
 twitter.com/EIB
 facebook.com/EuropeanInvestmentBank
 youtube.com/EIBtheEUbank

Europejski Bank Inwestycyjny
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org –  U info@eib.org

Grupa EBI składa się z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Europejski Fundusz Inwestycyjny
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org –  U info@eif.org

© EIB 03/2017 print: QH-AD-17-001-PL-C ISBN 978-92-861-3126-4 ISSN 1830-3102 doi:10.2867/185214 © EIB GraphicTeamdigital: QH-AD-17-001-PL-N ISBN 978-92-861-3121-9 ISSN 2363-3867 doi:10.2867/58789

Sprawozdanie z działalności 2016

Sprawozdanie z działalności
2016

Nowe koncepcje realizacji 
Planu inwestycyjnego 
dla Europy

Modelowanie 
oddziaływania 
EBI 

Odpowiedź na 
globalną 
migrację

+

+

SKUTECZNE DZIAŁANIA

RÓWNYCH SZANS
NA RZECZ 

3OK-cover_activity Report.indd   Toutes les pages 05/04/2017   13:26





12016 Sprawozdanie z działalności

Słowo wstępne PREZESA

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2016 ROKU

OPINIE EBI… DZIAŁANIA EBI…
prosta odpowiedź na pytanie o PKB i miejsca pracy

nowe struktury dostosowane do nowych wyzwań

INNOWACYJNOŚĆ jako podstawa konkurencyjności

Duże wsparcie dla MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

INFRASTRUKTURA dla połączonej Europy
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SPRAWOZDANIE to pozwoli Państwu…

DOWIEDZIEĆ SIĘ, jakie DZIAŁANIA podejmuje 

największy na świecie kredytodawca…

…a także POZNAĆ aktualne OPINIE największej  

w Europie instytucji finansującej innowacje.
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Ścieżki rowerowe w Bolonii  
wybudowane dzięki kredytowi EBI 
(więcej informacji na stronie 27)
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Słowo wstępne PREZESA

G rupa EBI finansuje i wspiera projekty, które wy-
wierają duży, pozytywny wpływ na działalność 
europejskich przedsiębiorstw i życie Europejczy-

ków. W ostatnich latach nasze oddziaływanie zwiększa 
się dynamicznie dzięki wysiłkom na rzecz bardziej ra-
cjonalnego wykorzystania środków finansowych. Aby 
uzyskać maksymalny efekt gospodarczy, łączymy fi-
nansowanie Grupy EBI z kapitałem prywatnym oraz 
funduszami i dotacjami unijnymi, a także oferujemy 
usługi doradcze świadczone przez ekspertów Banku.

Efekty naszej działalności powinny być odczuwalne w ca-
łej Europie, ponieważ spójność jest jednym z głównych fi-
larów naszej misji – konsekwentnie realizowanej również 
w 2016 roku. Największą pod względem udziału procen-
towego w PKB część środków Grupy EBI uzyskały Estonia, 
Malta, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Polska i Słowacja.

Dokładamy starań w celu sprawiedliwego i równomier-
nego budowania dobrobytu na całym naszym kontynen-
cie oraz poza nim. EBI jest integralnym elementem więk-
szego systemu, którego celem jest wprowadzanie w życie 
globalnej strategii Unii Europejskiej oraz Konsensusu eu-
ropejskiego w sprawie rozwoju. Staramy się tworzyć wa-
runki sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi gospo-
darczemu w krajach będących źródłem obecnej migracji, 
aby jak najmniej osób było zmuszonych do dramatycznej 
i często niebezpiecznej ucieczki ze swojej ojczyzny. Jed-
nocześnie dbamy o budowanie stabilnych gospodarek 
w krajach przyjmujących uchodźców na Bliskim Wscho-
dzie, w Afryce Północnej i na Bałkanach Zachodnich.

W 2016 roku nasze kredyty, gwarancje i inwestycje umoż-
liwiły uruchomienie inwestycji, których łączna war-
tość osiągnęła zawrotny pułap 280 mld EUR. Transakcje 
zawierane przez Bank Unii Europejskiej pozwalają sku-
tecznie wypełniać luki na europejskim rynku, przy czym 
do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz  
innowacyjnych firm, które w przeciwnym razie nie mia-
łyby dostępu do finansowania z EBI, coraz częściej wyko-
rzystywane są środki dostępne w ramach Planu inwesty-
cyjnego dla Europy.

Wszędzie tam, gdzie inwestujemy, szukamy innowato-
rów, ponieważ innowacyjność jest niezbędna do utrzy-
mania konkurencyjności Unii Europejskiej. Ogromną rolę 
ma tu do odegrania Plan inwestycyjny dla Europy, ponie-
waż dzięki niemu możemy wspierać innowacyjne firmy, 
które wcześniej nie znalazłyby się w naszym polu widze-
nia. Finansując badania nad nowymi technologiami pro-
wadzone przez innowacyjne firmy, możemy odmienić 
życie wielu osób, a niekiedy nawet je uratować.

W ubiegłym roku wsparliśmy rodzinną firmę z Bremy, 
która projektuje satelity, oraz pierwszy fundusz inwe-
stujący w przedsiębiorstwa zakładane przez francuskich 
naukowców. W obu przypadkach skorzystaliśmy ze środ-
ków dostępnych w ramach Planu inwestycyjnego dla 
Europy. Nasze kredyty pozwoliły również sfinansować 
prowadzone w Lyonie badania nad szczepionką prze-
ciw wirusowi Zika oraz modernizację wielkiego zderza-
cza hadronów w ośrodku Europejskiej Organizacji Badań 
Jądrowych CERN. Każdy z innowatorów realizujących te 
projekty podąża inną drogą, ale wszyscy zmierzają ku 
przyszłości, w której europejskie przedsiębiorstwa będą 
mogły rywalizować z firmami z całego świata. Przewidu-
ję, że w 2017 roku będziemy jeszcze silniej koncentrować 
się na tego rodzaju inwestycjach. Musi to być dla EBI rok 
innowacyjności.

Wizja przyszłości opartej na innowacjach napawa mnie 
optymizmem co do dalszych losów Europy. Warto przy 
tym podkreślić, że Bank odgrywa ważną rolę w utrzyma-
niu wspólnego, europejskiego kierunku działań obywa-
teli UE. Kredyty i gwarancje udzielane przez Grupę EBI, 
oferowane przez nią doradztwo oraz wspierane przez 
nią inicjatywy są namacalnym dowodem znaczenia Unii 
Europejskiej dla przedsiębiorstw i obywateli w całej Eu-
ropie. Projekty przedstawione w tym sprawozdaniu 
znakomicie ilustrują, w jaki sposób Bank Unii Europej-
skiej przyczynia się do budowania relacji między ludźmi, 
przedsiębiorstwami i gospodarkami. W ten sposób po-
głębiamy integrację naszego kontynentu. Trudno sobie 
obecnie wyobrazić kwestię większej wagi.

Werner Hoyer



32016 Sprawozdanie z działalności

Słowo wstępne   
PREZESA

Nasze inwestycje 
i inicjatywy 

przyczyniają się do 
budowania relacji 

między ludźmi, 
przedsiębiorstwami 
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Łączna wysokość  
FINANSOWANIA

na zwiększanie 
innowacyjności 
i podnoszenie 
kwalifikacjimldEU

R

mldEU
R

mldEU
R

mldEU
R

13,5
dla małych 
i średnich 
przedsiębiorstw33,7

na infrastrukturę19,7

na ochronę 
środowiska16,9

Grupa EBI

Zatwierdzone  
kredyty w wysokości ,883 mldEU

R

Łączna wartość 
wspieranych 
inwestycji 

280mldEU
R
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NAJWAŻNIEJSZE  
WYDARZENIA 2016 ROKU

Plan inwestycyjny dla Europy w 2016 roku

Zatwierdzone kredyty o wartości 30,2 mld EUR

Uruchomienie inwestycji o łącznej wartości 163,9 mld EUR

Uruchomienie 52% z docelowej kwoty 315 mld EUR

Pracownice niewielkiej firmy w górach 
Troodos, korzystającej z kredytu  
udzielonego ze wsparciem EBI,  
obierają owoce, z których powstaną 
tradycyjne cypryjskie słodycze (więcej 
informacji na stronie 19).
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S kutki ekonomiczne działań Banku należy rozpatry-
wać w kontekście wstrząsu gospodarczego, który 
je poprzedził. Po czterech latach od wybuchu kry-

zysu finansowego z 2008 roku produkt krajowy brutto 
Unii Europejskiej utrzymywał się na poziomie sprzed 
kryzysu, wartość inwestycji w środki trwałe była mniej-
sza o 15%, a długoterminowe bezrobocie nadal rosło.  
W tej sytuacji państwa członkowskie UE zwróciły się do 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego o podjęcie dzia-
łań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy  
i stymulowanie wzrostu gospodarczego, co oznaczało 
konieczność zwiększenia wartości udzielanych kredy-
tów. Aby to umożliwić, państwa członkowskie zdecydo-
wały się na podwyższenie o 10 mld EUR kapitału pod-
stawowego Banku.

Do kwietnia 2015 roku EBI wykorzystał zwiększony ka-
pitał do udzielenia dodatkowych kredytów o łącznej 
wartości 60 mld EUR – zgodnie z przyjętymi wcześniej 
założeniami. Po zakończeniu powyższej inwestycji Bank 
musiał ocenić jej skuteczność, uwzględniając przy tym 
skomplikowane współzależności między operacjami 
EBI a innymi procesami zachodzącymi w gospodarce.

Ekonomiści EBI, używając powszechnie uznanego 
modelu ekonomicznego, oszacowali przyszłe skut-
ki wszystkich operacji zrealizowanych przez Bank  
w okresie podwyższenia kapitału. Stwierdzili, że kre-
dyty udzielone przez Bank mogą mieć istotny wpływ 
na europejską gospodarkę, polegający między innymi 
na utworzeniu 830 tys. miejsc pracy do 2017 roku i aż 
1,4 mln miejsc pracy do 2030 roku. „Model ten został  
opracowany z myślą o wychwytywaniu zarówno czyn-
ników długofalowych, jak i skutków doraźnych” –  

powiedziała Debora Revoltella, dyrektor wydziału 
spraw ekonomicznych EBI. „Jest to ważne, jeśli chcemy 
oszacować docelowy wpływ na realną gospodarkę”.

Ekonomiści Banku przedstawili dane dotyczące oddzia-
ływania w 2016 roku. Obecnie pracują nad dostosowa-
niem dotychczasowego modelu do potrzeb analizy 
oddziaływania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwe-
stycji Strategicznych, który jest elementem Planu inwe-
stycyjnego dla Europy.

Próbny pomiar oddziaływania EBI

Ocena oddziaływania za lata 2013–15 – czyli za okres,  
w którym Bank dysponował większym kapitałem – dostar-
czyła wielu wskazówek co do możliwych metod obliczania 
wpływu gwarancji z budżetu UE, a także potencjalnej skali 
korzyści, jakie wynikną z dodatkowych inwestycji. Jest to 
szczególnie istotne w kontekście wypowiedzi przewod-
niczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera,  
który zapowiedział podwojenie wielkości Planu inwesty-
cyjnego dla Europy i okresu jego funkcjonowania.

Aby ocenić skutki działalności EBI w okresie podwyższe-
nia kapitału, ekonomiści Banku nawiązali współpracę ze 
specjalistami ze Wspólnego Centrum Badawczego Ko-
misji Europejskiej w Sewilli. W ramach tej współpracy za-
stosowano model ekonomiczny opracowany pierwotnie  
w 2010 roku w celu oszacowania wpływu funduszy struk-
turalnych UE, czyli narzędzi finansowych służących do 
zmniejszania dysproporcji między gospodarkami różnych 
regionów Europy. Model o nazwie RHOMOLO pozwala 
obliczyć efektywność wykorzystania coraz trudniej do-
stępnego finansowania ze środków publicznych, dzięki 
czemu dobrze nadaje się do realizacji celów EBI.

„To wiarygodny model, a my staraliśmy się korzystać  
z niego bardzo ostrożnie” – powiedział Georg Weiers, 
ekonomista EBI uczestniczący w procesie oceny.

Wśród zalet modelu RHOMOLO należy wymienić możli-
wość wychwycenia:
•  krótkoterminowego wpływu na działalność gospo- 

darczą;

Prosta odpowiedź na pytanie  
o PKB i miejsca pracy

Złożony model ekonomiczny jednoznacznie potwierdza silne 
oddziaływanie inwestycji EBI oraz wskazuje, w jaki sposób należy oceniać  
skutki funkcjonowania Planu inwestycyjnego dla Europy.

Wnikliwa analiza pozwoliła  
nam jednoznacznie określić pozytywne 

skutki działalności Banku. 
Debora Revoltella, główna ekonomistka EBI
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•  pozytywnego wpływu inwestycji na zwiększenie wy-
dajności pracy, a w rezultacie na wzrost gospodarczy 
w dłuższej perspektywie.

Na przykład jeśli EBI finansuje budowę drogi, to podczas 
realizacji tej inwestycji następuje ożywienie lokalnej go-
spodarki. Po zakończeniu prac budowlanych środki EBI 
nadal pracują, ponieważ droga skraca czas przejazdu  
i obniża koszty transportu, a tym samym zwiększa efek-
tywność, stymuluje wzrost i przyczynia się do tworzenia 
nowych miejsc pracy. W związku z tym rzetelne oszaco-
wanie oddziaływania kredytu EBI wymaga uwzględnie-
nia w pomiarach obu kategorii czynników.

Przewidywane skutki długofalowe do roku 2030 są 
następujące:
•  Zwiększenie PKB o 1,1%
• 1,4 mln dodatkowych miejsc pracy

OPINIE EIB

OPERACJE EBI  
(od stycznia 2013 r. do marca 2015 r.)

Inwestycje wspierane  
w ramach operacji EBI

342 mld EUR

SKUTKI KRÓTKOTERMINOWE  
(do 2017 r.)

Zwiększenie PKB o 0,8 %

830 tys.   
dodatkowych miejsc pracy

SKUTKI DŁUGOFALOWE 
(do 2030 r.)

Zwiększenie PKB o 1,1 %

1,4 mln  
dodatkowych miejsc pracy

Dane na temat oddziaływania EBI

Przedstawiony powyżej model umożliwił ekonomistom 
EBI obliczenie doraźnych i długofalowych skutków 
działalności Banku w okresie podwyższenia kapitału, 
czyli od stycznia 2013 roku do marca 2015 roku.

Efektem standardowej działalności EBI oraz działań 
związanych z podwyższeniem kapitału w powyższym 
okresie było zawarcie 1024 umów na łączną kwotę  
142 mld EUR w ramach 812 operacji na terenie całej UE. 
Dzięki temu możliwe było sfinansowanie inwestycji  
o łącznej wartości 372 mld EUR.

Zastosowanie opisywanego modelu pozwoliło usta-
lić, że skutki krótkoterminowe do roku 2017 będą 
następujące:
•  Zwiększenie PKB o 0,8%
•  830 tys. dodatkowych miejsc pracy

Oddziaływanie EBI a Plan  
inwestycyjny dla Europy
Ocena skutków prowadzonej działalności jest dla EBI 
ważnym elementem pozwalającym zapewnić efektywne 
wykorzystanie środków finansowych w interesie obywa-
teli Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że Bank jest osadzo-
ny w strukturach unijnych, opłacalności jego inwesty-
cji przyglądają się również inne instytucje. Swoje oceny 
oddziaływania kredytów udzielanych z wykorzystaniem 
gwarancji z budżetu UE w ramach Planu inwestycyjnego 
dla Europy opublikowały już trzy liczące się instytucje:

•  Komisja Europejska przewiduje, że transakcje EBI wspie-
rane w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy pozwo-
lą zwiększyć PKB Unii o 410 mld EUR i utworzyć 1,3 mln 
miejsc pracy.

•  Zdaniem firmy analitycznej Oxford Analytica wpływ 
na PKB wyniesie 1,4%.

•  Międzynarodowa Organizacja Pracy przewiduje, że 
dzięki Planowi inwestycyjnemu dla Europy powstanie 
1,8 mln miejsc pracy.

Ekonomiści EBI intensywnie pracują nad dostosowaniem 
i dopracowaniem modelu do potrzeb oceny oddziały-
wania transakcji Banku wspieranych w ramach Planu in-
westycyjnego dla Europy, a także nad uzyskaniem kon-
kretnych danych dotyczących oddziaływania wszystkich 
kredytów EBI. „To skomplikowany, bardzo złożony mo-
del, który pozwala oszacować ogólne skutki gospodar-
cze, a nie tylko efekt bezpośredni” – powiedziała Debora 
Revoltella. „Należy jednak zaznaczyć, że wnikliwa analiza 
pozwoliła nam jednoznacznie określić pozytywne skutki 
działalności Banku”.



Inwestycje quasi-kapitałowe są ważnym 
narzędziem pomagającym EBI w realizacji 
Planu inwestycyjnego dla Europy.
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Zaczynamy wspierać małe,  
obarczone dużym ryzykiem, a przy tym 

niezwykle innowacyjne projekty.
Adrian Kamenitzer, dyrektor ds. kapitału własnego, 

nowych produktów i transakcji specjalnych w EBI

Nowe struktury  
dostosowane do  
nowych wyzwań

Ultracienka folia fotowoltaiczna na linii 
produkcyjnej w firmie Heliatek. Folia 
waży 500 g na metr kwadratowy, a jej 
grubość jest mniejsza niż milimetr.



P roblem nr 1: przedsiębiorstwa chcą zmniejszać swój 
„ślad węglowy”, w związku z czym zależy im na wy-
twarzaniu własnej energii odnawialnej. Trudność po-

lega na tym, że w dzielnicach biznesowych dużych miast 
brakuje wolnej przestrzeni – nie można przecież wybudo-
wać farmy wiatrowej przy dworcu Liverpool Street w Lon-
dynie czy elektrowni słonecznej w paryskiej La Défense.

Rozwiązanie: utworzona przy Uniwersytecie Technicz-
nym w Dreźnie firma Heliatek opracowała specjalną fo-
lię, którą można pokrywać elewacje budynków w celu 
przekształcania energii słonecznej w elektryczną.

Problem nr 2: wdrożenie nowej technologii wymaga fi-
nansowania. Rozwiązanie: inwestycja quasi-kapitałowa 
EBI o wartości 20 mln EUR.

Wbrew pozorom nie jest to łatwe. Specjaliści ds. finanso-
wania z EBI przez wiele lat szukali sposobu na stworzenie 
struktury transakcji, dzięki której nowe, innowacyjne fir-
my mogłyby uzyskać niezbędny kapitał, a jednocześnie 
nie musiałyby się bardziej koncentrować na spłacie za-
dłużenia niż na rozwoju własnej działalności.

Instrumenty quasi-kapitałowe są już od paru lat dostęp-
ne w arsenale EBI, ale wcześniej były stosowane jedynie 
w ograniczonym zakresie. Dopiero po uruchomieniu Pla-
nu inwestycyjnego dla Europy stały się jednym z głów-
nych elementów przyjętej przez Bank strategii rozsze-
rzania inwestycji wyższego ryzyka w przedsiębiorstwa, 
którym wcześniej nie przysługiwałoby finansowanie  
z EBI. „Zaczynamy wspierać małe, obarczone dużym ry-
zykiem, a przy tym niezwykle innowacyjne projekty” 
– powiedział Adrian Kamenitzer, dyrektor ds. kapitału 
własnego, nowych produktów i transakcji specjalnych. 
„Oznacza to, że EBI musi zmienić sposób działania, aby 
dostosować się do nowego rodzaju transakcji i wykorzy-
stać ich potencjał w najpełniejszym zakresie”.

Udzielona w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy 
gwarancja z budżetu UE, którą administruje EBI, ma na 
celu wspieranie finansowania innowacyjnych przedsię-
biorstw. Jest to konieczne, ponieważ banki komercyjne 
zwykle podchodzą do tego typu firm z dużą nieufnością 
i uważają inwestowanie w nie za zbyt ryzykowne. Jedno-
cześnie stwarzanie warunków do rozwijania nowych kon-
cepcji ma duże znaczenie dla przyszłości Europy. Ta for-
ma działalności jest dla EBI czymś nowym, ale znakomicie 
wpisuje się w dotychczasową rolę Banku związaną z wy-
pełnianiem luk na rynku.

Bank zalicza transakcje obarczone wyższym ryzykiem do 
kategorii „działań nadzwyczajnych”. Założenia Banku na 
2017 rok przewidują zintensyfikowanie tego rodzaju dzia-
łań w miarę usprawniania procedur będących podstawą 
transakcji quasi-kapitałowych i innych nowych struktur. 
Wydział Banku odpowiedzialny za kapitał wzrostu i finan-
sowanie innowacyjności otrzymał już tysiąc wniosków  
o finansowanie od innowacyjnych przedsiębiorstw. 
Zgodnie z planem wartość transakcji w tym obszarze ma 
do połowy 2018 roku osiągnąć poziom 1 mld EUR.

„To dla nas bardzo dobry moment” – powiedział szef wy-
działu Christo Stojkow. „Współpracujemy z nowymi klien-
tami, którzy wcześniej nie otrzymaliby kredytu z EBI. Po-
magamy innowacyjnym firmom, co jest możliwe w dużej 
mierze właśnie dzięki produktowi quasi-kapitałowemu”.

Na rynku, na którym działa EBI, instrument quasi-kapita-
łowy jest produktem wyjątkowym. Jego zadaniem jest 
wypełnienie luki na rynku, która dotyka około 2,5 tys. 
średniej wielkości firm w Europie potrzebujących wspar-
cia finansowego w wysokości od 10 mln do 17 mln EUR. 
Poniżej wyjaśniamy, jak działa ten instrument.

EBI udziela innowacyjnej firmie kredytu długotermino-
wego. Jego równomierna spłata wyczerpałaby zasoby  
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finansowe firmy właśnie wtedy, gdy musi ona inwesto-
wać w badania i rozwój. Alternatywa w postaci inwestycji 
kapitałowej spowodowałby z kolei rozwodnienie zysków 
dla osób, które ponosiły ryzyko związane z finansowa-
niem w początkowych latach rozwoju. W tej sytuacji roz-
wiązaniem jest instrument quasi-kapitałowy, który po-
zwala uzyskać kapitał podwyższonego ryzyka bez efektu 
rozwodnienia, przynoszący inwestorom zyski zależne od 
wyników przedsiębiorstwa – tak samo, jak w przypadku 
inwestycji kapitałowej.

Opracowanie powyższego produktu zajęło sporo czasu. 
Stojkow i jego współpracownicy z różnych jednostek EBI 
musieli stworzyć nową dokumentację i nowe umowy,  
a także zmienić relacje między poszczególnymi dyrekcja-
mi Banku. Kierownictwo Banku zatwierdziło też na po-
trzeby transakcji zawieranych w ramach Planu inwesty-
cyjnego dla Europy zupełnie nową strategię kapitałową. 
Poniżej przedstawiono kilka pierwszych transakcji quasi-
-kapitałowych, które dobrze ilustrują, jakie przedsiębior-
stwa potrzebują tej formy finansowania:

•  Archos. Francuska firma z branży elektronicznej otrzy-
mała 12 mln EUR na opracowanie sieci obsługującej „In-
ternet rzeczy”.

•  Canatu. Transakcja o wartości 12 mln EUR pozwoliła sfi-
nansować prace rozwojowe nad elastycznymi ekranami 
prowadzone przez fińską firmę.

•  Ultimaker. Kredyt w wysokości 15 mln EUR wsparł prace 
badawczo-rozwojowe w holenderskiej firmie produku-
jącej drukarki 3D.

Jak dotąd większość transakcji quasi-kapitałowych za-
warto w ramach programów EBI takich jak InnovFin Mid 
Cap Growth Finance. Przewiduje się jednak, że instru-
menty quasi-kapitałowe będą coraz częściej ważnym 
elementem transakcji zawieranych w ramach Planu in-
westycyjnego dla Europy, co umożliwi również Bankowi 
zwiększenie wartości inwestycji z uwagi na gwarancję  
z budżetu UE.

Pierwsza transakcja quasi-kapitałowa w ramach Planu inwe-
stycyjnego dla Europy została zawarta w 2016 roku w Grecji –  
tzn. w rejonie Europy, w którym EBI zaznaczył już silnie swo-
ją obecność. Tym razem nie chodziło jednak o podłączenie 
lodówki do Internetu ani zaprojektowanie ekranu wszywa-
nego w rękaw koszuli. Recz dotyczyła... kiełbasek.

Firma Creta Farms – jeden z największych w Grecji 
producentów wędlin – przeznacza na poszukiwanie  

innowacyjnych metod produkcji zdrowszych wyrobów 
mięsnych pięciokrotnie większe środki niż inne firmy  
z tej branży, a ponadto złożyła w ostatnich pięciu latach 
20 wniosków patentowych. Najważniejszym wynalaz-
kiem firmy jest złożona, autorska technologia pozwalają-
ca usuwać z wędlin nasycone tłuszcze zwierzęce i wstrzy-
kiwać w ich miejsce oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
która zawiera tłuszcze nienasycone. Dzięki temu wyroby 
mięsne są zdrowsze, ponieważ zawierają mniej „złego” 
cholesterolu, a przy tym pozostają smaczne.

„Jedząc nasze wędliny, można oddawać się przyjemności 
bez nadmiernego poczucia winy” – powiedział Konstan-
tinos Frouzis, dyrektor generalny firmy mającej siedzibę  
w Retimno na Krecie. „W ten sposób łączymy przyjemne 
z pożytecznym”.

Transakcja quasi-kapitałowa z Creta Farms – opiewająca 
na kwotę 15 mln EUR – pomoże firmie w wejściu na ko-
lejne rynki zagraniczne, a także umożliwi prowadzenie 
dalszych prac badawczo-rozwojowych mających na celu 
wprowadzenie technologii „oliwkowania” na światowy 
rynek przekąsek.

„Inwestorzy mają obecnie duże wątpliwości co do lo-
kowania środków w Grecji, ale transakcja ta dowodzi, że 
greckie firmy mogą być budowane na bardzo solidnych 
fundamentach” – dodał Frouzis.

Transakcja z Creta Farms była jedną z 23 transakcji quasi-
-kapitałowych zawartych w 2016 roku. Stojkow przewi-
duje, że w 2017 roku będzie ich 40. Dzięki gwarancji z bu-
dżetu UE udzielonej w ramach Planu inwestycyjnego dla 
Europy jego zespół będzie mógł zwiększyć łączną war-
tość transakcji do 50 mln EUR, co jest kwotą wystarczają-
cą do wspierania prac badawczo-rozwojowych również 
w większych przedsiębiorstwach.

Celem Planu inwestycyjnego jest wykorzystanie środ-
ków EBI i gwarancji z budżetu UE do realizacji trans-
akcji, które w przeciwnym razie nie zostałyby ob-
jęte finansowaniem. Ze względu na podwyższone 
ryzyko charakterystyczne dla innowacyjnych przed-
siębiorstw oraz zbliżoną do inwestycji kapitałowych 
formę generowania zysku dla inwestorów nowe 
transakcje jednoznacznie spełniają kryterium „dodat-
kowości”. Stojkow zauważa, że z powyższych wzglę-
dów niektóre kredyty quasi-kapitałowe oczywiście się 
nie zwrócą. „Gdyby można było wybierać tylko zwy-
cięzców, to każdy inwestowałby w nich pieniądze.  
Z punktu widzenia polityki są to znakomite inwestycje. 
Dlatego warto podjąć ryzyko”.
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 Kredyty o wartości 659 mln EUR dla producentów oprogramowania (102 mln EUR w 2015 roku)

 11 mln nowych i zmodernizowanych łączy cyfrowych o bardzo dużej szybkości

 890 tys. studentów korzystających z ulepszonej infrastruktury

 W tym 770 tys. na terenie UE

na zwiększanie  innowacyjności  
i podnoszenie kwalifikacji

13,5

Drukarka marki Heidelberger  
Druckmaschinen działająca  

w zakładzie firmy w Heidelbergu



Sklep „mymuesli” przy uroczej Hauptstrasse  
w Heidelbergu znajduje się na obrzeżach zabytko-
wej starówki, naprzeciwko położonego po drugiej 

stronie rzeki Neckar najstarszego niemieckiego uniwer-
sytetu. Jednocześnie sklep ten korzysta z najnowocze-
śniejszych rozwiązań w dziedzinie druku cyfrowego i in-
nowacji przemysłowych.

Na tyłach przestronnego i widnego lokalu, za różowymi  
i żółtymi pojemnikami z ekologicznymi płatkami owsia-
nymi i owocami leśnymi, znajduje się maszyna z czarnego 
szkła – wyższa od człowieka i szeroka jak automat sprze-
dający napoje. Klient wybiera puszkę muesli na prezent,  
a ubrany w różową koszulę pracownik sklepu wsuwa ją 
do czarnej maszyny. Następnie klient wpisuje na ekra-
nie dotykowym własny tekst i dodaje na przykład zdję-
cie swoich dzieci. Wewnątrz maszyny puszka przetacza 
się pod świecącą na fioletowo lampą, która jest tak na-
prawdę nowatorską drukarką atramentową. Po kilku se-
kundach sprzedawca wręcza klientowi spersonalizowaną 
puszkę muesli z nadrukowanym tekstem i zdjęciem.

Nadruk mógłby brzmieć następująco: „Konkurencyj-
ność Europy na rynku druku cyfrowego zależy od firmy  
Heidelberger Druckmaschinen AG”. To właśnie ta fir-
ma wyprodukowała elegancką czarną maszynę pracu-
jącą na tyłach sklepu „mymuesli”. Producent maszyn 
drukarskich przesuwa również granice w dziedzinie cy-
frowej automatyki przemysłowej. Dziedzina ta ma klu-
czowe znaczenie dla przyszłości gospodarczej Euro-
py, ponieważ świat wchodzi w erę tak zwanej „czwartej  
rewolucji przemysłowej”, w której coraz częściej to ma-
szyny, a nie ludzie będą podejmować decyzje na szcze-
blu operacyjnym.

Muesli a przyszłość  
druku cyfrowego

Firma Heidelberger Druckmaschinen reprezentuje barwy Europy  
w wyścigu technologicznym, którego celem jest tworzenie 

szybszych i bardziej wydajnych systemów druku cyfrowego oraz 
znajdowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających 
samodzielne funkcjonowanie zakładów produkcyjnych.

„Tak wygląda przemysł w wersji 4.0” – uważa Jason Oli-
ver, dyrektor ds. technologii cyfrowych w firmie Heidel-
berger Druckmaschinen. „Firma Heidelberger Druckma-
schinen radykalnie zmienia przyszłość swojej branży. 
Uważamy, że naszą przyszłością są technologie cyfrowe”.

To rozsądne posunięcie, którym firma Heidelberger 
Druckmaschinen otwiera przed sobą nowy kierunek 
rozwoju po latach trudności wynikających z zapaści 
na rynku maszyn drukarskich i ogólnej dekoniunktury 
spowodowanej kryzysem finansowym z 2008 roku. Fir-
ma jest światowym liderem w dziedzinie tradycyjnego 
druku offsetowego – który polega na przenoszeniu far-
by drukarskiej na opakowanie przy użyciu płyty lub cy-
lindra – ale zależy jej również na uzyskaniu mocniejszej 
pozycji na rozwijającym się rynku druku cyfrowego. 
Druk cyfrowy nie wymaga nanoszenia farby drukarskiej 
na formę drukową, co ułatwia ewentualną obróbkę  
i modyfikację obrazu na ekranie komputera.

Z drugiej strony w przypadku większych nakładów 
druk cyfrowy jest droższy i bardziej czasochłonny niż 
offsetowy. Dlatego jednym z wyzwań, przed jakimi sta-
je firma Heidelberger Druckmaschinen w wyścigu z ry-
walami, jest obniżanie kosztów i zwiększanie szybkości 
drukowania tą techniką.

To właśnie w związku z przejściem z technologii off- 
setowej na cyfrową firma zwróciła się do EBI o udzie-
lenie kredytu na sfinansowanie prac badawczo- 
-rozwojowych. W marcu 2016 roku Bank Unii Europej-
skiej podpisał umowę dotyczącą udzielenia kredytu 
w wysokości 100 mln EUR ze środków Planu inwesty-
cyjnego dla Europy. „Aby utrzymać swoją pozycję na  
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rynku, firma musi reagować na zmieniające się potrze-
by klientów” – powiedział Franz Derler, inspektor kre-
dytowy EBI przygotowujący transakcję. „Dlatego tak 
ważne są inwestycje w badania i rozwój”.

Gwarancja z budżetu UE udzielona w ramach Planu in-
westycyjnego dla Europy ma na celu wspieranie inno-
wacji technicznych w przedsiębiorstwach europejskich. 
Przykładem takiej inwestycji jest kredyt udzielony firmie  
Heidelberger Druckmaschinen. Z przeprowadzonych 
przez ekonomistów EBI badań, których wyniki opubliko-
wano w lutym 2016 roku, wynika, że Europa potrzebuje 
dodatkowych 130 mld EUR rocznie, aby osiągnąć przyję-
ty przez Unię Europejską cel dotyczący przeznaczania 3% 
PKB na prace badawczo-rozwojowe, co pozwoliłoby nam 
zbliżyć się do wskaźników inwestycji B+R innych czoło-
wych gospodarek. Ponadto aby nadążyć za rozwojem 
zaawansowanych technologii produkcyjnych, Europa bę-
dzie musiała wydać 90 mld EUR.

Heidelberger Druckmaschinen nie zamierza rezygno-
wać z silnej pozycji na rynku tradycyjnego druku off-
setowego, ponieważ większość obrotów na wartym  
400 mld EUR rynku usług drukarskich wciąż generuje 
właśnie ta technologia. Firma nie jest przy tym osamot-
niona w swoich wysiłkach, gdyż opracowuje nowe pro-
dukty we współpracy z koncernami Ricoh i Fujifilm, któ-
re mają siedzibę w Japonii – będącej liderem w dziedzinie 
technologii druku cyfrowego.

Firma nie zajmuje się wyłącznie produkcją maszyn dru-
karskich. Z konieczności jest również producentem opro-
gramowania, ponieważ jej inżynierowie piszą programy 
niezbędne do działania oferowanych maszyn. „Chcemy 
zapewnić klientom narzędzia, dzięki którym będą mogli 
zdecydować, czy w danym przypadku opłacalne jest za-
stosowanie techniki offsetowej czy cyfrowej” – wyjaśnia 
Jason Oliver. „Docelowo chcemy stworzyć system, który 
będzie mógł samodzielnie podejmować decyzje co do 
wyboru właściwej opcji”.

W przyszłości programy pisane przez inżynierów opro-
gramowania z firmy Heidelberger Druckmaschinen 
umożliwią personalizowanie procesów produkcyjnych  
w taki sam sposób, jak w przypadku puszek z muesli 
sprzedawanych na starówce w Heidelbergu.
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Tak wygląda przemysł 
 w wersji 4.0.

Jason Oliver, dyrektor ds. 
technologii cyfrowych w firmie 
Heidelberger Druckmaschinen

Manfred Seifert,  
specjalista ds. produktów  
w zakładzie  
w Heidelbergu, trzyma piłkę  
z nadrukiem  
wykonanym przez  
drukarkę swojej firmy.
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Planowana elektrociepłownia w Kilonii zapewni  
dostawy ciepła niezależnie od dostaw prądu i pozwoli  

zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 70%.

P odczas jazdy samochodem zimą ciepło wytwa-
rzane przez silnik ogrzewa wnętrze pojazdu, a po 
wyłączeniu silnika temperatura szybko spada. Aby 

ochronić się przed mrozem, kierowca musi pozostawić 
włączony silnik także podczas postoju przy drodze.

Wyobraźmy sobie teraz, że samochód jest ogromną 
elektrownią. Turbiny gazowe wytwarzają energię elek-
tryczną oraz – jako produkt uboczny – energię ciepl-
ną, która w większości standardowych elektrowni jest 
odprowadzana przez komin. W przypadku elektrocie-
płowni nadmiar ciepła jest wykorzystywany do ogrze-
wania – tak samo, jak w samochodzie. Gorąca woda tra-
fia za pośrednictwem systemu pomp i rurociągów do 
grzejników w domach i biurach odbiorców.

Co się jednak dzieje, jeśli zapotrzebowanie na energię 
elektryczną jest niewielkie, a na ciepło – bardzo duże? 
Zdarza się to na przykład w środku zimowej nocy, gdy 
światła są wyłączone, natomiast grzejniki pracują peł-
ną parą. W takiej sytuacji elektrociepłownia, aby utrzy-
mać produkcję ciepła, może być zmuszona do wytwa-
rzania elektryczności, na którą nie ma zapotrzebowania. 

Chyba, że przedsiębiorstwo energetyczne znajdzie inno-
wacyjny sposób na dostarczanie energii cieplnej zgodnie 
z wymaganiami odbiorców, a jednocześnie generowa-
nie energii elektrycznej tylko wtedy, gdy jest potrzebna. 
Właśnie tak będzie działać nowa elektrociepłownia, któ-
rą Stadtwerke Kiel planuje uruchomić w 2018 roku.

Nawet po wyłączeniu turbin nadmiar gorącej wody bę-
dzie przechowywany w wysokim na 60 metrów zbior-
niku, z którego woda ta będzie stopniowo pobierana 
w celu ogrzania budynków w mieście. Nowy obiekt bę-
dzie wytwarzał energię elektryczną dla 250 tys. domów 
oraz cieplną dla 70,5 tys. odbiorców, emitując przy 
tym o 70% mniej dwutlenku węgla niż dotychczasowa 
elektrownia węglowa. „To najnowocześniejsze, praw-
dziwie przełomowe rozwiązanie” – powiedział Bran-
ko Cepuran, inspektor kredytowy EBI, który pracował 
nad kredytem w wysokości 105 mln EUR przyznanym 
we wrześniu spółce Stadtwerke Kiel z wykorzystaniem 
gwarancji z budżetu UE udzielonej w ramach Planu in-
westycyjnego dla Europy. „Bank przykłada dużą wagę 
do wspierania tego rodzaju innowacji w europejskim 
przemyśle”.

Niskoemisyjne  
ogrzewanie i oświetlenie

Mikroorganizmy ratujące dzieci
W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa Zika w obu Amerykach 

priorytetem stało się znalezienie właściwej szczepionki – zwłaszcza z uwagi na ryzyko, na 
jakie wystawione są dzieci kobiet zarażonych tym wirusem podczas ciąży. Największym 
wyzwaniem jest w tym przypadku zapewnienie, aby szczepionka – zawierająca zwykle 
czynnik podobny do zwalczanej choroby – nie była sama w sobie szkodliwa dla płodu. 
Odpowiedzią może być „oczyszczona szczepionka inaktywowana”, nad którą pracuje 

założona w Lyonie firma Valneva. Szczepionki inaktywowane wykorzystują czynnik 
chorobotwórczy, taki jak wirus czy bakteria, który został unieszkodliwiony przy użyciu 

środków chemicznych, wysokiej temperatury lub promieniowania, ale nadal pobudza układ odpornościowy do 
walki z chorobą. Nawet jeśli czynnik chorobotwórczy zawarty w szczepionce przeniknie przez barierę łożyskową, nie 

spowoduje zainfekowania płodu, ponieważ został inaktywowany. Opracowywana przez firmę szczepionka przeciw 
wirusowi Zika wykazuje się jak dotąd – zgodnie ze słowami wicedyrektora Francka Grimauda – „znakomitą czystością”. 
Aby pomóc firmie Valneva w ukończeniu badań, EBI udzielił jej w czerwcu 2016 roku kredytu w wysokości 25 mln EUR. 

Kwota ta posłuży również do wspierania badań nad szczepionką przeciw boreliozie.
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Duże inwestycje w świetlaną przyszłość 

Bank przeznaczył 3,7 mld EUR na realizację 46 projektów 
związanych ze szkolnictwem w 28 państwach. Poniżej 
przedstawiamy wybrane inwestycje:

•  W ramach kredytu w wysokości 100 mln EUR dla University 
College Cork wyasygnowano 27 mln EUR na pierwszą 
fazę budowy parku nauki i innowacji (Cork Science and 
Innovation Park), a na infrastrukturę związaną z projektami  
w dziedzinie opieki zdrowotnej i innowacji przeznaczono  
37 mln EUR. Bank zainwestował też 200 mln EUR  
w 71 irlandzkich szkół liczących łącznie 44 tys. uczniów. 
Jest to największy kredyt udzielony przez EBI placówkom 
edukacyjnym w Irlandii.

•  Kredyt w wysokości 100 mln GBP dla Newcastle University 
obejmuje 58 mln GBP na budowę siedziby wydziału urbanistyki 
oraz 40 mln GBP na budowę narodowego ośrodka naukowo-
-innowacyjnego prowadzącego badania nad starzeniem się 
(National Ageing Science and Innovation Centre). Ponadto EBI 
wesprze budowę siedmiu nowych szkół średnich w Yorkshire, 
do których będzie uczęszczać ponad 8,5 tys. uczniów.

•   W uzupełnieniu kwoty 940 mln EUR alokowanej w 2015 
roku EBI przeznaczy dalszych 530 mln EUR na inwestycję 
realizowaną przez włoskie władze państwowe, która 
przyniesie korzyści ponad 500 tys. uczniów. Inwestycja 
ta obejmuje modernizację infrastruktury, zwiększenie 
efektywności energetycznej oraz poprawę bezpieczeństwa 
(między innymi poprzez budowę zabezpieczeń 
antysejsmicznych). Wśród projektów finansowanych przez 
EBI na jednej z najlepszych włoskich uczelni – rzymskim 
uniwersytecie La Sapienza – należy wymienić budowę 
nowych bibliotek oraz remont budynku administracyjnego  
i kampusu wydziału architektury.

Fiński start-up AW-Energy 
pozyskuje energię 
elektryczną z fal morskich 
u wybrzeży Portugalii.

Nurek, który dostrzegł  
wokół siebie energię

Rauno Koivusaari  
nad wodą

Z awodowy nurek Rauno Koivusaari dokonał 
przez przypadek przełomowego odkrycia. 
W 1993 roku Fin uczestniczył w ekspedy-

cji nurkowej w rejonie półwyspu Porkkala nad 
Zatoką Fińską. Zdał sobie wówczas sprawę, że 
ogromną siłę fal morskich można wykorzystać 
do wytwarzania energii elektrycznej. Owocem 
tego odkrycia jest stworzony przez AW-Energy 
przetwornik energii o nazwie WaveRoller, któ-
rego skuteczność potwierdziły dwuletnie próby 
w portugalskim Peniche. „Dojście do obecnego 
etapu zajęło nam dużo czasu” – powiedział Rau-
no Koivusaari. „Cieszę się jednak, że nie zrezygno-
wałem na początku z realizacji tego pomysłu”.

Urządzenie WaveRoller działa niedaleko brzegu, 
w wodzie o głębokości 12–14 m. Jest to optymal-
ne miejsce, które pozwala wykorzystać siłę spię-
trzonych fal, a jednocześnie uniknąć najgwał-
towniejszych sztormów. AW-Energy szacuje, że 
jeden przetwornik WaveRoller o mocy 350 kW 
może zaspokoić potrzeby energetyczne 440 go-
spodarstw domowych w Peniche. Firma rozpo-
częła również realizację projektów w starannie 
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for competitiveness

Światła, kamera, Plan inwestycyjny
Szwedzki koncern medialny, który stworzył między innymi seriale „Beck” i „Wallander”, stara się 

zwiększyć swoją obecność w mediach cyfrowych.

Wyobraźmy sobie program, w którym emerytowany narciarz biegowy zmaga się z medalistą olimpijskim 
w zapasach bądź gra w tenisa z dawnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych lub w hokeja z graczem 

drużyny zdobywców Pucharu Stanleya. Albo komedię o żarliwym pastorze, któremu powierzono opiekę nad 
starzejącą się parafią w małym miasteczku. Czy to przepis na telewizyjne przeboje? Szefowie koncernu Bonnier 

uznali, że tak. Właśnie te programy – emitowane na kanałach koncernu – cieszyły się w 2016 roku największą 
popularnością wśród szwedzkich widzów. Pomimo ekspansji globalnych spółek medialnych, takich jak Amazon 

czy Netflix, nadal istnieje duże zapotrzebowanie na programy lokalne, o ile są dostępne za pośrednictwem 
wygodnych urządzeń cyfrowych. „Coraz więcej mieszkańców Skandynawii mówi po angielsku, w związku  

z czym zanika bariera językowa utrudniająca oglądanie programów produkowanych za granicą” – powiedział 
Anders Bohlin, zastępca doradcy ds. gospodarczych w wydziale EBI ds. gospodarki cyfrowej. „Jednocześnie 

jednak widzowie nadal chcą oglądać miejscowych aktorów i wykonawców, a nie tylko hollywoodzkie gwiazdy. 
Zależy im też na programach osadzonych w lokalnych realiach”. W związku z tym koncern Bonnier zaciągnął 

w EBI kredyt w wysokości 100 mln EUR (wsparty gwarancją z budżetu UE w ramach Planu inwestycyjnego dla 
Europy) na rozwój zaawansowanych platform cyfrowych i tworzenie skandynawskich programów.  

„U podstaw naszej działalności leżą warsztat dziennikarski, wiedza i umiejętność opowiadania ciekawych 
historii” – powiedział prezes koncernu Carl-Johan Bonnier. „Nie zamierzamy z tego rezygnować. Jednocześnie 

zdajemy sobie sprawę, że nasze materiały coraz częściej docierają do odbiorców za pośrednictwem  
platform mobilnych”.

wybranych strefach przybrzeżnych w Portugalii, Fran-
cji, Irlandii i Chile. Plany na najbliższe cztery lata prze-
widują sprzedaż ponad 50 urządzeń WaveRoller. Aby 
umożliwić stworzenie pierwszego urządzenia przysto-
sowanego do zastosowań komercyjnych i przyspieszyć 
wdrażanie nowej technologii, EBI przyznał w lipcu kre-
dyt w wysokości 10 mln EUR.

Niewykorzystane źródło  
czystej energii

Podstawowym elementem przetwornika WaveRoller jest 
stalowa płyta o wymiarach 18 × 10 m umocowana zawia-
sami do podstawy osadzonej na dnie morza. Płyta poru-
sza się wahadłowo pod wpływem ruchu fal, napędzając 
hydrauliczny układ odbioru mocy, który z kolei napędza 
generator elektryczny. Wytworzona w ten sposób ener-
gia elektryczna trafia następnie – za pośrednictwem ka-
bla podmorskiego – do sieci energetycznej na lądzie.

Chociaż potencjał energetyczny fal morskich jest znany 
od dawna, rozwój tego sektora hamowały obawy zwią-
zane z nieprzewidywalnością wzburzonego morza. 
Stosowane technologie były kosztowne i podatne na 
uszkodzenia, niełatwo było też pozyskać środki finanso-
we. „Kredyty bankowe nie były dostępne, dopóki spra-
wą nie zainteresował się EBI” – powiedział Mikael Mar-
tikainen, dyrektor ds. komunikacji w firmie AW-Energy.  

„Można powiedzieć, że technologia wykorzysta-
nia energii fal morskich pozostaje o 10, a nawet 20 lat  
w tyle za energetyką wiatrową i słoneczną”.

Specjaliści uważają, że fale morskie są największym nie-
wykorzystanym źródłem czystej energii odnawialnej na 
świecie. Potencjał tej technologii jest większy niż łączna 
moc wytwórcza wszystkich działających obecnie elek-
trowni opalanych paliwami kopalnymi w Europie. „Energia 
fal morskich może zaspokoić co najmniej jedną dziesią-
tą potrzeb energetycznych świata” – dodał Martikainen. 
Dzięki swojej przewidywalności fale mogą być cennym 
uzupełnieniem innych źródeł energii odnawialnej.

Konserwacja systemu jest stosunkowo prosta. Prze-
tworniki WaveRoller są wyposażone w duże zbiorniki 
balastowe, które napełnia się powietrzem, aby urzą-
dzenie unosiło się na wodzie i można je było odholo-
wać na miejsce instalacji. Następnie zbiorniki są napeł-
niane wodą, aby osadzić urządzenie na dnie. W trakcie 
normalnej eksploatacji przetwornik energii fal mor-
skich pozostaje zanurzony, ale można go unieść na po-
wierzchnię w celu wykonania prac konserwacyjnych –  
wystarczy tylko ponownie napełnić zbiorniki balasto-
we powietrzem. Oznacza to, że naprawa nie wymaga 
skomplikowanych, kosztownych i potencjalnie niebez-
piecznych operacji podwodnych, co jest znakomitą 
wiadomością dla nurka, który wynalazł tę technologię.

INNOWACYJNOŚĆ 
jako podstawa konkurencyjności
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Duże wsparcie dla MAŁYCH  
i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

dla małych i średnich przedsiębiorstw

33,7

Georgia i Niki Kafkalia  
w swoim zakładzie  
mięsnym we wsi Agros

 Wsparcie ze strony Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w wysokości 9,45 mld EUR

 300 tys. MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji objętych wsparciem

 4,4 mln miejsc pracy utrzymanych w MŚP i przedsiębiorstwach o średniej kapitalizacji

mldEU
R
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Wraz z kryzysem nastały trudne czasy, ale dopóki  
masz gdzie pracować, możesz jakoś ułożyć sobie życie.

Niki Agatokleus, właścicielka firmy Niki’s Sweets w Agros

Mała wioska  
i wielki bank

Agros otrzymuje niezbędną 
pomoc dla małych firm 

rodzinnych, które ucierpiały  
na skutek kryzysu  

bankowego na Cyprze.

G óry Troodos – najwyższy łańcuch górski na Cyprze –  
otulają ze wszystkich stron małą wioskę Agros, 
tworząc naturalny amfiteatr otoczony terasami po-

rośniętymi winoroślą i różami. Wysokie szczyty nie ochro-
niły jednak tysiąca mieszkańców tej miejscowości przed 
kryzysem finansowym, który dotknął całą wyspę.

W latach 2011–2013 skutki kryzysu odczuły szczegól-
nie mocno małe firmy. Od tego czasu Europejski Bank 
Inwestycyjny znacznie zwiększył wartość kredytów 
udzielanych na Cyprze, a wśród beneficjentów zwięk-
szonej pomocy znaleźli się właściciele małych firm  
z Agros. „Gdyby nie kredyty, byłoby nam naprawdę 
ciężko” – powiedziała Georgia Kafkalia, która prowadzi 
razem z rodzicami i siostrą niewielką wytwórnię wędlin.

Kredyty EBI dla Cypru są dostępne głównie za pośred-
nictwem lokalnych banków i kas spółdzielczych, które 
utrzymują bliskie kontakty z właścicielami małych firm –  
takimi jak rodzina Kafkalia. Dzięki kredytom dla małych 
przedsiębiorstw wartość wsparcia EBI dla Cypru wzro-
sła do 15% PKB tego państwa. „Wysokie oprocentowa-
nie, którego żądały lokalne banki, było dla małych firm  



poważnym problemem” – powiedział Nikos Iambides, 
inspektor kredytowy EBI na Cyprze. „Nasz Bank może 
zapewnić przedsiębiorstwom finansowanie ze znacznie 
niższym oprocentowaniem i dłuższym okresem zapa-
dalności, co przynosi bardzo pozytywne skutki”.

Lepsze warunki dla cypryjskich 
MŚP
Małe przedsiębiorstwa są kluczem do prawidłowego 
funkcjonowania każdej gospodarki. W niewielkiej wsi 
Agros ich sukces jest jeszcze ważniejszy, ale uzyska-
nie dostępu do środków finansowych niezbędnych do 
rozszerzania działalności bądź modernizowania wy-
posażenia nie jest wcale łatwe. Rodzina Kafkalia po-
trzebowała 80 tys. EUR na zakup nowych urządzeń do 
wędzarni oraz nowego oprogramowania i sprzętu do 
prowadzenia rachunkowości i fakturowania. Firma bu-
duje relacje z klientami od ponad 40 lat, ale – jak wy-
jaśnia Georgia Kafkalia – musi nadal inwestować, aby 
utrzymać się na rynku.

Nawet firmy, które dobrze radziły sobie w okresie kryzy-
su finansowego, odczuły skutki późniejszego wzrostu 
stóp procentowych. Kostas Tsiakkas i jego żona założy-
li 28 lat temu wytwórnię win, która zatrudnia obecnie  
11 osób. W pierwszym roku po wybuchu kryzysu firma 
zanotowała wzrost sprzedaży, ale gdy musiała zainwe-
stować w remont niektórych teras i instalacji irygacyj-
nych, miejscowe banki zażądały odsetek na poziomie 
9%.
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Niki Agatokleus  
przygotowuje  
tradycyjne cypryjskie  
słodycze w swoim  
zakładzie w Agros.



Wrachimis wychował się na wsi i czuje więź z małymi 
firmami z Agros oraz innych niewielkich miejscowości. 
„Jestem silnie związany z tymi miejscami. Bardzo mi za-
leży na ochronie tradycyjnego stylu życia”.

Wyspiarskie tradycje
Małe przedsiębiorstwa często stoją na straży cypryj-
skich tradycji. We wsi Agros Niki Agatokleus nadal wy-
twarza „łyżeczkowe słodkości” – tradycyjne desery 
przygotowywane z gotowanych w gęstym syropie wi-
śni, arbuzów, pigwy, orzechów włoskich lub owoców 
dzikiej róży, podawane z gęstą, mocną kawą. Jej zakład 
przetwarza tradycyjnymi metodami 200 ton owoców 
rocznie i produkuje syropy o smaku waniliowym, cyna-
monowym oraz goździkowym. Firma zatrudnia 25 osób 
(głównie kobiety), a jej wyroby trafiają przeważnie do 
klientów na Cyprze. Roczny obrót wynosi 1 mln EUR.

Z myślą o zakupie nowego wyposażenia i remoncie 
niektórych budynków właścicielka zaciągnęła w kasie 
spółdzielczej Troodos Cooperative Credit Society kre-
dyt w wysokości 20 tys. EUR. „Inwestycje i rozwój są dla 
nas bardzo ważne” – podkreśliła Niki Agatokleus, która 
prowadzi firmę razem z mężem i dwoma synami. „Wraz 
z kryzysem nastały trudne czasy, ale dopóki masz gdzie 
pracować, możesz jakoś ułożyć sobie życie”.

Tsiakkas udał się zatem do miejscowej kasy spółdziel-
czej (Troodos Cooperative Credit Society), za pośrednic-
twem której uzyskał kredyt w wysokości 100 tys. EUR. 
Kredytodawcą był Cooperative Central Bank z siedzibą 
w Nikozji, który z kolei uzyskał środki finansowe od EBI. 
Oprocentowanie wyniosło 2,6%. „Kredyt ten otworzył 
mi oczy. Okazało się, że można uzyskać niższe oprocen-
towanie” – powiedział Tsiakkas. „Naszym problemem 
były od zawsze wysokie stopy procentowe”.

Sukces rynkowy firmy Tsiakkasa – produkującej obecnie 
160 tys. butelek wina rocznie – jest ważny dla lokalnej 
gospodarki, ponieważ większość przetwarzanych wi-
nogron pochodzi z pobliskich gospodarstw. Ma rów-
nież istotne znaczenie dla przyszłości rodziny Tsiakkasa. 
Dwaj z jego synów kształcą się już w dziedzinie winiar-
stwa i rolnictwa, a Tsiakkas oczekuje, że pozostali dwaj 
również pójdą w ich ślady.

Cooperative Central Bank pełni funkcję pośrednika mię-
dzy EBI a cypryjskimi kasami spółdzielczymi, które ofe-
rują kredyty w wysokości od 10 tys. do 100 tys. EUR. 
Każda z 18 kas spółdzielczych udzieliła już cypryjskim 
MŚP kredytów ze środków EBI. „Kredyty te przynoszą 
ogromne korzyści” – podkreśla dr Kostantinos Wrachi-
mis, kierownik ds. rozwoju produktów detalicznych  
w banku Cooperative Central Bank. „Agros leży z dala 
od dużych miast. Działają tam firmy rodzinne, które za-
trudniają miejscową ludność, a jednocześnie są ważne 
dla wielu innych przedsiębiorstw, ponieważ dostarczają 
im na przykład w mięso czy owoce”.
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Kostas Tsiakkas  
w piwniczce swojej wytwórni win  

w górach niedaleko Agros
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Francuski fundusz 
inwestujący w firmy 
powstające przy 
uczelniach pomaga 
wykorzystać w praktyce 
nowe metody leczenia 
chorób nowotworowych 
i cyfrowe technologie 
medyczne.

Z paryskich uczelni  
na rynek

H iszpanka Angelita Rebollo łączy zamiłowanie do 
dobrej zabawy i niepoprawny optymizm z bły-
skotliwym umysłem naukowca, z którego bez-

względnie korzysta na polu walki – w tym przypadku 
chodzi o walkę z komórkami nowotworowymi.

W swoim laboratorium przy Uniwersytecie Piotra i Ma-
rii Curie – położonym w zabytkowym szpitalu Pitié-Sal-
pêtrière niedaleko brzegu Sekwany w centrum Paryża 
– Angelita Rebollo opracowała technikę pozwalającą 
blokować określone funkcje białek powodujące prze-
kształcanie zdrowych komórek w komórki nowotwo-
rowe. Nowa metoda leczenia może pomóc osobom 
cierpiącym na cały szereg chorób, przy czym wstępne 

Należymy do pionierów, dlatego wszyscy 
przyglądają się naszej działalności i chcą 
zobaczyć, czy warto pójść w nasze ślady.

Philippe Tramoy, partner funduszu Quadrivium 1

Angelita Rebollo  
w swoim laboratorium 
w Paryżu
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wyniki wskazują, że w pierwszej kolejności posłuży do 
leczenia raka jajnika i najgroźniejszych typów raka pier-
si. O ile chemioterapia niszczy również wiele zdrowych 
komórek i powoduje w ten sposób liczne skutki ubocz-
ne, o tyle ukierunkowana terapia opracowana przez An-
gelitę Rebollo niszczy tylko komórki nowotworowe.

Badania w tym zakresie – rozpoczęte 17 lat temu w Ma-
drycie – doprowadziły do utworzenia firmy PEP-Therapy, 
którą Rebollo założyła razem z innymi naukowcami za-
trudnionymi w prestiżowych francuskich instytucjach na-
ukowych. Nazwa firmy pochodzi od molekuł, na których 
bazują prowadzone przez Rebollo badania – czyli pep-
tydów przenikających przez błonę komórkową i interfe-
rujących – a jej rola polega na przekształceniu wyników 
przełomowych badań naukowych w leki, które posłużą 
do ratowania życia ludzkiego. „Stworzyliśmy tę firmę, aby 
przenieść rezultaty badań ze stołu laboratoryjnego do 
szpitali” – powiedziała Rebollo. „Naszym celem jest opra-
cowanie molekuły, która pomoże bardzo wielu ludziom”.

Francuski fundusz inwestujący  
w firmy powstające przy  
uczelniach
Firma PEP-Therapy otrzymała wsparcie w wysoko-
ści 1 mln EUR od Quadrivium 1 – pierwszego we Fran-
cji funduszu inwestycyjnego oferującego kapitał za-
lążkowy na realizację projektów z dziedziny nauk 
przyrodniczych i technologii cyfrowych, które roz-
poczną się w dwunastu francuskich instytucjach nauko-
wo-badawczych bądź będą prowadzone we współpracy  
z nimi. Model ten został opracowany i przetestowany 
na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie umoż-
liwił powstanie kilku dużych przedsiębiorstw – takich 
jak Genentech czy Lycos. W ostatecznym rozrachunku 
uczelnia czerpie zwykle większe korzyści z samodziel-
nego rozwijania produktu niż ze sprzedaży licencji na 
jego rozwijanie dużemu przedsiębiorstwu. Udziały ka-
pitałowe w firmach powstających przy uczelniach za-
chęcają też naukowców do pozostawania na dotych-
czasowych stanowiskach, z których w przeciwnym 
razie mogliby zrezygnować na rzecz lepiej płatnej pracy  
w firmach prywatnych. W Europie model ten dobrze 

przyjął się w Wielkiej Brytanii, gdzie EBI wsparł nową fir-
mę utworzoną przy Imperial College.

Powyższe rozwiązanie nie było jednak do tej pory sto-
sowane we Francji. Fundusz Quadrivium – zarządza-
ny przez zespół firmy Seventure Partners i finanso-
wany przez kilku inwestorów, w tym spółkę zależną 
banku Caisse des Dépôts o nazwie Bpifrance – otrzymał 
w kwietniu wsparcie w wysokości 20 mln EUR ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, który 
specjalizuje się w ramach Grupy EBI w udzielaniu ma-
łym i średnim firmom finansowania opartego na kapi-
tale wysokiego ryzyka. Dzięki gwarancji z budżetu UE 
udzielonej w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy 
inwestycja EFI umożliwiła zwiększenie łącznej wartości 
środków dostępnych w ramach funduszu Quadrivium 1 
do 56 mln EUR. „Wprowadzenie tej koncepcji we Fran-
cji okazało się sporym wyzwaniem” – powiedział Philip-
pe Tramoy, partner funduszu Quadrivium zarządzający 
portfelem sektora nauk przyrodniczych. „Należymy do 
pionierów, dlatego wszyscy przyglądają się naszej dzia-
łalności i chcą zobaczyć, czy warto pójść w nasze ślady”.

Doświadczenia związane  
z tworzeniem firm przy uczelniach

Przed powołaniem funduszu Quadrivium 1 Philippe 
Tramoy zajmował się głównie transakcjami zawiera-
nymi z firmami ze Stanów Zjednoczonych w innych 
częściach Europy. Początkowo nie był wcale pewien, 
czy model tworzenia firm przy uczelniach sprawdzi 
się we Francji. „To tak naprawdę kwestia podejścia 
czy kultury. W świecie anglosaskim wartość firmy 
ocenia się w perspektywie przyszłych obrotów, na-
tomiast we Francji zwykle patrzy się na ostatnie trzy 
lata” – wyjaśnił Tramoy. „Inaczej mówiąc, ocenia się 
tylko powierzchnię wody, bez badania tego, co leży 
w głębinach”.

Tramoy uważa jednak, że jeśli inwestycje Quadrivium 
zakończą się sukcesem, podejście to ulegnie zmia-
nie. Fundusz zainwestował do tej pory w 10 spółek. 
Każda z nich rozpoczęła swoją działalność przy jed-
nej lub kilku z 12 instytucji naukowych związanych  
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z Quadrivium – od Sorbony (Université Paris IV) po-
przez Instytut Curie po ESPCI Paris.

Quadrivium 1 zamierza zainwestować tylko w 16–20 
spółek, ale Tramoy planuje również utworzenie dru-
giego funduszu. Działalność Quadrivium 1 skupia się 
na wspieraniu kolejnych etapów rozwoju spółek. Jest 
to ważne na przykład w przypadku nauk przyrodni-
czych, ponieważ w tej dziedzinie przeniesienie pro-
duktu „ze stołu laboratoryjnego do szpitali”, jak okre-
śliła to Angelita Rebollo, może potrwać wiele lat.

PEP-Therapy rozpoczyna właśnie badania mające po-
twierdzić bezpieczeństwo opracowanego przez fir-
mę preparatu. Rebollo i jej współpracownicy wiedzą, 
że zanim ich produkt trafi do aptek, może upłynąć 
nawet osiem lat, chociaż preparat będzie stosowany 
w szpitalach na etapie badań klinicznych.

„To długa droga” – potwierdził Antoine Prestat, bio-
log z tytułem MBA, który jest współzałożycielem  
i dyrektorem generalnym PEP-Therapy. „Dlatego 
ważne jest znalezienie funduszu takiego jak Quadri-
vium, który rozumie, jak przebiega cały proces”.

Angelita Rebollo doskonale zdaje sobie sprawę  
z aspektu ekonomicznego badań naukowych, ponie-
waż sama zrezygnowała z pracy w Madrycie z uwa-
gi na brak wystarczających środków na prowadze-
nie badań w Hiszpanii. Zanim osiedliła się w Paryżu, 
pracowała przez krótki czas w Niemczech i Belgii. 
„Inwestycja Quadrivium pozwala nam pokryć koszty 
kolejnych etapów prac rozwojowych” – powiedziała 
Rebollo. „Potrzebowaliśmy środków, aby odkryć na-
szą molekułę. Mamy nadzieję, że w przyszłości bę-
dzie ona ratować życie ludzkie”. Za to warto zapłacić 
każdą sumę.
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Duże wsparcie dla 
MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Jak złowić właściwy kredyt
Daj człowiekowi rybę, a będzie syty przez cały dzień. Daj mu kredyt 

pośredni dla wielu beneficjentów, a będzie karmił innych przez całe życie. 

PP Orahovica to przedsiębiorstwo rolnicze ze wschodniej Chorwacji, które 
zajmuje się uprawą orzechów laskowych, produkcją wina typu Riesling, 

wypasem krów i hodowlą karpi. Dawniej firma dowoziła żywe ryby  
z 1000-hektarowego stawu specjalnymi ciężarówkami. „Dostarczaliśmy 
10 ton ryb razem z 10 tonami wody. W ten sposób przy każdej dostawie 

marnowaliśmy 10 ton słodkiej wody” – powiedział Marko Rašić, prezes 
zarządu. Przewożenie kilku ton wody ze stawu rybnego wiąże się  

z określonymi kosztami – zarówno finansowymi, jak i ekologicznymi.  
W związku z tym dyrekcja PP Orahovica postanowiła powiększyć staw 

rybny do 4500 hektarów i wybudować na miejscu własną przetwórnię, aby uniknąć dalszego 
przewożenia żywych ryb. „Obecnie możemy dostarczać ryby w postaci filetów, mrożonek  

i różnych innych produktów, co oznacza, że generujemy wartość dodaną” – wyjaśnił Rašić. 
Firma zatrudniająca 1262 osoby otrzymała dotację w wysokości 1,4 mln EUR w ramach 

instrumentu pomocy przedakcesyjnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, a także kredyt 
w wysokości 4,4 mln EUR udzielony przez HBOR – chorwacki bank państwowy pełniący funkcję 

pośrednika EBI. W 2016 roku EBI zatwierdził zwiększenie o 150 mln EUR kredytu udzielonego 
bankowi HBOR, co oznacza dodatkowe środki dla przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji – 

takich jak PP Orahovica. „Otrzymaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę z niskim oprocentowaniem 
i długim okresem spłaty” – powiedział Rašić. W sumie EBI udostępnił bankowi HBOR środki w 
wysokości ponad 2 mld EUR, które posłużyły do wspierania MŚP i przedsiębiorstw o średniej 

kapitalizacji, a także projektów realizowanych przez sektor publiczny w obszarach przemysłu 
i turystyki oraz małych i średnich inwestycji infrastrukturalnych.

Pierwsze kroki w dziecięcych bucikach
W ostatnich latach asortyment obuwia dziecięcego poszerza 

się bardzo dynamicznie i obejmuje coraz więcej zdrowych, 
naturalnych opcji. Aby umożliwić mieszkańcom czeskiego Brna 
skorzystanie z bogatej oferty w tej dziedzinie, Lucie Prokešová 

zaciągnęła za pośrednictwem banku Komerční banka kredyt 
wsparty środkami unijnymi. Umowa z Komerční banka – zawarta 

w ramach instrumentu gwarancji kredytowych COSME – jest 
objęta wsparciem ze środków tzw. „okna dla MŚP” zarządzanego 

przez EFI w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy.

Lucie otworzyła swój sklep o nazwie Neobuto na początku 2016 
roku. Trafiają tu klienci – niekiedy nawet ze Słowacji  

i Austrii – którzy chcą zapoznać się z nowymi markami obuwia 
dziecięcego, wcześniej nieznanymi na czeskim rynku.  Ponadto 

Neobuto współpracuje z fizjoterapeutą dziecięcym, z którego 
pomocą rozszerza swoją ofertę obuwia i odpowiada na 

konkretne potrzeby – związane na przykład z płaskostopiem. 
Lucie planuje otworzyć w 2017 roku nowy oddział w Pradze.

Gospodarstwo 
rybackie firmy 
PP Orahovica 
we wschod-
niej Chorwacji
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INFRASTRUKTURA  
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na infrastrukturę19,7
 Moc wytwórcza elektrowni 5 600 MW 

 86% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

 41 tys. km wybudowanych lub zmodernizowanych linii energetycznych

 45 mln zamontowanych inteligentnych liczników

 Dostawy energii do 4 mln gospodarstw domowych

  Nowa lub zmodernizowana infrastruktura miejska i usługi komunalne dla 13 mln 
mieszkańców UE 

  55 mln osób w UE korzystających z infrastruktury udoskonalonej w ramach  
współfinansowanych programów  

  Większa o 980 mln liczba pasażerów  korzystających ze środków transportu  
sfinansowanych przez EBI

 Wyższy poziom opieki zdrowotnej dla 10 mln osób

  120 tys. gospodarstw domowych w nowych lub wyremontowanych lokalach 
socjalnych i tanich mieszkaniach

 Bezpieczniejsza woda pitna dla 25 mln osób

 Lepsze usługi sanitarne dla 20 mln osób

 Mniejsze ryzyko powodzi dla 1,7 mln osób

mldEU
R
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Vincenzo D’Aprile, inżynier 
pracujący nad renowacją  
zabytkowych arkad w Bolonii

Jedno miasto, wiele 
potrzeb, jeden kredyt

Dzięki jednemu kredytowi z EBI Bolonia 
realizuje całą gamę projektów – od remontu 
szkół poprzez budowę ścieżek rowerowych 
po działania mające na celu zapobieganie 
poważnym skutkom trzęsień ziemi. Kredyt 
wpisuje się w działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, które leżą  
u podstaw uruchomionego w 2016 roku 
Programu EU dla miast.

G imnazjaliści i licealiści z południowych dzielnic 
Bolonii nie muszą już dojeżdżać do przepełnio-
nych szkół w innych częściach miasta. W szkole 

Via Lombardia, której budowa zakończyła się pod ko-
niec 2016 roku, 225 uczniów może kontynuować naukę 
bliżej domu i w mniejszych niż dotychczas klasach. Po-
nadto szkoła:
•  została wybudowana z elementów prefabrykowa-

nych, co przyspieszyło realizację prac;
•  ma kategorię energetyczną „A+” dzięki ogrzewaniu 

słonecznemu i znakomitej izolacji termicznej;
•  jest odporna na wstrząsy tektoniczne (w 2012 roku na 

skutek trzęsienia ziemi z epicentrum w odległości 36 
km od Bolonii straciło życie 27 mieszkańców regionu).

„Dzieci będą się uczyć w lepszych warunkach, co prze-
łoży się na wyższą jakość kształcenia” – powiedzia-
ła Marika Milani, szefowa departamentu rewitalizacji  
w urzędzie miasta Bolonii. „Nie będą już musiały daleko 
dojeżdżać do szkoły i tłoczyć się w małych salach lek-
cyjnych. Jesteśmy z tego bardzo dumni”.

Milani może być dumna z wielu projektów. Dzięki kre-
dytowi EBI w wysokości 50 mln EUR Bolonia rozpoczy-
na realizację szeregu bardzo zróżnicowanych inwe-
stycji. Cały program, którego łączna wartość wynosi  
160 mln EUR, powstał na bazie przyjętego przez władze 
miasta planu podnoszenia jakości życia mieszkańców, 
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Nowa szkoła w Bolonii  
wybudowana dzięki  
kredytowi ramowemu EBI

Nie mieliśmy 
wystarczających środków, 

aby zaspokoić wszystkie 
potrzeby naszego 

pięknego miasta. Kredyt 
z EBI był nam naprawdę 

niezbędny. 
Marika Milani, szefowa 

departamentu rewitalizacji  
w urzędzie miasta Bolonii

zwiększania atrakcyjności miasta dla przedsiębiorców  
i odwiedzających oraz zwiększania odporności na trzę-
sienia ziemi i zagrożenia klimatyczne.

„Nie mieliśmy wystarczających środków, aby zaspo-
koić wszystkie potrzeby naszego pięknego miasta” –  
wyjaśniła Milani. „Kredyt z EBI był nam naprawdę 
niezbędny”.

Kredyt nosi nazwę „ramowego”, ponieważ służy do re-
alizacji większej liczby projektów. Tego rodzaju kredy-
ty udzielane przez EBI są ważnym narzędziem dla sa-
morządów lokalnych starających się zapewnić bardziej 
zrównoważony rozwój swoich społeczności. Lepsze fi-
nansowanie dla samorządów lokalnych i regionalnych 
jest kluczem do realizacji Programu UE dla miast, któ-
ry został oficjalnie zaprezentowany w maju 2016 roku  
w Amsterdamie. W przypadku Bolonii kredyt EBI umożliwi:

•  wyremontowanie kilku budynków miejskich oraz 
dróg, przestrzeni publicznych i placów;

•  ukończenie ścieżki rowerowej wokół zabytkowego 
centrum miasta;

•  odrestaurowanie części słynnych średniowiecznych 
arkad Portico di San Luca, które prowadzą do położo-
nego na wzgórzu nad miastem sanktuarium San Luca.

Arkady oczekują na wpisanie na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. „Są najważniejszym symbolem Bolo-
nii, najsilniej zapadającym w pamięć osób odwiedza-
jących nasze miasto” – podkreśliła Milani. „Nie musimy 
jednak tracić czasu i energii na zawieranie oddzielnej 
umowy dotyczącej ich restauracji. Wszystkie projekty 
zostały scalone w ramach jednej umowy z EBI, zawartej 
na bardzo korzystnych warunkach”.



Największe na świecie śluzy 
otwarte dzięki europejskiej  
technologii

Jeszcze do niedawna ogromne statki handlowe musia-
ły czekać na rozładunek nawet przez pięć godzin, uno-
szone przez pływy na Skaldzie. Następnie wpływały do 
śluzy Kallo, przez którą docierały w końcu do nabrzeży 
portu Waasland. „Śluza była naprawdę przeładowana” 
– powiedział Freddy Aerts, kierownik ds. dostępu do 
morza we flamandzkim ministerstwie transportu i ro-
bót publicznych. „W rezultacie powstawały zatory”.

W 2016 roku Aerts mógł wreszcie zaoferować rozwią-
zanie usprawniające ruch jednostek handlowych – naj-
większą na świecie śluzę, której działalność została za- 
inaugurowana przez port w Antwerpii w czerwcu. Dzię-
ki śluzie w Kieldrecht powstała druga droga wodna, 
która umożliwiła trzykrotne zwiększenie liczby stat-
ków korzystających z portu Waasland na lewym brze-
gu Skaldy. „Teraz możemy przyjmować największe jed-
nostki pływające po morzach i oceanach” – powiedział 
Aerts. „Będzie to ogromny impuls dla gospodarki”.

W tym samym miesiącu nastąpiło również otwar-
cie trzeciego zestawu ogromnych śluz na Kanale Pa-
namskim. EBI miał swój udział finansowy w obu in-
westycjach – w Antwerpii i w Panamie. Bank wyłożył  
160,5 mln EUR na pokrycie części kosztów budowy ślu-
zy w Kieldrecht, a także udzielił kredytu w wysokości 
500 mln USD na rozbudowę Kanału Panamskiego, któ-
rej łączny koszt przekroczył 5 mld USD.

Nie w pełni wykorzystana  
zdolność przeładunkowa portu

Położony na prawym brzegu Skaldy port w Antwerpii 
dysponuje sześcioma śluzami, w tym otwartą w 1989 
roku dużą śluzą w Berendrecht. Dzięki tej infrastrukturze 
Antwerpia jest drugim co do wielkości portem Europy  
i ustępuje jedynie Rotterdamowi.

W latach 70. XX wieku zaplanowano również budowę 
portu Waasland, który miał umożliwić obsługę najwięk-
szych wówczas – i obecnie – statków o zanurzeniu oko-
ło 16 m. Problem polegał na tym, że jedyną prowadzącą 
do niego drogą wodną była 30-letnia śluza w Kallo, któ-
ra okazała się zbyt mała. Sytuacja ta hamowała rozwój 
Antwerpii, a także miała strategiczne konsekwencje dla 
całej Europy. Przewiduje się, że do 2050 roku ilość towa-
rów przewożonych drogą morską wzrośnie dwukrotnie, 
co pociąga za sobą konieczność zwiększania zdolno-
ści przeładunkowej portów. „Śluza w Kieldrecht pozwoli  
w pełni wykorzystać możliwości portu” – powiedziała Inge 
Vermeersch, inżynier EBI uczestnicząca w budowie nowej 
śluzy. „Dzięki niej Antwerpia wzmocni swoją pozycję w Eu- 
ropie”. W porcie w Antwerpii pracuje już bezpośrednio  
62 500 osób. Zgodnie z danymi belgijskiego banku naro-
dowego obiekt generuje 4% produktu krajowego brutto.

Pod różowym kaskiem
Po drugiej stronie Atlantyku Ilya Espino de Marotta za-
łożyła na oficjalne otwarcie nowych śluz na Kanale Pa-
namskim swój charakterystyczny różowy kask, który 
nosi na przekór osobom uważającym, że kobieta nie po-
doła obowiązkom głównego inżyniera odpowiedzialne-
go za rozbudowę kanału. „Niektórzy mężczyźni sprzeci-
wiali się wyborowi kobiety na to stanowisko, ale mnie to 
nie zniechęciło” – skomentowała de Marotta. „Noszę ró-
żowy kask, żeby podkreślić, że kobieta potrafi wykony-
wać tę pracę”. Ilya de Marotta pomyślnie doprowadziła 
wielki projekt do końca, chociaż w trakcie jego realizacji 
jej mąż i syn musieli przejść terapię nowotworową. 
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Ilya de Marotta przy śluzie 
na Kanale Panamskim

Odblokowane szlaki handlowe
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Program UE dla miast –  
pakiet narzędzi

Belgia i Francja

Wkład kapitałowy o wartości  
46 mln EUR w fundusz finansujący 
stosowanie innowacyjnych tech-
nik przy odkażaniu zanieczyszczo-
nych terenów poprzemysłowych 
(patrz relacja na temat funduszy 
Ginkgo na stronie 34)

Lizbona (Portugalia) 

250 mln EUR na usprawnienie 
infrastruktury kanalizacyjnej 
(w celu ograniczenia szkód 
powodowanych przez powo-
dzie) oraz innej infrastruktury, 
w tym lokali socjalnych (patrz 
relacja na stronie 37)

Helsinki (Finlandia) 

180 mln EUR na wymianę 
taboru tramwajowego, rozsze-
rzenie usług komunikacji tram-
wajowej i remont sieci w celu 
podniesienia jakości i zwiększe-
nia niezawodności usług

12 miast w Wielkiej Bryta-
nii, w tym Londyn, Manche-
ster, Liverpool i Glasgow 

25 mln EUR dla firmy Hyper- 
optic, która instaluje sieci 
szerokopasmowe w wysoko-
ściowcach

Pula (Chorwacja) 

40 mln EUR na przebudowę, 
rozbudowę i remont przesta-
rzałych obiektów Szpitala Ogól-
nego w Puli – jedynego szpitala 
publicznego na półwyspie Istria

Belgia 

200 mln EUR na wspieranie 
działań na rzecz klimatu  
i gospodarki o obiegu za-
mkniętym w całej Belgii we 
współpracy z bankiem Belfius

ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE 
GRUNTÓW I ROZWIĄZANIA OPARTE 

NA ŚRODOWISKU NATURALNYM

PRZYSTOSOWANIE DO  
ZMIANY KLIMATU

MOBILNOŚĆ MIEJSKA

CYFRYZACJA

UBÓSTWO NA OBSZARACH  
MIEJSKICH

GOSPODARKA O OBIEGU  
ZAMKNIĘTYM
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Górny Śląsk (Polska) 

329 mln EUR na regenerację 
terenów w 10 miastach,  
w których dawniej funkcjono-
wały kopalnie i huty

Paryż (Francja)

1 mld EUR na budowę pierwszego 
odcinka zautomatyzowanej sieci 
metra Grand Paris Express. Po 
ukończeniu 33-kilometrowego 
odcinka metro dotrze do 22 gmin 
na południu Paryża i obsłuży 
ponad milion mieszkańców. Będzie 
alternatywą dla samochodów  
i pozwoli zmniejszyć 
zanieczyszczenie powietrza.

Nadrenia  
Północna-Westfalia (Niemcy) 

100 mln EUR na ośrodki przyj-
mowania osób ubiegających 
się o azyl

Irlandia Północna  
(Wielka Brytania) 

166 mln EUR na modernizację 
termiczną i budowę energo-
oszczędnych lokali socjalnych

Luksemburg 

2 mln EUR z programu ELENA 
(europejskie wsparcie energetyki 
na poziomie lokalnym) na 
pomoc techniczną niezbędną do 
wspierania inwestycji o wartości 
45 mln EUR realizowanych przez 
Europejski Fundusz na rzecz 
Efektywności Energetycznej, który  
pomaga w realizacji mniejszych 
projektów w dziedzinie efektyw- 
ności energetycznej w całej Unii

Badenia-Wirtembergia 
(Niemcy)

825 mln EUR na zakup taboru 
szynowego, który państwo będzie 
wydzierżawiać większej liczbie 
mniejszych operatorów połączeń 
kolejowych z myślą o zwiększeniu 
konkurencji i obniżeniu w ten 
sposób kosztów publicznego 
transportu zbiorowego

MIEJSCA PRACY I UMIEJĘTNOŚCI  
W LOKALNEJ GOSPODARCE

JAKOŚĆ POWIETRZA

INTEGRACJA MIGRANTÓW  
I UCHODŹCÓW MIESZKALNICTWO

PRZEMIANY ENERGETYCZNE
INNOWACYJNE I ODPOWIEDZIALNE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ponad 70% Europejczyków mieszka na obszarach miejskich,  
a samorządy regionalne i lokalne odpowiadają za 55% inwestycji 
prowadzonych ze środków publicznych. EBI rozszerza zasięg 
finansowania o projekty miejskie obarczone większym ryzykiem  
w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy. W 2016 roku Unia 
Europejska zakończyła opracowywanie Programu dla miast, w którym 
cały rozdział poświecono roli EBI w osiąganiu przyjętych celów.
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które uciekły z miejscowego ogrodu zoologicznego,  
a jeden mężczyzna zginął zagryziony przez tygrysa.

Darcziaszwili, który był wówczas kierownikiem gruziń-
skiego funduszu rozwoju obszarów miejskich, przy-
stąpił razem z przedstawicielami urzędu miasta Tbilisi  
i innych organów administracji publicznej do organizo-
wania pomocy dla ofiar katastrofy. „Naszym pierwszym 
celem było zapewnienie ludziom bezpieczeństwa” – 
powiedział 35-letni Ilia Darcziaszwili, obecnie wicemi-
nister rozwoju regionalnego i infrastruktury. „Następnie 
wszyscy skoncentrowaliśmy się na odbudowie, szuka-
jąc jednocześnie dodatkowych środków finansowych”.

Usuwanie skutków lawiny błotnej
Wśród partnerów, którzy zareagowali najszybciej, był 
EBI. Bank już od kilku lat systematycznie zwiększa war-
tość inwestycji w Gruzji. Gdy informacja o katastrofie 
dotarła do urzędników Banku w Luksemburgu, inspek-
tor kredytowy z wydziału ds. sektora publicznego odpo-
wiedzialny za współpracę z Gruzją kończył właśnie przy-
gotowywanie innej operacji związanej z modernizacją 

Odbudowa i tworzenie nowej 
infrastruktury usprawniającej 
handel w Gruzji
Pewnej nocy w czerwcu 2015 roku Ilia Darcziaszwili je-
chał w ulewnym deszczu przez centrum Tbilisi. Dojeż-
dżając do jednego z mostów przez rzekę Were – będą-
cą dopływem największej w mieście rzeki Kury – trafił 
na korek na alei Czabuy Amiredżibiego. Darcziaszwili 
skierował swoją Toyotę w stronę innego mostu, na któ-
rym ruch odbywał się płynnie, dojechał do domu i po-
szedł spać. „To była po prostu ulewa i korek na drodze. 
Nic nie wskazywało na to, że za chwilę coś się wydarzy”.

„I wtedy wszystko się zaczęło”.

Zanim Darcziaszwili wstał z łóżka, milion metrów sze-
ściennych błota osunął się do koryta rzeki Were, tamu-
jąc ją w dwóch miejscach. W rezultacie rzeka wystąpiła 
z brzegów i zalała centrum gruzińskiej stolicy. Katastro-
fa pochłonęła 19 ofiar śmiertelnych, a 22 tys. spośród 
1,1 mln mieszkańców Tbilisi zostało pozbawionych do-
staw prądu. Po ulicach grasowały hipopotamy i jaguary, 

Pomoc dla nowego partnera 
walczącego ze skutkami powodzi
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Bank UE realizuje swoją  
część europejskich 

zobowiązań wobec Ukrainy
EBI uruchomił w 2014 roku specjalny plan 

działania na rzecz Ukrainy, który przewiduje 
udzielenie do końca 2016 roku kredytów 

w wysokości 3 mld EUR z przeznaczeniem 
na budowę infrastruktury, rozwój 

sektora prywatnego i przeciwdziałanie 
skutkom zmiany klimatu. Pomoc ta 

wpisuje się również w realizację układu 
stowarzyszeniowego między Unią a Ukrainą. 

W grudniu Bank zakończył wypełnianie 
przyjętych zobowiązań. Kredyty EBI są 

elementem wartego 11 mld EUR pakietu 
wsparcia dla Ukrainy uruchomionego przez 

Unię Europejską. Realizowane projekty 
mają przynieść wymierne korzyści zwykłym 

ludziom. Przykładem może być kredyt  
w wysokości 120 mln EUR na zwiększanie 

efektywności energetycznej ukraińskich 
uczelni. Przedsięwzięcie pozwala zmniejszyć 

oddziaływanie budynków na środowisko  
i podnieść standard kwater studenckich przy 

jednoczesnym obniżeniu kosztów. Innym 
przykładem jest kredyt w wysokości 200 mln 

EUR na modernizację publicznego transportu 
zbiorowego – w tym autobusów, tramwajów, 

wagonów metra i trolejbusów –  
w 20 ukraińskich gminach miejskich. 

W wyniku tej inwestycji znaczną część 
pojazdów z silnikami spalinowymi zastąpią 

pojazdy z napędem elektrycznym. Wśród 
pozytywnych rezultatów projektu należy 

wymienić zmniejszenie zużycia energii, 
podniesienie poziomu życia mieszkańców 

oraz korzystny wpływ na środowisko 
naturalne.

infrastruktury miejskiej tego kraju. Zespół szybko opracował drugą 
linię finansowania, która miała zostać wykorzystana do usuwania 
szkód spowodowanych przez powódź. W kolejnym tygodniu przed-
stawiciele Banku polecieli do Tbilisi, aby rozpocząć dopracowywanie 
szczegółów. Gdy dotarli na miejsce, miasto było nadal sparaliżowane 
przez powódź i zwały błota. „Zobaczyliśmy zerwane mosty i znisz-
czone drogi” – powiedziała Georgia Koutsiana, inspektorka kredyto-
wa odpowiedzialna za współpracę między EBI a gruzińskim sekto-
rem publicznym. „Życie mieszkańców zostało poważnie zakłócone”.

W lutym 2016 roku Bank zatwierdził kredyt w wysokości 100 mln 
EUR, który został podzielony na dwie części:
• 50 mln EUR na usuwanie skutków powodzi,
•  50 mln EUR na rozwój infrastruktury miejskiej i turystycznej.

Wartość większości kredytów udzielanych przez EBI nie przekra-
cza połowy kosztów projektu, ponieważ Bank stara się zachęcić 
innych inwestorów do udziału w przedsięwzięciu. Rozwiązanie 
to pozwala rozłożyć środki finansowe na większą liczbę pro-
jektów, a jednocześnie potwierdzić wiarygodność inwestycji.  
W przypadku kredytu na odbudowę, który EBI zaoferował Gruzji 
w trybie awaryjnym, Bank wziął na siebie pełne koszty projektu, 
ponieważ sprawa dotyczyła reakcji na klęskę żywiołową.

Interwencja EBI w istotny sposób wpłynęła na tempo odbudo-
wy gruzińskiej stolicy. „Powódź dotknęła bezpośrednio każdego 
mieszkańca naszej stolicy” – powiedział minister Darcziaszwi-
li. „Środki uruchomione przez EBI w trybie awaryjnym pomogły 
w odbudowie dróg i infrastruktury. Są też wykorzystywane do 
ograniczania ryzyka ponownego wystąpienia podobnej kata-
strofy w przyszłości”.

Bank finansuje również budowę kluczowego odcinka gruziń-
skiej autostrady „wchód-zachód” od granicy z Azerbejdżanem 
na wschodzie do czarnomorskiego portu w Batumi. „Autostrada 
będzie ważnym odcinkiem nowego Jedwabnego Szlaku” – po-
wiedziała Georgia Koutsiana z EBI. Udzielony w 2016 roku kredyt  
w wysokości 50 mln EUR umożliwi remont mostów, tuneli i mu-
rów oporowych na całej długości tej ważnej dla handlu regional-
nego i międzynarodowego arterii.

Hipopotam, który uciekł 
z ogrodu zoologicznego 
w Tbilisi po powodzi

Kijów nocą
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Ochrona KLIMATU i ŚRODOWISKA 
dla przyszłych pokoleń

Bruno Farber z funduszu  
Ginkgo na placu budowy  
w Mont-Saint-Guibert

Bank zobowiązał się, że kredyty na przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu  
będą stanowiły ponad 25% łącznej sumy kredytów we wszystkich obszarach polityki 
publicznej.

W 2016 roku EBI przeznaczył 19,6 mld EUR na finansowanie przeciwdziałania skutkom 
zmiany klimatu.  

Stanowi to 26,3% łącznej wartości finansowania. 

 Efektywność energetyczna 3,6 mld EUR

 Energia odnawialna 3,9 mld EUR

 Niskoemisyjny i przyjazny dla klimatu transport 8 mld EUR

 Badania, rozwój i innowacje 1,8 mld EUR

  Środki łagodzące w obszarze gospodarki leśnej (zalesianie), odpadów i ścieków oraz 

w innych sektorach 1,1 mld EUR

 Przystosowanie do zmiany klimatu 1,2 mld EUR

na ochronę środowiska, 
co obejmuje różnorodność 
biologiczną, czyste powietrze, 
czystą wodę, bezpieczeństwo 
transportu, energię odnawialną  
i efektywność energetyczną.

16,9mldEU
R
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Ekologiczna odpowiedź na 
eksurbanizację

Innowacyjny fundusz przekształca tereny poprzemysłowe  
w miastach w bezpieczne miejsca do mieszkania i pracy.

W kwietniu generalni wykonawcy oraz wyko-
nawcy robót ziemnych rozpoczną pracę przy 
budowie 300 mieszkań i domów na miejscu 

dziewiętnastowiecznej papierni w Mont-Saint-Guibert 
na południowy wschód od Brukseli. Krótko potem roz-
poczną się prace budowlane na terenie dawnej odlewni 
w podmiejskiej dzielnicy Paryża Choisy-le-Roi, a następ-
nie w samym sercu Lyonu na nieruchomości zajmowa-
nej wcześniej przez fabrykę pralek marki Brandt.

Co łączy wszystkie te projekty? Tereny, których doty-
czą, leżałyby odłogiem, gdyby nie zostały oczyszczone 
i zrewitalizowane przez nowatorski fundusz inwesty-
cyjny, który wykorzystuje najnowocześniejsze techniki 
środowiskowe do usuwania toksycznych pozostałości 
po dawnych obiektach przemysłowych. Oczyszczanie 
tego rodzaju terenów jest ważne dla przyszłości euro-
pejskich miast, w których nadal pozostaje 3,5 mln nie-
wykorzystanych obiektów poprzemysłowych. Aby 
przeciwdziałać eksurbanizacji, miasta muszą oczysz-
czać grunty po dawnych zakładach przemysłowych  
i przystosowywać je do bezpiecznego zamieszkania. 
„Na skutek eksurbanizacji Francja traci co dziesięć lat 
obszar o powierzchni jednego departamentu” – powie-
dział Bruno Farber, dyrektor zarządzający funduszu Gin-
kgo Advisor, zajmującego się oczyszczaniem terenów.  

„Rozwiązaniem jest ponowne wykorzystanie terenów 
znajdujących się w dotychczasowych granicach miasta”.

Środki na oczyszczanie
Kierowany przez Farbera fundusz Ginkgo pozyskał  
80 mln EUR na realizację siedmiu projektów oczyszcza-
nia i rewitalizacji gruntów w Belgii i Francji. Wszystkie 
odzyskiwane tereny zostaną przekazane pod budowę 
do końca 2018 roku. W skład funduszu weszły środki  
w wysokości 15,6 mln EUR zainwestowane przez EBI. Za-
chęcony sukcesem funduszu Ginkgo, Farber przystąpił 
do pozyskiwania środków potrzebnych do utworzenia 
funduszu Ginkgo II, który umożliwi rozszerzenie działal-
ności firmy na Wielką Brytanię, Luksemburg i Hiszpanię.

Specjaliści ds. inwestycji z EBI po raz kolejny chętnie za-
angażowali się w to przedsięwzięcie. Gdyby nie gwa-
rancja z budżetu UE udzielana w ramach Planu inwe-
stycyjnego dla Europy, EBI nie mógłby zainwestować  
w fundusz Ginkgo II tak dużych środków. Gwarancja ta 
ma na celu przyspieszenie inwestycji w innowacyjne 
projekty. EBI wykorzystuje ją do realizacji przedsięwzięć, 
które w przeciwnym razie realizowałby w innym trybie. 
Oznacza to na przykład zwiększanie udziału w danej in-
westycji bądź szybsze udostępnianie środków.

Fundusz Ginkgo II z pewnością wpisuje się w koncepcję 
Planu inwestycyjnego. James Ranaivoson, doradca wyż-
szego szczebla w wydziale EBI ds. środowiska i zmiany 
klimatu, który prowadził transakcje z firmą Ginkgo, po-
twierdził, że dotychczasowa działalność funduszu Gink-
go I przebiegała bez zakłóceń. Dzięki gwarancji z budże-
tu UE Ranaivoson mógł szybko włączyć się w działania 
drugiego funduszu i zasilić go kwotą większą, niż było-
by to możliwe w innych okolicznościach. W lutym Bank 
zaangażował w fundusz Ginkgo II kwotę 30 mln EUR. 
„Przekonaliśmy się już, jak sprawnie funkcjonuje fundusz 
Ginkgo I” – powiedział Ranaivoson. „Dlatego tak ważne 
jest dla nas dalsze wspieranie inwestycji prowadzonych 
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przez Ginkgo poprzez natychmiastowe uruchomienie 
drugiego funduszu. Plan inwestycyjny dla Europy po-
zwala nam podjąć odpowiednio szybkie działania”.

Plan inwestycyjny jako zachęta 
do inwestowania
Zaangażowanie EBI pozwoliło przekonać innych in-
westorów do zainwestowania w pierwszy z funduszy 
Ginkgo. Podobnie było w przypadku Ginkgo II. „Należy 
podkreślić rolę EBI” – zaznaczył Farber. „Obecność EBI 
jako jednego z głównych inwestorów była dla innych 
instytucji sygnałem, że inwestycja została poprzedzo-
na rzetelną i dogłębną analizą finansową, a poprzedni 
fundusz był należycie zarządzany pomimo trudnych 
warunków gospodarczych”.

Gwarancja z budżetu UE, dzięki której EBI mógł wy-
asygnować wraz z Caisse des Dépôts większe środki fi-
nansowe (oba banki mają po jednej czwartej udziałów 
w funduszu Ginkgo II), umożliwiła Farberowi szybsze 
uzyskanie docelowej kwoty finansowania wynoszącej  
140 mln EUR. Było to możliwe, ponieważ zaangażowa-
nie tak znaczących podmiotów zachęciło innych inwe-
storów do wzięcia udziału w projekcie.

Rozwiązanie problemu zanie-
czyszczenia

W ramach funduszu Ginkgo II Farber planuje nawiązać 
współpracę z deweloperami i urbanistami w innych 
krajach. Aż 30% środków z nowego funduszu zostanie 
zainwestowanych poza granicami Belgii i Francji, czyli 
państw, na których koncentrował się pierwszy fundusz 
Ginkgo.

Rozwijanie tej  
technologii jest ważne dla  

przyszłości Europy. 
Martin Berg, specjalista ds. 

inwestycji z EBI

Oczyszczaniem i regeneracją terenów poprzemysło-
wych zajmuje się zaskakująco niewiele przedsiębiorstw. 
Skażony materiał jest najczęściej wydobywany i składo-
wany w innym miejscu, a nawet zakopywany w ziemi  
i przykrywany ogromnymi betonowymi płytami. Nie-
stety żadna z tych technik nie rozwiązuje problemu za-
nieczyszczenia. Ginkgo stosuje bardziej zrównoważone 
ekologicznie rozwiązanie, które polega na oczyszcza-
niu skażonego materiału na miejscu i doprowadzaniu 
go do stanu umożliwiającego jego wykorzystanie w no-
wym projekcie.

W ramach funduszu Ginkgo II wypracowana dotych-
czas specjalistyczna wiedza techniczna zostanie wy-
korzystana w innych państwach, takich jak Wielka 
Brytania, gdzie nie istnieje obecnie żaden fundusz finan-
sujący oczyszczanie terenów i przyciągający inwestycje 
do tego sektora. Farber ma już na oku tereny w Leeds, 
Bristolu i Glasgow oraz dawne huty w Luksemburgu, 
planuje też realizację projektów w Barcelonie. „Rozwija-
nie tej technologii jest ważne dla przyszłości Europy” –  
powiedział Martin Berg, specjalista ds. inwestycji z EBI, 
który pracował przy transakcji z Ginkgo. „Plan inwesty-
cyjny dla Europy pozwala nam uzyskać większy efekt w 
krótszym czasie”.
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L iczba ludności w Lizbonie nieustannie maleje 
od lat 60. XX wieku. Część mieszkańców opuści-
ła miasto w poszukiwaniu tańszych domów na 

przedmieściach, pozostawiając za sobą wiele obszarów  
z przestarzałą infrastrukturą. Liczba osób mieszkają-
cych w mieście spadła z około 800 tys. w latach 60. do 
obecnego poziomu 513 tys. W odpowiedzi na tę sytu-
ację prezydent miasta – Fernando Medina – opracował 
koncepcję, która wykracza poza wyrywkowe rozwiązy-
wanie poszczególnych problemów. Jego celem była, jak 
wspomina, „zmiana sposobu życia mieszkańców mia-
sta”. Medina uznał, że Lizbona może ponownie stać się 
miejscem, w którym ludzie będą chcieli mieszkać i pra-
cować, a także atrakcyjnym celem dla odwiedzających.

Oprócz koncepcji potrzebna była również właściwa for-
ma finansowania, która umożliwiłaby realizację długo-
falowych projektów inwestycyjnych. Od czasu kryzysu 
finansowego portugalskie banki nie są w stanie finan-
sować długofalowych przedsięwzięć infrastruktural-
nych. W rezultacie powstała luka na rynku, która umoż-
liwiła EBI skorzystanie z gwarancji z budżetu UE oraz 
własnych środków dostępnych w ramach Planu inwe-
stycyjnego dla Europy. Dzięki temu Lizbona otrzymała 
jako pierwsza gmina miejska w Europie bezpośrednie 
wsparcie w ramach Planu w postaci kredytu o wartości 
250 mln EUR z 30-letnim okresem spłaty.

Niektóre dzielnice Lizbony – w tym część zabytko-
wego centrum miasta – są stale narażone na zalanie.  
W 2014 roku w odstępie kilku tygodni nastąpiły dwie duże  

powodzie, które jednoznacznie uzmysłowiły wszystkim 
konieczność przystosowania miasta do skutków zmian 
klimatu. Realizowany ze wsparciem EBI projekt przewi-
duje remont systemu kanalizacji ściekowej oraz budo-
wę dwóch nowych tuneli odpływowych. W przyszło-
ści nawet silne ulewy, do których przyzwyczaili się już 
mieszkańcy Lizbony, nie powinny spowodować zalania 
na większą skalę.

Środki EBI posłużą również do sfinansowania remontu 
istniejących lokali socjalnych i budowy nowych obiek-
tów. We wszystkich lokalach zostaną zastosowane roz-
wiązania zwiększające efektywność energetyczną, któ-
re pozwolą złagodzić skutki zmiany klimatu. Ponadto 
kredyt obejmuje działania na rzecz zwiększania mo-
bilności miejskiej i wprowadzania innowacji zgodnych  
z koncepcją „inteligentnego miasta”, a także budowę pla-
ców, parków, remiz strażackich, obiektów kultury i szkół.

Lepsze warunki  
dla rodzin i firm w Lizbonie

W obliczu zagrożenia 
powodziowego, spadku 
populacji i starzenia się 
infrastruktury władze Lizbony 
rozpoczęły przekształcanie 
środowiska miejskiego.
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EBI wykorzystuje środki publiczne, aby zachęcić 
prywatnych inwestorów do współfinansowania walki ze 
skutkami zmiany klimatu.

Farma wiatrowa w szwedzkiej miejscowości Langmar-
ken będzie inna niż wszystkie. Różnica nie dotyczy by-
najmniej zastosowanych turbin – jednostki wyprodu-

kowane przez duńską firmę Vestas pod żadnym względem 
nie odbiegają od standardu. O innowacyjności inwestycji 
w budowę lądowej elektrowni o mocy 23 MW decyduje  
w tym przypadku sposób finansowania.

EBI od 2014 roku posiada warte 40 mln EUR udziały w fun-
duszu Mirova Eurofideme 3. W marcu 2016 roku – już po 
rozpoczęciu przez francuski fundusz inwestycji w Lang-
marken – EBI dokonał współinwestycji z wykorzystaniem 
gwarancji z budżetu UE dostępnej w ramach Planu inwe-
stycyjnego dla Europy. Bank wyłożył bezpośrednio na bu-
dowę elektrowni wiatrowej sumę 16 mln EUR i ma wspólnie 
z firmą Mirova 90% udziałów w projekcie. To poważny krok, 
ponieważ EBI nie obejmuje zwykle udziałów własnościo-
wych. W tym przypadku Bank wziął na siebie część ryzyka, 
aby zachęcić sektor prywatny do inwestowania w projekty 
związane z przeciwdziałaniem skutkom zmiany klimatu.

EBI przyjął trzy główne strategie inwestowania w tym 
obszarze:

•  Współinwestycje (ang. co-investments) – takie jak w przy-
padku projektu w Langmarken – umożliwiają prywatnym 
zarządcom funduszy zaangażowanie się w większe pro-
jekty, których nie mogliby sfinansować samodzielnie.

•  W przypadku transakcji z warstwowym podziałem ry-
zyka  (ang. layered risk) podmiot publiczny bierze na sie-
bie większą część ryzyka związanego z projektem, dzięki 
czemu inwestycja jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów 
prywatnych. Zgodnie z tą strategią EBI zainwestował 50 
mln EUR w warty 368 mln EUR fundusz Green for Growth, 
który wspiera działania na rzecz wykorzystania energii od-
nawialnej i zwiększania efektywności energetycznej na 
Bałkanach Zachodnich i w Turcji. Dzięki wysiłkom fundu-
szu uzyskano redukcję emisji CO2 odpowiadającą 1,9 mln 
lotów pasażerskich z Frankfurtu do Londynu. W 2016 roku 
EBI podjął również decyzję o zainwestowaniu kolejnych 
25 mln EUR we wspieranie projektów na Bliskim Wscho-
dzie i w Afryce Północnej.

•  Termin „miękkie rozszerzenie”   (ang. soft enhancement) 
oznacza w nomenklaturze Banku transakcje, w przypad-

ku których sama obecność EBI stanowi potwierdzenie, 
że projekt został wnikliwie przenalizowany. Może to mieć 
zasadnicze znaczenie dla inwestorów, którzy są zaintere-
sowani daną transakcją, ale nie dysponują posiadanymi 
przez EBI zasobami lub specjalistyczną wiedzą w dziedzi-
nie infrastruktury. Przykładem takiej sytuacji jest budo-
wa pierwszej dużej elektrowni fotowoltaicznej w Sene-
galu. Zakończony w lutym 2016 roku projekt Senergy był 
pierwszą inwestycją funduszu Meridiam Infrastructure 
Africa Fund, w którym EBI ma udziały w wysokości 30 mln 
EUR. Bank wziął na siebie główny ciężar usprawnienia sys-
temu zarządzania środowiskowego i społecznego fundu-
szu, co ułatwiło pozyskanie inwestorów w postaci towa-
rzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych oraz 
państwowego funduszu majątkowego.

We wszystkich tych strategiach ważną rolę odgrywa Plan 
inwestycyjny dla Europy. Dzięki gwarancji z unijnego bu-
dżetu EBI zatwierdził do tej pory inwestycje o wartości bli-
sko 1 mld EUR w fundusze wspierające walkę ze skutkami 
zmiany klimatu.

Trzy strategie  
zmniejszania ryzyka

Farma wiatrowa  
w Langmarken
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Ochrona KLIMATU i ŚRODOWISKA  
dla przyszłych pokoleń

Mądra polityka regulacyjna władz jordańskich pomaga innowacyjnemu 
funduszowi inwestującemu w energię odnawialną

Gdy działanie tzw. gazociągu arabskiego zostało po raz pierwszy zakłócone przez wybuchy w Egipcie 
podczas „Arabskiej Wiosny”, Jordania została nagle zmuszona do korzystania z importowanego oleju 

opałowego i napędowego, co pociągnęło za sobą wzrost cen energii elektrycznej. Jednocześnie do kraju 
zaczęli masowo napływać uchodźcy z Syrii, co dodatkowo obciążyło ograniczone zasoby społeczne  

i ekonomiczne. W odpowiedzi władze Jordanii wprowadziły nowatorskie rozwiązanie regulacyjne w postaci 
tzw. przesyłu tranzytowego. Na czym to polega? Odbiorca, który umieści na dachu swojego domu panele 

słoneczne, może wprowadzić wytwarzaną energię do sieci energetycznej, aby obniżyć swoje rachunki 
za prąd. Nawet jeśli dana osoba nie może zamontować paneli na dachu, przepisy dotyczące przesyłu 

tranzytowego zezwalają na rozstawienie ich w innym miejscu – w takim przypadku wprowadzona do 
sieci energia jest również odliczana od zużycia. Rozwiązanie to zachęciło Globalny Fundusz Efektywności 
Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (GEEREF), którym zarządza EBI, do zainwestowania w 2016 roku  

w fundusz Catalyst MENA Clean Energy Fund. „Jordania ma nowoczesną i otwartą gospodarkę” – podkreśliła 
Mónica Arévalo, starszy kierownik ds. inwestycji w funduszu GEEREF. „W rezultacie jest coraz ciekawszym 

miejscem do inwestowania dla sektora prywatnego”. Fundusz Catalyst wybuduje w Jordanii pięć elektrowni 
słonecznych dla operatora telekomunikacyjnego Orange. Nowe elektrownie o mocy 30 MW – budowane we 

współpracy z francuską firmą Neoen specjalizującą się w rozwoju energetyki odnawialnej – powstaną  
w odległości wielu kilometrów od miejsc, w których będzie wykorzystywana produkowana przez nie 

energia. Catalyst zdobył również drugie zamówienie ze strony dużego koncernu z branży hotelarskiej. 
„Dzięki przesyłowi tranzytowemu możemy korzystać z tańszych gruntów położonych na bardziej 
nasłonecznionych terenach” – powiedział Ennis Rimawi, dyrektor zarządzający funduszu Catalyst.

Sektor transportowy liderem 
zrównoważonego rozwoju

W związku z dynamicznym przyrostem ludności  
w miastach powstaje ryzyko przeciążenia infrastruktury 

transportowej i spadku poziomu bezpieczeństwa; 
rośnie również poziom zanieczyszczenia powietrza. 

Dyrekcja metra w mieście Lucknow chce przeciwdziałać 
powyższym procesom poprzez zwiększenie liczby 

mieszkańców korzystających z publicznego transportu 
zbiorowego z 10% do 27%. Kredyt EBI w wysokości  

450 mln EUR na budowę pierwszych 23 km nowej linii to 
największa inwestycja Banku w Indiach. Linia połączy  

22 stacje i obsłuży 100 mln pasażerów rocznie.

Elektrownia słoneczna  
wybudowana przez  
fundusz Catalyst na  
jordańskiej pustyni
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GLOBALNY zasięg

kredytów udzielonych poza UE8,4
 Kraje objęte rozszerzeniem i państwa EFTA 3,35 mld EUR

 Wschodnie kraje sąsiedzkie 1,65 mld EUR

 Rejon Morza Śródziemnego 1,63 mld EUR

 Afryka, Karaiby i rejon Pacyfiku 0,77 mld EUR

 Azja i Ameryka Łacińska 0,98 mld EUR

mldEU
R

Miejsca pracy pomagające 
budować przyszłość kontynentu
Inwestycje w Afryce pomagają tworzyć miejsca pracy, dzięki 
którym ludzie nie muszą opuszczać domów i rodzin.

M ichel Lo przez 14 lat pracował z dala od swojego 
domu położonego w maleńkiej wiosce nad rze-
ką Senegal koło Saint-Louis na północnej granicy 

Senegalu. Na wyjazd do rodzinnej miejscowości i spot- 
kanie z rodziną mógł sobie pozwolić tylko raz w roku.

Sytuacja zmieniła się w 2016 roku, gdy spółka Compa-
gnie Agricole de Saint-Louis rozpoczęła nawadnianie 
terenów rolnych w pobliżu jego wioski. Wychodząc 
naprzeciw poważnym problemom w dziedzinie bez-
pieczeństwa żywnościowego, z jakimi boryka się Se-
negal, firma chce docelowo produkować 65 tys. ton 
ryżu rocznie. Dzięki inwestycji powstaną również set-
ki miejsc pracy dla miejscowych robotników, którzy  
w przeciwnym razie byliby prawdopodobnie zmuszeni  

do wyjazdu do odległej o 320 km stolicy kraju – Dakaru,  
a nawet do emigracji do Europy.

Michel Lo, który ma obecnie 38 lat, zatrudnił się przy 
nowym projekcie jako brygadzista i nadzoruje kopanie 
rowów melioracyjnych nawadniających pola ryżowe. 
„Teraz mogę każdego dnia wracać do domu i spędzać 
czas z rodziną” – powiedział Lo. „Dzięki nowej firmie 
znów mieszkam z najbliższymi”.

W całej Afryce już około 15 mln osób opuściło domy  
i wyjechało za pracą – często aż do Europy, w rejon Za-
toki Perskiej lub do Ameryki. EBI inwestuje w projek-
ty mające na celu udzielanie pomocy migrantom do-
cierającym do Europy. Jednocześnie wspiera również  
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Można wpompować w pomoc każdą ilość 
środków, ale prawdziwym rozwiązaniem 

jest zwiększanie dochodu rozporządzalnego 
pracowników w naszych krajach.

Patrice Backer, AFIG, Senegal

Robotnicy na plantacji ryżu  
niedaleko Saint-Louis w Senegalu
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Pape Mbodji, brygadzista w zakładzie 
firmy Senbus w Senegalu

finansowo firmy w Afryce, które tworzą miejsca pracy 
umożliwiające robotnikom pozostanie w dotychcza-
sowym miejscu zamieszkania lub blisko rodziny. Inwe-
stycje takie jak budowa pól ryżowych pod Saint-Louis, 
którą EBI wsparł kredytem w wysokości 15,7 mln EUR, 
umożliwiają tworzenie rentownych przedsiębiorstw  
w sektorze prywatnym. W ten sposób przyczyniają się 
do budowania bezpiecznej przyszłości Afryki.

Klucz do rozwoju: inwestycje 
zamiast samej pomocy

„Rozwój w Afryce jest zwykle postrzegany przez pry-
zmat pomocy. Zakłada się, że do poprawy sytuacji  
w państwach afrykańskich niezbędny jest zasadniczo 
zastrzyk kapitału z zagranicy dokonywany za pośred-
nictwem rządów i organizacji pozarządowych” – po-
wiedział Patrice Backer, urodzony w Kongu zarządca 
funduszy pracujący obecnie w Senegalu. „Naszym zda-
niem działalność funduszy private equity jest kolejnym, 
nieodzownym aspektem rozwoju. Można wpompować 
w pomoc każdą ilość środków, ale prawdziwym rozwią-
zaniem jest zwiększanie dochodu rozporządzalnego 
pracowników w naszych krajach”.

Backer jest dyrektorem ds. operacyjnych w spółce Advan-
ced Finance & Investment Group, która w 2008 roku 
przyciągnęła inwestycję EBI w wysokości 15,6 mln EUR. 
Prowadzone przez firmę inwestycje funkcjonują na tyle 
dobrze, że EBI podpisał w lipcu 2016 roku nową umo-
wę z AFIG na kwotę 18 mln EUR. Jednym z afrykańskich 
przedsiębiorstw, w które zainwestowała spółka AFIG, jest 
Senbus Industries. Utworzona w 2001 roku firma Senbus 
postawiła sobie za cel stworzenie w Senegalu własnego 
przemysłu motoryzacyjnego. Przedsiębiorstwo otrzyma-
ło od AFIG kredyt w wysokości 3,4 mln EUR.

Pape Mbodji – 35-latek ubrany w niebieski kask i kom-
binezon – kieruje 20-osobowym zespołem na linii mon-
tażowej w zakładach Senbus. Mbodji zarabia na życie  
w mieście, w którym się urodził, a do tego czerpie satys-
fakcję z uczestnictwa w budowaniu przyszłości gospo-
darczej Senegalu.

„Uwielbiam swój zawód” – podkreślił Mbodji. „Mam 
okazję pracować w Senegalu, w najlepszej firmie zaj-
mującej się montażem autobusów. Praca sprawia mi 
dużą przyjemność i pozwala aktywnie uczestniczyć  
w rozwoju naszego państwa”.

Alternatywa dla migracji
Robotnicy na plantacji Migotiyo w kenijskiej prowincji 
Wielkiego Rowu doglądają upraw specjalnej odmiany 

agawy i pozyskują z niej sizal – włókno wykorzystywane 
do produkcji wykładzin dywanowych i pokryć dacho-
wych. Pracując na polach w gorącym słońcu, mężczyź-
ni i kobiety spulchniają motykami ziemię wokół długich 
rzędów agawy sizalowej i wyrywają chwasty spomiędzy 
kolczastych, sięgających do kolan roślin. Praca jest cięż-
ka i wyczerpująca, ale pozwala uniknąć niepewności  
i zagrożeń związanych z życiem na emigracji.

Gospodarstwo otrzymało za pośrednictwem lokalne-
go banku NIC Bank wsparcie ze środków EBI w postaci 
kredytu w wysokości 2,3 mln EUR. Firma wytwarza mie-
sięcznie 100 ton włókien, które eksportuje do państw 
arabskich i Nigerii. Jak wyjaśnia Peter Gashoka, 34-letni 
kierownik plantacji, zysk na każdej tonie wynosi 2 tys. 
USD. „To bardzo opłacalne przedsięwzięcie”.

Pomimo ciężkich warunków Samuel Gruto jest zadowo-
lony ze swojej pracy. „Gdyby nie ta plantacja, musiałbym 
pojechać w inne miejsce, na przykład do Nairobi, a na-
wet za granicę” – powiedział młody mężczyzna mieszka-
jący w pobliskiej wiosce. „Pewnie trafiłbym do Europy”.
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Dr Sharon Ogimda 
bada nienarodzone 
dziecko Rose Kagali

Dotrzymana obietnica
Kibuga Karithi dotrzymał przyrzeczenia danego  

umierającej żonie i zadbał o większą dostępność opieki 
zdrowotnej w swoim regionie Kenii.

Ż ona Kibugi Karithiego zmarła trzy lata temu na 
nowotwór złośliwy, ponieważ chorobę zdiagno-
zowano zbyt późno. Karithi przyrzekł umierającej 

żonie, że stworzy w Kenii lepsze placówki medyczne, 
dzięki którym pacjenci tacy jak ona nie będą musie-
li odkładać pieniędzy na wyjazd na leczenie w Indiach. 
Zaczął analizować, w jaki sposób indyjskie szpitale po-
trafią zapewnić pacjentom o stosunkowo niskich do-
chodach wysokiej jakości opiekę medyczną – dostępną 
w cenie czterokrotnie niższej niż w przypadku tych sa-
mych procedur medycznych w Kenii. Dzięki temu od-
krył model, który chce teraz przenieść na grunt kenijski 
jako dyrektor nowo wyremontowanego i rozbudowa-
nego szpitala w Kaimosi na zachodzie kraju. Placówka 
wypełnia lukę między niedofinansowanymi szpitalami 
państwowymi a prywatnymi lecznicami w Nairobi, któ-
re są tak drogie, że na korzystanie z nich może sobie po-
zwolić jedynie garstka najbogatszych Kenijczyków.

Pierwszy szpital w tym miejscu – otwarty 110 lat temu – 
obsługiwał zachodnią Kenię oraz niektóre rejony Ugandy  
i Tanzanii. W 1967 roku stał się szpitalem państwowym. Gdy 
dwa lata temu przejmowała go Narodowa Rada Kościołów, 
szpital był – jak wspomina Karithi – „w opłakanym stanie”.

W przypadku wszelkich poważnych obrażeń i schorzeń 
pacjenci z regionu musieli udawać się do odległego  

o 340 km Nairobi. „Teraz, dzięki zmodernizowanemu 
zapleczu, szpital będzie mógł leczyć niemal wszystkie 
przypadki bez odsyłania pacjentów do odległych pla-
cówek” – powiedziała dr Sharon Ogimda, należąca do 
personelu medycznego szpitala Jumuia. „To wspaniałe 
przedsięwzięcie, które pomoże wielu ludziom w tym 
regionie”.

Otwarty w październiku szpital już w pierwszym dniu 
działalności przyjął nowych pacjentów. Rose Kagali 
przyjechała z niewielkiej wioski, skarżąc się na przed-
wczesne bóle porodowe. Dr Ogimda stwierdziła, że ak-
cja porodowa jeszcze się nie zaczęła, w związku z czym 
zaprowadziła Rose do poradni ambulatoryjnej, aby  
tam odpoczęła. „To najlepszy szpital w naszej okolicy” 
– powiedziała Rose Kagali. „Ludzie bardzo się cieszą  
z jego otwarcia”.

Stopy procentowe oferowane przez kenijskie banki ko-
mercyjne są niestabilne, w związku z czym Karithi chęt-
nie skorzystał z opcji finansowania zaoferowanej przez 
EBI za pośrednictwem regionalnego banku rozwoju 
z siedzibą w Nairobi. Kredyt EBI miał również dłuższy 
okres spłaty niż kredyty oferowane przez banki lokalne. 
„Finansowanie z EBI było bardzo elastyczne” – stwier-
dził Karithi. „Najważniejsze było to, że po zapoznaniu 
się z naszymi planami Bank postanowił nas wesprzeć”.
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MIKROFINANSOWANIE

Instrumenty mikrofinansowe  
i pomoc techniczna EBI 
umożliwiły wypłacenie

 na rzecz ponad 1,5 mln beneficjentów. 

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE Bank stworzył  
wyspecjalizowane instrumenty w Afryce, na Karaibach i w rejonie Pacyfiku,  
a także na obszarze południowego sąsiedztwa Unii. W roku 2016 zarząd Banku  
zatwierdził trzy nowe instrumenty:
  Instrument finansowania dla małych gospodarstw w Afryce, na Karaibach  

i w rejonie Pacyfiku 60 mln EUR

 Instrument mikrofinansowy dla Afryki Zachodniej 50 mln EUR

 Instrument mikrofinansowy dla południowego sąsiedztwa 75 mln EUR

300mlnEU
R
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Phyllis Muthoni w swoim  
sklepie w Nairobi

Mikrokredyty otwierają nowe możliwości przed małymi firmami  
w Afryce i odmieniają życie ich właścicieli.

„Jestem bardzo szczęśliwa. 
Bardzo, bardzo szczęśliwa”

N a wąskiej uliczce w centrum Nairobi roi się od ku-
pujących, samochodów dostawczych i straganów 
z jedzeniem. Obok, na zadaszonym targowisku, 

piętrzą się pod sam sufit zapasy wszelkiego rodzaju to-
warów, w tym aerozoli, różnokolorowych donic i garn-
ków, puszek oraz ubrań. Phyllis Muthoni sięga właśnie 
po żele do włosów i kremy wystawione na najwyższych 
półkach na swoim niewielkim stoisku z kosmetykami, 
doradzając przy tym klientce w kwestii wyglądu. Wszę-
dzie panuje taki ścisk, że trudno jest się oprzeć wrażeniu 
dobrobytu.

Rzeczywistość jest jednak inna. Pomoc finansowa jest  
w Kenii bardzo trudna do zdobycia, ale Phyllis miała 
szczęście. Trafiła do banku Faulu Microfinance Bank, któ-
ry udzielił jej kredytu w wysokości nieznacznie przekra-
czającej 10 tys. EUR na otwarcie sklepu, który nazwała Jo-
phy Cosmetics. „Od momentu otrzymania kredytu nasza 
sytuacja z całą pewnością się poprawiła” – powiedzia-
ła Phyllis Muthoni. „Znacznie wzrosły nasze zyski, dzięki 
czemu poprawiła się też nasza sytuacja materialna”.

Faulu jest jedną z lokalnych instytucji mikrokredyto-
wych korzystających ze wsparcia EBI. Inwestycja Ban-
ku Unii Europejskiej w afrykański sektor mikrofinanso-
wania wydatnie wpłynęła na sytuację osób takich jak 
Phyllis. W samej tylko Afryce Wschodniej EBI współ-
pracuje z 11 instytucjami mikrokredytowymi działają-
cymi w Kenii, Tanzanii, Ugandzie i Rwandzie. Za ich po-
średnictwem kredyty o łącznej wysokości 125 mln EUR 
otrzymało już 278 270 beneficjentów – z czego 42% to 

kobiety, a 29% to ludzie młodzi. Kredyty w średniej wy-
sokości 5276 EUR umożliwiły utrzymanie lub utworze-
nie ponad 874 tys. miejsc pracy.

„Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo, bardzo szczęśliwa, 
ponieważ firma prężnie działa” – powiedziała 30-letnia 
Phyllis, która zatrudnia dwie osoby. „Bez kredytu było-
by mi ciężko. Gdyby nie wsparcie od Faulu, nie osiągnę-
łabym tego, co mam”.

W całej Afryce instrumenty mikrofinansowe EBI osią-
gnęły już wartość 270 mln EUR i dotarły do 1,5 mln be-
neficjentów – takich jak Phyllis. Okazały się na tyle sku-
teczne, że Bank uruchomił kolejny instrument – tym 
razem mający na celu udzielenie właścicielom ma-
łych gospodarstw rolnych kredytów o łącznej wartości  
60 mln EUR. Instrumenty EBI obejmują również pomoc 
techniczną, która pozwala pośrednikom udoskona-
lać metody udzielania kredytów i zwiększać ich zasięg. 
Ponadto Bank może współpracować z docelowymi 
beneficjentami.

„To rozwiązanie naprawdę pomaga Afryce, a zwłaszcza 
młodym ludziom, którzy potrzebują kredytów” – doda-
ła Phyllis. „Wcześniej było o nie bardzo trudno”.

Między stłoczonymi straganami obok stoiska Jophy Co-
smetics pozostało niewiele miejsca, ale Phyllis i tak my-
śli o rozszerzeniu działalności. „Mam nadzieję, że pra-
cownicy Faulu pomogą mi wykonać następny krok, bo 
wiem, że mogę odnieść sukces. Dzięki ich pomocy”.
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Źródła funduszy

EBI jest globalnym graczem na rynkach  
finansowych. W roku 2016 Bank wyemi-
tował obligacje w 16 walutach, przy czym 

większość środków pozyskano w walutach pod-
stawowych: EUR, USD i GBP. Dzięki dywersyfikacji  

W roku 2016 największy na świecie wielostronny kredytobiorca  
i kredytodawca pozyskał na międzynarodowych rynkach kapitałowych 
środki w wysokości 66,4 mld EUR, w tym wstępnie wyasygnowane środki na 
rok 2017 (dla porównania w 2015 roku kwota ta wyniosła 62,4 mld EUR).  
W ramach tej sumy pozyskano 3,8 mld EUR dzięki zielonym obligacjom, 
które Bank nazywa obligacjami odpowiedzialnymi środowiskowo (ang. 
climate awareness bonds – CAB). W ten sposób EBI dociera do inwestorów, 
którzy zwykle nie lokują środków w Europie, ale mają pośredni wkład  
w realizację europejskich projektów poprzez inwestowanie w obligacje EBI.

Najważniejsze osiągnięcia związane z pozyskiwaniem środków w roku 2016

  Bank przeprowadził cztery nowe emisje benchmarkowe w EUR z 3-, 7-, 10-  
i 16-letnim okresem zapadalności na łączną kwotę 17 mld EUR oraz wyemitował 
nowe obligacje CAB w EUR z 21-letnim okresem zapadalności – najdłuższym jak  
dotąd w przypadku emisji benchmarkowej zielonych obligacji w EUR.

  Firma KPMG opublikowała raport Independent Reasonable Assurance na temat  
zielonych obligacji EBI, w którym potwierdziła czołową pozycję Banku w zakresie 
ustalania dobrych praktyk rynkowych.

  Bank rozpoczął emisję obligacji w USD skierowanych do inwestorów indywidualnych 
we Włoszech. Szacuje się, że obligacje nabyło około 30 tys. osób. Ponadto Bank  
wyemitował nowe obligacje CAB w USD na kwotę 1,5 mld USD.

  EBI przeprowadził pierwsze podwójnie notowane emisje benchmarkowe w PLN  
skierowane do inwestorów krajowych i był największym emitentem pozarządowych 
papierów dłużnych w PLN.

źródeł funduszy i okresów zapadalności kredy-
tów EBI może stosować elastyczną strategię fi-
nansowania, a wielowalutowość pozwala również 
na dokonywanie wypłat w niektórych walutach 
miejscowych.
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EBI pragnie podziękować następującym promotorom i dostawcom za zdjęcia wykorzystane jako ilustracje w niniejszym sprawozdaniu:

© EIB Photolibrary, © Shutterstock, © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Creta Farms, © AW-Energy, © Panama Canal Authority,  
© Agence Belga/Reuters, © Daniel Larsson, © Lucknow Metro Rail Corporation 2016.

O zgodę na powielenie lub wykorzystanie zdjęć należy zwrócić się bezpośrednio do posiadacza praw autorskich.

Dokument został wydrukowany przez Imprimerie Centrale na papierze MagnoSatin przy użyciu farb drukarskich na  
bazie oleju roślinnego. Papier certyfikowany zgodnie z zasadami organizacji Forest Stewardship Council (FSC) składa się  
w 100% z włókien pierwotnych (z których przynajmniej 50% pochodzi z należycie zarządzanych lasów).
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Ład 
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kwestii związanych z finansowaniem. Rada zbiera się 
dziesięć razy w roku i dba o właściwe zarządzanie Ban-
kiem zgodnie z traktatami UE, statutem Banku oraz 
ogólnymi wytycznymi określanymi przez Radę Guber-
natorów. W skład Rady wchodzi 29 dyrektorów – każde 
państwo członkowskie mianuje jednego dyrektora, swo-
jego przedstawiciela ma także Komisja Europejska – oraz 
19 zastępców. Aby poszerzyć swoją wiedzę i kompeten-
cje, Rada Dyrektorów może przyjąć w swój poczet sze-
ściu ekspertów, którzy uczestniczą w jej posiedzeniach 
w charakterze doradców bez prawa głosu. Decyzje są po-
dejmowane większością co najmniej jednej trzeciej gło-
sów członków uprawnionych do głosowania, reprezentu-
jących co najmniej 50% kapitału subskrybowanego przez 
państwa członkowskie, chyba że statut stanowi inaczej. 
Posiedzeniom Rady przewodniczy – bez prawa głosu 
– prezes.

Komitet Zarządzający jest stałym organem decyzyjnym, 
który nadzoruje bieżącą działalność Banku oraz przygo-
towuje decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia ich wyko-
nanie. Komitet Zarządzający zbiera się raz w tygodniu 
i działa pod kierownictwem prezesa oraz pod nadzorem 
Rady Dyrektorów. W składzie Komitetu zasiada również 
ośmiu wiceprezesów EBI. Członkowie są mianowani na 
okres maksymalnie sześciu lat (z możliwością ponow-
nego mianowania) i odpowiadają wyłącznie przed Ban-
kiem. Czterej najwięksi udziałowcy – Niemcy, Francja, 
Włochy i Wielka Brytania – mają po jednym stałym miej-
scu w składzie Komitetu Zarządzającego.

Ponadto w Banku funkcjonuje niezależny Komitet 
Kontroli i Audytu, który odpowiada bezpośrednio przed 
Radą Gubernatorów. Jego zadaniem jest kontrolowa-
nie ksiąg Banku oraz sprawdzanie, czy jego działalność 
jest zgodna z najlepszymi praktykami bankowymi. Spra-
wozdanie Komitetu Kontroli i Audytu jest przedkłada-
ne Radzie Gubernatorów wraz ze sprawozdaniem rocz-
nym Rady Dyrektorów. Komitet Kontroli i Audytu składa 
się z sześciu członków powoływanych na okres sześciu 
kolejnych lat finansowych bez możliwości ponownego 
mianowania.

E BI jest organem Unii Europejskiej odpowiadają-
cym przed państwami członkowskimi i bankiem 
przestrzegającym najlepszych praktyk bankowych 

w zakresie podejmowania decyzji, zarządzania i nadzoru.

Rada Gubernatorów składa się z ministrów (przeważ-
nie ministrów finansów) ze wszystkich 28 państw człon-
kowskich UE. Gubernatorzy ustalają wytyczne w zakre-
sie polityki kredytowej Banku i zatwierdzają raz w roku 
jego roczne sprawozdanie finansowe, a także decydują 
o podwyższeniu kapitału oraz udziale Banku w opera-
cjach finansowania poza Unią Europejską. Ponadto mia-
nują członków Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzają-
cego oraz Komitetu Kontroli i Audytu.

Rada Dyrektorów podejmuje decyzje w sprawie kre-
dytów, programów pozyskiwania funduszy i innych 
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