUR na budowę 
elektrowni opalanej gazem ziemnym, opartej na 
cyklu kombinowanym w Ghannouch. Ta inwesty-
cja pomoże w zaspokojeniu nieustannie rosnącego 
zapotrzebowania na energię elektryczną w tym 
kraju i jednocześnie zwiększy atrakcyjność Tune-

Sprawozdanie 
roczne FEMIP
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zji jako miejsca do inwestycji w przemysł i usługi, 
przede wszystkim w sektorze turystyki. Bank sfi-
nansował kredytem w wysokości 260 mln EUR 
budowę dwóch innych elektrowni opartych na 
cyklu kombinowanym w Egipcie. Te elektrownie 
będą produkować energię elektryczną po konku-
rencyjnych cenach i o ograniczonym wpływie na 
środowisko.

Obecnie prowadzone są trzy badania finanso-
wane przez Fundusz Powierniczy FEMIP z myślą 
o poszerzeniu zakresu przyszłych inwestycji w 
sektorze zrównoważonej energii. Jedno z nich 
- dotyczące energii odnawialnej w śródziemno-
morskich krajach partnerskich - jest prowadzone 
we współpracy z Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise d’Energie (Agencją ds. Środowiska i 
Zarządzania Energią - ADEME) i Agence Française 
de Développement (Francuską Agencją Rozwoju - 

AFD). Drugie bada możliwości finansowania rynku 
kredytów węglowych w regionie Morza Śródziem-
nego w celu identyfikacji sektorów priorytetowych 
i stworzenia listy projektów, które EBI mógłby 
wesprzeć w najbliższych latach. Prowadzone jest 
również badanie dotyczące możliwości produko-
wania w krajach FEMIP biopaliw, które są mniej 
szkodliwe dla środowiska – na ten temat obecnie 
nie ma wielu informacji.

W 2006 roku EBI udzielił kredytów w wysokości  
�25 mln EUR na projekty ochrony środowiska w 
regionie Morza Śródziemnego. Te środki finan-
sowe, przeznaczone na zaspokojenie najpilniejszych 
potrzeb w zakresie środowiska, trafiły głównie do 
sektora wodno-kanalizacyjnego w Izraelu, Maroku, 
Syrii i Tunezji. W Maroku Bank pożyczył 40 mln EUR 
na renowację i rozbudowę systemów kanalizacyj-
nych w ośrodkach miejskich w basenie Wadi Subu, 

Spotkanie 
ministerialne  
FEMIP w Tunisie
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Realizacja nowego mandatu FEMIP

Rola EBI w regionie Morza Śródziemnego polega 
głównie na udzielaniu wsparcia finansowego. Part-
nerstwo musi jednak obejmować również dialog 
strategiczny z zainteresowanymi krajami, sektorem 
prywatnym i społeczeństwem obywatelskim.
 

Nowy mandat ma na celu wzmocnienie partner-
stwa i współdziałania na trzech szczeblach. Na 
szczeblu rządowym, Rada Ministrów FEMIP będzie 
odpowiedzialna za strategiczne kształtowanie poli-
tyki na wysokim szczeblu. Pierwsze posiedzenie 
ministerialne w ramach nowego mandatu odbę-
dzie się w maju 2007 roku na Cyprze. Na bardziej 
praktycznym szczeblu, komitet przedstawicieli 
państw UE, śródziemnomorskich krajów part-
nerskich i Komisji Europejskiej będzie regularnie 
analizować strategię FEMIP, dostarczać ministrom 
wytycznych w konkretnych sprawach, na przykład 
w postaci analiz sektorowych lub definicji nowych 
instrumentów finansowych, oraz zatwierdzać spra-
wozdanie roczne FEMIP. Na konferencjach FEMIP 
będą natomiast spotykać się przedstawiciele sek-
tora prywatnego i publicznego, świata nauki i inni 
interesariusze w celu omówienia tematów wybra-
nych przez Radę Ministrów. W 2006 roku w Monako 
odbyła się konferencja poświęcona niezbędnym 
inwestycjom w sieci transportowe w regionie 
Morza Śródziemnego. 

Rosja i inne kraje sąsiedzkie na wschodzie

Podczas gdy EBI działa w regionie Morza Śród-
ziemnego od prawie trzydziestu lat, pierwszy kre-
dyt na projekt w Rosji przyznał dopiero w 200� 
roku. Poza tym mandaty dotyczące kredytów EBI 
na wschodzie dotyczyły stosunkowo małych kwot 
w porównaniu do mandatów w krajach śródziem-
nomorskich. UE wykazuje jednak coraz większe 
zainteresowanie tą częścią świata i wielkość man-
datów również się zwiększa – z początkowych  
100 mln EUR dla Rosji w 2001 roku do 500 mln EUR 

pomiędzy miastami Taza na wschodzie i Kenitra na 
wybrzeżu Atlantyku. Ten kredyt jest przeznaczony na 
sieci zbierania ścieków i odprowadzania wód desz-
czowych oraz budowę drugorzędnej oczyszczalni 
ścieków. Projekt, ze względu na znaczący wpływ 
na środowisko, jest wspierany także subwencjami 
do odsetek ze środków budżetowych UE. FEMIP, w 
ramach pomocy technicznej, wyasygnuje 4 mln EUR 
dla jednostki zarządzania projektem i na działania 
mające na celu zwiększenie zdolności instytucjonal-
nej kredytobiorcy.

Komisja Europejska obecnie pracuje nad dłu-
goterminowym, dużym programem usuwania 
zanieczyszczeń dla basenu Morza Śródziemnego. 
Ta inicjatywa, znana pod nazwą Horyzont 2020, 
opiera się na koalicji partnerów, w tym EBI. Bank, 
w ramach FEMIP, skupi się na ograniczeniu najważ-
niejszych źródeł zanieczyszczeń i sporządzi listę 
projektów inwestycyjnych akceptowalnych przez 
banki w bliskiej współpracy z innymi bankami 
multilateralnymi i Dyrekcją Generalną Komisji ds. 
Ochrony Środowiska.

Pomoc dla Libanu

EBI obiecał wsparcie dla rządowego planu odbu-
dowy Libanu z okazji Międzynarodowej Konferencji 
Donatorów, która odbyła się w styczniu 2007 roku w 
Paryżu. W ciągu następnych sześciu lat Bank prze-
znaczy 960 mln EUR na najważniejsze projekty w 
ramach programu inwestycji publicznych i na inwe-
stycje w sektorze prywatnym. EBI, który pomaga 
Libanowi od dawna, podtrzyma swoje zaanga-
żowanie na rzecz projektów infrastruktury (głów-
nie w zakresie transportu i ścieków) i dostarczy 
nowego finansowania małym i średnim przedsię-
biorstwom, których działalność zakłócił niedawny 
konflikt zbrojny, w celu wspierania reformy sekto-
rowej (głównie w sektorze energii) oraz na wspar-
cie dla inwestycji sektora prywatnego. Poza tym 
dotacje z pomocy technicznej pomogą w przy-
gotowaniu i realizacji projektów oraz w procesie 
prywatyzacji. 
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dla Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy w styczniu 
2007 roku i �,7 mld EUR w ramach nowego man-
datu dla wyżej wymienionych krajów oraz Kaukazu 
Południowego w latach 2007-201�.
 

Pierwszy mandat EBI na kwotę 100 mln EUR 
dotyczył przede wszystkim projektów ochrony 
środowiska w rosyjskiej części basenu Morza Bałty-
ckiego. Jego wynikiem były trzy operacje na łączną 
kwotę 85 mln EUR, współfinansowane wraz z EBOR 
i NBI, dotyczące projektów wodnych w regionie 
Sankt Petersburga.
 

Drugi mandat, na kwotę 500 mln EUR, dotyczył 
finansowania projektów będących przedmiotem 
szczególnego zainteresowania UE w Rosji, na Ukra-
inie, w Mołdawii i Białorusi w sektorze ochrony 
środowiska a także projektów dotyczących infra-
struktury transportu, telekomunikacji i energii 
na priorytetowych sieciach transeuropejskich, 
mających transgraniczne implikacje dla państw 
członkowskich UE. W 2006 roku Bank zatwierdził 
pierwszy kredyt w wysokości 200 mln EUR dla 
Ukrainy na remont końcowych odcinków auto-

strady M-06 pomiędzy Kijowem i Brodami w kory-
tarzach paneuropejskich III i V. Ten projekt będzie 
współfinansowany z EBOR.
 

Bank musi zawrzeć ramowe porozumienia z zain-
teresowanymi krajami, aby w ramach mandatu 
móc prowadzić działalność w tych krajach. Do tej 
pory takie porozumienia zawarto jedynie z Rosją i 
Ukrainą, ale w 2006 roku udało się zawrzeć poro-
zumienie również z Mołdawią; to porozumienie 
utoruje drogę operacjom EBI w tym kraju. Udzie-
lanie kredytów dla wschodnich krajów sąsiedzkich 
ułatwiło również podpisanie 15 grudnia 2006 roku 
porozumienia o współpracy pomiędzy Komisją, 
EBI i EBOR, które wzmocni bliską współpracę tych 
trzech instytucji w tych krajach.
   

Inwestycje w Rosji, na Ukrainie i w Mołdawii a także 
w Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji na Kaukazie Połu-
dniowym w latach 2007-201� będą dotyczyć sek-
torów objętych wcześniejszymi mandatami, ale 
nacisk zostanie położony również na sektor ener-
gii, przede wszystkim na projekty strategicznych 
dostaw i transportu energii. 

EBI, EBOR i  
Komisja łączą siły w 
Europie Wschodniej, 
na Kaukazie 
Południowym, w 
Rosji i Azji Środkowej
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12  W tym 8,5 mld EUR w ramach 
Konwencji z Lome 4bis.

Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Afryka Południowa 
Kredyty udzielone w 2006 roku

(w milionach)

Ogó-
łem 

Środki

własne budżetowe

Afryka 564 1�� 4�1

Zachodnia 218 115 103

Południowa i Ocean Indyjski 146 18 128

Środkowa i równikowa 101 - 101

 Wschodnia 56 - 56

Multiregionalne 43 - 43

Karaiby 41 10 �1

Pacyfik �7 25 1�

KTZ - - -

Multiregionalne 10� - 10�

AKP-KTZ 745 167 578

Afryka Południowa 80 80 -

EBI finansuje inwestycje w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz Azji i Ameryki Łaciń-
skiej (ALA). Bank przyznaje kredyty w ramach mandatów Unii Europejskiej, ale charakter man-
datów w krajach AKP i ALA jest zupełnie inny. W krajach AKP EBI pomaga w realizacji polityki 
rozwoju UE, natomiast w państwach ALA osią jego działalności  jest współpraca gospodarcza 
pomiędzy Unią i krajami partnerskimi.

Wsparcie dla krajów partnerskich

EBI w krajach AKP

Podstawą działalności Banku w krajach AKP jest 
Umowa o partnerstwie z Kotonu zawarta pomię-
dzy UE i 79 krajami AKP. Głównym celem Umowy 
z Kotonu, która zastąpiła wcześniejsze konwen-
cje z Jaunde i Lome, jest ograniczenie i następnie 
eliminacja ubóstwa oraz włączenie krajów AKP w 
gospodarkę światową. W latach 200�-2007 EBI może 
pożyczyć do 1,7 mld EUR z funduszy własnych i  
2 mld EUR w ramach Instrumentu Inwestycyjnego 
– funduszu odnawialnego finansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) i zarządzanego 
przez Bank. Instrument Inwestycyjny został utwo-

rzony w celu wspierania inwestycji przedsiębiorstw 
prywatnych i podmiotów handlowych sektora pań-
stwowego działających w sektorach transportu, 
wody, energii i telekomunikacji, które inwestują w 
infrastrukturę będącą niezbędnym warunkiem roz-
woju sektora prywatnego. Projekty o ważnym skład-
niku środowiskowym i społecznym lub projekty 
sektora publicznego w krajach realizujących pro-
gramy dostosowania gospodarczego są zazwyczaj 
uprawnione do otrzymania subwencji do odsetek. 
Kredyty EBI w Afryce Południowej są przyznawane 
w ramach odrębnego mandatu; w latach 2000-2006 
wyniosły 825 mln EUR.

W 2006 roku EBI przyznał w krajach AKP kredyty 
na kwotę 745 mln EUR (w porównaniu do 5�7 mln 
EUR w 2005 r.), z czego 578 mln EUR ze środków 
EFR12 i 167 mln EUR z funduszy własnych Banku. W 
ramach Umowy z Kotonu Instrument Inwestycyjny 
pobił rekordy działalności podpisując, od 200� roku, 
umowy na kwotę blisko 1,4 mld EUR. Skoncentro-
wano się na projektach promowanych przez sektor 
prywatny, które na koniec 2006 roku stanowiły 81% 
portfela Instrumentu Inwestycyjnego. 5�% portfela 
dotyczy usług finansowych – Bank osiągnął dobre 
wyniki w rozwoju działalności mikrofinansowania 
w krajach AKP, głównie w Afryce subsaharyjskiej 
– a 20% stanowią inwestycje przemysłowe (w tym 
górnictwo). Pozostałe 26% przypada na infrastruk-
turę podstawową (energię, wodę, transport i tele-
komunikację). Kredyty z funduszy własnych Banku 
wyniosły łącznie �86 mln EUR na koniec 2006 roku, 
z czego ponad połowę przeznaczono na projekty 
sektora prywatnego. Przemysł (w tym górnictwo) 
i infrastruktura podstawowa pochłonęły w sumie 
65% kredytów ze środków własnych.
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Ochrona środowiska, przede wszystkim projekty 
wodno-kanalizacyjne, – ale również inwestycje w 
dziedzinie energii odnawialnej - odgrywają ważną 
rolę w krajach AKP (zob. ramka o zaopatrzeniu w 
wodę w Mozambiku). W 2006 roku Bank pożyczył 
9,75 mln EUR ze środków własnych przedsiębior-
stwu Barbados Light & Power Company na projekt 
energii wiatrowej. Dzięki temu projektowi zostanie 
wyeliminowane drogie paliwo kopalniane i ograni-
czone emisje do atmosfery. Ze względów ochrony 
środowiska przyznano subwencje do odsetek od 
kredytu. Ta inwestycja jest finansowana w ramach 
instrumentu finansowania na rzecz zmian klima-
tycznych EBI i ma szanse być zarejestrowana w 
ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju Proto-
kołu z Kioto. Promotor projektu wystąpił o wspar-
cie z instrumentu pomocy technicznej na rzecz 
zmian klimatycznych Banku w celu ułatwienia 
uzyskania takiej rejestracji. EBI pożyczył również 
24,5 mld EUR na budowę elektrowni wodnej na 
wyspach Fidżi.

W 2006 roku działalność Banku w Afryce Południo-
wej była ograniczona z powodu zbliżającego się 
wygaśnięcia bieżącego mandatu pod koniec roku i 
wynikającej z tego ograniczonej dostępności fun-
duszy. EBI pożyczył 80 mln ze środków własnych 
państwowej firmie ESKOM Holdings Ltd (dystry-
butor energii elektrycznej) na budowę nowego 
wzajemnego połączenia do przesyłu energii elek-
trycznej wysokiego napięcia pomiędzy Johannes-
burgiem i Kapsztadem. W ramach mandatu na lata 
2002-2006 Bank przeznaczył finansowanie dla MŚP 
(260 mln EUR), na ochronę środowiska (245 mln 
EUR) i energię (1�0 mln EUR).

Usługi finansowe

Operacje prowadzone w sektorze finansowym, 
przede wszystkim alokacja środków za pośredni-
ctwem lokalnych instytucji finansowych i funduszy 
typu private equity, zazwyczaj mają podwójny cel: 
wspieranie rozwoju lokalnych rynków finansowych 

Sprawozdanie  
roczne Instrumentu 
Inwestycyjnego 
Kotonu

i dostarczanie środków małym przed-
siębiorstwom, w tym mikroprzedsię-
biorstwom.

In 2006 roku EBI przyznał, za pośrednictwem 
Instrumentu Inwestycyjnego, kredyt na wsparcie 
dla rozwoju First Bank of Nigeria (FBN), jednego z 
największych banków w tym kraju, który rozpoczął 
głęboki proces modernizacji. FBN, dzięki swojej 
unikatowej pozycji i planowanej fuzji z Ecoban-
kiem, będzie odgrywać czołową rolę w poszerza-
niu rynków finansowych i pogłębianiu integracji 
gospodarczej Afryki Zachodniej. Wykorzysta nową 
sieć regionalną w celu poprawy usług dla klientów 
handlowych i korporacyjnych. Ten kredyt daje FBN 
dostęp do stabilnego źródła długoterminowego 
finansowania, umożliwiając mu realizację jego stra-
tegii. Instrument Inwestycyjny, dostarczając FBN 
kapitału II kategorii, pełni również rolę katalizatora, 
który zwiększa napływ kapitału prywatnego do 
tego banku i tym samym przyczynia się do dywer-
syfikacji jego źródeł finansowania.

EBI przyznał również 5 mln USD funduszowi 
Business Partners International Kenya SME Fund 
(BPI-K). Jest to kenijska spółka komandytowa inwe-
stująca w młode przedsiębiorstwa średniej wiel-
kości. Promotorami Funduszu są IFC i Business 
Partners International, jednostka zależna Business 
Partners Ltd – południowoafrykańskiej firmy specja-
lizującej się w inwestycjach na rzecz MŚP. Fundusz 
będzie korzystać również ze wsparcia i zaanga-
żowania przedstawicielstwa regionalnego EBI w 
Nairobi.

Bliska współpraca z Komisją Europejską

Połączenie know-how i środków finansowych EBI 
i Komisji Europejskiej okazuje się niezwykle sku-
teczne. W 2006 roku te dwie instytucje podpisały 
porozumienie o współpracy ustanawiające fundusz 
powierniczy przeznaczony na wsparcie dla infra-
struktury regionalnej w Afryce. Za pośrednictwem 
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Czysta woda dla biednych w Maputo, 
Mozambik

W 2006 roku EBI pożyczył 31 mln EUR na usprawnienie i rozbudowę systemu zaopatrzenia w 
wodę w mieście Maputo w Mozambiku. Promotor projektu, dostawca wody, obsługuje całą 
aglomerację Maputo liczącą 1,7 milionów mieszkańców, z których połowa żyje w skrajnym 
ubóstwie i tylko 40% ma dostęp do czystej wody pitnej. Projekt wspierany przez EBI, znacznie 
zwiększając liczbę osób mających dostęp do czystej wody pitnej, przyczynia się do osiągnię-
cia Milenijnych Celów Rozwoju dotyczących wody, opieki zdrowotnej i eliminacji ubóstwa w 
Mozambiku, które mają kluczowe znaczenie dla strategii ograniczenia ubóstwa w tym kraju. 
Siódmy Milenijny Cel Rozwoju ONZ – zapewnienie zrównoważonego rozwoju – obejmuje pod-
cele dotyczące zmniejszenia o połowę liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej 
pitnej wody i odpowiedniej kanalizacji.

Projekt wodny w Maputo ma cztery konkretne cele: zwiększenie zainstalowanej mocy pro-
dukcyjnej w celu zapewnienia stałych dostaw dla 730 tys. osób obecnie podłączonych do 
sieci zaopatrzenia w wodę (ta sieć nie zapewnia jednak dostaw przez całą dobę) i zwiększe-
nie liczby osób obsługiwanych przez tą sieć o 467 tys. do 2010 r. i kolejne 145 tys. do 2014 r.; 
usprawnienie wydajności sieci w drodze zmniejszenia poziomu niekontrolowanych wycieków 
wody; poszerzenie, z pomocą małych przedsiębiorstw lokalnych, obszarów zaopatrywanych 
w wodę o ubogie przedmieścia i tym samym objęcie tymi usługami kolejnych 110 tys. osób; 
zwiększenie zdolności i stabilności finansowej promotora, co przyczyni się do poprawy jako-
ści usług wodnych we wszystkich miastach, w których działa.

Ten projekt opiera się na wcześniejszych reformach sektorowych i pracy dokonanej przez 
Bank Światowy; uczestniczy w nim krajowa agencja wodna FIPAG (Fundo do Investimento e 
Património do Abastecimento de Água) i rząd Mozambiku wraz z grupą międzynarodowych 
organizacji finansowania rozwoju: EBI, Funduszem Wodnym Komisji Europejskiej, holender-
ską FMO i francuską Agence Française de Développement. Zrównoważoność i dostępność 
ekonomiczną zapewni połączenie różnych czynników: taniego finansowania, dobrej polityki 
regulacyjnej (zwłaszcza w zakresie taryf i autonomii instytucjonalnej), właściwie pomyśla-
nego i reglamentowanego udziału sektora prywatnego w dostarczaniu usług oraz zaanga-
żowania NGO w miejscu dostawy usług.
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tego funduszu, który będzie otwarty również dla 
kontrybucji państw członkowskich, Komisja Euro-
pejska początkowo przyzna dotacje w wysokości 
60 mln EUR w formie subwencji do odsetek od 
przyznanych przez EBI kredytów na kwotę około 
260 mln EUR.

Dużych postępów dokonano również w realizacji 
projektów w Etiopii, na Madagaskarze i w Mozam-
biku, które są finansowane z kredytów EBI w połą-
czeniu z pomocą techniczną i dotacjami w ramach 
Funduszu Wodnego AKP-UE, ustanowionego w 
2004 roku w celu promocji i wspierania inwestycji 
krajów AKP w sektorze wodnym. Nowy instrument 
przygotowywania projektów EBI w sektorze wod-
nym, o budżecie � mln EUR, w najbliższych trzech 
latach sfinansuje przygotowanie co najmniej ośmiu 
projektów w sektorze wodno-kanalizacyjnym w 
krajach AKP. 

Komisja Europejska zwróciła się ponadto do EBI z 
prośbą o doradztwo w zakresie realizacji drugiego 
Instrumentu Kapitału Ryzyka w Afryce Południo-

wej, celowego programu sektorowego o budże-
cie 50 mln EUR na okres pięciu lat. Ten program 
jest kontynuacją udanego programu o tej samej 
nazwie zapoczątkowanego w 2002 roku, w który 
EBI również był zaangażowany. Jego celem było 
dostarczanie kapitału właścicielskiego i quasi-właś-
cicielskiego małym i średnim przedsiębiorstwom, 
których właścicielami są osoby „upośledzone przez 
historię” w Afryce Południowej. Wkład EBI polega na 
doradzaniu Komisji Europejskiej w zakresie opra-
cowania i utworzenia tego instrumentu, a następ-
nie udziale w ocenie technicznej i zatwierdzaniu 
propozycji inwestycyjnych, bez zaangażowania w 
finansowe zarządzanie samym funduszem.

Perspektywy

Umowa z Kotonu została zawarta w czerwcu 2000 
roku na okres 20 lat, z protokołami na każde kolejne 
pięć-sześć lat. Pierwszy protokół, który obejmował 
lata 200�-2007, wkrótce dobiegnie końca. Drugi 
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Azja i Ameryka Łacińska 
Kredyty udzielone w 2006 roku

(w milionach)

Ogółem

Ameryka Łacińska 240

Kolumbia 100

Brazylia 40

Ekwador 40

Peru 40

Honduras 20

Azja 243

Sri Lanka 120

Maledywy 50

Wietnam �8

Pakistan �5

Azja i Ameryka Łacińska 483

protokół, na lata 2008-201�, przewiduje dodatkową 
kopertę w wysokości 1,1 mld EUR dla Instrumentu 
Inwestycyjnego i 2 mld EUR na kredyty ze środków 
własnych Banku, do których należy dodać 400 mln 
EUR na subwencje do odsetek i pomoc techniczną. 
W ramach nowych mandatów zewnętrznych na 
projekty w Afryce Południowej w latach 2007-201� 
zostanie udostępnione 900 mln EUR.

W najbliższych latach osią działalności Banku 
będzie infrastruktura i sektor finansowy. Jeżeli 
chodzi o infrastrukturę, Bank skoncentruje się na 
podstawowych inwestycjach w takich dziedzinach 
jak sektor energetyczny czy wodno-kanalizacyjny. 
Pierwszeństwo będą miały również projekty sek-
tora prywatnego i inicjatywy regionalne, tzn. pro-
jekty dotyczące lub mające wpływ na więcej niż 
jeden kraj. 
 

EBI w Azji i Ameryce Łacińskiej 

Mandat dotyczący finansowania EBI w Azji i Ame-
ryce Łacińskiej w latach 2000-2006 pozwolił mu 
na udzielenie kredytów do wysokości 2,48 mld 
EUR z przeznaczeniem na wsparcie dla inwesty-
cji będących przedmiotem wspólnego zaintere-
sowania Unii Europejskiej i kraju-beneficjenta. 
Celem było wspieranie współpracy gospodarczej. 
Na koniec 2006 roku wysokość kredytów udzielo-
nych przez Bank wyniosła 2,425 mld EUR. W 2006 
roku kredyty EBI na projekty w Azji i Ameryce 
Łacińskiej osiągnęły łączną wysokość 48� mln 
EUR, z czego 240 mln EUR w Ameryce Łacińskiej 
(Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Honduras i Peru) i 
24� mln EUR w Azji (Pakistan, Wietnam, Sri Lanka 
i Maledywy). 

W Ameryce Łacińskiej Bank podpisał kredyt w 
wysokości 20 mln EUR dla Centralnego Amery-
kańskiego Banku Integracji Gospodarczej (CABEI) 
na budowę honduraskiej części korytarza drogo-
wego łączącego wybrzeże Atlantyku z wybrzeżem 
Pacyfiku. Ten projekt jest częścią regionalnego 

planu działania Puebla-Panama mającego na 
celu usprawnienie infrastruktury transgranicznej 
w Ameryce Środkowej i Meksyku. Bank przyznał 
również kredyty na zaprojektowanie i moder-
nizację sieci cyfrowej telefonii komórkowej w 
Kolumbii, Ekwadorze i Peru oraz na inwestycje w 
fabrykach opon Michelin w Brazylii.

W Azji EBI wniósł wkład w działania społeczności 
międzynarodowej i UE mające na celu złagodze-
nie skutków klęsk żywiołowych w tym regionie, 
głównie poprzez kredyty przeznaczone na sfi-
nansowanie odbudowy po tsunami na Maledy-
wach i Sri Lance. W Pakistanie przyznał kredyt na 
budowę fabryki cementu. Ten projekt odgrywa 
ważną rolę w odbudowie po trzęsieniu, które 
nawiedziło ten kraj w październiku 2005 roku. W 
Wietnamie Bank sfinansował budowę hurtowych 
sklepów samoobsługowych Metro Cash & Carry. 

EBI, od 199�, kiedy to zaczął finansować projekty 
w krajach ALA, przyznał około sto kredytów na 
łączną kwotę 4,762 mld EUR, z czego 55% prze-
znaczono na projekty w Ameryce Łacińskiej, a 
45% na projekty w Azji. 
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Nowy mandat w krajach Azji i Ameryki 
Łacińskiej

W ramach nowego mandatu na lata 2007-201� 
Bank może pożyczyć do �,8 mld EUR w krajach 
partnerskich Azji i Ameryki Łacińskiej, czyli wię-
cej niż w wypadku poprzedniego mandatu. Nowy 
mandat jest podzielony na indykatywne pułapy 
w wysokości 2,8 mld EUR na kredyty w Ameryce 
Łacińskiej i 1 mld EUR na kredyty w Azji. 

Wsparcie dla krajów partnerskich

Poszerzono zasięg sektorowy i geograficzny 
tego mandatu, aby umożliwić EBI skuteczniejsze 
wspieranie strategii współpracy UE w krajach Azji 
i Ameryki Łacińskiej. Bank może teraz finanso-
wać projekty przyczyniające się do zrównoważo-
nego rozwoju, w tym łagodzenia skutków zmian  
klimatycznych i bezpieczeństwa energetycznego 
UE. Będzie również wspierać obecność UE w  
tych krajach poprzez bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne oraz transfer technologii i know-
how.

Reakcja EBI na klęski żywiołowe w Azji

W 2006 roku około dwóch trzecich kredytów Banku w Azji przeznaczono na odbudowę i odnowę 
krajów, które padły ofiarą klęsk żywiołowych.

Katastrofalne trzęsienie ziemi i tsunami, które 26 grudnia 2004 roku nawiedziło kraje Oceanu 
Indyjskiego, pochłonęło wiele ofiar śmiertelnych i spowodowało spustoszenie tysięcy kilome-
trów obszarów nadbrzeżnych, pozbawiając dachu nad głową przeszło milion osób i powodując 
poważne zniszczenia infrastruktury.

W 2005 roku Bank otworzył linię kredytową w wysokości 50 mln EUR na korzystnych warun-
kach z przeznaczeniem na małe i średnie inwestycje na zniszczonych przez tsunami terenach 
indonezyjskich prowincji Aceh i Sumatra Północna. W 2006 roku EBI udzielił również wsparcia 
Maledywom. Wymagało to poszerzenia mandatu dla krajów Azji i Ameryki Łacińskiej, gdyż 
ten kraj dotychczas nie był nim objęty. Na Maledywach Bank skupił się na branży turystycznej, 
która jest głównym filarem gospodarki tego kraju; otworzył linię kredytową na kwotę 50 mln 
EUR dla kurortów i prywatnych hoteli dotkniętych przez tsunami. Linia kredytowa dla Sri Lanki 
składała się z dwóch części: części pierwszej subwencjonowanej przez bank centralny i części 
drugiej przyznanej na normalnych warunkach. Pierwszą transzę, w wysokości 20 mln EUR z sub-
wencjami do odsetek i w lokalnej walucie, przeznaczono na małe inwestycje kredytobiorców, 
którzy zostali bezpośrednio dotknięci przez tsunami. Druga transza, w wysokości 50 mln EUR 
i podzielona na większe kwoty, trafiła do kredytobiorców, którzy zostali poszkodowani bezpo-
średnio lub pośrednio.

Drugą klęską żywiołową w Azji, która skłoniła EBI do udzielenia pomocy finansowej, było trzęsie-
nie ziemi w Pakistanie w październiku 2005 roku. Konieczność odbudowy domów i infrastruktury 
po tym trzęsieniu spowodowała znaczne zwiększenie popytu na cement w tym kraju. W związku 
z tym, a także w celu zmniejszenia luki podażowej i ułatwienia prac odbudowy, EBI sfinansował 
kredytem w wysokości 35 mln EUR projekt budowy nowej cementowni w mieście Khaipur. 
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Pozyskiwanie funduszy: strategia wnosząca 
wartość dodaną dla klientów

W 2006 roku Bank starał się jak najlepiej wykorzystać swoją solidność finansową, która opiera 
się  na  wsparciu  ze  strony  jego  udziałowców  (państw  członkowskich  UE),  aby  pozyskiwać  
fundusze po optymalnych kosztach i w ten sposób wnosić wartość dodaną dla klientów. Bank, 
w dążeniu do realizacji  tych celów, stosuje spójną strategię pozyskiwania funduszy, obejmu-
jącą zarówno ciągłość jak i innowacje w programach benchmarkowych i „skrojonych na miarę”  
emisjach. Ta strategia przyniosła korzyść kredytobiorcom zarówno w UE jak i na lokalnych ryn-
kach rozwijających się, na których Bank działa. 

wer” (najbardziej innowacyjnego emitenta) i „Best 
Supranational/Agency Borrower” (najlepszego 
emitenta w kategorii wielkich agencji i emitentów 
ponadnarodowych). Bank został również uznany 
za „Most Exciting and Challenging Borrower for 
the years ahead” (najbardziej obiecującego i ambit-
nego emitenta na najbliższe lata). 

Emisje w głównych walutach – innowacyjny 
emitent kategorii suwerennej

Programy emisji benchmarkowych w głównych 
walutach Banku: euro (EUR), funcie szterlingu 
(GBP) i dolarach amerykańskich (USD) wzmocniły 
jego unikatową pozycję jako wielowalutowego 
emitenta benchmarkowego kategorii suweren-
nej. Te emisje pozostały podstawą efektywnego 
pod względem kosztów pozyskiwania funduszy. 
Umożliwiły Bankowi pozyskanie równowartości 28 
mld EUR (59% całości pozyskanych środków). Naj-
większą kwotę pozyskano w euro (10,6 mld EUR), 
następnie w dolarach amerykańskich (równowar-
tość 9,7 mld EUR) i funtach szterlingach (równo-
wartość 8 mld EUR). 

W 2006 roku emisje w głównych walutach charak-
teryzowało wiele innowacji i cech szczególnych. 
W euro – walucie, w której Bank pozyskał w sumie  
17,4 mld (w drodze emisji benchmarkowych i celo-
wych) – starał się on dostosować do głównych cech 
emisji suwerennych, wypuszczając dwie nowe emi-
sje benchmarkowe typu EARN1�, na kwotę 5 mld EUR, 
o terminach zapadalności 5 i 10 lat. Przyczyniło się 

W i e l k o ś ć  p o z y -
s k a n y c h  f u n d u -
szy – 48 mld EUR 
– była zbliżona do 
tej z ubiegłego roku. 
Pozyskano fundusze 
w rekordowej ilości  
24 walut, między 
innymi w sześciu 
walutach w formacie 
syntetycznym. Odno-
towano zwiększony 
popyt na waluty 
dodatkowe (zwłasz-
cza dolary australij-
skie), co przełożyło się 
na pozyskane środki 
w wysokości 8 mld 
EUR, w porównaniu 
do 6 mld EUR w 2005 
roku. Główne waluty 
(euro, funt szterling i 
dolary amerykańskie) 
pozostały jednak naj-
ważniejszym źród-

łem pozyskanych funduszy w wysokości 40 mld EUR  
(44 mld EUR w 2005 r.). 

Pozytywne przyjęcie, z jakim spotkała się na rynku 
strategia Banku w zakresie pozyskiwania środków 
finansowych, znalazła odbicie w sondażu przepro-
wadzonym wśród uczestników rynku przez „Euro-
weeka”, którzy - już trzeci rok z rzędu - przyznali 
mu tytuł „Most Impressive Borrower” (najbardziej 
imponującego emitenta), „Most Innovative Borro-

Wielkość pozyskanych funduszy przed swapami  
w latach 2002-2006: 

228 mld EUR

0
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13  Euro Area Reference Notes.
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to do zwiększenia korzyści płynących z dobrych 
wyników europejskich obligacji kategorii suweren-
nej. Rosnące zainteresowanie płynnymi papierami 
wartościowymi kategorii suwerennej było widoczne 
w zwiększeniu emisji EARN, o terminie zapadalno-
ści w 2008 roku, do wysokości 580 mln EUR poprzez 
alokację papierów wartościowych w drodze licytacji. 
Bank pozostaje jedynym emitentem, którego oferta, 
w postaci globalnych emisji benchmarkowych w 
wysokości 5 mld EUR o terminach zapadalności od 
trzech do trzydziestu lat, może być uzupełnieniem 
oferty emitentów suwerennych.

Jeżeli chodzi o emisje celowe, strukturyzowane w 
EUR (na łączną kwotę 6,9 mld EUR), na szczególną 
uwagę zasługuje pierwsza emisja rozprowadzana 
w drodze publicznej oferty w dwunastu krajach 
strefy euro (o nazwie: europejska publiczna oferta 
papierów wartościowych, w skrócie EPOS). Jest 
to strukturyzowana emisja obligacji w wysokości  
1 mld EUR z referencją do inflacji w strefie euro, 
która skonkretyzowała się dzięki mechanizmowi 
zezwoleń przewidzianemu w unijnej dyrektywie 
w sprawie prospektu emisyjnego14. Mechanizm 
zezwoleń został wtedy po raz pierwszy wykorzy-
stany na tak dużą skalę na rynku obligacji. Ta emi-
sja zasługuje zatem na odnotowanie ze względu 
na wkład w rozwój rynku kapitałowego euro. 

Na rynku funta szterlinga, na którym Bank pozy-
skał w sumie 5,7 mld GBP (8,4 mld EUR), utrzy-
mał on pozycję czołowego emitenta oferującego 
obligacje stanowiące alternatywę dla brytyjskich 
obligacji rządowych. Na koniec 2006 roku łączna 
wysokość środków pozyskanych przez Bank w 
tej walucie stanowiła około 10% rynku obligacji 
innych niż rządowe. Bank wyemitował obliga-
cje o piętnastu różnych terminach zapadalności 
– do 2054 roku, stając się jedynym, oprócz rządu 
brytyjskiego, emitentem oferującym obligacje 
o tak szerokim zakresie terminów zapadalności. 
Zapoczątkował również dwie nowe linie obliga-
cji benchmarkowych o terminach zapadalności  
� i 10 lat. Jeżeli chodzi o operacje strukturyzo-
wane, Bank wypuścił nową emisję indeksowaną 

do inflacji, o terminie zapadalności w 2016 roku, 
która następnie została zwiększona do łącznej 
kwoty 297 mln GBP.

Na rynku dolara amerykańskiego Bank pozyskał 
w sumie 17,6 mld USD (14,2 mld EUR), stając się 
jednym z największych, poza Stanami Zjedno-
czonymi, emitentów w tej walucie. Wypuścił pięć 
emisji benchmarkowych w formacie globalnym 
obejmujących wszystkie najważniejsze terminy 
zapadalności: � lata, 5 lat, 10 lat (dwie emisje) i  
�0 lat. Ta ostatnia emisja, która pozwoliła na 
wydłużenie krzywej zysku EBI do �0 lat, była 
pierwszą emisją benchmarkową w tej części krzy-
wej po ponownym wprowadzeniu „długich” obli-
gacji przez ministerstwo skarbu USA. Druga nowa 
emisja, w wysokości � mld USD o dziesięciolet-
nim terminie zapadalności, stanowiła największą 
transakcję w tym terminie przeprowadzoną przez 
emitenta spoza USA o ratingu AAA, co jeszcze bar-
dziej zwiększa już i tak wysoki stopień płynno-
ści oferowany przez EBI. Bank wypuścił również 
dwie emisje w eurodolarach o terminie zapadal-
ności siedem lat, na kwoty, odpowiednio, 1 mld i  
1,5 mld USD. Ta druga emisja była największą 
w 2006 roku emisją euroobligacji w tej katego-
rii aktywów. Wartość emisji strukturyzowanych 
wyniosła 1,4 mld USD (1,2 mld EUR).

Dywersyfikacja walut 

Bank pozyskał środki, których równowartość w 
EUR wynosi 8 mld, w piętnastu dodatkowych 
walutach. Wypuścił ponadto emisje w formacie 
syntetycznym w sześciu innych walutach (księgo-
wanych w pozycji „pozostałe waluty”) na kwotę  
0,6 mld EUR. Największy wzrost, jeżeli chodzi 
o dodatkowe waluty, odnotowano w dolarach 
australijskich (AUD); trzy dodatkowe waluty, w 
których pozyskano najwięcej środków (w każdej z 
nich - równowartość ponad 1 mld EUR), to dolary 
australijskie (1,8 mld EUR), jeny japońskie (1,� mld 
EUR) i liry tureckie (1,1 mld EUR). 

Pozyskiwanie funduszy: strategia wnosząca wartość dodaną dla klientów

14  Ta dyrektywa wprowadza skutecz-
ny mechanizm zezwoleń dotyczący 
prospektów emisyjnych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej: pro-
spekt zatwierdzony przez właściwe 
organy jednego państwa członkow-
skiego (organy regulacyjne państwa 
rodzimego) może być używany jako 
ważny prospekt w każdym innym pań-
stwie członkowskim (przyjmującym 
państwie członkowskim) bez potrzeby 
dodatkowego zatwierdzenia (wzajem-
ne uznawanie).
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Poza Europą Bank wniósł znaczący wkład w 
rozwój operacji w walutach krajów partner-
skich regionu Morza Śródziemnego i Afryki. 
Na szczególną uwagę zasługuje pier wsza  
emisja w funtach egipskich (EGP) (w formacie 
syntetycznym, o najdłuższym na rynku terminie 
zapadalności) oraz emisje w botswańskiej puli 
(BWP) i dolarach namibijskich (NAD) – pierwsze 
emisje (w formacie syntetycznym) w tych walu-
tach przeprowadzone przez emitenta między-
narodowego. Bank utrzymał również czołową 
pozycję na rynku randa południowoafrykań-
skiego, pozyskując 2,8 mld ZAR (�12 mln EUR). 
Emisja obligacji w tej walucie o stopie 8%  
i terminie zapadalności w styczniu 201� roku 
została zwiększona do 4,5 mld ZAR, stając się 
największą i najbardziej płynną emisją w euro-
randach. Bank wypuścił również pierwszą emi-
sję syntetyczną w rupiach indonezyjskich (IDR) i 
przeprowadził wiele emisji, również w formacie 
syntetycznym, w brazylijskich realach (BRL) i rub-
lach rosyjskich (RUB). 

Wpływ na rozwój

Bank nadal odgrywał ważną rolę w rozwoju, wypusz-
czając emisje w walutach nowych państw człon-
kowskich, krajów przystępujących i kandydujących 
oraz krajów partnerskich UE. Pozyskiwanie środków 
w walutach tych krajów i w walutach innych krajów, 
którym Bank udziela kredytów, ma na celu wyeli-
minowanie ryzyka walutowego w wypadku, gdy 
można połączyć ze sobą te dwa rodzaje operacji.

Jeżeli chodzi o waluty nowych państw członkowskich 
i krajów kandydujących lub przystępujących, naj-
większy popyt znowu odnotowano na liry tureckie. 
Bank pozyskał równowartość 1,1 mld EUR w tej walu-
cie, kontynuując zwiększanie płynności i wydłużanie 
krzywej zysku. W lewach bułgarskich (BGN) wyemito-
wał pierwsze obligacje o zmiennym oprocentowaniu. 
Wypuścił emisje również w trzech innych walutach 
tego regionu: koronach czeskich (CZK), forintach 
węgierskich (HUF) i polskich złotówkach (PLN). 

Długi podpisane i zaciągnięte w 2006 roku* w porównaniu do 2005 roku 

(w milionach EUR) 

Przed swapami: Po swapach:

2006 2005 2006 2005

EUR 17 4�9 �6,� % 19 �11 �8,8 % �1 820 66,2 % �2 179 64,6 %

CZK 18 0,0 % 18 0,0 % 19 0,0 %

DKK 2�5 0,5 % 2�5 0,5 %

GBP 8 �92 17,5 % 10 057 20,2 % � 067 6,4 % � 096 6,2 %

HUF 110 0,2 % 222 0,4 % 97 0,2 % 5� 0,1 %

PLN �2 0,1 % 7� 0,1 % �2 0,1 % 49 0,1 %

SEK �09 0,6 % 174 0,4 % �09 0,6 % 468 0,9 %

Ogółem w UE 26 5�5 55 % 29 8�8 60 % �5 577 74 % �5 864 72 %

AUD 1 840 �,8 % 692 1,4 %  

BGN 102 0,2 %

CHF 70� 1,5 % 709 1,4 % 259 0,5 % 

HKD 101 0,2 %

ISK 501 1,0 % 162 0,� %

JPY 1 277 2,7 % 1 �52 2,7 %  

MXN 18� 0,4 %

NOK 424 0,9 % �8 0,1 % 88 0,2 % �8 0,1 % 

NZD 9�� 1,9 % 1 077 2,2 %  

TRY 1 095 2,� % 1 222 2,5 %  

USD 14 225 29,6 % 14 �09 28,7 % 12 �05 25,6 % 1� 581 27,� %

ZAR �12 0,7 % 219 0,4 % 80 0,2 % 6� 0,1 %

Ogółem poza UE 21 515 45 % 19 962 40 % 12 47� 26,0 % 1� 941 28,0

OGÓŁEM 48 050 100 % 49 800 100 % 48 050 100 % 49 805 100 %

*  Środki pozyskane w ramach globalnego upoważnienia dotyczącego zaciągania długów na 2006 rok, w tym wstępne pozyskanie funduszy na kwotę 2,9 mld EUR w 2005 roku.
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Innowacje na rynkach innych walut 
europejskich

We frankach szwajcarskich Bank wypuścił nową emisję 
benchmarkową na kwotę �00 mln CHF o trzydziesto-
letnim terminie zapadalności – najdłuższym wów-
czas na rynku emisji benchmarkowych. W koronach 
duńskich wyemitował obligacje typu „blue-stamped” 
o stopie 2% i najdłuższym w historii terminie zapa-

„Sposób na inwestowanie w Europie”
EBI jako emitent

EBI jest wspólną własnością państw członkowskich 
UE, co stanowi o jego najwyższej jakości kredytowej 
i oznacza, że jego obligacje mogą być postrzegane 
jako „sposób na inwestowanie w Europie”.

➾  Fakt, że EBI jest własnością wszystkich państw 
członkowskich UE oznacza, że jego obligacje są 
instrumentem kategorii suwerennej, pozwala-
jącym na niepowtarzalne, zróżnicowane inwe-
stycje.

➾  Bank otrzymał najwyższą notę – AAA – od trzech 
największych agencji ratingowych; perspektywy 
ratingu są dla niego stabilne.

➾  Strategiczne podejście Banku do rynków opiera się 
na płynności i przejrzystości. EBI łączy komplek-
sowe programy emisji benchmarkowych w trzech 
głównych walutach (EUR, GBP z USD) ze „skro-
jonymi na miarę” emisjami w szerokim zakresie 
walut i produktów.

➾  EBI jest jednym z największych i najaktywniej-
szych emitentów na międzynarodowych rynkach 
kapitałowych. W 2006 roku wyemitował obligacje 
o łącznej wartości 48 mld EUR. 

➾  Bank przyczynia się do rozwoju rynków kapitało-
wych w walutach nowych państw członkowskich 
i krajów przystępujących/ kandydujących oraz 
krajów partnerskich UE, gdzie emisje w lokalnych 
walutach wspierają rozwój jego działalności w 
zakresie udzielania kredytów. 

dalności (2,6 mld DKK, czerwiec 2026 roku), odpo-
wiadając w ten sposób na zapotrzebowanie ze strony 
inwestorów poszukujących produktów o korzystnych 
pod względem podatkowym terminach zapadalności 
w segmencie korzystającym ze wsparcia rządowego. 
W koronach szwedzkich Bank wyemitował obligacje 
indeksowane do inflacji - pierwsze w historii obliga-
cje tego typu wypuszczone na rynku międzynarodo-
wym przez emitenta ponadnarodowego (1,5 mld SEK, 
termin zapadalności w 2020 roku). Zaznaczył swoją 
obecność również na rynku koron islandzkich (ISK) i 
norweskich (NOK). W sumie Bank pozyskał równowar-
tość 2,2 mld EUR we wszystkich „pozostałych walutach 
europejskich”.

Rozwój rynków walut krajów Azji i Pacyfiku

EBI umocnił pozycję czołowego emitenta na rynkach 
krajów Azji i Pacyfiku, pozyskując łącznie równowar-
tość 4,2 mld EUR. Ale jeżeli chodzi o waluty dodat-
kowe, najwięcej środków pozyskał dzięki emisjom 
obligacji na rynku dolara australijskiego (� mld AUD 
w porównaniu do 1,2 mld AUD w 2005 roku), gdzie 
był również największym emitentem (zagranicznym) 
obligacji typu „kangaroo”. Na tym rynku Bank wyemi-
tował także pierwsze obligacje typu „kangaroo” indek-
sowane do inflacji; są to obligacje o wartości 250 mln 
AUD indeksowane do inflacji mierzonej wskaźnikiem 
CPI (wzrostu cen), o terminie zapadalności w 2020 
roku. Pozyskał również równowartość 0,9 mld EUR w 
dolarach nowozelandzkich (NZD). Jeżeli chodzi o jeny 
japońskie, na szczególną uwagę zasługuje emisja glo-
balna o wartości 50 mld JPY i terminie zapadalności 
20 lat, która w owym czasie była jedyną emisją bench-
markową o bieżącym kuponie i tak długim terminie 
zapadalności wypuszczoną przez emitenta kategorii 
suwerennej na rynku międzynarodowym. W dolarach 
hongkońskich Bank wyemitował obligacje na kwotę 1 
mld HKD o dwuletnim terminie zapadalności; była to 
pierwsza transakcja ponadnarodowa przeprowadzona 
po złagodzeniu ustawodawstwa w Hongkongu, które 
zezwoliło na emisje obligacji o terminie zapadalności 
krótszym niż trzy lata.  
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Instrumenty i inicjatywy w Unii

Rezultatem intensywnej współpracy pomiędzy 
Komisją i EBI w 2006 roku było wprowadzenie 
nowych wspólnych instrumentów i mechani-
zmów finansowych na lata 2007-201�. Unia dys-
ponuje większą niż kiedykolwiek ilością środków 
budżetowych i funduszy EBI na wsparcie dla swo-
ich polityk, dzięki połączonemu efektowi dźwigni 
wywieranemu przez budżet UE i środki pozyski-
wane na rynkach kapitałowych przez EBI (48 mld 
EUR rocznie).
 

Grupa EBI wzmocniła procedury współpracy z 
Komisją Europejską, czego rezultatem było uru-
chomienie trzech nowych wspólnych inicjatyw. 
Te inicjatywy pozwolą państwom członkowskim 
na lepsze wykorzystanie unijnych funduszy struk-
turalnych, których budżet został znacznie zwięk-
szony – do �08 mld EUR na lata 2007-201�. Dzięki 
temu będzie możliwa alokacja części funduszy 
strukturalnych na inżynierię finansową w zakresie 
wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw (JEREMIE) lub rozwoju miejskiego i spo-
łecznego (JESSICA). Trzecia inicjatywa (JASPERS) 
– finansowana przez Komisję, Grupę EBI i EBOR 
– oferuje bezpłatną pomoc techniczną w iden-
tyfikowaniu i realizacji, w nowych państwach 
członkowskich, projektów infrastruktury, które 
kwalifikują się do finansowania z funduszy struk-
turalnych. W ramach tych instrumentów zidenty-
fikowano już kilka projektów. Pomoc techniczna 
nie pociąga za sobą obowiązku ubiegania się o 
kredyty EBI lub EBOR.

EBI i Komisja połączyły również siły w celu przy-
śpieszenia realizacji ambitnego programu transeu-
ropejskich sieci transportowych i energetycznych 
TEN, ustanawiając instrument finansowania struk-
turalnego i fundusz gwarancyjny TEN w celu uła-
twienia finansowania projektów o wysokim profilu 
ryzyka. Te dwa instrumenty finansowe będą peł-
nić rolę katalizatora przyciągającego dodatkowe 
fundusze prywatne lub publiczne do wysokości 
20 mld EUR na wsparcie dla TEN.

EBI i Komisja uruchamiają nowy program badaw-
czy o budżecie 1 mld EUR, współfinansowany 
przez Bank i z 7. Programu Ramowego UE na rzecz 
Badań i Rozwoju Technologicznego, w celu wspie-
rania innowacji i R&D w Unii. Również w tym przy-
padku ten nowy instrument finansowy umożliwi 
podejmowanie większego ryzyka i mobilizację 
prywatnego kapitału na rzecz projektów ważnych 
dla konkurencyjności przemysłu europejskiego. 
Ten program, o którego ustanowienie zwróciła 
się w grudniu 2005 roku Rada Europejska, może 
pomóc, dzięki efektowi dźwigni, w pozyskaniu 
dodatkowych funduszy do wysokości 10 mld EUR 
w latach 2007-201�.

Jednocześnie EFI powinien nadać nowy impet 
pomocy dla MŚP poprzez podwyższenie kapitału 
– obecnie w przygotowaniu – i udostępnienie 
dodatkowej kwoty 1,1 mld EUR w ramach pro-
gramu ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji w celu opracowania innowacyjnych 
produktów finansowych, przede wszystkim dla 
małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnym 
etapie rozwoju.

Dialog z instytucjami europejskimi, które prowadzą dyskusje i podejmują decyzje w sprawie 
unijnych polityk ma duże znaczenie dla określenia ram działalności EBI w Unii Europejskiej i 
poza nią. W 2006 roku Komisja Europejska wraz z EBI przygotowała dyskusje i decyzje Rady, 
które będą stanowiły podstawę działalności Banku w najbliższych latach. EBI bierze udział w 
posiedzeniach Rady ECOFIN i współpracuje z Parlamentem Europejskim.

Konstruktywna współpraca z UE i innymi 
instytucjami finansowymi
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Rozwój i współpraca poza UE

Rok 2006 był ważny dla EBI również z tego względu, 
że Rada podjęła decyzję o odnowieniu mandatów 
dotyczących jego działalności poza Unią, w kra-
jach partnerskich. W latach 2007-201� EBI będzie 
mógł udzielić kredytów do wysokości 27,8 mld 
EUR z gwarancją budżetu UE. Komisja wraz z EBI 
ustanowiła także nowy fundusz powierniczy w 
celu finansowania infrastruktury w Afryce Sub-
saharyjskiej. 

W trosce o jak największą skuteczność i spójność 
działań poza Unią finansowanie ze środków EBI 
i budżetu unijnego będzie ściśle koordynowane 
z interwencjami innych instytucji finansowych 
działających na tym samym obszarze. W tym celu 

EBI i Komisja 
Europejska  

(DG REGIO) podpisały 
w lipcu umowę w 

sprawie wkładu  
do JASPERS

Bank zawarł w 2006 roku porozumienia z Agence 
française de développement, KfW i europejskimi 
instytucjami finansowania rozwoju – grupą czter-
nastu bilateralnych banków rozwoju - oraz EBOR i 
Bankiem Światowym. Komisja Europejska jest czę-
sto stroną tych porozumień.
 

Rezultatem współpracy z innymi międzynarodo-
wymi instytucjami finansowymi były nowe ini-
cjatywy w zakresie ochrony środowiska, przede 
wszystkim ustanowienie funduszy kredytów 
węglowych w celu przeciwdziałania skutkom 
zmian klimatycznych oraz wspólna karta dotycząca 
europejskich zasad dla środowiska, mająca zastoso-
wanie do finansowania projektów zarówno w Unii 
Europejskiej jak i poza nią. Projekty poza UE zawsze 
były przedmiotem wspólnego finansowania, ale 
nowe inicjatywy jeszcze bardziej je wzmocnią.
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Polityka publicznego ujawniania informacji  

Polityka publicznego ujawniania informacji jest 
integralną częścią zaangażowania Banku na rzecz 
przejrzystości. 28 marca 2006 roku Rada Dyrek-
torów EBI zatwierdziła zmodyfikowaną politykę 
publicznego ujawniania informacji w celu dosto-
sowania polityki w zakresie informacji publicz-
nej z 2002 roku do obecnych norm dotyczących 
przejrzystości, z uwzględnieniem inicjatyw polityki 
europejskiej i zasad międzynarodowych. Przepro-
wadzono konsultacje publiczne w dwóch rundach, 
aby umożliwić zainteresowanym osobom udział 
w przeglądzie tej polityki. EBI przyjął elastyczne 
podejście do harmonogramu i procedur, aby umoż-
liwić jak najszersze konsultacje. Wyniki spotkały się 
z pozytywnym przyjęciem uczestników i samego 
Banku. Opublikowano raport z konsultacji, który 
opisuje, w jaki sposób je przeprowadzono, przed-
stawiając wszystkie propozycje interesariuszy i 
wyjaśnienia Banku na temat zakresu, w jakim je 
uwzględniono. 

Nowa polityka publicznego ujawniania informa-
cji opiera się na zasadzie ujawniania informacji, 
co oznacza, że wszystkie informacje w posiadaniu 
EBI podlegają ujawnieniu na żądanie, chyba że ist-
nieje niepodważalny powód do ich nieujawnienia. 
EBI jest bankiem i z tego powodu istnieją pewne 
ograniczenia dotyczące ujawniania informacji, 
określone w tej polityce. Formalny przegląd poli-
tyki będzie odbywać się raz na trzy lata. Ponadto 
w pierwszej połowie 2007 roku Bank dokona prze-
glądu tej polityki pod względem prawnym, w celu 
zapewnienia zgodności z przepisami rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus 
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do spra-
wiedliwości w sprawach dotyczących środowiska 

do instytucji oraz organów Wspólnoty (tzw. rozpo-
rządzenia Aarhus).

Ważną rolę w zapewnianiu publicznego dostępu 
do informacji odgrywa strona internetowa EBI, 
którą w 2006 roku odwiedziło około trzech milio-
nów osób, i infodesk – serwis informacyjny EBI, 
który rozpatrzył około trzydziestu tysięcy wnio-
sków o informacje od różnych grup interesariu-
szy. Duże znaczenie w tym względzie ma również 
lista projektów publikowana na stronie interneto-
wej Banku. EBI zobowiązał się do zamieszczania na 
swojej stronie internetowej streszczeń projektów, 
których finansowanie rozważa. Wszystkie projekty 
powinny zostać ujawnione przed zatwierdzeniem 
przez Radę Dyrektorów, chyba że jest to niemoż-
liwe ze względu na reguły poufności, co niekiedy 
się zdarza w wypadku projektów sektora prywat-
nego. Jeżeli dany projekt wymaga oceny wpływu 
na środowisko (OWS), Bank stara się zamieścić na 
liście projektów odnośnik do nietechnicznego 
streszczenia OWS lub – dla projektów realizowa-
nych poza UE – jego ekwiwalent wraz z raportem 
oceny wpływu na środowisko. Po zatwierdzeniu 
przez Radę i podpisaniu umowy kredytowej wszyst-
kie sfinansowane projekty są wyszczególniane w 
sprawozdaniu rocznym EBI.

Stosunki z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego

Stosunki EBI z organizacjami społeczeństwa oby-
watelskiego (OSO), w tym organizacjami pozarzą-
dowymi (NGO) i innymi grupami interesu, opierają 
się na uznaniu faktu, że te organizacje mogą wnieść 
cenny wkład w opracowanie jego polityk. Mogą 
również przyczynić się do uwrażliwienia Banku na 
problematykę lokalną i dostarczyć pożytecznych 
informacji na temat projektów. 

Otwartość i przejrzystość mają kluczowe znaczenie dla utrzymania i zwiększenia wiarygodności 
i odpowiedzialności EBI wobec obywateli Europy i reszty świata.

Przejrzystość i odpowiedzialność
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Przejrzystość i odpowiedzialność

Kontakty Banku z NGO i innymi grupami interesu 
koordynuje Sekcja ds. Społeczeństwa Obywatel-
skiego w Departamencie Komunikacji. Ta sekcja 
zapewnia spójność i jakość komunikacji i prowadzi 
aktywny dialog ze społeczeństwem obywatelskim. 
Koordynuje kontakty i problematykę dotyczącą spo-
łeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzi, wraz z 
Departamentem Kadr i ekspertami zewnętrznymi, 
wewnętrzne programy kształtowania świadomo-
ści i rozwijania zdolności pracowników w zakresie 
współdziałania Banku ze społeczeństwem obywa-
telskim.

To współdziałanie przybrało w 2006 roku nową 
formę. Przede wszystkim EBI rozpoczął współpracę 
z organizacjami eksperckimi, z którymi ma wspólne 
cele w rodzaju strategii lizbońskiej, zrównowa-
żonego rozwoju czy walki z ubóstwem. Podpisał 
również porozumienie w sprawie różnorodności 
biologicznej ze światową Unią Ochrony Przyrody 
(IUCN), które określa ramy dla wspólnych inicjatyw i 
współpracy w tych aspektach działalności EBI, które 
są związane z różnorodnością biologiczną; IUCN ma 
służyć radą ekspercką w sprawie inicjatyw, polityk i 
strategii Banku, na przykład dokonując przeglądu 
wytycznych dotyczących „due diligence” czy poma-
gając w monitorowaniu niektórych aspektów projek-
tów finansowanych przez EBI. IUCN pomaga również 
Bankowi w szkoleniach i uwrażliwianiu pracowników 
na problematykę różnorodności biologicznej.

Innym ważnym elementem, który przyczynia się do 
poprawy stosunków z OSO, jest nowa praktyka EBI 
polegająca na przeprowadzaniu konsultacji pub-
licznych w sprawie wybranych polityk, strategii lub 
wytycznych. Po zakończonych powodzeniem kon-
sultacjach publicznych w sprawie polityki ujaw-
niania informacji, w 2007 roku Bank przeprowadzi 
podobny przegląd swoich polityk, wytycznych i pro-
cedur dotyczących walki z korupcją, nadużyciami 
finansowymi, praniem brudnych pieniędzy i finan-
sowaniem terroryzmu. 

Bankowi zależy również na podtrzymaniu i ulep-
szeniu kontaktów z pełniącymi funkcję rzecznictwa 

politycznego NGO, które prowadzą kampanie w 
sprawie kwestii związanych z jego działalnością. W 
ostatnich latach kontakty z tymi organizacjami się 
zintensyfikowały, przekształcając w dialog. Świad-
czy o tym udział Banku w inicjowanych przez te 
organizacje wydarzeniach poświęconych kwestiom 
związanym z jego działalnością, jak na przykład 
konferencja na temat niezależnego mechanizmu 
zapewniania zgodności i odwołania, która odbyła 
się w listopadzie 2006 roku w Brukseli z inicjatywy 
CEE Bankwatch Network i innych NGO. 

W ramach regularnych warsztatów dla NGO i innych 
OSO w 2006 roku Bank zorganizował dwa takie 
spotkania. Wiosenne warsztaty w Brukseli były 
poświęcone R&D i innowacjom w ramach procesu 
lizbońskiego, kształtowaniu kapitału ludzkiego i 
roli społeczeństwa obywatelskiego w cyklu pro-
jektu Banku. Jesienne warsztaty w Berlinie dotyczyły 
natomiast problematyki ochrony środowiska, zmian 
klimatycznych i energii; w programie była również 
kwestia społecznej odpowiedzialności firmy.
 

W 2006 roku do Banku wpłynęło ponad sto zapytań 
i wniosków od NGO o ujawnienie informacji; jedna 
trzecia tych wniosków dotyczyła projektów trans-
portu drogowego, głównie w nowych państwach 
członkowskich i krajach kandydujących.

Audyt, kontrola i ocena

Wszystkie dziedziny działalności Banku są pod-
dane mechanizmom kontroli, dzięki którym jest 
on odpowiedzialny wobec świata zewnętrznego. 
Niektóre z tych mechanizmów są statutowe, inne 
opierają się na wewnętrznych przepisach organi-
zacyjnych, a jeszcze inne pozostają w gestii nieza-
leżnych zewnętrznych organów kontroli.
 

Komitet Kontroli i Audytu jest organem statuto-
wym EBI i odpowiada przed Radą Gubernatorów, 
składającą się z ministrów finansów państw człon-
kowskich UE. Bada, czy operacje Banku są prze-
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Przejrzystość i odpowiedzialność

Kontakt ze światem zewnętrznym

W 2006 roku EBI, w ramach swojej strategii komunikacyjnej, opublikował 
szereg sprawozdań rocznych, raportów z oceny i broszur na temat niektó-
rych krajów, sektorów lub zagadnień, w językach państw członkowskich 
Wspólnoty lub krajów trzecich. Bank stara się również regularnie uzupeł-
niać i uaktualniać swoją stronę internetową. Ale mimo to kontakty osobiste 
nadal odgrywają ważną rolę. Członkowie Komitetu Zarządzającego i pra-
cownicy wyższego szczebla wzięli udział w wielu wydarzeniach, zorganizo-
wanych przez UE lub władze krajowe i organizacje zawodowe, których celem 
było poinformowanie o działalności Banku i oferowanej przezeń pomocy 
finansowej.

Bank był również obecny na około trzydziestu imprezach na dużą skalę, 
gdzie miał własne stanowisko informacyjne, na którym można było otrzy-
mać wszystkie informacje na jego temat. Przykładem może być Carbon Expo 
w Kolonii i Zielony Tydzień w Brukseli w maju 2006 roku, Carbon Expo w Peki-
nie, Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli w październiku czy Euro-
pejskie Dni Rozwoju w listopadzie, również w Brukseli.

Zainteresowane grupy o odpowiednim profilu mogą przyjść również do sie-
dziby głównej Banku w Luksemburgu lub jego biur zagranicznych. W 2006 
roku siedzibę główną EBI w Luksemburgu odwiedziło około 2,2 tys. osób, w 
tym studenci, fachowcy, decydenci wysokiego szczebla, dyplomaci i politycy 
lokalni z ponad czterdziestu krajów. 

Doskonałą okazją do kontaktu ze światem zewnętrznym będzie pięćdziesiąta 
rocznica podpisania Traktatu Rzymskiego w 2007 roku; Bank wraz z innymi 
instytucjami UE weźmie udział w obchodach, między innymi szczytach i kon-
ferencjach gospodarczych i politycznych. Przypadającą w 2008 roku rocznicę 
swojego powstania EBI wykorzysta raczej do zrobienia planów na przyszłość 
i podkreślenia swojej roli jako banku w służbie obywateli UE, niż wspomina-
nia przeszłych osiągnięć. Osią wielu zorganizowanych z tej okazji imprez, 
publikacji i innych działań promocyjnych będzie przejrzystość, nowoczesne 
zasady dobrego nadzoru i zarządzania, nowe produkty kredytowe oraz war-
tość dodana Banku w operacjach w Unii Europejskiej i poza nią. Inauguracja 
nowego budynku EBI, sąsiadującego z jego obecną siedzibą główną w Luk-
semburgu, odbędzie się w czasie dorocznego zgromadzenia Rady Guberna-
torów w czerwcu 2008 roku i będzie jednym z głównych punktów programu 
obchodów pięćdziesiątej rocznicy jego powstania. 

Spotkanie z 
organizacjami 
pozarządowymi 
(NGO) w  
2006 roku
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EBI i uniwersytety: wzajemna wymiana

Naukowcy akademiccy pragnęliby dowiedzieć się więcej o działalności EBI, a Bank chciałby 
czerpać wiedzę z badań naukowych w dziedzinach swojej działalności. W celu ułatwienia 
tej wzajemnej wymiany w 2006 roku EBI zapoczątkował inicjatywę na rzecz uniwersyteckich 
badań naukowych, która udziela grantów ośrodkom badawczym w UE, przyznaje staże mło-
dym naukowcom i sponsoruje wybrane sieci uniwersytetów.

Uniwersyteckie ośrodki badawcze otrzymują granty w wysokości 100 tys. EUR na rok przez 
okres trzech lat z przeznaczeniem na prowadzenie badań w dziedzinach będących przedmiotem 
szczególnego zainteresowania EBI. Bank w drodze konkursu wybrał cztery uniwersytety wraz z 
czteroma ważnymi kierunkami badań: finansowa i ekonomiczna ocena wpływu na środowisko 
(Università Ca’Foscari w Wenecji), ocena technologiczna i przyśpieszenie innowacji (Università 
di Bologna), partnerstwa publiczno-prywatne (Universidad Politécnica de Madrid) i społeczny 
wymiar zrównoważonego rozwoju (Oxford Brookes University).

EBI przyznaje staże młodym naukowcom w celu realizacji projektów naukowych wybranych prze-
zeń i realizowanych pod wspólnym nadzorem opiekuna uniwersyteckiego i opiekuna z EBI.
 

Sieci uniwersytetów, które specjalizują się w dziedzinach mających szczególne znaczenie dla 
EBI mogą również ubiegać się o jego sponsorowanie i, w razie potrzeby, mogą używać hasła 
„EIB University Network” (sieć uniwersytecka EBI).

Przejrzystość i odpowiedzialność

Warsztaty pod 
hasłem „uniwersytety 
europejskie w 
poszukiwaniu 
doskonałości” odbyły 
się w siedzibie 
głównej Banku w 
Luksemburgu 17 
listopada 2006 roku 
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prowadzane zgodnie z procedurami określonymi 
w jego Statucie i Regulaminie, a księgi są prowa-
dzone we właściwy sposób. W tym zadaniu wspo-
maga Komitet zewnętrzna firma audytorska Ernst & 
Young. Dyrekcja ds. Zarządzania Ryzykiem monito-
ruje ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne, nato-
miast Kontrola Zarządzania skupia się na procesie 
przekładania strategii na cele i plany operacyjne. 
Urzędnik ds. ochrony danych zajmuje się ochroną 
danych osobowych pracowników Grupy EBI.

Biuro ds. Zgodności zapewnia, że Bank i jego pra-
cownicy przestrzegają wszystkich obowiązujących 
przepisów ustawowych, wykonawczych, kodeksów 
postępowania i zasad dobrej praktyki; pełni pierw-
szoplanową rolę w wykrywaniu potencjalnego nie-
przestrzegania zasad etyki i uczciwości. Sprawdza 
ex-ante zgodność planowanych polityk, procedur, 
produktów i operacji ze standardami. Monitoruje 
również operacje udzielania kredytów i pozyski-
wania funduszy.
 

W niezależnym Inspektoracie Generalnym są połą-
czone Audyt Wewnętrzny i Ocena Operacji – dwie 
główne struktury kontroli ex-post. Inspektorat 
Generalny odgrywa kluczową rolę w gwaranto-
waniu kontroli, usprawnianiu operacji a także w 
procesie przejrzystości i odpowiedzialności. Audyt 
Wewnętrzny daje wystarczających gwarancji co do 
adekwatności i skuteczności systemów kontroli 
wewnętrznej i stosownych procedur. Wkracza do 
akcji również wtedy, gdy istnieje podejrzenie nad-
użyć finansowych, korupcji lub innej nielegalnej 
działalności w związku z projektami finansowanymi 

przez Grupę EBI. Ocena Operacji przeprowadza 
oceny ex-post reprezentatywnej próbki projek-
tów i programów finansowanych przez Bank oraz 
operacji EFI. Jej raporty są przedkładane Radzie 
Dyrektorów i publikowane na stronie interneto-
wej Banku. W 2006 roku Ocena Operacji dokonała 
oceny inwestycji EBI dotyczących projektów eduka-
cyjno-szkoleniowych, transgranicznych sieci euro-
pejskich, kredytów udzielonych w krajach AKP w 
ramach 4. Konwencji z Lome, Funduszu Powierni-
czego FEMIP (pomoc techniczna typu „upstream” 
i operacje kapitału ryzyka w regionie Morza Śród-
ziemnego), a także inwestycji EFI w fundusze kapi-
tału ryzyka.

Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroluje 
wykorzystanie funduszy wspólnotowych zarzą-
dzanych przez EBI. Bank współpracuje blisko z 
Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) i Europejskim Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich. W 2006 roku utworzono 
Biuro ds. Skarg pod bezpośrednim kierownictwem 
Sekretarza Generalnego. To Biuro zajmuje się skar-
gami zewnętrznymi wpływającymi do Banku bez-
pośrednio lub za pośrednictwem Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2007 roku zosta-
nie opublikowana nowa polityka dotycząca skarg 
i odwołań.

Przejrzystość i odpowiedzialność

Raport na temat społecznej odpowiedzialności Banku

Od 2005 roku jest publikowany roczny raport na temat społecznej odpowiedzial-
ności Banku, zawierający szczegółowe informacje o zasadach dobrego nadzoru 
i zarządzania, działalności w zakresie ochrony środowiska oraz bardziej ogólne 
informacje. Ten raport można znaleźć na stronie internetowej EBI (www.eib.org) 
lub bezpłatnie zamówić. 
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Zatrudnienie i rekrutacja

W 2006 roku osią polityki Banku w zakresie rekru-
tacji były nadal dziedziny operacyjne; jeden z prio-
rytetów to rekrutacja personelu dla inicjatywy 
JASPERS (przygotowywanie projektów i pomoc 
techniczna w nowych państwach członkowskich). W 
2006 roku liczba pracowników Banku zwiększyła się 
do 1 �6915. Zapełniono 102 wakatów (66 stanowisk 
merytorycznych i �6 stanowisk pomocniczych). Z 
66 nowych pracowników przyjętych na stanowi-
ska merytoryczne 58% stanowili mężczyźni, a 42% 
- kobiety. Ze 102 nowych pracowników 19 osób to 
obywatele nowych państw członkowskich. W 2006 
roku Bank otrzymał około 17 tys. podań o pracę.

Rozwój zawodowy

Wprowadzenie zmian w systemie wynagrodzeń 
doprowadziło do rewizji i modernizacji systemu 
oceniania i promocji pracowników. System promocji 
opiera się na podziale ról (obowiązków i kompeten-
cji związanych z danym stanowiskiem). W 2006 roku 
dokonano dalszej klaryfikacji tych ról. W tym kontek-
ście zdefiniowano kryteria promocji, zarówno stałe 
jak i zmienne. Bank opracował także różne polityki 
w celu poprawy wydajności pracy w innych dzie-
dzinach. Na przykład program szkolenia w zakre-
sie ryzyka kredytowego organizowany przez sekcję 
ds. szkoleń (w ramach Departamentu Kadr) stał się 
w pełni operacyjny i jest uważany za niezbędny dla 
urzędników ds. obsługi kredytów i pożyczek (loan 
and credit officer).

Zdrowie i dobre samopoczucie 
pracowników

Bank, od drugiej połowy 2005 roku, kiedy to utwo-
rzył własną służbę medyczną, poświęca coraz więcej 
czasu na identyfikację i zapobieganie ryzyku zawo-
dowemu oraz promocję zdrowia i dobrego samopo-
czucia w miejscu pracy. Oprócz badań wstępnych, 
przeprowadzanych przed podjęciem pracy i rocz-
nych badań lekarskich oferowanych pracownikom, 
działania Banku w tej dziedzinie obejmują kampa-
nię zdrowotną, środki mające na celu ułatwianie 
powrotu do pracy po długim zwolnieniu lekarskim 
oraz ulepszone usługi zdrowotne w czasie podróży. 
Bank zapewnił również szkolenia pracownikom, któ-
rzy zgłosili akces do nowo utworzonych, wewnętrz-
nych jednostek pierwszej pomocy. 

Administracja i personel Grupy EBI

Rok  2006  był  kolejnym  rokiem  zmian  dla  Departamentu  Kadr  EBI. Wiele  pracy  włożono  w 
opracowanie  nowej  strategii,  która  opiera  się  na  trzech  filarach:  doskonałości  zawodowej, 
motywowaniu i rozwoju pracowników oraz ich dobrym samopoczuciu (pod względem zdro-
wia  i  bezpieczeństwa),  przy  jednoczesnym  nacisku  na  poprawę  usług  administracyjnych  w 
drodze symplifikacji i optymalizacji.

15  Ta cyfra obejmuje pracowników EBI 
oddelegowanych do EFI (sytuacja na 
dzień 31 grudnia 2006 roku). 

Personel EBI

1 200

1 100

1 000

900

2002 200� 2004 2005

1 �00

1 
11

�

1 
21

� 1 
25

9

1 
�2

5

2006

1 
�6

9



Sprawozdanie z działalności 2006 67 Grupa EBI

Bank, w związku z potrzebą ustalenia maksymalnych 
kwot ubezpieczenia dla niektórych usług medycz-
nych, w 2006 roku dokonał przeglądu zasad refunda-
cji świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego. Dokonano również przeglądu w celu 
poprawy skutecznego zarządzania ubezpieczeniem 
zdrowotnym Banku.

Jeżeli chodzi o świadczenia socjalne, pracownikom 
przyznano pięćdziesiąt miejsc w prywatnym żłobku 
dla ich dzieci, oprócz stu miejsc w żłobku EBI, do któ-
rych pracownicy dostają dopłaty.

 

Komunikacja z personelem

Wysiłki Banku zmierzające do poprawy komunikacji 
wewnętrznej doprowadziły do utworzenia w 2006 
roku nowego Wydziału Komunikacji Wewnętrznej 
w Departamencie Kadr. Ten wydział jest odpowie-
dzialny za całą komunikację z personelem, co obej-
muje rozpowszechnianie aktualnych informacji o 
charakterze korporacyjnym a także zachęcanie do 
prowadzenia w Banku otwartego społecznego dia-
logu o szerokim zasięgu.

Rada Pracownicza

Sprawy pracownicze są załatwiane przez Departa-
ment Kadr i Kolegium Rady Pracowniczej w drodze 
procesu konsultacji obejmującego regularne spotka-
nia pomiędzy zarządem Kadr i Radą Pracowniczą oraz 
grupy robocze do konkretnych spraw i komisje pary-
tetowe. W 2006 roku komisja parytetowa ds. systemu 
emerytalnego pracowała wyjątkowo intensywnie, 
przede wszystkim przy określaniu wytycznych do 
porozumienia ramowego, które określi ramy rozwoju 
systemu emerytalnego. Członkowie Rady Pracowni-
czej uczestniczyli w grupie roboczej, której zadaniem 
było opracowanie polityki biznesu społecznie odpo-
wiedzialnego; w 2006 roku opublikowano pierw-
sze roczne sprawozdanie na ten temat. Wśród grup 

roboczych na wyróżnienie zasługuje grupa odpo-
wiedzialna za przegląd systemu wynagrodzeń, której 
praca doprowadziła do przedłożenia na koniec 2006 
roku konkretnych propozycji Radzie Dyrektorów. 
W następstwie odrzucenia przez Radę Dyrektorów 
części tych propozycji, Rada Pracownicza doszła do 
wniosku, że konsultacje nie zostały przeprowadzone 
we właściwy sposób i podała się do dymisji.  

COPEC

Parytetowa Komisja do spraw Równych Szans 
(COPEC) monitoruje realizację polityki równych 
szans dla kobiet i mężczyzn w zakresie rozwoju 
kariery, rekrutacji, szkoleń i infrastruktury opieki 
społecznej.

W 2006 roku COPEC uczestniczył w przygotowaniu 
oświadczenia kadr w sprawie równowagi pomiędzy 
płciami w EBI po dokonaniu, przez niezależnego 
konsultanta zewnętrznego, generalnego przeglądu 
sytuacji dotyczącej równych szans. W październiku 
2006 roku Komitet Zarządzający zatwierdził zalece-
nia zawarte w tym oświadczeniu.

W czerwcu 2006 roku EBI był gospodarzem jede-
nastego dorocznego spotkania sieci ORIGIN (Orga-
nisational and Institutional Gender Information 
Network). Celem tej sieci jest wymiana informacji i 
doświadczeń w zakresie różnorodności perspektyw 
ze względu na płeć. Na spotkaniu było obecnych 
dwudziestu pięciu delegatów, w tym kierownicy 
kadr wyższego szczebla z Banku Światowego, Azja-
tyckiego Banku Rozwoju, Rady Europy, Parlamentu 
Europejskiego i OBWE; ich zadaniem było omówie-
nie inicjatyw podjętych przez te organizacje w ciągu 
ostatniego roku oraz wymiana pomysłów i dostar-
czanie inspiracji.

Administracja i personel Grupy EBI
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Rada Gubernatorów składa się z ministrów (prze-
ważnie ministrów finansów) ze wszystkich 27 
państw członkowskich. Ustala wytyczne w zakresie 
polityki kredytowej, zatwierdza roczne sprawozda-
nie i bilans, decyduje o udziale Banku w operacjach 
finansowania poza Unią Europejską a także o pod-
wyższeniu kapitału. Ponadto mianuje członków 
Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego oraz 
Komitetu Kontroli i Audytu.

Rada Dyrektorów ma wyłączne prawo podejmo-
wania decyzji dotyczących udzielania kredytów i 
gwarancji oraz zaciągania długów. Nadzoruje właś-
ciwe zarządzanie Bankiem i zapewnia kierowanie 
nim zgodnie z postanowieniami Traktatu, Statutu i 
ogólnymi wytycznymi Rady Gubernatorów. Człon-
kowie Rady Dyrektorów, wyznaczani przez państwa 
członkowskie, są mianowani przez Radę Guberna-
torów na odnawialny okres pięciu lat i są odpowie-
dzialni wyłącznie przed Bankiem.

Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu 
dyrektorów. Każde państwo członkowskie nomi-
nuje jednego dyrektora. Jeden jest nominowany 
również przez Komisję Europejską. Dyrektorzy mają 
osiemnastu zastępców, co oznacza, że niektórzy z 
nich są wyznaczani za wspólnym porozumieniem 
kilku państw.

Ponadto Rada Dyrektorów, aby poszerzyć swoją 
ekspertyzę zawodową w niektórych dziedzinach, 
może przyjąć w swój poczet maksymalnie sześciu 
ekspertów (trzech członków i trzech zastępców), 

którzy będą uczestniczyć w jej posiedzeniach w 
charakterze doradczym, bez prawa głosu.

Decyzje są podejmowane większością głosów przy-
najmniej jednej trzeciej członków uprawnionych 
do głosowania, reprezentujących co najmniej 50% 
kapitału subskrybowanego.

Komitet Zarządzający jest stałym kolegialnym 
organem wykonawczym Banku. Składa się z dzie-
więciu członków. Komitet Zarządzający, pod kie-
rownictwem przewodniczącego i nadzorem Rady 
Dyrektorów, jest odpowiedzialny za bieżące dzia-
łania Banku, przygotowuje decyzje Rady Dyrek-
torów i zapewnia ich wykonanie. Przewodniczący 
Komitetu kieruje posiedzeniami Rady Dyrektorów. 
Członkowie Komitetu Zarządzającego są odpowie-
dzialni wyłącznie przed Bankiem; są mianowani na 
odnawialny okres sześciu lat przez Radę Guberna-
torów, na wniosek Rady Dyrektorów.

Zgodnie ze Statutem, prezes Banku jest również 
przewodniczącym Rady Dyrektorów.

Komitet Kontroli i Audytu jest niezależnym orga-
nem odpowiedzialnym bezpośrednio przed Radą 
Gubernatorów. Dokonuje weryfikacji operacji i 
ksiąg Banku. W momencie zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego przez Radę Dyrektorów, Komi-
tet Kontroli i Audytu wydaje oświadczenie w tej 
sprawie. Sprawozdania Komitetu Kontroli i Audytu 
o wynikach jego pracy w poprzednim roku finan-
sowym są przesyłane Radzie Gubernatorów wraz ze 
sprawozdaniem rocznym Rady Dyrektorów.

Komitet Kontroli i Audytu składa się z trzech człon-
ków i trzech obserwatorów, mianowanych przez 
Radę Gubernatorów na trzyletnią kadencję.

Kapitał: udział każdego państwa członkowskiego 
w kapitale Banku jest wyliczany na podstawie jego 
wagi gospodarczej w Unii Europejskiej (wyrażonej 
w PKB) w momencie przystąpienia do Unii. 1 stycz-
nia 2007 roku, w związku z przystąpieniem do UE 
Bułgarii i Rumunii, uległy zmianie postanowienia 

Organy statutowe EBI

Komitet  
Kontroli i Audytu

Postanowienia dotyczące organów 
statutowych Banku są określone w 
Statucie i Regulaminie Wewnętrz-
nym Banku. Lista członków tych 
organów, ich życiorysy a także 
dodatkowe informacje dotyczące 
wynagrodzeń są regularnie uaktu-
alniane i publikowane na stronie 
internetowej Banku pod adresem:  
www.eib.org. 
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Statutu EBI dotyczące kapitału i struktury zarzą-
dzania Banku. Zgodnie ze Statutem łączna kwota 
kredytów udzielonych przez Bank nie może prze-
kroczyć 250% jego kapitału. 

Kapitał subskrybowany Banku wynosi łącznie 
ponad 164,8 mld EUR.

Organy statutowe EBI

Komitet Zarządzający

Podział kapitału EBI na dzień 1 stycznia 2007 roku

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Kwota (w EUR) %

Niemcy 26 649 5�2 500 DE 16,170

Francja 26 649 5�2 500 FR 16,170

Włochy 26 649 5�2 500 IT 16,170

Zjednoczone Królestwo 26 649 5�2 500 GB 16,170

Hiszpania 15 989 719 500 ES 9,702

Belgia 7 �87 065 000 BE 4,482

Niderlandy 7 �87 065 000 NL 4,482

Szwecja 4 900 585 500 SE 2,974

Dania � 740 28� 000 DK 2,269

Austria � 666 97� 500 AT 2,225

Polska � 411 26� 500 PL 2,070

Finlandia 2 106 816 000 FI 1,278

Grecja 2 00� 725 500 GR 1,216

Portugalia 1 291 287 000 PT 0,784

Republika Czeska 1 258 785 500 CZ 0,764

Węgry 1 190 868 500 HU 0,72�

Irlandia 9�5 070 000 IE 0,567

Rumunia 86� 514 500 RO 0,524

Republika Słowacka 428 490 500 SK 0,260

Słowenia �97 815 000 SI 0,241

Bułgaria 290 917 500 BG 0,177

Litwa 249 617 500 LT 0,151

Luksemburg 187 015 500 LU 0,11�

Cypr 18� �82 000 CY 0,111

Łotwa 152 ��5 000 LV 0,092

Estonia 117 640 000 EE 0,071

Malta 69 804 000 MT 0,042

Ogółem 164 808 169 000 100,000
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Philippe MAYSTADT
Prezes Banku i przewodniczący Rady Dyrektorów

Gerlando GENUARDI
Wiceprezes

  Philippe MAYSTADT Prezes Banku i przewodniczący Rady Dyrektorów
➾  Strategia ogólna
➾  Sprawy instytucjonalne, stosunki z innymi instytucjami europejskimi
➾  Sprawozdania Inspektora Generalnego, Kontrolera  

Finansowego i Dyrektora Biura ds. Zgodności
➾  Kadry
➾  Komunikacja wewnętrzna
➾  Polityka równości szans: przewodniczący Paryteto-

wej Komisji ds. Równych Szans (COPEC) 
➾  Przewodniczący Rady Dyrektorów EFI
➾  Przewodniczący Komisji Budżetowej

  Gerlando GENUARDI Wiceprezes
➾  Finansowanie operacji we Włoszech, w Grecji, na Cyprze, Malcie oraz w krajach 

Bałkanów Zachodnich
➾  Instrument Finansowania Strukturalnego (IFS)
➾  Budżet
➾  Rachunkowość
➾  Technologie informacyjne
➾  Gubernator EBOR

  Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Wiceprezes
➾  Finansowanie operacji we Francji i w śródziemnomorskich krajach partnerskich
➾  Finansowanie MŚP
➾  Partnerstwo z sektorem bankowym
➾  Komunikacja zewnętrzna
➾  Przejrzystość i polityka informacyjna 
➾  Stosunki z NGO
➾  Członek Rady Dyrektorów EFI 

  Ivan PILIP Wiceprezes
➾  Finansowanie operacji w Polsce, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowacji, w 

Słowenii i Bułgarii 
➾  Transeuropejskie sieci transportowe i energetyczne
➾  Społeczna odpowiedzialność firmy
➾  Wicegubernator EBOR

  Torsten GERSFELT Wiceprezes
➾  Finansowanie operacji w Niderlandach, Danii, Irlandii, krajach AKP i Afryce 

Południowej
➾  Kwestie energii
➾  Analizy sektorowe, gospodarcze i finansowe
➾  Przewodniczący Komitetu Sztuki

  Simon BROOKS Wiceprezes
➾  Finansowanie operacji w Zjednoczonym Królestwie 
➾  Ochrona środowiska
➾  Audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny, stosunki z Komitetem Kontroli i Audytu
➾  Zgodność ze standardami
➾  Stosunki z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym 
➾  Stosunki z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i 

Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich 
➾  Budynki, środowisko pracy i logistyka

  Carlos DA SILVA COSTA Wiceprezes
➾  Finansowanie operacji w Hiszpanii, Belgii, Portugalii, Luksemburgu, Ameryce 

Łacińskiej i Azji
➾  Aspekty prawne operacji i produktów
➾  Finanse
➾  Członek Komitetu Sztuki

  Matthias KOLLATZ-AHNEN Wiceprezes
➾  Finansowanie operacji w Niemczech, Austrii, Rumunii oraz Chorwacji i Turcji
➾  Spójność gospodarcza i społeczna; konwergencja
➾  Inicjatywa JASPERS (Wspólna Pomoc dla Projektów w Europejskich Regionach)
➾  Zarządzanie ryzykiem: ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne
➾  Członek Komitetu Subwencji 

  Eva SREJBER Wiceprezes (od 01/07/2007) 
➾  Finansowanie operacji w Szwecji, Finlandii, na Litwie i Łotwie, w Estonii, krajach 

wschodniego sąsiedztwa, Rosji i krajach EFTA
➾  Inicjatywa i2i (realizacja strategii lizbońskiej), w tym program finansowania 

zgodnie z systemem podziału ryzyka (RSFF)
➾  Ocena operacji ex-post
➾  Przewodnicząca Komitetu Subwencji

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Wiceprezes

Ivan PILIP
Wiceprezes

Simon BROOKS
Wiceprezes

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Wiceprezes

Eva SREJBER
Wiceprezes (od 01/07/2007)

Carlos DA SILVA COSTA
Wiceprezes

Torsten GERSFELT 
Wiceprezes

Komitet Zarządzający EBI
Kolegium członków Komitetu Zarządzającego i ich obowiązki nadzorcze 

Sytuacja na dzień 01.05.2007
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Struktura organizacyjna
sytuacja na dzień 1 czerwca 2007 r.u    Departament “  Wydział  h  biuro zagraniczne

Sekretariat generalny,  
sprawy prawne i kadrowe

Alfonso QUEREJETA 
Sekretarz generalny i dyrektor generalny spraw prawnych

u  Sprawy instytucjonalne 
Dominique de CRAYENCOUR 
Dyrektor

• Ferdinand SASSEN

“  Organy kierownicze, sekretariat, protokół 
Hugo WOESTMANN 
Dyrektor stowarzyszony

“  Usługi językowe 
Kenneth PETERSEN

Sprawy prawne 

u   Sprawy wspólnotowe i finansowe; finansowanie poza 
Europą

Marc DUFRESNE 
Zastępca dyrektora generalnego spraw prawnych

  • Jean-Philippe MINNAERT 
   Oddelegowany do ochrony danych  

	 “   Sprawy finansowe 
Nicola BARR 
Dyrektor stowarzyszony

	 “  	Sprawy instytucjonalne i kadry 
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

	 “   Region Morza Śródziemnego (FEMIP), Afryka, Karaiby, Pacyfik 
– Instrument Inwestycyjny, Ameryka Łacińska i Azja 
Regan WYLIE-OTTE 
Dyrektor stowarzyszony

         
u   Finansowanie w Europie 

Gerhard HÜTZ 
Dyrektor

  • Gian Domenico SPOTA

	 “   Polityka operacyjna, nowe instrumenty finansowe 
José María FERNÁNDEZ MARTÍN

	 “    Morze Adriatyckie, Europa Południowo-Wschodnia 
Manfredi TONCI OTTIERI 
Dyrektor stowarzyszony 

	 “    Zjednoczone Królestwo, Irlandia, kraje bałtyckie, Dania, 
Finlandia, Szwecja, państwa EFTA 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

	 “    Francja, Belgia, Niderlandy, Luksemburg 
Pierre ALBOUZE

	 “     Europa Środkowa, Polska, Rosja, kraje wschodniego 
sąsiedztwa 
Barbara BALKE

	 “     Hiszpania, Portugalia 
Ignacio LACORZANA
  • Maria SHAW-BARRAGAN

Dyrekcja generalna ds. strategii

Rémy JACOB
Dyrektor generalny

“	Zarządzanie zasobami i koordynacja 
Geneviève DEWULF

u  Strategia, kontrola zarządzania i kontrola finansowa
 Jürgen MOEHRKE
 Dyrektor

u   Kontrola finansowa i księgowość 
Luis BOTELLA MORALES 
Kontroler finansowy

	 “   Księgowość ogólna 
Henricus SEERDEN

	 “   Księgowość pomocnicza i wydatki administracyjne 
Frank TASSONE

       
	 “   Analizy ekonomiczne i finansowe 

Éric PERÉE

       
	 “   Planowanie, budżet i kontrola 

Theoharry GRAMMATIKOS 
Dyrektor stowarzyszony
  • Yannick MORVAN

       
	 “   Polityka społecznej odpowiedzialności firmy 

Felismino ALCARPE
       

  •   Gudrun LEITHMANN-FRÜH 
(Koordynacja EFI i Trybunał Obrachunkowy)

u   Kadry

Xavier COLL 
Dyrektor

 
•  Jean-Philippe BIRCKEL

“  Administracja i systemy zarządzania 
Michel GRILLI 
Zastępca dyrektora

• Catherine ALBRECHT

“  Zasoby 
Luis GARRIDO

“  Rozwój zawodowy i zarządzanie organizacją 
Bruno TURBANG (p.o.)

• Ute PIEPER-SECKELMANN

“  Dobre samopoczucie w pracy i równowaga pomiędzy karierą 
zawodową a życiem prywatnym 
...

“  Komunikacja wewnętrzna 
Alain JAVEAU
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Struktura organizacyjna
sytuacja na dzień 1 czerwca 2007 r. u    Departament “  Wydział  h  biuro zagraniczne

u  Komunikacja 
Gill TUDOR 
Rzecznik i dyrektor

“ Biuro prasowe 
Gill TUDOR

“ Informowanie opinii publicznej i stosunki ze społeczeństwem 
obywatelskim 
Yvonne BERGHORST

Biura informacyjne
	 h  Biuro w Paryżu 

Henry Marty-Gauquié 
Dyrektor

	 h  Biuro w Rzymie 
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI 
Dyrektor stowarzyszony 

	 h  Biuro w Londynie 
Adam McDONAUGH

	 h  Biuro w Berlinie 
Paul Gerd LÖSER

u  Technologie informacyjne 
Patrick KLAEDTKE 
Dyrektor systemów informacyjnych

“ Infrastruktura i technologie 
José GRINCHO 
Dyrektor stowarzyszony

“ Aplikacje dla operacji finansowych i kredytów 
Derek BARWISE

“ Aplikacje administracyjne i zarządzania ryzykiem 
Simon NORCROSS

Budynki, logistyka i dokumentacja 
Patricia TIBBELS
Kierownik

“ Zarządzanie środowiskiem pracy 
Patricia TIBBELS

“ Zespół zadaniowy ds. nowego budynku 
Enzo UNFER

“ Zarządzanie dokumentami i archiwami 
...

“ Zakupy i usługi administracyjne 
...

Dyrekcja operacji w Unii Europejskiej  
i krajach kandydujących

Thomas HACKETT 
Dyrektor generalny

u	Wsparcie dla operacji 
... 
Główny koordynator operacyjny

“ Koordynacja 
Dominique COURBIN

“ Systemy informacyjne i aplikacje 
Thomas FAHRTMANN

“ Wsparcie dla operacji kredytowych 
Bruno DENIS

JESSICA 
Eugenio LEANZA

• Gianni CARBONARO

u  Instrumenty inicjatywy na rzecz wzrostu gospodarczego 
Thomas BARRETT 
Dyrektor

“ Sieci transeuropejskie 
Tilman SEIBERT 
Dyrektor stowarzyszony

• Ale Jan GERCAMA

“ Inicjatywa Innowacje 2010 (i2i) 
Kim KREILGAARD

“ Środowisko, energia i działalność doradcza 
Christopher KNOWLES 
Dyrektor stowarzyszony

u  Europa Zachodnia 
Laurent de MAUTORT 
Dyrektor

“ Zjednoczone Królestwo, Irlandia – banki i przedsiębiorstwa 
Robert SCHOFIELD

“  Europa Zachodnia – kredyty strukturalne i operacje w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 
Cheryl FISHER

“ Francja – infrastruktura 
Jacques DIOT 
Dyrektor stowarzyszony

“ Francja – banki i przedsiębiorstwa 
Jean-Christophe CHALINE

• Miguel MORGADO

“ Belgia, Luksemburg, Niderlandy 
Henk DELSING 
Dyrektor stowarzyszony

u  Hiszpania, Portugalia 
Carlos GUILLE 
Dyrektor

“ Hiszpania – infrastruktura 
Luca LAZZAROLI

“ Hiszpania – banki i przedsiębiorstwa 
Fernando de la FUENTE 
Dyrektor stowarzyszony

	 h  Biuro w Madrycie 
Angel FERRERO

“ Portugalia 
Rui Artur MARTINS

	 h  Biuro w Lizbonie 
Pedro EIRAS ANTUNES

u  Europa Środkowa 
Joachim LINK 
Dyrektor

“ Niemcy północne  
Peggy NYLUND GREEN 
Dyrektor stowarzyszony

“ Niemcy południowe 
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

“ Republika Czeska, Słowacja 
Jean VRLA

“ Austria, Węgry 
Paolo MUNINI
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sytuacja na dzień 1 czerwca 2007 r.

	 h  Biuro w Wiedniu 
Emanuel MARAVIC 
Dyrektor

u  Morze Adriatyckie 
Antonio PUGLIESE 
Dyrektor

“ Włochy, Malta – infrastruktura 
Bruno LAGO 
Dyrektor stowarzyszony

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO 
“ Włochy, Malta – banki i przedsiębiorstwa 

Marguerite McMAHON

“ Słowenia, Chorwacja, Bałkany Zachodnie 
Romualdo MASSA BERNUCCI

u  Europa Południowo-Wschodnia

Andreas VERYKIOS
Zastępca dyrektora generalnego

“ Grecja 
Themistoklis KOUVARAKIS

	 h  Biuro w Atenach 
Fotini KOUTZOUKOU 

“ Bułgaria, Rumunia, Cypr 
Cormac MURPHY

	 h  Biuro w Bukareszcie 
Götz VON THADDEN

“ Turcja 
Franz-Josef VETTER

	 h  Biuro w Ankarze 
...

	 h  Biuro w Stambule 
Alain TERRAILLON

u  Morze Bałtyckie 
... 
Dyrektor

“ Polska 
Heinz OLBERS

	 h  Biuro w Warszawie 
Michal LUBIENIECKI

“ Kraje bałtyckie, Dania, Finlandia, Szwecja, państwa EFTA 
Michael O’HALLORAN

• Ann-Louise AKTIV VIMONT

	 h  Biuro w Helsinkach 
...

Dyrekcja operacji poza Unią 
Europejską i krajami kandydującymi

Jean-Louis BIANCARELLI 
Dyrektor generalny

u   Usługi doradcze w zakresie aspektów ekonomicznych 
rozwoju 
Daniel OTTOLENGHI 
Główny ekonomista ds. rozwoju 
Dyrektor stowarzyszony

• Bernard ZILLER

u   Kraje sąsiedzkie i Rosja 
Claudio CORTESE 
Dyrektor

• Alain NADEAU

“ Kraje Maghrebu 
Bernard GORDON

	 h  Biuro w Rabacie 
René PEREZ

	 h  Biuro w Tunisie 
Diederick ZAMBON

“ Kraje Maszreku 
Jane MACPHERSON

	 h  Biuro w Kairze 
Luigi MARCON

“ Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy i Rosja 
Constantin SYNADINO

• Umberto DEL PANTA

“ Operacje wyspecjalizowane 
Jean-Christophe LALOUX

u   Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku – Instrument Inwestycyjny 
Martin CURWEN 
Dyrektor

“ Afryka Zachodnia i Saharyjska 
Gustaaf HEIM

	 h  Biuro w Dakarze 
Jack REVERSADE

“ Afryka Środkowa i Wschodnia  
Flavia PALANZA 
Dyrektor stowarzyszony

	 h  Biuro w Nairobi 
Carmelo COCUZZA

“ Afryka Południowa i Ocean Indyjski  
Serge-Arno KLÜMPER

	 h  Biuro w Tshwane (dawna Pretoria) 
David WHITE

“ Karaiby i Pacyfik 
David CRUSH

	 h  Biuro w Fort-de-France 
Anthony WHITEHOUSE

	 h  Biuro w Sydney 
Jean-Philippe DE JONG

“ Zasoby i rozwój  
Tassilo HENDUS

“ Zarządzanie portfelem, strategia 
Catherine COLLIN

u    Departament “  Wydział  h  biuro zagraniczne

Struktura organizacyjna
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Struktura organizacyjna
sytuacja na dzień 1 czerwca 2007 r. u    Departament “  Wydział  h  biuro zagraniczne

u   Ameryka Łacińska i Azja 
Francisco de PAULA COELHO 
Dyrektor

“ Ameryka Łacińska 
Alberto BARRAGAN

“ Azja 
Matthias ZÖLLNER

• Philippe SZYMCZAK

Dyrekcja finansów

Bertrand de MAZIÈRES 
Dyrektor generalny

• Ghislaine RIOS

u   Rynki kapitałowe 
Barbara BARGAGLI PETRUCCI 
Dyrektor

“ Strefa euro 
Carlos FERREIRA DA SILVA

• Aldo ROMANI

“ Europa (poza strefą euro), Afryka 
Richard TEICHMEISTER

“ Ameryka, Azja, Pacyfik 
Eila KREIVI

• Sandeep DHAWAN

“ Stosunki z inwestorami i marketing 
Peter MUNRO

u   Treasury 
Anneli PESHKOFF 
Dyrektor

“ Zarządzanie płynnością 
Francis ZEGHERS

• Timothy O’CONNELL

“ Zarządzanie aktywami i pasywami 
Jean-Dominique POTOCKI

“ Zarządzanie portfelem 
Paul ARTHUR

“ Inżynieria finansowa i usługi doradcze 
Guido BICHISAO

u   Planowanie i rozliczanie operacji 
Gianmaria MUSELLA 
Dyrektor

“ Back office: kredyty i wsparcie operacyjne dla kredytów 
Ralph BAST

“ Back office: treasury 
Yves KIRPACH

“ Back office: długi zaciągnięte  
Antonio VIEIRA

“ Systemy i procedury 
Georg HUBER 
Dyrektor stowarzyszony

“ Koordynacja i polityka finansowa 
Éric LAMARCQ

Dyrekcja projektów

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Dyrektor generalny

“ Zrównoważony rozwój 
Peter CARTER 
Dyrektor stowarzyszony

“ Kontrola jakości i monitorowanie 
Angelo BOIOLI

“ Zarządzanie zasobami 
Béatrice LAURY

u   Konkurencyjność i innowacje 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Dyrektor

“ Przemysł wytwórczy i inne gałęzie przemysłu (R&D) 
...

“ TIT i gospodarka elektroniczna 
...

“ Kapitał ludzki 
John DAVIS

“ Usługi i MŚP, agroprzemysł (w tym biopaliwa) 
Hans-Harald JAHN

• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON

u   Transport i energia 
Christopher HURST 
Dyrektor

• René van ZONNEVELD

“ Transport drogowy i kolejowy 
Matthew ARNDT

“ Transport lotniczy i morski 
José Luis ALFARO

• Klaus HEEGE

“ Produkcja i sieci energii 
...

• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Efektywność energetyczna i energie odnawialne 
Juan ALARIO GASULLA 
Dyrektor stowarzyszony

• Nigel HALL

u   Konwergencja i środowisko 
Patrice GÉRAUD 
Dyrektor

“ Kredyty na programy 
Guy CLAUSSE 
Dyrektor stowarzyszony

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN

“ Woda i ochrona środowiska 
José FRADE 
Dyrektor stowarzyszony

• Michel DECKER

“ Transport miejski i pozostała infrastruktura miejska 
Mateo TURRÓ CALVET 
Dyrektor stowarzyszony
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Struktura organizacyjna służb, życiorysy dyrektorów generalnych i kierowników jednostek kontroli oraz dodatkowe informacje o 
wynagrodzeniach pracowników Banku są regularnie uaktualniane i publikowane na stronie internetowej EBI pod adresem: www.bei.org 

sytuacja na dzień 1 czerwca 2007 r.

“ Projekty rozwoju, nowe inicjatywy, odpady stałe 
Stephen WRIGHT 
Dyrektor stowarzyszony

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

JASPERS

Patrick WALSH 
Dyrektor stowarzyszony

•  Agustin AURÍA 
Dyrektor stowarzyszony

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

Dyrekcja zarządzania ryzykiem

Pierluigi GILIBERT 
Dyrektor generalny

“ Koordynacja i wsparcie 
Elisabeth MATIZ 
Dyrektor stowarzyszony

“ Nadzór finansowy i restrukturyzacja operacji 
Klaus TRÖMEL 
Dyrektor stowarzyszony

u   Ryzyko kredytowe 
Per JEDEFORS 
Dyrektor

“ Przedsiębiorstwa, sektor państwowy, infrastruktura 
Stuart ROWLANDS

“ Finansowanie projektów i operacji poza UE 
Paolo LOMBARDO

“ Instytucje finansowe 
Per de HAAS (p.o.)

u   Ryzyko finansowe i operacyjne 
Alain GODARD 
Dyrektor

“ Zarządzanie aktywami i pasywami oraz zarządzanie ryzykiem 
rynkowym 
Giancarlo SARDELLI

• Vincent THUNUS

“ Produkty pochodne 
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Ryzyko operacyjne 
Antonio ROCA IGLESIAS

Inspekcja generalna

Peter MAERTENS 
Inspektor generalny

•  Siward de VRIES 
(Dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych)

“ Audyt wewnętrzny 
Ciaran HOLLYWOOD

“ Ocena operacji 
Alain SÈVE 
Dyrektor stowarzyszony

• Gavin DUNNETT
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Biuro ds. Zgodności Grupy EBI

Konstantin ANDREOPOULOS  
Kierownik Biura ds. Zgodności

•  Evelyne POURTEAU 
Dyrektor stowarzyszony

• Luigi LA MARCA

Doradca Komitetu Zarządzającego
do spraw strategii i negocjacji Grupy EBI

Francis CARPENTER  
Dyrektor generalny

Przedstawiciele w Radzie Dyrektorów
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Terence BROWN  
Administrator – przedstawiciel EBI

Walter CERNOIA  
Administrator – zastępca

u    Departament “  Wydział  h  biuro zagraniczne
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Kierownictwo EFI  
i inne ważne osoby

➾  Dyrektora Naczelnego, który jest odpowiedzialny 
za zarządzanie Funduszem zgodnie z postano-
wieniami Statutu oraz wytycznymi i dyrektywami 
przyjętymi przez Radę Dyrektorów.

Rachunki Funduszu podlegają audytowi wykony-
wanemu przez Komisję Obrachunkową, złożoną z 
trzech biegłych rewidentów wyznaczonych przez 
Walne Zgromadzenie, i przez niezależnych rewiden-
tów zewnętrznych.

Rada Dyrektorów

Szczegółowe informacje na temat organów statutowych (skład, życiorysy 
członków, wynagrodzenia) i służb Funduszu (skład, życiorysy dyrektorów 
i dyrektorów generalnych, wynagrodzenia pracowników) są regularnie 
uaktualniane i publikowane na stronie internetowej EFI pod adresem: 
www.eif.org.

Organy statutowe EFI

EFI jest zarządzany i administrowany przez następu-
jące trzy organy:

➾  Walne Zgromadzenie akcjonariuszy (EBI, Unia 
Europejska, 29 instytucji finansowych), które 
odbywa się co najmniej raz w roku;

➾  Radę Dyrektorów, złożoną z siedmiu członków i 
siedmiu zastępców, która, między innymi, podej-
muje decyzje w sprawie operacji Funduszu;

Francis CARPENTER Dyrektor Naczelny

  Dyrektor Inwestycji  
➾  John A. HOLLOWAY

 Kapitał ryzyka 

  Kierownicy 
➾   Jean-Philippe BURCKLEN 
➾   Jacques DARCY 
➾   Ulrich GRABENWARTER

 Zastępcy kierowników 
➾   Jouni HAKALA 
➾   Matthias UMMENHOFER

 Inne ważne osoby  
➾   Laurent BRAUN 
➾   Paul VAN HOUTTE 
➾   Christine PANIER 
➾   David WALKER

 Gwarancje i sekurytyzacja

  Kierownik
➾   Alessandro TAPPI 

 Zastępca kierownika
➾   Christa KARIS

 Inne ważne osoby
➾   Per-Erik ERIKSSON 
➾   Gunnar MAI

 JEREMIE

  Kierownik
➾   Marc SCHUBLIN 

 Zastępca kierownika
➾   Hubert COTTOGNI

 Inne ważne osoby
➾   Alexander ANDÒ 
➾   Graham COPE 
➾   Fabrizio CORRADINI

 Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem  

  Kierownik
➾   Thomas MEYER 

 Inne ważne osoby
➾   Helmut KRAEMER-EIS 
➾   Pierre-Yves MATHONET

 Sprawy korporacyjne 

  Sekretarz Generalny  
➾   Robert WAGENER 

 Kierownicy
➾   Maria LEANDER - Sprawy prawne  
➾   Jobst NEUSS - Zgodność
➾   Frédérique SCHEPENS - Sprawy korporacyjne i finanse

 Inne ważne osoby
➾   Eva GOULAS - Kadry  
➾   Marceline HENDRICK - Księgowość 
➾   Delphine MUNRO - Marketing medialny  
➾   John PARK - Tecnologie informacyjne i telekomunikacyjne (TIT)
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Projekty kwalifikujące się do finansowania przez Grupę EBI

Projekty w Unii Europejskiej, które ubiegają się o finansowanie EBI, muszą przyczyniać się do realizacji 
jednego lub więcej z następujących celów:
➾  wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej: wsparcie dla inwestycji we wszystkich sektorach 

gospodarki w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego słabiej rozwiniętych regionów;
➾  wspieranie inwestycji przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i inno-

wacjach;
➾  usprawnienie infrastruktury i usług w sektorze zdrowia i edukacji, które są kluczowymi czynnikami 

kształtowania kapitału ludzkiego;
➾  rozwój sieci infrastruktury transportu, telekomunikacji i przesyłu energii o wymiarze wspólnotowym;
➾  ochrona środowiska i poprawa jakości życia;
➾  zabezpieczenie dostaw energii poprzez jej racjonalne użytkowanie, wykorzystanie miejscowych zaso-

bów (w tym energii odnawialnej) i dywersyfikację importu.

Grupa EBI wspiera rozwój MŚP poprzez poprawę środowiska finansowego, w którym działają, w drodze:
➾  średnio- i długoterminowych linii kredytowych EBI,
➾  operacji kapitału ryzyka EFI,
➾  poręczeń EFI dla MŚP.

W krajach partnerskich i kandydujących Bank uczestniczy w realizacji unijnej polityki współpracy i 
pomocy na rzecz rozwoju. Działa:
➾  w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących Europy Południowo-Wschodniej, 

gdzie przyczynia się do realizacji celów Paktu Stabilności, udzielając kredytów nie tylko na odbu-
dowę infrastruktury podstawowej i projekty o wymiarze regionalnym, ale również na rozwój sek-
tora prywatnego;

➾  w śródziemnomorskich krajach trzecich, gdzie przyczynia się do realizacji celów partnerstwa Euro-
śródziemnomorskiego w perspektywie utworzenia strefy wolnego handlu do 2010 roku;

➾  w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), w Afryce Południowej oraz w Krajach i Terytoriach Zamor-
skich (KTZ), gdzie wspiera rozwój infrastruktury podstawowej i lokalnego sektora prywatnego;

➾  w Azji i Ameryce Łacińskiej, gdzie wspiera projekty będące przedmiotem zainteresowania zarówno 
dla Unii jak i poszczególnych krajów.
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Adresy Grupy EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

www.bei.org – U info@bei.org

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+�52) 4� 79 1
5 (+�52) 4� 77 04

Biura zagraniczne:

Austria Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+4�-1) 505 �6 76
5 (+4�-1) 505 �6 74

Belgia Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+�2-2) 2�5 00 70
5 (+�2-2) 2�0 58 27

Francja 21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+��-1) 55 04 74 55
5 (+��-1) 42 61 6� 02

Grecja 1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+�0) 210 68 24 517
5 (+�0) 210 68 24 520

Hiszpania Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+�4) 914 �1 1� 40
5 (+�4) 914 �1 1� 8�

Niemcy Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-�0) 59 00 47 90
5 (+49-�0) 59 00 47 99

Polska Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) �10 05 00
5 (+48 22) �0 05 01

Portugalia Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+�51) 21� 42 89 89
5 (+�51) 21� 47 04 87

Włochy Via Sardegna �8
I-00187 Roma

3 (+�9) 06 47 19 1
5 (+�9) 06 42 87 �4 �8

Zjednoczone Królestwo 2 Royal Exchange Buildings
London EC�V �LF

3 (+44) 20 7� 75 96 60
5 (+44) 20 7� 75 96 99
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Afryka Południowa 5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof 
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Australia Level �1, ABN AMRO Tower  
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 �6
5 (+61-2) 82 11 06 88

Egipt 6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12�11 Giza 

3 (+20-2) ��6 65 8�
5 (+20-2) ��6 65 84

Kenia Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 4019�
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 27� 52 60
5 (+254-20) 271 �2 78

Maroko Riad Business Center,  
Aile sud, Immeuble S�, 4e étage, 
Boulevard Er-Riad 
Rabat

3 (+212) �7 56 54 60
5 (+212) �7 56 5� 9�

Senegal �, rue du Docteur Roux
BP 69�5, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 4� 00
5 (+221) 842 97 12

Tunezja 70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Adresy Grupy EBI

Europejski Fundusz Inwestycyjny
www.eif.org – U info@eif.org

4�, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+�52) 42 66 88 1
5 (+�52) 42 66 88 200

 
Aktualna lista biur zagranicznych wraz z adresami znajduje się na stronie internetowej Banku. 
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EBI pragnie podziękować za zdjęcia ilustrujące niniejsze sprawozdanie następującym promotorom i dostawcom: 
AVE (str. 8, 28), Águas de Portugal (str. 10), TGV-Est européen (str. 12), SMTC (str. 13, 16), AP-HM (str.15), Jean-Paul Kieffer (str. 23), Aquafin (str. 24), 
ANA - Aeroportos de Portugal, SA (str. 31), LGV-Est européen (str. 31), Rolls-Royce plc 2006 (str. 33), KE (str. 33, 38, 58, 60).

Pozostałe zdjęcia i ilustracje dostarczyła Pracownia Graficzna EBI.

Druk: Imprimerie Centrale s.a. w Luksemburgu na papierze jedwabnym AcondaVerd przy wykorzystaniu farby drukarskiej opartej na olejach 
roślinnych. Ten papier, certyfikowany zgodnie ze standardami Forest Stewardship Council, zawiera 60% włókien pierwotnych (w tym co naj-
mniej 30% z dobrze zarządzanych lasów), 30% odbarwionych odpadów pokunsumenckich i 10% odpadów z wytwórni papieru.

Logo FSC oznacza produkty zawierające drewno, które pochodzi z dobrze zarządzanych lasów certyfikowanych zgodnie ze standardami Forest 
Stewardship Council (FSC – Rada Zrównoważonej Gospodarki Leśnej).

Na CD-Romie załączonym do niniejszej publikacji czytelnicy znajdą informacje zawarte we wszyst-
kich trzech częściach sprawozdania rocznego a także elektroniczne wersje tych części w niektórych 
językach.

Sprawozdanie roczne jest dostępne również na stronie internetowej Banku pod adresem:  
www.eib.org/report.
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