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Farma wiatrowa Belwind (z 55 turbinami na
Morzu Północnym) to największy projekt
energetyczny w Belgii. EBI jest czołowym
kredytodawcą na rzecz energetyki wiatrowej –
w 2011 roku jego kredyty na ten cel
osiągnęły wysokość 1,7 mld EUR. Jedna trzecia
kredytów została przeznaczona na projekty
w zakresie działań klimatycznych.
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EBI pożyczył około

11 mld EUR na sieci transportowe,
które tworzą połączenia dla Europy.
Pociąg wysokich prędkości TGV, Francja
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Najważnie

Łączna wysokość kredytów przyznanych
przez EBI wyniosła
.

61 mld EUR
EBI udzielił wsparcia finansowego 454 projektom

w siedemdziesięciu krajach.
Kredyty na rzecz działań klimatycznych stanowiły prawie jedną trzecią łącznej
wysokości kredytów przyznanych przez bank (
).

18 mld EUR

EBI sfinansował instalację elektrowni wiatrowych i słonecznych o mocy
ponad czterech tysięcy megawatów, które będą produkować „czystą” energię
elektryczną na potrzeby ponad
gospodarstw domowych.

dwóch milionów

Farma wiatrowa ENBW Baltic 1, Niemcy

Wysokość
finansowania dla
regionów UE, które
najciężej dotknął
kryzys finansowy
i gospodarczy,
osiągnęła
.

20 mld EUR

EBI przyznał
kredyty na
rzecz spójności

74 regionom.

120 tys.

Grupa EBI przyznała kredyty dla
małych i średnich przedsiębiorstw europejskich.

Łączna wysokość finansowania grupy EBI
na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
oraz firm średniej kapitalizacji w
UE wyniosła
.

13 mld EUR

10 mld EUR

Bank zainwestował około
w gospodarkę wiedzy.

Nowy szpital Karolinska w Solnej, Szwecja

Przedmowa

prezesa

W

brew przewidywaniom ożywienie gospodarcze nie utrzymało się w Europie w ciągu
12 miesięcy objętych niniejszym sprawozdaniem; rok 2011 był już czwartym rokiem z rzędu, kiedy
to EBI był zmuszony działać w niełatwych warunkach.
Pomimo tych trudności bank pozostał dobrze skapitalizowany i zachował solidny portfel kredytowy. Przede
wszystkim dzięki rozważnej polityce i doskonałej reputacji udało mu się utrzymać najwyższy rating kredytowy, a zaufanie, jakim nieustannie obdarzają go
inwestorzy, znalazło przełożenie na niskie koszty pozyskiwania funduszy (jest to jedna z głównych korzyści
przekazywanych klientom banku).
W 2011 roku EBI zrealizował trzy główne cele priorytetowe: wkład w realizację strategii Europa 2020, pomoc
dla UE w utrzymaniu się na czele agendy klimatycznej i
wspieranie celów polityki zagranicznej Unii.
Przy pomocy kredytów (stanowiących pierwszy filar jego
działalności) EBI wniósł najwyższy jak dotąd wkład w go-
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spodarkę realną, przyznając wsparcie finansowe na kwotę 60 mld EUR dla MSP, dużych przedsiębiorstw, promotorów infrastruktury i władz publicznych na korzystnych
warunkach i o długich okresach spłaty (był to największy
wolumen kredytów przyznanych na ten cel przez jakąkolwiek wielostronną instytucję finansową). EBI sfinansował nowatorskie, innowacyjne projekty w celu przesunięcia granic wiedzy; pomógł w wybudowaniu instytucji
badawczych i szkół, farm wiatrowych, mostów i tuneli, linii kolejowych dużych prędkości i autostrad.
Trudna sytuacja gospodarcza i ograniczenia budżetowe
w całej UE zmusiły nas do wymyślenia innowacyjnych
mechanizmów, które pozwoliłyby nam na osiągnięcie
większych rezultatów przy wykorzystaniu mniejszych
środków. Drugi filar działalności banku – polegający na
łączeniu środków własnych ze środkami budżetowymi
UE i państw członkowskich w ramach mechanizmów
podziału ryzyka i gwarancji – pozwolił mu na zmobilizowanie większej ilości kapitału w celu pobudzania innowacji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Przedmowa
prezesa

W trudnym 2011 roku Europejski Bank Inwestycyjny w dalszym
ciągu kontynuował wypełnianie swojej misji. Nasze inwestycje
wspierały działania na rzecz zrównoważonego wzrostu
gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia; od Aten
po Saragossę byliśmy w służbie gospodarki europejskiej,
natomiast w krajach nienależących do UE przyczyniliśmy
się do realizacji celów Unii.

Trzecim filarem działalności EBI jest doradztwo. Pomoc
techniczna w przygotowaniu i realizacji projektów
oraz doradztwo dla władz lokalnych w celu lepszego
wykorzystania środków publicznych jest ważnym instrumentem, który pozwolił na wykorzystanie wiedzy
fachowej i kwalifikacji pracowników banku w działaniach na rzecz ożywienia gospodarczego.
Niezbędnym warunkiem przyznawania kredytów, łączenia środków i doradzania było pozyskanie funduszy. EBI – największy na świecie kredytobiorca
ponadnarodowy – pozyskał 76 mld EUR na rynkach kapitałowych. Prawie połowa tej kwoty pochodzi od inwestorów spoza Europy, co jest dowodem na nieustające zaufanie, jakim obdarzają oni UE w ogóle i EBI w
szczególności.

mo trudnego środowiska operacyjnego wszystkie cele
priorytetowe zostały osiągnięte lub nawet przekroczone. EBI wspierał wszystkie państwa członkowskie UE i
ściśle współpracował z Radą, Komisją i Parlamentem
Europejskim w promowaniu wzrostu gospodarczego
w Unii przy pomocy ukierunkowanych inwestycji w
główne czynniki rozwoju gospodarczego. Swoją działalnością zapewnił zachowanie długoterminowych inwestycji dla przyszłych pokoleń Europejczyków.

Werner Hoyer
Imponujące wyniki odnotowane w 2011 roku, przede
wszystkim dla operacji w UE, potwierdziły kluczową
rolę banku we wspieraniu decydentów w Europie w
działaniach na rzecz ożywienia gospodarczego. Pomi-
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W 2011 roku EBI był nadal solidnym,
odpowiedzialnym partnerem dla
promotorów projektów i organizacji
partnerskich, wspierając projekty o
największym wpływie na potencjał
wzrostu i zatrudnienia w Europie.

Zwiększanie
potencjału wzrostu i
zatrudnienia Europy

W

2011 roku EBI podpisał umowy o finansowaniu na łączną kwotę 61 mld
EUR, co stanowi stopniowy powrót do
poziomów finansowania sprzed 2008 roku, po
wyjątkowym zwiększeniu wysokości przyznanych kredytów w latach 2008 – 2010.
Bank nadal wspierał działania na rzecz bardziej
inteligentnej, ekologicznej i zrównoważonej
gospodarki europejskiej. Wykorzystał swoje doświadczenie finansowe i techniczne, aby pomóc
w zwiększeniu finansowania dla obszarów wymagających wsparcia (w rodzaju słabiej rozwiniętych regionów i krajów peryferyjnych); jednocześnie dopilnował tego, żeby w tej wyjątkowo
trudnej sytuacji gospodarczej nadal dokonywano ważnych inwestycji oraz udzielił celowego
wsparcia na rzecz najważniejszych czynników
wzrostu w rodzaju MSP, innowacji, działań klimatycznych czy projektów infrastrukturalnych.
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W miarę pogłębiania się kryzysu długu suwerennego EBI udzielał konkretnego wsparcia krajom
i regionom, które mają ograniczony dostęp do
rynków kapitałowych poprzez wykorzystywanie dostępnych środków (na przykład środków z
funduszy strukturalnych UE) w celu zapewnienia
kontynuowania najważniejszych inwestycji.
W najbliższych latach głównymi elementami
strategii EBI będą wzrost i zatrudnienie, spójność i działania na rzecz klimatu. Bank będzie
nadal traktować priorytetowo projekty, które
maksymalizują wpływ jego finansowania na gospodarkę realną. Przy pomocy produktów dostosowanych do potrzeb konkretnych sektorów
może pomóc w optymalnym wykorzystaniu aktualnie dostępnych środków. EBI będzie kontynuować współpracę z Komisją Europejską i nadal wykorzystywać swoją wiedzę i zasoby we
wsparciu dla celów polityki UE.

EBI wspiera działania na
rzecz bardziej inteligentnej,
ekologicznej i zrównoważonej
gospodarki przy pomocy
kredytów na łączną kwotę
.

61 mld EUR

Wspieranie

rozwoju regionalnego w Europie

W 2011 roku EBI pożyczył ponad
20 mld EUR na rzecz projektów,
które przyczyniają się do wzrostu
słabiej rozwiniętych pod
względem gospodarczym
regionów UE. Bank pomaga
również w optymalizacji
wykorzystania funduszy
publicznych w celu uzupełnienia
niedoborów w czasach kryzysu.
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K

ryzys gospodarczy uderzył w słabsze kraje UE
ze szczególną siłą, prowadząc do pogłębienia
rozbieżności pomiędzy nimi. Bank uwzględnił
tą niejednolitą sytuację państw członkowskich Unii.
Kredyty dla słabszych regionów przyczyniają się do
wzmocnienia tkaniny Unii oraz promowania bardziej
zrównoważonego rozwoju.
W 2011 roku wartość podpisanych umów kredytowych w ramach wspierania tak zwanych regionów
konwergencji osiągnęła ponad 20 mld EUR, co stanowi przeszło jedną trzecią całkowitej wartości kredytów
udzielonych przez EBI w UE. Chodzi tu głównie o finan-

Zwiększanie
potencjału wzrostu i zatrudnienia Europy

EBI przyznał kredyty
regionom na
rzecz spójności.

74

gu suwerennego i niepewna sytuacja na rynku mają
niekorzystny wpływ na jego środowisko operacyjne w
niektórych krajach. Pomoc w ramach funduszy strukturalnych jest przyznawana tylko wtedy, gdy władze
lokalne najpierw zaangażują środki własne. W związku z tym trzeba znaleźć miejscowe źródła finansowania dla projektów (chodzi tu o środki stanowiące połowę wartości proponowanego projektu, głównie środki
od władz publicznych). W czasie kryzysu finansowanie
wkładu własnego okazało się zbyt trudne dla niektórych państw członkowskich, co zagraża realizacji inwestycji, które mogłyby zwiększyć krajowy potencjał
wzrostu.
Kredyty strukturalne pomagają w finansowaniu części
wkładu budżetów krajowych do inwestycji w projekty
priorytetowe, które są wspierane z dotacji w ramach
funduszy strukturalnych UE. Dlatego też prefinansowanie wkładów poszczególnych krajów przez EBI odgrywa kluczową rolę w stabilizacji przepływów inwestycji
oraz zapewnieniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W 2011 roku wysokość kredytów strukturalnych
wyniosła około 1,6 mld EUR, co umożliwiło realizację podstawowych inwestycji w sektorach transportu,
opieki zdrowotnej, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
jak również w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
efektywności energetycznej i energii odnawialnej (w
takich krajach, jak Portugalia, Węgry czy Polska).
Reasumując, ramowe kredyty EBI na łączną kwotę około 2,8 mld EUR wykorzystano do wsparcia ważnych inwestycji w dziewięciu regionach konwergencji w UE.

sowanie infrastruktury podstawowej w celu przyciągnięcia biznesu i tym samym tworzenia możliwości zatrudnienia, wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw
i MSP, rozwój usług społeczeństwa informacyjnego,
poprawę stanu środowiska miejskiego i przyspieszenie
integracji regionów ultraperyferyjnych poprzez tworzenie sieci transeuropejskich. EBI wspiera inwestycje i
inicjatywy mające na celu pomoc regionom, które najbardziej ucierpiały w czasie kryzysu gospodarczego w
powrocie na ścieżkę trwałego wzrostu.
Bank dostosowuje swoją działalność do zmieniającej
się sytuacji gospodarczej, zwłaszcza, gdy kryzys dłu-

Ukierunkowana pomoc dla słabiej
rozwiniętych regionów
EBI przyznaje nowym państwom członkowskim pomoc techniczną w korzystaniu z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; czyni to poprzez konkretne
inicjatywy, które ustanowił we współpracy z Komisją
Europejską.
Jednym z przykładów takiego działania jest JASPERS,
czyli wspólna pomoc dla projektów w europejskich
regionach. JASPERS, zarządzany przez EBI i współfinansowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank
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Odbudowy i Rozwoju oraz niemiecki bank Kreditanstalt für Wiederaufbau, zapewnia pomoc techniczną
krajom-beneficjentom funduszy strukturalnych UE w
przygotowaniu solidnych projektów infrastrukturalnych. Od momentu powstania JASPERS w 2006 roku
zatwierdzono ogółem 172 projektów w trzynastu krajach o wartości 63,7 mld EUR (z tego prawie 13 mld
EUR w samym tylko 2011 roku). Pomoc w ramach JASPERS udzielono na przykład Chorwacji (w 2011 roku,
czyli jeszcze przed przystąpieniem tego kraju do UE).

Wspieranie transgranicznej
współpracy regionalnej
Niektóre regiony europejskie ściśle współpracują ze
sobą w kwestiach będących przedmiotem wspólnego
zainteresowania, a w tej współpracy regionalnej pomagają fundusze strukturalne UE.
EBI wspiera również inicjatywy regionalne, które zbliżają państwa członkowskie UE i kraje partnerskie. W regionie Morza Bałtyckiego bank wspiera projekty przyczyniające się do poprawy ogólnej stabilności regionu,
który obejmuje Estonię, Łotwę, Litwę, Szwecję, Danię,
Finlandię, Niemcy (Hamburg, Meklemburgia-Pomorze
Przednie i Szlezwik-Holsztyn), Polskę i Rosję. Chodzi tu
o stworzenie zrównoważonego pod względem ekologicznym, konkurencyjnego i łatwo dostępnego regionu oraz promowanie zapobiegania ryzyku. W 2011
roku bank udzielił wsparcia (za pomocą kredytów na
łączną kwotę 8 mld EUR) 62 projektom w regionie Morza Bałtyckiego.
W 2011 roku zapoczątkowano strategię dla regionu
Dunaju wzorowaną na strategii dla Morza Bałtyckiego.
Przewiduje ona konkretne inwestycje w ramach wspólnych celów, a obejmuje takie kraje i regiony, jak: Niemcy (Badenia-Wirtembergia i Bawaria), Austria, Węgry,
Czechy, Słowacja, Słowenia, Bułgaria i Rumunia, Serbia,
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Mołdawia i Ukraina. W 2011 roku bank udzielił wsparcia (za pomocą
kredytów o łącznej wartości 10 mld EUR) 89 projektom
w regionie Dunaju.
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Wysokość finansowania dla
regionów konwergencji UE,
które najciężej dotknął kryzys
finansowy i gospodarczy,
przekroczyła
.

20 mld EUR

Zwiększanie
potencjału wzrostu i zatrudnienia Europy

1

 
JASPERS – wspólna pomoc dla projektów w
europejskich regionach
(EBI, Komisja Europejska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
oraz grupa bankowa KfW);
 
JESSICA – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych
inwestycji na obszarach miejskich
(EBI, Komisja Europejska i Bank Rozwoju Rady Europy);
 
JEREMIE – wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw
(EFI i Komisja Europejska);
 
JASMINE – wspólne działanie na rzecz wsparcia instytucji
mikrofinansowych w Europie
(EFI i Komisja Europejska).

1 – Metro w Porto, Portugalia
2 – Zakład papierniczy Stora Enso, Szwecja
2
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Finansowanie

małych i średnich przedsiębiorstw
Mikroprzedsiębiorstwa
oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa są motorem
wzrostu gospodarczego i
tworzenia miejsc pracy w
Europie. W 2011 roku grupa EBI
(zarówno EBI, jak i EFI) udzieliła
wsparcia około 120 tys. MSP i
firmom średniej kapitalizacji.

W

aktualnej sytuacji gospodarczej MSP nadal
mają problemy z uzyskaniem kredytów na akceptowalnych warunkach. Z myślą o wspieraniu tego kluczowego sektora gospodarki EBI przeznacza
dlań około 18 proc. kredytów.

Ukierunkowane wsparcie dla
mniejszych przedsiębiorstw
EBI ułatwia MSP dostęp do finansowania poprzez
współpracę ze sprawdzoną siecią lokalnych banków
partnerskich. W 2011 roku bank podpisał umowy kredytowe o wartości 9,6 mld EUR na rzecz MSP, z czego 8,8
mld EUR w UE. Pośrednicy, z którymi EBI współpracuje,
proszeni są o odpożyczanie MSP funduszy, które bank
udostępnia po korzystnych stawkach, z dodaniem równoważnej kwoty ze środków własnych. W rezultacie każde euro udostępnione przez EBI skutkuje zwielokrotnieniem finansowania na rzecz MSP.
Grupa EBI (EBI I EFI) opracowuje również nowe struktury w celu zapewnienia dodatkowego finansowania dla
MSP w krajach stojących w obliczu drastycznego braku
płynności, takich jak Grecja, Portugalia czy kraje Bałkanów Zachodnich.
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Zwiększanie
potencjału wzrostu i zatrudnienia Europy

1

Firmy średniej kapitalizacji
EBI, starając się o ułatwienie dostępu do finansowania w trudnej sytuacji gospodarczej, udostępnił kredyty pośrednie firmom średniej kapitalizacji (są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 250, ale mniej
niż 3 tys. pracowników). Ten nowy produkt dla firm
średniej kapitalizacji będzie dostępny przez początkowy okres próbny (w 2011 i 2012 roku). W samym tylko
2011 roku podpisano umowy kredytowe o wartości ponad 800 mln EUR na rzecz firm średniej kapitalizacji. EBI
niedawno objął tym wsparciem finansowym również firmy średniej kapitalizacji w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących. Na przykład nowy
kredyt na kwotę 150 mln EUR, przyznany w 2011 roku
Turcji, stanowi mile widziany impuls dla firm średniej
kapitalizacji i MSP w tym kraju.

Indywidualnie dostosowane wsparcie
ze strony Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który wraz z bankiem tworzy grupę EBI, jest instytucją specjalizującą się
w finansowaniu MSP poprzez operacje z kapitału ryzy1 – Zakład recyklingu odpadów Need a Skip, Wielka Brytania
2 – Producent marmuru Noor East, Egipt

2

13 mld EUR

Grupa EBI przyznała kredyty w wysokości
MSP
i firmom średniej kapitalizacji.
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ka. EFI wspiera małe przedsiębiorstwa z wykorzystaniem kapitału własnego (kapitału podwyższonego ryzyka i wzrostu) oraz instrumentów gwarancyjnych za
pośrednictwem szerokiego zakresu instytucji finansowych. W 2011 roku wysokość gwarancji i zaangażowań
EFI zwiększyła się ponad dwukrotnie w stosunku do
2010 roku, co pozwoliło na przyznanie nowych kredytów dla MSP na kwotę przeszło 7,5 mld EUR.
EFI oferuje kapitał własny w celu zwiększenia dostępności kapitału podwyższonego ryzyka dla innowacyjnych
MSP o wysokim wzroście, ale również przyznaje kredyty,
gdyż wiele MSP stara się o finansowanie w ten bardziej
tradycyjny sposób. Fundusz zapewnia gwarancje i poprawę warunków kredytowania poprzez sekurytyzację
w celu zwiększenia zdolności kredytowej pośredników
finansowych. EFI wykorzystuje środki własne lub środki
udostępniane przez zleceniodawców, takich jak EBI, Komisja Europejska czy strony trzecie.
EFI zapewnia także zarządzanie i usługi doradcze dla
funduszów funduszy w celu zwiększenia skuteczności finansowania UE poprzez przyciągnięcie kapitału
od innych inwestorów do celów rozwoju regionalnego. W 2011 roku EFI utworzył w tym celu partnerstwa
1
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z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi
oraz krajowymi funduszami funduszy.
JEREMIE (wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw) wspiera rozwój gospodarczy w
niektórych regionach europejskich, w których MSP mają
szczególne problemy z uzyskaniem kredytów. Zamiast dotacji, władze krajowe i regionalne mogą wykorzystywać
środki udostępnione przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w postaci odnawialnych instrumentów finansowych. W 2011 roku utworzono dwa nowe fundusze
regionalne w Kalabrii (Włochy) i w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja). EFI zarządza w sumie
czternastoma funduszami powierniczymi o wartości ponad 1 mld EUR w jedenastu państwach europejskich.
Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress,
współfinansowany przez EBI i Komisję Europejską, a zarządzany przez EFI, ułatwia uzyskanie kredytów grupom
i osobom, które są pozbawione dostępu do tradycyjnego systemu bankowego. W 2011 roku (pierwszym pełnym roku działalności tego instrumentu) zawarto siedemnaście transakcji, przy czym wysokość całkowitych
zaangażowań wyniosła 67 mln EUR, co czyni EFI jednym
z największych w UE dostawców mikrofinansowania.
2

2011
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EFI zapewnia również pomoc techniczną i wsparcie finansowe za pośrednictwem innych programów i inicjatyw mikrofinansowania. JASMINE przyznaje instytucjom mikrofinansowania wsparcie ze środków EBI,
jak również pomoc techniczną z zasobów Komisji Europejskiej. W 2011 roku wsparcie w ramach tego programu dla 25 instytucji mikrofinansowania obejmowało 10 sprawozdań ratingowych, 15 raportów z oceny i
250 dni szkoleń.

Innowacyjne kredyty dla
innowacyjnych MSP
Innowacyjne MSP w fazie rozruchu i na wczesnych etapach rozwoju mają szczególne problemy z uzyskaniem
kredytów. W celu ułatwienia tym przedsiębiorstwom
dostępu do finansowania dłużnego w zakresie badań,
rozwoju i innowacji, w 2011 roku zwrócono się do EFI
o zarządzanie dedykowanym produktem gwarancyjnym stanowiącym część odnowionego innowacyjnego
Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka (RSFF),
który został ustanowiony wspólnie przez EBI i Komisję
Europejską (patrz następny rozdział). W ramach tego

intrumentu przyznano kredyty na kwotę 7 mld EUR na
rzecz projektów (w tym projektów dużych przedsiębiorstw i firm średniej kapitalizacji), co daje impuls BRI
w Europie od 2007 roku.
Nowy Instrument Podziału Ryzyka (RSI) zajmuje się
wypełnianiem luki w finansowaniu oraz pomaga dynamicznym i szybko rozwijającym się MSP w uruchomieniu i rozwijaniu działalności. Poprawka do obowiązującej umowy w sprawie RSFF została przyjęta na
pierwszej konwencji poświęconej innowacji w Brukseli
w 2011 roku. Oczekuje się odblokowania kredytów na
kwotę około 1 mld EUR dla MSP do końca 2013 roku. EFI
oferuje bankom częściowe gwarancje na nowe kredyty i leasingi dla innowacyjnych MSP, dzięki czemu będą
mogły one pożyczać więcej i na bardziej atrakcyjnych
warunkach.

1 – Greenmeadow Stores, Wielka Brytania
2 – LANXESS AG, Niemcy
3 – BRI Danisco, Dania
4 – Firma introligatorska Bl Aino
5 – Technologia obrazowania Spectrum Dynamics, Izrael
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MSP reprezentują
ponad dwie trzecie
zatrudnienia w
sektorze prywatnym
w Europie. Ogółem

120 tys. MSP
i firm średniej
kapitalizacji
otrzymało wsparcie
grupy EBI w
2011 roku.
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Przyśpieszanie

innowacji
Postęp technologiczny (od nauk przyrodniczych po
usprawnienia w dziedzinie ochrony środowiska) zapewnia wiodącą rolę sektorowi badań i rozwoju w UE oraz
sprawia, że wnosi on wartość dodaną, przyczyniając się
do zwiększenia poziomu życia. EBI wnosi wkład do finansowania badań, rozwoju i innowacji (BRI) instytucji
akademickich za pośrednictwem programów badawczych, ale przywiązuje również wagę do innowacji w
sektorze prywatnym i transferu wiedzy pomiędzy sektorami. „Czyste” technologie, od enerogooszczędnych silników po innowacyjne energie odnawialne (w rodzaju
energii wodorowej, słonecznej czy wiatrowej) należą do
dziedzin, w których Europa odgrywa wiodącą rolę.

Zaawansowana inżynieria w Trelleborgu, Szwecja

Inwestowanie w gospodarkę
opartą na wiedzy ma kluczowe
znaczenie dla wydajności w
Europie, przyczyniając się do
zapewnienia konkurencyjności i
zatrudnienia w przyszłości. W
2011 roku wartość inwestycji w
innowacje, szkolnictwo i nowe
technologie w UE wyniosła
ponad 10 mld EUR.

I

nwestycje w badania, rozwój i innowacje (od tworzenia prototypów i budowy zakładów demonstracyjnych do pierwszej komercjalizacji), jak również
w edukację i technologie informacyjno-komunikacyjne
(TIK) są motorem inteligentnego wzrostu, gdyż ułatwiają przejście na gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach zgodnie z założeniami sztandarowej strategii Europa 2020. W samym tylko 2011 roku EBI zainwestował
około 10 mld EUR w gospodarkę wiedzy w UE.
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EBI wspiera na przykład programy badań, rozwoju i innowacji francuskiej grupy Bolloré w zakresie budowy
pojazdów elektrycznych i magazynowania energii elektrycznej w bateriach. Udzielił również wsparcia projektowi infrastruktury badawczej firmy Ion Beam Applications SA w zakresie diagnostyki i terapii protonowej w
leczeniu nowotworów w Belgii.

Inwestycje o wysokiej wartości dodanej
Bank przyznaje kredyty głównie projektom o wyższej
wartości dodanej w zakresie technologii priorytetowych, które uzasadniają przyznanie wsparcia na poziomie unijnym. Sztandarową inicjatywą w tej dziedzinie
jest Finansowy Instrument Podziału Ryzyka (RSFF). Ta
wspólna inicjatywa EBI i Komisji Europejskiej przyznaje
wsparcie finansowe projektom BRI, które (ze względu
na profil ryzyka) miałyby problemy z uzyskaniem kredytów na akceptowalnych warunkach.
Od momentu powstania w 2007 roku instrument pomógł w przekształceniu dobrych pomysłów w realną
działalność za pomocą kredytów o wartości ponad 7 mld
EUR dla 75 przedsiębiorstw. Pod koniec 2011 roku EBI i
Komisja postanowiły kontynuować RSFF do końca okresu
budżetowego UE (2007-2013). Nowy RSFF kładzie szczególny nacisk na finansowanie infrastruktury badawczej
i BRI małych przedsiębiorstw. Jest zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny - ramię grupy EBI specjalizujące się w finansowaniu innowacyjnych MSP. W 2011
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roku EBI przyznał w ramach RSFF kredyt w wysokości
100 mln EUR na farmaceutyczne programy badawcze
laboratoriów Pierre Fabre we Francji, natomiast dwanaście innych instytucji i zakładów badawczych otrzymało
wsparcie finansowe na łączną kwotę 1 mld EUR.

Superszybki internet kluczowym
czynnikiem długoterminowego
wzrostu gospodarczego
Internetowe technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) były częściowo motorem napędowym wzrostu
wydajności UE w ostatnich 15 latach. Ta tendencja ulegnie prawdopodobnie zwiększeniu, gdyż powszechna
dostępność łączy szerokopasmowych uważana jest za
warunek wstępny czerpania pełnych korzyści z gospodarki wiedzy.
Zapewnienie dostępu do superszybkiego Internetu
jest jednym z głównych celów tak zwanej Agendy Cyfrowej dla Europy, której zadaniem jest przygotowanie
UE do wzrostu gospodarczego w oparciu o innowacje
cyfrowe. Udostępnianie infrastruktury TIK w rodzaju
szybkiego dostępu do Internetu i finansowanie projektów, które umożliwiają innowacyjność produktów w
oparciu o te technologie jest zatem ważnym celem dla
banku. W 2011 roku wartość inwestycji w zakresie TIK
wyniosła około 4 mld EUR.

Podniesienie jakości szkolnictwa
EBI wspiera inwestycje przyczyniające się do zwiększenia jakości szkolnictwa, przede wszystkim w drodze modernizacji infrastruktury edukacyjnej i badawczej. Promuje również Europejską Przestrzeń Edukacji
Wyższej i Europejską Przestrzeń Badawczą, które przyczyniają się do integracji zasobów naukowych. Polega
to na udzielaniu wsparcia finansowego inwestycjom
szkół i uniwersytetów oraz reformom mającym na celu
podniesienie jakości i zwiększenie konkurencyjności
szkolnictwa wyższego. Bank promuje również mobilność studentów, naukowców i pracowników akademickich w drodze wspierania odpowiednich programów krajowych i środków po stronie popytu poprzez
indywidualnie dostosowane programy kredytów stu-

denckich. Niezbędne są również inwestycje w celu zniwelowania luki pomiędzy środowiskiem akademickim
i biznesowym z myślą o promowaniu innowacji za pośrednictwem transferu technologii.
W Hiszpanii EBI wspiera programy inwestycyjne mające na celu promowanie gospodarki wiedzy i zrównoważonych społeczności w kraju Basków. W 2011 roku
EBI pomógł także w sfinansowaniu rewitalizacji na
uniwersytecie „University College Dublin” w Irlandii i
restrukturyzacji dwóch głównych kampusów na uniwersytecie Strathclyde w Szkocji. Uniwersytety Leuven
w Belgii i Castilla-La Mancha w Hiszpanii znajdują się
wśród ośmiu szkół wyższych, które również otrzymały
wsparcie finansowe EBI w 2011 roku.

110 mld EUR

Od 2000 roku EBI pożyczył ponad
na projekty w zakresie gospodarki wiedzy w UE, z czego
w samym tylko 2011 roku.

10 mld EUR

W 2011 roku na konferencji EBI w sprawie
ekonomii i finansów uznano wydajność i
superszybki Internet za kluczowe czynniki
długoterminowego wzrostu gospodarczego w
Europie. Konferencja, w której udział wzięło około
100 pracowników akademickich i przedstawicieli
instytucji publicznych, rządów i przemysłu,
podkreśliła uzupełniającą rolę, jaką w zwiększaniu
wydajności odgrywają dynamiczna gospodarka
i inwestycje w technologie informacyjne. Analizy
przedstawione przez EBI na konferencji sugerują,
że przejście na superszybkie sieci następnej
generacji może wymagać dedykowanych
inwestycji infrastrukturalnych o wartości około
200 mld EUR.
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Połączenia

dla Europy

Pociąg wysokich prędkości TAV, Włochy

Budowanie sieci transportowych
w ramach unijnego rynku
wewnętrznego przyczynia się do
zwiększenia konkurencyjności
przemysłu i usług w Europie. W
2011 roku EBI pożyczył około
11 mld EUR na najważniejsze
sieci transportowe w UE.
BI jest naturalnym partnerem w finansowaniu
dużych inwestycji w sieci transportowe ze względu
na ich wielkość i perspektywę długoterminową. W
2011 roku bank udzielił wsparcia w sumie 37 projektom
infrastruktury transportowej zapewniającej połączenia
pomiędzy trzynastoma krajami UE.

W 2011 roku EBI przyznał więcej kredytów na projekty w
dziedzinie kolei niż na inwestycje drogowe (odpowiednio: 4,3 mld EUR i 3,4 mld EUR). Podpisano umowy kredytowe z przeznaczeniem na budowę linii kolei dużych
prędkości (Mediolan-Neapol, Tours-Bordeaux, Lotaryngia-Strasburg i Bretania-Dolina Loary), jak również zakup
pociągów na trasie Gdynia-Warszawa i Kraków-Katowice. Kredyt na kwotę 625 mln EUR został przeznaczony na
budowę największej na świecie śluzy wodnej w porcie w
Antwerpii (jednym z największych portów w Europie).

EBI od pięćdziesięciu lat inwestuje w połączenia transportowe w Europie. Odkąd transeuropejskie sieci
transportowe (TEN-T) stały się jednym z celów prio-

Potrzeby w zakresie inwestycji są nadal duże. Jednakże w bieżącej sytuacji gospodarczej finansowanie infrastruktury może stanowić zbyt duże obciążenie dla inwe-

E
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rytetowych UE w latach 1990, Bank przyznał na ten cel
kredyty w wysokości ponad 100 mld EUR. Silnie rozwinięta sieć kolei, autostrad i dróg wodnych w całej Europie jest niebędnym warunkiem swobodnego przepływu osób i wolnych przepływów handlowych zarówno
w Unii, jak i poza jej granicami. W Europie jest około 5
mln km dróg, w tym około 70 tys. km autostrad, blisko
200 tys. km linii kolejowych i ponad 40 tys. km dróg
wodnych śródlądowych żeglownych.
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storów publicznych. W celu ustabilizowania inwestycji w
perspektywie długoterminowej EBI kładzie nacisk na finansowanie projektów infrastrukturalnych o dużej wartości dla ogółu społeczeństwa i dzielenie się wiedzą fachową w celu przyciągnięcia dodatkowego wsparcia
finansowego ze strony inwestorów.

Wykorzystanie potencjału
wzrostu Europy
Partnerstwa, w których skupia się finansowanie ze źródeł publicznych i prywatnych, mogą przyczynić się do
wypełnienia luki finansowej. Chociaż w czasie kryzysu
liczba partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) uległa
zmniejszeniu, nadal odgrywają one ważną rolę przy inwestycjach (zwłaszcza w sektorze sieci transportowych).
W 2011 roku prawie jedna trzecia kredytów EBI na rzecz
transportu została przyznana w ramach PPP. EBI posiada znaczne doświadczenie i wiedzę fachową w tej dziedzinie, częściowo dzięki Europejskiemu Centrum Ekspertyzy PPP (EPEC) - wspólnej inicjatywie EBI, Komisji
Europejskiej oraz państw członkowskich UE i krajów kandydujących (EPEC liczy 35 członków). EPEC przyczynia
się do wzmacniania zdolności członków sektora publicznego do zawierania transakcji w ramach PPP poprzez
wymianę doświadczeń i wiedzy fachowej oraz rozwijanie strukturalnego podejścia do identyfikowania najlepszych praktyk w kwestiach wspólnego zainteresowania.
W 2011 roku bank objął wsparciem w ramach EPEC również kraje partnerskie basenu Morza Śródziemnego.
Komisja Europejska i EBI opracowują również inicjatywę
obligacji projektowych, której celem jest zwiększenie
wysokości finansowania na rzecz długoterminowych
projektów infrastrukturalnych poprzez przyciągnięcie
kapitału ze strony inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Obligacje projektowe, których nie należy
mylić z euroobligacjami (aktualnie będącymi przedmiotem dyskusji), mają na celu umożliwienie przedsiębiorstwom projektowym samodzielnie emitowanie
obligacji inwestycyjnych; miałoby to nastąpić za pośrednictwem wspólnego mechanizmu podziału ryzyka
Komisji i EBI w celu podniesienia ratingu kredytowego
obligacji uprzywilejowanych do odpowiednio wysokiego poziomu z myślą o przyciągnięciu inwestorów instytucjonalnych. Dzięki temu środki budżetowe UE byłyby

wykorzystywane w bardziej efektywny sposób, a okres
realizacji ważnych projektów uległby skróceniu.
W 2011 roku przeprowadzono publiczne konsultacje w
sprawie inicjatywy obligacji projektowych. W tym samym roku Komisja Europejska zapoczątkowała instrument pod nazwą „Połączenia dla Europy” o budżecie 50
mld EUR z przeznaczeniem na modernizację sektorów
transportu, energii i sieci cyfrowych w Europie w latach
2014-2020; powinno to objąć również inicjatywę obligacji projektowych (z zastrzeżeniem zatwierdzenia jej
przez państwa członkowskie UE). Zaproponowano rozpoczęcie testowania obligacji projektowych na zasadzie
pilotażowej (pod nadzorem EBI) w latach 2012-2013;
tym testem zostaną objęte głównie projekty w jednym
(lub więcej) z trzech sektorów celowych (tzn. transportu, energii i sieci szerokopasmowych).
Most Apollo, Słowacja

37

EBI udzielił wsparcia
projektom infrastruktury
transportowej zapewniającej połączenia
pomiędzy trzynastoma krajami UE.
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Wspieranie

sektora energetycznego w Europie
EBI, poprzez wspieranie
sektora energetycznego w
Europie, przyczynia się do
realizacji celów polityki UE w
zakresie zrównoważonego
rozwoju, konkurencyjności i
bezpieczeństwa dostaw.
Kredyty na rzecz projektów
w dziedzinie energii (na
kwotę 11 mld EUR) stanowiły
ponad 20 proc. całości
kredytów udzielonych przez
EBI w UE w 2011 roku.

W

edług Komisji Europejskiej potrzeby inwestycyjne UE w zakresie energii będą wymagały
wsparcia finansowego rzędu 1 biliona euro
w ciągu następnych dziesięciu lat. W związku ze wzrostem tego zapotrzebowania EBI dokonał znacznego
zwiększenia wysokości kredytów dla projektów energetycznych w UE (z 9 mld EUR w 2008 roku do ponad 11 mld EUR w 2011 roku). Kredyty na rzecz energii
stanowią 20 proc. łącznej wartości kredytów udzielonych przez EBI w UE.
Połowę potrzeb inwestycyjnych UE w dziedzinie energii powinny zaspokoić inwestycje kapitałowe w sieci
energetyczne. EBI odgrywa ważną rolę w finansowaniu na rzecz infrastruktury energetycznej, jest największym kredytodawcą na rzecz inwestycji w sieci przesyłu energii elektrycznej w Europie. Kredyty dla sieci
dystrybucji energii, w tym sieci energetycznych i infrastruktury przesyłu gazu ziemnego, stanowią ponad
jedną trzecią kredytów EBI w sektorze energii (o wartości 4 mld EUR w 2011 roku).
Port w Rotterdamie, Holandia
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Inwestycje w sieci z myślą o ich renowacji lub wymianie przyczyniają się do wzmocnienia rynku wewnętrznego. Wspieranie inteligentnych sieci i modernizacja
składowania energii przyczyniają się również do lepszego wykorzystania energii odnawialnych.

Bezpieczeństwo dostaw
Ważne projekty infrastruktury energetycznej zrealizowane w 2011 roku obejmują budowę systemu przesyłu gazu ziemnego i pierwszego terminala skroplonego
gazu ziemnego w Polsce, wzmocnienie i rozbudowę
sieci dystrybucji energii elektrycznej we Włoszech, modernizację sieci energetycznych w Irlandii, Hiszpanii
i Portugalii, budowę nowego interkonektora energetycznego pomiędzy Francją i Hiszpanią oraz podłączenie przybrzeżnych farm wiatrowych do ogólnokrajowej sieci energetycznej w Holandii i Wielkiej Brytanii.
Bank ograniczył wysokość finansowania na rzecz
produkcji węglowodorów (o większym natężeniu

emisji dwutlenku węgla); od 2005 roku przeznacza
na ten cel mniej niż 1 proc. kredytów w dziedzinie
energii. Ponadto finansowanie banku w sektorze
naftowym koncentruje się głównie na projektach
efektywności energetycznej i konwersji energii
(z wyłączeniem projektów rozbudowy zdolności
produkcyjnych). EBI przyjął również bardziej selektywne podejście do finansowania produkcji
energii elektrycznej o większym natężeniu emisji
dwutlenku węgla. Na przykład bank może wspierać tylko zastąpienie obecnych elektrowni, które są
opalane węglem lub węglem brunatnym, nowoczesnymi elektrowniami, które wykorzystują najlepsze dostępne technologie i są przygotowane do
wychwytywania dwutlenku węgla, a ponadto powodują zmniejszenie o co najmniej 20 proc. natężenia emisji dwutlenku węgla z produkcji energii
elektrycznej.
W 2011 roku wysokość kredytów na rzecz produkcji
energii w UE osiągnęła 4,6 mld EUR, z czego 80 proc.
przeznaczono na energie odnawialne, 16 proc. – na
gaz, a tylko 1 proc. – na węgiel lub ropę.

Koncern energetyczny ENEL, Włochy

4,6 mld

Wysokość kredytów na rzecz produkcji energii w UE osiągnęła
,
z czego 80 proc. przeznaczono na energie odnawialne.
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EBI sfinansował instalację elektrowni wiatrowych
i słonecznych o mocy ponad czterech tysięcy
megawatów, które będą produkować „czystą”
energię elektryczną na potrzeby ponad
gospodarstw domowych.

dwóch milionów
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B

ank jest jednym z największych kredytodawców na rzecz działań klimatycznych. W
2011 roku wysokość jego kredytów na ten
cel wyniosła około 18 mld EUR, co stanowi około jednej trzeciej wszystkich udzielonych przezeń
kredytów. Działania na rzecz klimatu stają się w
coraz większym stopniu częścią działalności EBI.
EBI wspiera cel UE zakładający wzrost gospodarczy o niskim natężeniu emisji dwutlenku węgla,
odporny na zagrożenia związane za zmianą klimatu zarówno w Unii, jak i poza jej granicami.
EBI, jako czołowy kredytodawca na rzecz innowacyjnych, „czystych” technologii, jest zaangażowany w spełnianie roli katalizatora inwestycji.
Bank koncentruje się na inwestycjach „niskowęglowych”, które przyczyniają się do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych i są odporne na zagrożenia związane ze zmianą klimatu oraz zwiększają adaptację do skutków zmian klimatycznych.
Znalazło to odzwierciedlenie w podejściu EBI do
udzielania kredytów w różnych sektorach, przede
wszystkim w sektorze energii, transportu, wody,
ścieków, odpadów stałych i leśnictwa, jak również
badań, rozwoju i innowacji. Działania na rzecz klimatu są uwzględniane we wszystkich operacjach
banku, na przykład poprzez wspieranie zastosowania najlepszych dostępnych obecnie technologii.
Od trzech lat EBI uczestniczy w pilotażowej inicjatywie mającej na celu dokonanie pomiaru natężenia emisji dwutlenku węgla z finansowanych
przezeń projektów; chodzi tu o ulepszenie monitorowania jego działalności pod względem ogra-

Gemasolar, Hiszpania

niczenia emisji. W 2011 roku bank kontynuował te
pomiary: objęto nimi 63 projektów o łącznej wartości inwestycyjnej 50 mld EUR (z tego 27 proc. zostało sfinansowane przez EBI). Według szacunkowych wyliczeń realizacja tych projektów skutkuje
emisją równoważności około 16 mln ton dwutlenku węgla rocznie, czyli mniej więcej tyle samo, co
wysokość emisji państwa Luksemburg. Szacuje
się, że zmniejszenie emisji wynikających z realizacji tych projektów wyniesie równoważność 4 mln
ton dwutlenku węgla rocznie.
EBI był obserwatorem na Konferencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych.
Bank, wraz z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zaangażował się w utworzenie zielonego funduszu klimatycznego, który
powinien pomóc w pozyskaniu około 100 mld
USD rocznie do 2020 roku; z tej kwoty będą finansowane w przyszłości w krajach rozwijających się projekty dotyczące łagodzenia skutków
zmian klimatycznych i adaptacji do nich. W 2012
roku dostęp do tego funduszu mogą uzyskać
kraje rozwijające się, które ze względu na szybkie tempo wzrostu gospodarczego wkrótce staną się głównymi emitentami gazów cieplarnianych. Kraje te często borykają się z problemami,
zarówno w zakresie zwalczania skutków zmian
klimatycznych, jak i adaptacji do nich. Bank od
niedawna dysponuje dodatkowym budżetem
w wysokości 2 mld EUR na walkę ze skutkami
zmian klimatycznych poza granicami UE. W 2011
roku przyznał duże kredyty ramowe na ważne inwestycje klimatyczne w Chinach, Indiach, Brazylii
i Republice Południowej Afryki.
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Finansowanie

ograniczenia emisji

Kredyty EBI na rzecz energii
odnawialnej i efektywności
energetycznej przyczyniają
się bezpośrednio do
ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych. W 2011
roku wsparcie finansowe
banku na ten cel
wyniosło 7 mld EUR.
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D

o wypełnienia ambitnych założeń programu klimatycznego UE do 2020 roku niezbędne są inwestycje w energie odnawialne o wartości około 450 mld EUR. W ciągu ostatnich czterech lat wsparcie
finansowe EBI na rzecz energii odnawialnych i efektywności energetycznej w UE zwiększyło się przeszło dwukrotnie - z 3 mld EUR w 2008 roku do 7 mld EUR w 2011
roku. Aktualnie bank finansuje ponad 10 proc. inwestycji w energie odnawialne w Europie.

Energie odnawialne
EBI jest wiodącym kredytodawcą w sektorze energii
wiatrowej w UE. W ostatnich latach zwiększył wsparcie
finansowe dla przybrzeżnych farm wiatrowych (zwłaszcza w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii i Belgii). W
2011 roku łączna wysokość kredytów na rzecz przy-

Wspieranie
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Coraz bardziej konkurencyjna i innowacyjna staje się
energia słoneczna. Gemasolar, najnowocześniejsza elektrownia słoneczna otwarta w 2011 roku w Hiszpanii (w
regionie Andaluzja), jest pierwszą na świecie komercyjną
elektrownią słoneczną, która dzięki unikatowej technologii potrafi wytwarzać energię nawet w pochmurne dni.
Jest to jedna z siedmiu elektrowni skoncentrowanej energii słonecznej (CSP) i dziewiętnastu elektrowni fotowoltaicznych słonecznych (PV) sfinansowanych przez bank
od 2006 roku za pomocą kredytów o łącznej wysokości 2,6 mld EUR. Wsparcie finansowe przyznano również
elektrowniom słonecznym w Hiszpanii, Francji i Republice Czeskiej. Łączna wysokość kredytów na rzecz energetyki słonecznej wyniosła 819 mln EUR w 2011 roku.

EBI jest czołowym kredytodawcą na rzecz
energetyki wiatrowej – w 2011 roku jego kredyty
na ten cel osiągnęły wysokość
.
Energetyka wiatrowa byla również tematem
forum EBI, które odbyło się w 2011
roku w Hamburgu.

1,7 mld EUR

Efektywność energetyczna
Przybrzeżna farma wiatrowa Skegness, Wielka Brytania

brzeżnej energetyki wiatrowej wyniosła 856 mln EUR,
czyli prawie tyle samo, co kredyty dla nadbrzeżnych
farm wiatrowych (845 mln EUR).
Wspieranie innowacyjnych technologii ma tym większe
znaczenie, że kredytodawcy komercyjni bardzo powoli
wchodzą do tego sektora; brak finansowania jest postrzegany jako poważne ograniczenie w rozwoju przybrzeżnej
energetyki wiatrowej. Są to z definicji duże, długoterminowe i wymagające z technicznego punktu widzenia inwestycje. EBI jest zatem naturalnym partnerem w finansowaniu na rzecz tego sektora, któremu może udzielić
również wsparcia w postaci wiedzy fachowej i doświadczenia (bank współfinansował około jedną trzecią projektów w tym sektorze w UE). W 2011 roku przyznał duże
kredyty na rzecz nadbrzeżnych farm wiatrowych w Hiszpanii i Austrii. Łączna wysokość kredytów banku na rzecz
energetyki wiatrowej wyniosła 1,7 mld EUR w 2011 roku.

Kredyty udzielone przez EBI na rzecz efektywności
energetycznej zwiększyły się od 2008 roku o 70 proc.,
osiągając wysokość 1,3 mld EUR w 2011 roku. Kwestie
efektywności energetycznej stają się częścią wszystkich projektów ocenianych przez bank. Można spodziewać się dalszego zwiększenia inwestycji w efektywność
energetyczną. Finansowanie EBI na rzecz takich projektów obejmuje zarówno stronę popytu (głównie izolacja budynków publicznych i prywatnych), jak i podaży
(łączna produkcja ciepła i energii elektrycznej oraz miejskie sieci ciepłownicze).
Wśród inwestycji, którym w 2011 roku EBI udzielił
wsparcia, były projekty obejmujące remont (pod kątem
efektywności energetycznej) wielopoziomowych budynków mieszkalnych w stolicy Rumunii Bukareszcie;
przyczyni się to do zmniejszenia zużycia energii o około 50 proc. w ponad 600 wielopoziomowych budynkach
mieszkalnych objętych projektem renowacji termicznej.
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Specjalistyczne fundusze i inicjatywy
EBI opracował również inne metody finansowania (w rodzaju kapitału własnego i funduszy węgowych) w celu
dalszego wspierania projektów energii odnawialnych i
efektywności energetycznej. Polega to na współpracy
z promotorami projektów i zapewnianiu pomocy technicznej w przygotowaniu projektów. Jednocześnie bank
uczestniczy w innych inicjatywach i programach dotyczących energii i zmian klimatycznych, w rodzaju Planu
Słonecznego dla Morza Śródziemnego (MSP) czy funduszu funduszy GEEREF (Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej).
W 2011 roku EBI, wraz z Komisją Europejską, Cassa Depositi e Prestiti i Deutsche Bank zapoczątkował nowy
Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej
(EEEF). EEEF ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego na rzecz opłacalnej efektywności energetycznej w
sektorze publicznym i projektów energii odnawialnej w
UE. Jego zadaniem jest zwiększenie całkowitej wysokości kredytów z 265 mln EUR do około 800 mln EUR poprzez przyciągnięcie innych inwestorów. Wsparcie dla
inwestycji w ramach EEEF jest przyznawane również za
pośrednictwem instrumentu pomocy technicznej.

Sekwestracja dwutlenku węgla
EBI wspiera również politykę klimatyczną i energetyczną UE w inny sposób. Wraz z Komisją Europejską połączył siły w tzw. inicjatywie NER 300 – największym na
świecie programie finansowania na rzecz projektów demonstracyjnych i innowacyjnych w dziedzinie energii
odnawialnej w zakresie wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla. Ta inicjatywa nosi taką nazwę, ponieważ będzie finansowana ze sprzedaży 300 mln zezwoleń na emisje w ramach tzw. rezerwy dla nowych uczestników (NER) systemu handlu uprawnieniami do emisji
UE. Bank, działając jako przedstawiciel Komisji, ma w ramach tej inicjatywy do spełnienia podwójną rolę: oceny
i uszeregowania projektów zgłaszanych przez państwa
członkowskie UE do finansowania oraz pozyskania środków w drodze sprzedaży specjalnej alokacji 300 mln zezwoleń na emisje w ramach NER. Komisja Europejska
ma wybrać pierwszą partię projektów przeznaczonych
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do finansowania w ramach NER 300 w drugiej połowie
2012 roku po sprzedaży pierwszej transzy 200 mln zezwoleń na emisje. Sprzedaż zezwoleń rozpoczęła się w
grudniu 2011 roku; sprawozdanie na ten temat będzie
publikowane na stronie internetowej EBI raz w miesiącu, aż do zakończenia tej inicjatywy.

Fundusze węglowe
współfinansowane przez EBI
EBI współfinansuje sześć funduszy węglowych wraz z
innymi krajowymi lub międzynarodowymi instytucjami
finansowymi. Fundusze te koncentrują się głównie na
mniej rozwiniętych obszarach rynku węglowego przy
jednoczesnym pomaganiu państwom członkowskim
UE oraz przedsiębiorstwom europejskim w wypełnianiu
zobowiązań z tytułu emisji dwutlenku węgla na szczeblu unijnym i międzynarodowym. Pomagają także pro-
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Fundusz Czystej Energii Crescent, nowy fundusz inwestycyjny w sektorze energii odnawialnej w Turcji i w
krajach sąsiadujących, został ustanowiony w 2011 roku
z wkładem EBI w wysokości 25 mln EUR. Ma za zadanie
uzyskanie komercyjnego zwrotu z inwestycji, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia udziału energii
odnawialnych w produkcji energii elektrycznej.
Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej (ELENA) jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i EBI;
jej zadaniem jest pomaganie władzom lokalnym i regionalnym w przygotowaniu projektów efektywności
energetycznej lub energii odnawialnych w celu przyciągnięcia finansowania zewnętrznego. ELENA pokrywa część kosztów pomocy technicznej, która jest
niezbędna do przygotowania i realizacji programów
inwestycyjnych, na przykład w zakresie studiów wykonalności i analiz rynkowych, planów biznesowych, audytów energetycznych i procedur przetargowych. Jej
celem jest zmobilizowanie inwestycji o całkowitej wartości 1,4 mld EUR. W 2011 roku wysokość zaangażowania pomocy technicznej dla beneficjentów w ramach
ELENA wyniosła 17 mln EUR.

motorom w krajach o gospodarkach w okresie przejściowym i w krajach rozwijających się w pozyskiwaniu
finansowania na rzecz inwestycji niskoemisyjnych. Inwestorzy zaangażowali 589 mln EUR na rzecz sześciu
funduszy, głównie w celu zakupu kredytów węglowych,
które powinny kwalifikować się jako kompensacja dla
przedsiębiorstw w ramach system handlu uprawnieniami do emisji UE. Na koniec 2011 roku 62 proc. tej kwoty
zostało przeznaczone na 91 transakcji zakupu jednostek
redukcji emisji w 25 krajach na całym świecie.
Fundusze węglowe współfinansowane przez EBI, o indywidualnie dostosowanych celach, strukturach, regionalnych centrach zainteresowania i uczestnikach,
zostały utworzone w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej rynku handlu prawami do emisji dwutlenku
węgla i uzupełniania (a nie wypychania) uczestników
tego rynku z sektora prywatnego. Inicjatywy EBI w zakresie funduszy węglowych mają na celu również przewidywanie zmian na rynku i promowanie zaufania do

W 2011 roku fundusz na rzecz energii, zmian klimatycznych i infrastruktury 2020, znany również pod nazwą
funduszu Marguerite, dokonał pierwszych inwestycji
w budowę farmy wiatrowej w Belgii i elektrowni fotowoltaicznej słonecznej we Francji (są to inwestycje firmy
EDR Energies Nouvelles). Docelowy budżet tego funduszu, utworzonego we współpracy z sześcioma innymi
instytucjami finansowymi, to 1,5 mld EUR (z pierwszym
zamknięciem w wysokości 710 mln EUR w 2010 roku).
Fundusz ma pełnić rolę katalizatora inwestycji infrastrukturalnych, które przyczyniają się do realizacji kluczowych
polityk UE w zakresie zmian klimatycznych, bezpieczeństwa energetycznego i sieci transeuropejskich.
Od 2007 roku dedykowany wieloletni instrument na
rzecz stabilności energii i bezpieczeństwa dostaw o
budżecie 4,5 mld EUR pomaga w finansowaniu projektów w krajach rozszerzenia i sąsiedztwa, krajach AKP
oraz państwach Azji i Amerki Łacińskiej. Do końca 2011
roku podpisano w ramach tego instrumentu umowy
kredytowe na kwotę 2,2 mld EUR; większość tych środków zostało przeznaczonych na inwestycje w energie
odnawialne i efektywność energetyczną.

ram regulacynych, zwłaszcza na okres po 2012 roku, kiedy to wygasa protokół z Kioto.

Obligacje klimatyczne
Obligacje klimatyczne to obligacje emitowane
przez EBI, z których wpływy są wykorzystywane
wyłącznie na finansowanie działań na rzecz klimatu, przede wszystkim w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Od 2007 roku
obligacje klimatyczne EBI przyczyniły się do pozyskania równowartości 1,4 mln EUR w drodze dziesięciu transakcji w sześciu walutach. Saldo pozostałych środków dostępnych do wypłaty w 2011 roku,
pochodzących z ostatniej emisji obligacji klimatycznych z listopada 2010 roku, wynosiło 57 mln
EUR. Te środki w całości zostały przydzielone na
projekty w 2011 roku.
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Adaptacja

do zmian klimatycznych
Projekty w sektorze leśnictwa
i wody przyczyniają się do
zwiększenia odporności
infrastruktury na zagrożenia
związane ze zmianami
klimatycznymi i pomagają w
adaptacji do zmieniających
się warunków pogodowych.

L

asy mogą ułatwić adaptację do niektórych
skutków zmian klimatycznych, takich jak erozja gleby czy zwiększone zagrożenia powodziowe; oferują również potencjalnie duże korzyści
z punktu widzenia różnorodności biologicznej i żyzności gleby. Jednocześnie stanowią naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, przez co przyczyniają
się do regulacji klimatu na skalę globalną. Zrównoważone leśnictwo może odegrać ważną rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych poprzez
ograniczanie emisji dwutlenku węgla i dostarczanie energii ze źródeł odnawialnych.
Na przykład w Hiszpanii EBI sfinansował działania
na rzecz zalesiania i zapobiegania pożarom lasów,
zmniejszenia erozji gleby i regeneracji siedlisk
przyrodniczych w regionie Castilla-La Mancha.
Projekt „Medioambiente Castilla-La Mancha” obej-

Środowisko w prowincji Castilla y León, Hiszpania
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muje zakup sprzętu przeciwpożarowego, roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, opracowanie technik
zarządzania lasem w celu zminimalizowania ryzyka pożarów i podniesienie poziomu wiedzy technicznej. Przyczynia się również do poprawy zdrowia ekosystemów
leśnych i zwiększonej sekwestracji gazów cieplarnianych oraz realizacji ogólnych celów ochrony przyrody.

Zwiększanie odporności na zagrożenia
związane ze zmianą klimatu
Zapobiegawcza adaptacja do skutków zmian klimatycznych jest bardziej skuteczna i mniej kosztowna niż działania doraźne, podejmowane pod przymusem. W związku z tym celem działalności banku w sektorze wody jest
między innymi zachowanie zasobów słodkowodnych,
zrównoważona gospodarka wodna, ochrona stref morskich i przybrzeżnych oraz inne działania dostosowawcze. Chociaż bieżące projekty w zakresie adaptacji finansowane przez EBI znajdują się przeważnie w państwach
członkowskich UE, bank inwestuje również (w ścisłej
współpracy z Komisją Europejską i innymi instytucjami finansowymi) w projekty w krajach o gospodarkach
wschodzących i w krajach rozwijających się.
W 2011 roku EBI sfinansował pierwszy projekt w sektorze wody w Afryce, który obejmuje głównie zmniejszenie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i zapewnienie długoterminowego przygotowania
do nich. Kredyt w wysokości 27 mln EUR dla przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na Seszelach pomo-

że zmniejszyć niedobory wody poprzez odnowienie i
poszerzenie systemu zaopatrzenia w wodę na trzech
głównych wyspach tego kraju w celu ograniczenia utraty wody, poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia elastyczności dostaw wody w obliczu coraz bardziej niepewnych warunków klimatycznych i coraz
mniej przewidywalnych wzorców opadów. Ten program
przyczyni się również do poprawy zarządzania ryzykiem
katastrof naturalnych i środowiskowych oraz ogólnego
usprawnienia gospodarki wodnej.
Woda jest głównym medium, za pośrednictwem którego zmiany klimatyczne oddziaływują na społeczeństwa
i ekosystemy. Zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych warunków pogodowych ma wielki
wpływ na dostępność i jakość zasobów słodkowodnych,
prowadząc do klęsk żywiołowych związanych z wodą
(w tym suszy i powodzi). EBI jest największym dostawcą
finansowania na rzecz globalnego sektora wody, a zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i adaptacja
do zmian klimatycznych będą w przyszłości głównym
celem jego działalności kredytowej.

W 2011 roku EBI udzielił wsparcia finansowego,
na łączną kwotę
, szesnastu
projektom (zarówno w UE, jak i poza jej
granicami), które przyczyniają się do zwiększenia
odporności na zagrożenia związane ze
zmianą klimatu i pomagają w adaptacji do
zmieniających się warunków pogodowych.

1 mld EUR

Zalesianie i kontrola erozji, Turcja
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Tworzenie

zrównoważonych miast
W ciągu ostatnich pięciu lat EBI pomógł w
realizacji nastepujących projektów:

29 projektów metra,
5 projektów kolei miejskiej,
42 projektów tramwajowych,
43 projektów kolei,
22 projektów kolei wysokich prędkości.
Około 5 proc. obywateli UE korzysta na co
dzień z finansowanych przez EBI środków
transportu publicznego.
Metro zachodnie, Finlandia

Ekologizacja miast i ich
zrównoważony rozwój to główny
przedmiot działalności EBI na
obszarach miejskich. W 2011
roku wysokość jego kredytów
na rzecz zrównoważonych
miast wyniosła 15 mld EUR.

W

iększość ludzi na świecie mieszka w miastach.
W miastach mieszka 75 proc. Europejczyków,
na obszarach miejskich jest generowane około
85 proc. PKB Unii. Miasta i obszary metropolitalne są motorem innowacji i wzrostu gospodarczego; tam koncentruje się większość miejsc pracy, przedsiębiorstw i instytucji szkolnictwa wyższego, ale są one również źródłem
poważnych problemów w zakresie spójności społecznej i
zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego.
Życie w mieście umożliwia korzyści skali i wiąże się ze
świadczeniem usług publicznych (takich jak szpitale,
szkoły i uniwersytety), ale również z degradacją środowiska, hałasem i słabą jakością powietrza oraz problemami w rodzaju bezrobocia, wykluczenia społecznego czy
występowania obszarów skrajnego ubóstwa. Jednocze-
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śnie obszary miejskie na całym świecie stoją przed wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Miasta europejskie odpowiadają za 80 proc. zużycia energii
i 80 proc. emisji gazów cieplarnianych. W ciągu ostatnich pięciu lat EBI przyznał kredyty na kwotę 55 mld EUR
(łącznie z pomocą techniczną) na rzecz projektów, które
promują zrównoważony rozwój w kilkuset miastach.

Promowanie zintegrowanego rozwoju
miejskiego
Kredyty EBI dla miast są wykorzystywane głównie do
finansowania projektów odnowy i regeneracji obszarów miejskich, które pomagają w budowaniu zrównoważonych społeczności. Celem dzialalności banku jest
modernizacja obszarów, na których mieszka większość
ubogich obywateli oraz lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów gruntów w centrach miast, jak również
wspieranie inwestycji komunalnych w zakresie remontu
i modernizacji infrastruktury publicznej, budynków i instalacji (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego). W 2011 roku na
projekty rozwoju i regeneracji obszarów miejskich przeznaczono kredyty w wysokości około 2,6 mld EUR.

Wspieranie
działań na rzecz klimatu

Międzynarodowa Wystawa Budownictwa (IBA) w Hamburgu, Niemcy

JESSICA dla miast
JESSICA to wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach
miejskich; jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, EBI i Banku Rozwoju Rady
Europy. JESSICA uzupełnia kredyty bezpośrednie EBI i pomaga w alokacji środków z
funduszy strukturalnych UE na rzecz projektów stanowiących część zintegrowanego
planu zrównoważonego rozwoju i regeneracji obszarów miejskich. JESSICA umożliwia
wykorzystanie tych środków, za pośrednictwem tzw. funduszy rozwoju obszarów
miejskich, z przeznaczeniem na generujące dochody projekty miejskie. Te inwestycje mogą
przybierać postać kapitału własnego, kredytów lub gwarancji; ich celem jest zachęcenie
do współpracy gmin, banków i inwestorów prywatnych. Zespół zadaniowy EBI ds. JESSICA
zajmuje się doradztwem w sprawie optymalnego sposobu wykorzystania funduszy oraz
udziela wskazówek i pomocy w zarządzaniu nimi. Do końca 2011 roku w ramach JESSICA
zlecono w sumie 68 badań oceniających i podpisano 18 umów w sprawie funduszy
powierniczych na łączną kwotę 1,7 mld EUR w 52 regionach. Liczba funduszy rozwoju
obszarów miejskich zwiększyła się do 25 do końca 2011 roku; ich łączna wartość wynosi
842 mln EUR, z czego 436 mln EUR już wypłacono w ośmiu państwach członkowskich.

Wspieranie czystego transportu

przykład do autobusów i pojazdów służących do czyszczenia ulic lub wywozu odpadów.

EBI przywiązuje dużą wagę do wspierania transportu publicznego na obszarach miejskich, poszukując jak
najbardziej wydajnego, ekonomicznego i zrównoważonego sposobu zaspokojenia popytu w tej dziedzinie.
Wymaga to zastosowania kompleksowych rozwiązań
obejmujących wszystkie środki transportu. Wspieranie
przejścia z transportu prywatnego na publiczny oraz
inwestowanie w zrównoważony transport ma na celu
poprawę jakości powietrza i redukcję zanieczyszczenia hałasem. Przyczynia się również do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych poprzez zwiększenie
efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych. Szczególną wagę przykłada się również
do bezpieczeństwa transportu.

EBI przeznacza około 10 proc. kredytów na projekty
transportu publicznego. W 2011 roku te projekty obejmowały usprawnienie sieci transportowej w regionie Ile-de-France, a w szczególności modernizację czterech linii
tramwajowych w Paryżu, budowę pierwszej linii tramwajowej w Tours (we Francji), rozbudowę sieci tramwajowej
w Nottingham (w Wielkiej Brytanii) oraz rozbudowę linii
metra w Rzymie, Pradze, Bukareszcie i Helsinkach.

Wsparcie finansowe banku jest przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont infrastruktury transportu publicznego (na przykład kolei, lekkiej kolei, metra, systemu i taboru tramwajowego), promowanie sieci szlaków
pieszych i rowerowych oraz elektromobilność. EBI ponadto promuje rozwój ekologicznego, bezpiecznego
transportu poprzez wspieranie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań, które można zastosować na

Nowa polityka kredytowa w dziedzinie
transportu
Zrównoważony transport był również przedmiotem dyskusji, jakie przeprowadzono w ramach publicznych konsultacji w 2011 roku. Doprowadziło to do przyjęcia nowej
polityki kredytowej w dziedzinie transportu, na podstawie
której bank dokonuje priorytetyzacji i oceny projektów. Ta
polityka określa także wymogi, jakie należy spełnić w każdym podsektorze, opisuje rolę wskaźnika działań klimatycznych w zakresie priorytetyzacji niektórych rodzajów inwestycji i kładzie nacisk na zaangażowanie banku w ocenę
wpływu emisji dwutlenku węgla dla większości projektów.
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EBI działa w krajach
całego świata, wspierając
cele polityki zagranicznej
UE. Na operacje poza UE
przeznacza około 10 proc.
kredytów. Bank
współpracuje z innymi
instytucjami w celu
osiągnięcia jak
najlepszych rezultatów i
poszerzenia zasięgu
swojej działalności.
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Zakres
geograficzny
zewnętrznych
mandatów
kredytowych



Kraje rozszerzenia



Kraje środziemnomorskie



Kraje sąsiedzkie ze wschodu



Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku



Ameryka Łacińska



Azja

7 mld EUR

Wspieranie
polityki unijnej poza granicami Unii

Wspieranie
polityki unijnej poza
granicami Unii

W

2011 roku wysokość kredytów EBI poza UE
wyniosła około 7 mld EUR. W tym samym roku
Parlament Europejski i Rada odnowiły mandat EBI dla operacji poza Unią, kładąc większy nacisk
na rozwój lokalnego sektora prywatnego i infrastruktury gospodarczo-społecznej oraz łagodzenie skutków zmian klimatycznych i adaptację do nich. Aby
umożliwić bankowi utrzymanie dotychczasowego poziomu działalności poza granicami UE zwiększono ogólny
pułap finansowania na pozostałe dwa lata tego mandatu - o 1,6 mld EUR, czyli do ponad 29 mld EUR (20072013). Znaczna część tych środków zostanie przeznaczona na wsparcie dla krajów południowego basenu
Morza Śródziemnego przeprowadzających reformy polityczne w następstwie tzw. wiosny arabskiej.
Odnowiony mandat zapewnia częściową gwarancję
UE na pokrycie strat na kredytach na rzecz projektów
w krajach sąsiedzkch i przedakcesyjnych, jak również
w Azji, Ameryce Łacińskiej oraz Republice Południowej
Afryki do 2013 roku. Mandat kredytowy dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajów i terytoriów
zamorskich (KTZ) jest objęty umową z Kotonu, która
określa stosunki UE z krajami partnerskimi w tej części
świata. Finansowanie w ramach tego mandatu pochodzi z budżetu państw członkowskich UE za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz ze środków własnych EBI.

EBI dysponuje również dodatkowym budżetem w wysokości 2 mld EUR na wsparcie dla walki ze skutkami
zmian klimatycznych we wszystkich częściach świata –
stanowi to ważny impuls dla jego działań na rzecz klimatu poza UE.

Elastyczne narzędzie polityki zewnętrznej
Zakres odnowionego mandatu EBI został poszerzony:
obejmuje teraz Islandię, Libię, Irak i Kambodżę. Pozwala
również bankowi na dostosowanie się do szybko zmieniających się realiów politycznych (w rodzaju wiosny
arabskiej) na wypadek uczestnictwa w międzynarodowych działaniach na rzecz reform w krajach południowego basenu Morza Śródziemnego. EBI zawiesił kredyty
i pomoc techniczną dla Syrii w następstwie decyzji UE o
nałożeniu sankcji na rząd tego kraju po brutalnym stłumieniu przezeń opozycyjnych protestów.
Zapewnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy w krajach południowego basenu Morza Śródziemnego, które przechodzą transformację jest dla banku najwyższym
priorytetem. EBI już od dawna jest wiodącą publiczną
instytucją finansową w tym regionie; jego finansowanie stanowi ponad połowę wkładu finansowego UE na
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 ierzenie rezultatów o bardziej
M
ukierunkowanym wpływie
EBI przechodzi na sprawozdawczość o bardziej
ukierunkowanym wpływie i zwiększonym monitorowaniu operacji poza UE. Nowe ramy pomiaru
wyników, opracowane i testowane w 2011 roku,
mają służyć do oceny i mierzenia wpływu na rozwój w oparciu o podlegające monitorowaniu,
standardowe wskaźniki obejmujące linie bazowe, okresy realizacji i spodziewane wyniki. Chodzi tu głównie o ocenę finansowanych projektów
pod kątem skutków na zatrudnienie i skutków fiskalnych, efektywności energetycznej, natężenia
emisji dwutlenku węgla oraz zabezpieczeń środowiskowych i społecznych, ale również oddziaływania (dla projektów w sektorze prywatnym)
na ład korporacyjny. Faza pilotażowa implementacji nowych ram rozpocznie się w 2012 roku.
Projekt Moma Titanium, Mozambik

rzecz zrównoważonych projektów. EBI odgrywa ważną
rolę w tak zwanym partnerstwe Deauville, zapoczątkowanym przez G-8 w 2011 roku z myślą o wspieraniu
przekształceń demokratycznych i gospodarczych w tej
części świata; bank zobowiązał się do wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W 2011 roku EBI podpisał umowy kredytowe na kwotę blisko 1 mld EUR w
celu promowania rozwoju sektora prywatnego i przyspieszenia realizacji projektów infrastrukturalnych w
krajach śródziemnomorskich.
W 2011 roku EBI wzmocnił również obecność w krajach
sąsiedzkich ze wschodu poprzez otwarcie pierwszego
biura w tej części świata (w Kijowie) obejmującego Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan i Rosję. EBI
wspiera projekty mające istotne znaczenie zarówno dla
UE, jak i dla krajów partnerskich; w 2011 roku wartość
przyznanych przezeń kredytów na te projekty wyniosła 776 mln EUR. Instrument dla krajów partnerskich ze
wschodu przewiduje dodatkowe kredyty na inwestycje
UE w tej części świata (chodzi tu głównie o inwestycje
przedsiębiorstw europejskich). W 2011 roku zaczął w
pełni funkcjonować fundusz powierniczy na rzecz pomocy technicznej w ramach partnerstwa wschodniego
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utworzony w 2010 roku w celu udostępnienia wiedzy
fachowej w przygotowaniu i finansowaniu projektów z
myślą o przyspieszeniu i zapewnieniu ich udanej realizacji. Austria, Polska i Szwecja były pierwszymi krajami,
które wniosły wkład do tego funduszu; do wniesienia
wkładu zobowiązała się również Francja, a w jej ślady
mają pójść wkrótce inne kraje.
Oprócz kredytów dla krajów sąsiedzkich na wschodzie i
południu EBI udziela również wsparcia finansowego krajom kandydującym i potencjalnym krajom kandydującym
do wejścia do UE (chodzi tu o kraje Bałkanów Zachodnich
i Turcję). Kredyty dla tych krajów stanowią prawie połowę
kredytów dla państw nienależących do UE.
W 2011 roku wsparciem z programu o nazwie ramy inwestycyjne dla Bałkanów Zachodnich objęto małe i
średnie przedsiębiorstwa, działania klimatyczne oraz
inne dziedziny. Ta wspólna inicjatywa, utworzona przez
Komisję Europejską, EBI, EBOR i Bank Rozwoju Rady Europy w 2009 roku, dysponuje środkami w postaci dotacji, które wywierają efekt dźwigni na kredyty na rzecz
priorytetowych projektów infrastrukturalnych na Bałkanach Zachodnich. Do końca 2011 roku przyznano

Wspieranie
polityki unijnej poza granicami Unii

42 proc. umów kredytowych
podpisanych przez bank w 2011
roku współfinansowały inne
międzynarodowe instytucje finansowe.

Cementownia Ohorongo, Namibia

dotacje na kwotę 220 mln EUR na rzecz 111 projektów;
docelowa wysokość współfinansowania dla tych projektów ma wynieść ponad 5,5 mld EUR. Ostatnio przyznane wsparcie obejmuje finansowanie na rzecz korytarza
X (z Salzburga w Austrii do Salonik w Grecji) stanowiącego ważną część paneuropejskiego korytarza transportowego na Bałkanach Zachodnich.

Ściślejsza współpraca z partnerami
Współpraca z innymi instytucjami jest ważnym elementem działalności banku, zwłaszcza w operacjach poza
UE. Bank współpracuje z siecią zaufanych partnerów z
sektora prywatnego oraz partnerów spośród organów
publicznych i organizacji pozarządowych; wnoszą oni
cenny wkład do jego działalności. W ramach odnowionego mandatu dotacje unijne coraz częściej są łączone
z kredytami EBI z myślą o osiągnięciu lepszych wyników w realizacji projektów w krajach rozwijających się.
Przedstawicielstwa banku mają ponadto dzielić siedzibę z przedstawicielstwami zagranicznymi UE, co przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy EBI, Eu-

ropejską Służbą Działań Zewnętrznych i Komisją przy
jednoczesnym podziale kosztów operacyjnych.
W 2011 roku grupa ekspertów Komisji (obejmująca
również EBI i państwa członkowskie) rozpoczęła badanie możliwości utworzenia unijnej platformy na rzecz
współpracy zewnętrznej i rozwoju. Chodzi tu o zwiększenie wpływu działań w ramach współpracy zewnętrznej UE poprzez optymalizację mechanizmów finansowych łączenia unijnych dotacji i kredytów. Pozwoliłoby
to na uzyskanie efektu dźwigni na ograniczone środki
finansowe z myślą o wsparciu dla celów priorytetowych
polityki na rzecz współpracy zewnętrznej i rozwoju, z
korzyścią dla krajów partnerskich UE.
W tym samym roku EBI, EBOR oraz Komisja Europejska
podpisały nowy protokół ustaleń w sprawie współpracy
poza UE w celu dalszego wzmocnienia komplementarności, dodatkowości i efektywnego wykorzystania środków. Ta współpraca dotyczy wspólnych regionów działania: krajów przedakcesyjnych (Bałkany Zachodnie i
Turcja), krajów sąsiedzkich na wschodzie oraz Rosji, krajów Azji Środkowej i Mongolii.
W 2011 roku EBI i Międzynarodowa Korporacja Finansowa (członek grupy Banku Światowego) podjęły decyzję
w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie projektów
sektora prywatnego na rzecz rozwoju w krajach o rynkach wschodzących (krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku
oraz krajach basenu Morza Śródziemnego). Powinno to
przyczynić się do zwiększenia skuteczności finansowania poprzez zmniejszenie kosztów administracyjnych
dla przedsiębiorstw-kredytobiorców i umożliwienie
szybszego skompletowania dokumentacji finansowej.
Współpraca i koordynacja obejmuje wykonanie umów
mandatowych, procedury oceny i due diligence, wizyty
monitorujące i rozpatrywanie wniosków klientów.
EBI współpracuje także z innymi europejskimi instytucjami finansowymi we wspieraniu projektów za granicą w ramach inicjatywy wzajemnej pomocy. Pozwala to
jednej z instytucji uczestniczących na odgrywanie wiodącej roli w ocenie projektu i udostępnianie wyników
podmiotom współfinansującym, dzięki czemu unika
się powielania roboty papierkowej i uzyskuje obniżenie
kosztów dla promotorów projektów. EBI uruchomił tę
inicjatywę wspólnie z francuską agencją rozwoju (Agence Française de Développement) i niemieckim bankiem
publicznym (Kreditanstalt für Wiederaufbau).
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EBI dąży do realizacji najlepszych praktyk
międzynarodowych w zakresie odpowiedzialności
korporacyjnej. Jest zaangażowany w(e):
 łączenie kwestii środowiskowych i społecznych do
w
wszystkich aspektów swojej działalności;
z apewnienie właściwego zarządzania, przejrzystości i
odpowiedzialności, dla siebie i swoich
odpowiedników;
s prawdzanie zgodności swojej działalności
kredytowej z celami polityki UE i przeprowadzanie
oceny w celu zapewnienia, że inwestycje są
zrównoważone;

promowanie
bardziej etycznych i zrównoważonych
inwestycji;
r ozwijanie wzajemnie korzystnych stosunków ze
społecznościami przyjmującymi;
 inimalizację wpływu swojej działalności na
m
środowisko naturalne.
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Odpowiedzialna instytucja

Odpowiedzialna instytucja

O

dpowiedzialność korporacyjna jest odpowiedzialnością wszystkich w EBI. Strategię banku w
zakresie odpowiedzialności korporacyjnej określa zarząd; ta strategia jest wbudowana w jego działalność operacyjną. Odpowiedzialność korporacyjna leży
u podstaw strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznym wzrostu gospodarczego. EBI zapewnia weryfikację kredytów przez specjalistów środowiskowych,
społecznych i ds. zarządzania w celu sprawdzenia, czy są
zgodne z jego normami.
EBI uważa, że przejrzystość i ujawnianie informacji, które uwzględniają uzasadnione wymogi jego klientów w
zakresie tajemnicy handlowej, są istotne z punktu widzenia świadomego dialogu z interesariuszami.

Sprawozdawczość dotycząca
odpowiedzialności korporacyjnej
EBI stosuje się do najlepszych praktyk dotyczących
ujawniania i sprawozdawczości w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i wytycznych inicjatywy Global
Reporting w sprawie ujawniania informacji środowiskowych, społecznych i wydajności w zarządzaniu.
Zwalczanie korupcji i brak przejrzystości odgrywają
ważną rolę w krajach spoza UE, które posiadają bogate
złoża ropy, gazu ziemnego i zasobów mineralnych. Ini-

cjatywa na recz przejrzystości w przemyśle wydobywczym (EITI) ma na celu pomaganie krajom bogatym w
zasoby naturalne we wprowadzaniu w życie procedur
dotyczących publikowania zweryfikowanych informacji
na temat dokonanych płatności i uzyskanych przychodów. EBI wspiera EITI poprzez współpracę z promotorami projektów w stosowaniu większej przejrzystości i
spójności w sprawozdawczości dotyczącej płatności na
szczeblu projektów.

Dialog społeczeństwa obywatelskiego
z Radą Dyrektorów EBI
W październiku 2011 roku w Luksemburgu odbyło się
pierwsze seminarium zorganizowane wspólnie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i Radą Dyrektorów EBI. Wzięło w nim udział 65 przedstawicieli 52 organizacji i 13 panelistów. Głównymi tematami seminarium
były: działalność na rzecz klimatu, kredyty dla MSP i operacje w krajach rozwijających się. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z zadowoleniem powitali działania
EBI na rzecz energii odnawialnych, ale jednocześnie wezwali go do zwiększenia wsparcia dla UE w przejściu na
bardziej ekologiczną i zrównoważoną gospodarkę.
Jeżeli chodzi o MSP, które otrzymują kredyty EBI poprzez banki pośredniczące, dyskusja dotyczyła tego, jak
sprawić, żeby wsparcie finansowe szybciej trafiało do
właściwych sektorów i beneficjentów.
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Bank jest postrzegany jako szczególnie ważny partner
w dziedzinie rozwoju, chociaż tylko około 10 proc. jego
kredytów jest przeznaczanych na operacje poza UE.
Członkowie społeczeństwa obywatelskiego podkreślają,
że podejście banku powinno być indywidualnie dostosowane do potrzeb poszczególnych krajów i specyfiki
regionalnej, z zachowaniem właściwej równowagi pomiędzy kredytami dla sektora publicznego i prywatnego oraz większym naciskiem na potrzeby i poprawę warunków życia miejscowej ludności.

Niezależna ocena ex post
Wydział oceny operacji jest jednym z czterech niezależnych wydziałów pod nadzorem inspektoratu generalnego EBI. Trzy pozostałe wydziały to: audyt wewnętrzny,
dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych i mechanizm rozpatrywania skarg.
Wydział oceny operacji przeprowadza oceny tematyczne, sektorowe i regionalne/krajowe projektów finansowanych przez bank po ich zakończeniu; przyczynia się
do zwiększenia odpowiedzialności i zachęca bank do
korzystania z doświadczeń.
W 2011 roku sporządzono dwa sprawozdania z oceny
ex post: na temat inicjatywy JEREMIE specjalizującej się
w finansowaniu dla mikro- i średnich przedsiębiorstw
oraz kredytów na rzecz spójności gospodarczo-społecznej we Francji, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Te sprawozdania są publikowane na stronie internetowej banku.

Mechanizm rozpatrywania skarg EBI jest wszechstronnym narzędziem dającym możliwość odwołania się
członkom społeczeństwa, którzy uważają, że zostali
dotknięci decyzją banku. Dostęp do tego mechanizmu
mają wszyscy obywatele. W braku porozumienia, drugim szczeblem odwołania jest Europejski Rzecznik Praw
Obywatelskich. Dzięki temu mechanizm skarg EBI jest
unikatowy wśród podobnych mechanizmów innych
międzynarodowych instytucji finansowych.
W 2011 roku do tego wydziału wpłynęły 54 skargi, z czego 46 uznano za dopuszczalne. Większość skarg dotyczyła
oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektów
finansowanych przez bank (18) oraz procedur przetargowych (14). Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozstrzygnął w sprawie trzech skarg wniesionych przeciwko
EBI: doszedł do wniosku, że nie zaistniał przypadek niewłaściwego administrowania i nie udzielił krytycznych uwag.

Minimalizacja wpływu na środowisko
naturalne
EBI dokonuje pomiaru emisji dwutlenku węgla z operacji wewnętrznych od 2007 roku (punktu odniesienia
grupy EBI). Pierwotny cel zmniejszenia emisji dwutlenku
węgla o 20 proc. do 2020 roku został już osiągnięty (a
nawet przekroczony o 4 proc.) w 2011 roku.

Tony CO 2
ogó łem
w 2011 r.

Tony CO 2 na
pracownika
w 2011 r.

Tony CO 2 na
pracownika
w 2010 r.

Tony CO 2 na
pracownika
w 2009 r.
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Odpowiedzialna instytucja

EBI kontynuuje, na zasadzie per capita, ograniczanie
emisji dwutlenku węgla z działań wewnętrznych, pomimo zwiększenia poziomu działalności od 2008 do 2011
roku. Bardziej wydajne i efektywne wykorzystanie przestrzeni biurowej oraz poprawa zarządzania budynkami
biurowymi skutkowały zmniejszeniem emisji wynikających ze zużycia energii.
Emisje wynikające z mobilności (głównie z podróży lotniczych) wznowiły tendencję spadkową po czasowym
wzroście spowodowanym tym, że bank zareagował na
kryzys finansowy poprzez zwiększenie wysokości przyznawanych kredytów w 2010 i 2011 roku.
EBI wspiera recykling odpadów: 75 proc. jego odpadów gospodarczych jest recyklowanych przez władze
lokalne w celu wytworzenia energii poprzez spalanie,
kompostowanie i produkcję biogazu (w przeciwnym
wypadku ta energia zostałaby wytworzona ze źródeł
nieodnawialnych). Według danych władz lokalnych recykling odpadów gospodarczych wytwarzanych przez
bank ma korzystny wpływ na zmniejszenie ogólnego
poziomu emisji dwutlenku węgla.

Instytut EBI
Odpowiedzialność korporacyjna otrzymała
świeży impuls za sprawą niedawno utworzonego
instytutu EBI. Ten instytut, który działa od 1
stycznia 2012 r., pełni funkcję katalizatora
działalności banku na polu edukacyjnym,
społecznym i sztuki. Instytut, utworzony w ramach
grupy EBI, zatrudnia kilku pracowników pod
bieżącym kierownictwem dziekana. Na czele
jego rady nadzorczej stoi prezes EBI.
Misją instytutu EBI jest promowanie celów UE
poprzez wspieranie „europejskich inicjatyw
dla wspólnego dobra”. Instytut, przy pomocy
partnerów i sieci o nazwie „przyjaciele instytutu”
pełni rolę katalizatora działań społecznych,
kulturalnych, edukacyjnych i badawczych, które
mają na celu wspieranie rozwoju gospodarczego
i społecznego państw członkowskich UE. Jego
działalność obejmuje trzy główne dziedziny:
edukacyjną, społeczną i sztuki.

Wypowiedzi ze spotkania Rady ze
społeczeństwem obywatelskim:
„Jeżeli zagrożenie związane ze zmianami klimatu jest
zagrożeniem systemowym, odpowiedź na to zagrożenie również musi być systemowa. Wszyscy musimy w
tym celu ze sobą współpracować.”
„EBI nie może zrobić wszystkiego, ale powinien zrobić
wszystko, co jest w jego mocy.”
„Ludzie powinni być w centrum każdej operacji.”
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Operacje kapitałowe i pozyskiwania funduszy

Operacje kapitałowe i
pozyskiwania funduszy

O

d ponad 50 lat EBI jest solidnym partnerem finansowym udzielającym wsparcia na rzecz celów
polityki UE. Jako instytucja nie nastawiona na
maksymalizację zysku przekazuje promotorom projektów korzystne warunki zaciągania kredytów. Bank jest
największym kredytobiorcą ponadnarodowym; w 2011
roku pozyskał na międzynarodowych rynkach kapitałowych środki finansowe w wysokości 76 mld EUR.
EBI jest odpowiedzialnym kredytobiorcą i źródłem stabilności w tych burzliwych czasach. Dysponuje solidną
bazą kapitałową i bilansem, które wynikają z ostrożnej
polityki kredytowej i rozważnego zarządzania ryzykiem;
dzięki temu udało mu się utrzymać doskonałą pozycję
finansową w 2011 roku.

Solidny partner finansowy
Na koniec 2011 roku aktywa ogółem EBI wynosiły 472
mld EUR, przy bardzo niskim stopniu utraty wartości
kredytów (0,09 proc.). Roczna nadwyżka netto osiągnęła 2,3 mld EUR w 2011 roku, co stanowi odzwierciedlenie rekordowej wysokości kredytów przyznanych przez
bank w 2009 i 2010 roku, podczas gdy koszty administracyjne utrzymywały się na umiarkowanym poziomie.
EBI jest autonomiczny pod względem finansowym.
Kapitał banku w wysokości 232 mld EUR jest subskrybowany przez państwa członkowskie UE, które są jego
udziałowcami. Udział każdego kraju w kapitale EBI
opiera się na wadze ekonomicznej w momencie przystąpienia do UE. Współczynnik adekwatności kapitałowej EBI (stosunek kapitału własnego do aktywów)
wynosił 24,9 proc. na koniec 2011 roku. Bazylejski Ko-

mitet Banku Rozrachunków Międzynarodowych ustala minimalny współczynnik adekwatności kapitałowej
dla banków na poziomie 8 proc.

Największy kredytobiorca ponadnarodowy
EBI jest organizacją samofinansującą się, która pozyskuje większość środków na międzynarodowych rynkach
kapitałowych. Niezawodne wsparcie ze strony udziałowców, solidna baza kapitałowa, doskonała jakość aktywów, rozważne zarządzanie ryzykiem i ostrożna strategia pozyskiwania funduszy – to wszystko składa się na
rating kredytowy banku, który w 2011 roku trzy główne agencje ratingowe po raz kolejny ustaliły na najwyższym poziomie (AAA). EBI, w oparciu o silną pozycję finansową, przyznaje kredyty o bardzo atrakcyjnym
oprocentowaniu.
Pomimo niestabilnych warunków rynkowych w 2011
roku bank pozyskał na międzynarodowych rynkach kapitałowych środki na kwotę 76 mld EUR o średnim terminie zapadalności i na poziomie kosztów, które prezentują się korzystnie w stosunku do poziomów z 2010 roku.
Nadal dominowały emisje w trzech głównych walutach:
euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD) i funtach
szterlingach (GBP) (stanowiły 88 proc. emisji EBI w 2011
roku). Największą część stanowiły emisje w euro (w wysokości 35 mld EUR), w dolarach amerykańskich (33 mld
USD, czyli 24 mld EUR) i w funtach szterlingach (6,8 mld
GBP, czyli 7,9 mld EUR). Bank pozyskał równowartość 9
mld EUR, czyli 12 proc. środków w pozostałych walutach, w tym najwięcej w dolarach australijskich, a następnie w koronach norweskich i swedzkich.
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Ład korporacyjny EBI
Organy statutowe EBI

dytu. Posiedzenia Rady Gubernatorów odbywają się
raz w roku.

Rada Gubernatorów składa się z ministrów (z reguły ministrów finansów) ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Rada Gubernatorów mianowała Wernera Hoyera nowym prezesem EBI począwszy od 1 stycznia 2012 roku.
Werner Hoyer jest siódmym prezesem od powstania
banku w 1958 roku. Jego poprzednikiem na tym stanowisku był Philippe Maystadt, który sprawował tę funkcję przez dwie kolejne kadencje (2000 - 2011). Wcześniej Werner Hoyer był ministrem stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialnym za politykę europejską oraz członkiem
parlamentu niemieckiego.

Rada Gubernatorów ustala wytyczne w zakresie polityki kredytowej EBI, zatwierdza roczne sprawozdanie i
bilans, decyduje o jego udziale w operacjach finansowania poza Unią Europejską a także o podwyższeniu
kapitału. Mianuje również członków Rady Dyrektorów,
Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli i Au-
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Rada Dyrektorów ma wyłączne prawo podejmowania
decyzji dotyczących zaciągania i udzielania kredytów
oraz gwarancji.
Rada Dyrektorów nadzoruje właściwe zarządzanie bankiem i zapewnia kierowanie nim zgodnie z postanowieniami Traktatów, Statutu i ogólnymi wytycznymi Rady
Gubernatorów. Członkowie Rady Dyrektorów, mianowani na odnawialny okres pięciu lat, są odpowiedzialni
wyłącznie przed bankiem.
Rada Dyrektorów składa się z dwudziestu ośmiu dyrektorów. Każde państwo członkowskie mianuje jednego

dyrektora; jeden jest mianowany również przez Komisję.
Dyrektorzy mają osiemnastu zastępców, co oznacza, że
niektórzy z nich są wyznaczani za wspólnym porozumieniem kilku państw. Rada Dyrektorów, aby poszerzyć wiedzę fachową w niektórych dziedzinach, może przyjąć w
swój poczet sześciu ekspertów (trzech członków i trzech
zastępców), którzy będą uczestniczyć w jej posiedzeniach
w charakterze doradczym, bez prawa głosu. Decyzje Rady
są podejmowane większością głosów przynajmniej jednej
trzeciej członków uprawnionych do głosowania, reprezentujących przynajmniej 50 proc. kapitału subskrybowanego EBI, chyba że Statut stanowi inaczej. Posiedzenia
Rady Dyrektorów odbywają się dziesięć razy w roku.
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Komitet Zarządzający jest stałym, kolegialnym organem wykonawczym banku. Składa się z dziewięciu
członków. Komitet Zarządzający działa pod kierownictwem prezesa i nadzorem Rady Dyrektorów.
Komitet jest odpowiedzialny za bieżące działania banku, przygotowuje decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia
ich wykonanie. Członkowie Komitetu Zarządzającego są
mianowani na odnawialny okres sześciu lat i są odpowiedzialni wyłącznie przed bankiem. Posiedzenia tego
komitetu, pod przewodnictwem prezesa, odbywają
się raz w tygodniu. Zgodnie ze Statutem banku prezes
jest również przewodniczącym Rady Dyrektorów. Czterech największych udziałowców EBI (Francja, Niemcy,
Włochy i Wielka Brytania) ma stałe miejsce w Komitecie
Zarządzającym.

Komitet Kontroli i Audytu to niezależny organ odpowiedzialny bezpośrednio przed Radą Gubernatorów.
Zadaniem komitetu jest audytowanie sprawozdań banku oraz weryfikacja, czy jego działalność jest zgodna
z najlepszą praktyką bankową. Komitet Kontroli i Audytu składa się z sześciu członków mianowanych na
nieodnawialną kadencję trwającą sześć kolejnych lat
finansowych.
Komitet Kontroli i Audytu dokonuje corocznej weryfikacji operacji i ksiąg banku. W momencie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego przez Radę Dyrektorów komitet wydaje oświadczenie w tej sprawie. Sprawozdania
Komitetu Kontroli i Audytu z wyników pracy w poprzednim roku są przekazywane, wraz ze sprawozdaniem
rocznym Rady Dyrektorów, Radzie Gubernatorów.

EBI dziękuje następującym promotorom i dostawcom za zdjęcia zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu:
Przybrzeżna farma wiatrowa Belwind, Belgia; pociąg wysokich prędkości TGV, Francja © RFF/ CAPA/ Laurent Rothan (TOMA);
farma wiatrowa ENBW Baltic 1, Niemcy; nowy szpital Karolinska w Solnej, Szwecja; metro w Porto, Portugalia, konkurs
fotograficzny EBI „behind the lens”; zakład papierniczy Stora Enso, Szwecja © Stora Enso; Need a Skip, West Bromwich, Wielka
Brytania; Noor East Co. marble & granite, Egipt; Greenmeadow Stores, Wielka Brytania; LANXESS AG, Niemcy; BRI Danisco, Dania © DANISCO A/S; firma introligatorska Bl Aino © Geraldine Bruneels; technologia obrazowania Spectrum Dynamics, Izrael;
zaawansowana inżynieria w Trelleborgu, Szwecja; pociąg wysokich prędkości TAV, Włochy © Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
most Apollo, Słowacja; port w Rotterdamie, Holandia; koncern energetyczny ENEL, Włochy © ENEL; Gemasolar, Hiszpania;
przybrzeżna farma wiatrowa Skegness, Wielka Brytania, konkurs fotograficzny EBI „behind the lens”; środowisko w prowincji
Castilla y León, Hiszpania; zalesianie i kontrola erozji, Turcja; metro zachodnie, Finlandia © Lanismetro; Międzynarodowa Wystawa Budownictwa (IBA) w Hamburgu, Niemcy; Moma Titanium, Mozambik; Cementownia Ohorongo, Namibia © Ohorongo
Układ graficzny: EIB GraphicTeam.
Druk: Imprimerie Jouve na papierze MagnoSatin z wykorzystaniem farby drukarskiej powstałej na bazie olejów roślinnych.
Ten papier, certyfikowany zgodnie ze standardami Forest Stewardship Council (FSC), zawiera 100 proc. włókien pierwotnych (w tym przynajmniej 50 proc. włókien pochodzących z dobrze zarządzanych lasów).
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