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ZIELONY WĄTEK, CZYLI JAK CZYTAĆ TO SPRAWOZDANIE

Pogoda towarzyszy nam na każdym kroku. Nie inaczej jest również w przypadku tego sprawozdania, 
ponieważ klimat – a zwłaszcza PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANIE KLIMATU – jest ZIELONYM 
WĄTKIEM przewijającym się przez całą działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2019 
roku. Działania na rzecz klimatu są od dawna istotnym aspektem funkcjonowania naszego Banku, 
a w 2019 roku – w reakcji na nadzwyczajną sytuację klimatyczną i środowiskową – przyjęliśmy 
również NOWE, AMBITNE CELE DOTYCZĄCE INWESTYCJI W DZIEDZINIE KLIMATU  
i OCHRONY ŚRODOWISKA na nadchodzące dziesięciolecie oraz NOWĄ POLITYKĘ 
KREDYTOWANIA ENERGETYKI.

Aby wzrost temperatury wynikający z globalnego ocieplenia nie przekroczył ustalonej  
w porozumieniu paryskim wartości 1,5°C, emisja dwutlenku węgla musi się utrzymać na poziomie 
niższym niż 580 gigaton – dla dobra nas wszystkich i naszej przyszłości. Przy obecnym tempie 
wzrostu tę graniczną wartość osiągniemy najpóźniej w 2032 roku. Można jednak temu zapobiec 
poprzez zwiększenie inwestycji, choć wymaga to olbrzymich nakładów. Szacuje się na przykład, że 
inwestycje w systemy energetyczne w Europie będą musiały wzrosnąć w najbliższym dziesięcioleciu 
dwukrotnie – do 400 mld EUR.

W tej sytuacji kluczowe jest zaangażowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jako bank 
publiczny EBI inwestuje we wszelkiego rodzaju działania, od długofalowych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych po innowacyjne projekty w dziedzinie akumulatorów, a także INTERWENIUJE 
W NIEDOINWESTOWANYCH OBSZARACH – takich jak remonty zwiększające efektywność 
energetyczną domów i mieszkań. Nowością w tegorocznym sprawozdaniu są wypowiedzi 
najważniejszych ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którzy wyjaśniają, co ich zdaniem 
oznacza dla nas kryzys klimatyczny, jakie NOWE FORMY FINANSOWANIA będziemy 
opracowywać, aby osiągnąć przyjęte cele, oraz jakiego rodzaju PROJEKTY BĘDZIEMY WSPIERAĆ.

Projekty przedstawione w sprawozdaniu obejmują różne obszary rozwoju gospodarczego, takie jak 
infrastruktura, innowacyjność oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Aby zilustrować skalę naszych 
obecnych działań na rzecz klimatu oraz naszego zaangażowania w przyszłe zielone inwestycje, 
opisaliśmy każdy z tych obszarów właśnie z perspektywy klimatu i ochrony środowiska, stąd mowa 
o PRZYJAZNEJ DLA KLIMATU INFRASTRUKTURZE, ZIELONYCH INNOWACJACH CZY 
DZIAŁANIACH NA RZECZ KLIMATU W SEKTORZE MŚP. Wszystko to przedstawiliśmy w ujęciu 
globalnym, dlatego w jednym rozdziale można przeczytać na przykład o stworzonym w Rumunii 
urządzeniu, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do zmniejszania ilości odpadów 
żywnościowych, oraz o projekcie, którego celem jest zwiększanie plonów na plantacjach kawy  
w Peru. Wynika to z faktu, że działamy na całym świecie, poszukując ROZWIĄZAŃ BĘDĄCYCH 
ODPOWIEDZIĄ NA KRYZYS, który zagraża nam wszystkim – bez względu na to, gdzie mieszkamy.

W sprawozdaniu opowiadamy o pomysłowości i zaangażowaniu, o tworzeniu miejsc pracy  
i budowaniu dobrobytu. Opowieści te – splecione ZIELONYM WĄTKIEM ZRÓWNOWAŻONYCH 
INWESTYCJI EBI – dają obraz szans, jakie niosą ze sobą dla nas wszystkich działania na rzecz 
klimatu i środowiska. Działania, dzięki którym będziemy mogli zachować nasz świat dla przyszłych 
pokoleń i zbudować dobrze prosperującą, czystą i zieloną gospodarkę.
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O ubiegłorocznych osiągnięciach Europejskiego Banku Inwestycyjnego piszę w momencie,  
w którym zasadnicze znaczenie ma każdy tydzień, a nawet każda godzina. Stawiając swoją 

fachową wiedzę i zasoby finansowe przeciwko pandemii COVID-19, Bank Unii Europejskiej nie zapo-
mina również, że kolejne dziesięciolecie będzie kluczowe dla walki ze zmianą klimatu. Chociaż wiele 
osób wątpi, czy uda nam się jednocześnie stawić czoła koronawirusowi i zmianie klimatu, jesteśmy 
przekonani, że jest to nie tylko możliwe, ale i bezwzględnie konieczne. Doraźne starania na rzecz 
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania naszych gospodarek muszą również położyć podwa-
liny pod przyszły trwały rozwój.

W 2019 roku Bank inwestował w konkurencyjność Europy oraz w nowe technologie i innowacje, które umoż-
liwią nam utrzymanie dotychczasowej jakości życia dla przyszłych pokoleń i dalsze budowanie dobrobytu. 
Fakt, że nasza praca w coraz większym stopniu koncentruje się na przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu, jest 
dowodem na to, że działania w dziedzinie klimatu są zarówno koniecznością bytową, jak i szansą z biznesowego 
punktu widzenia. W obliczu nowego zagrożenia, jakim jest COVID-19, sprawozdanie to nabiera jeszcze większej aktu-
alności. W ubiegłym roku podpisaliśmy kilka umów, które potwierdzają nasze zaangażowanie w walkę z chorobami 
– zaangażowanie, które stało się jeszcze silniejsze w związku z centralną rolą Banku w ramach skoordynowanej euro-
pejskiej odpowiedzi na pandemię wywołaną koronawirusem.

W ubiegłym roku wyznaczyliśmy sobie ambitny punkt odniesienia. Zobowiązujemy się, że od 2025 roku 
będziemy przeznaczać 50% naszych środków finansowych na działania w dziedzinie klimatu i zrównowa-
żony ekologicznie rozwój. Ponadto wszystkie nasze działania będą w pełni dostosowane do założeń poro-
zumienia paryskiego. Inwestowanie 50% środków w ochronę klimatu i środowiska nie miałoby przecież sensu, 
gdyby pozostałe 50% służyło finansowaniu projektów przynoszących szkody ekologiczne.

To samo dotyczy również kryzysu związanego z koronawirusem, ponieważ każdy wstrząs gospodarczy przyspiesza 
długofalowe przemiany strukturalne. Realizacja jeszcze ambitniejszych założeń w dziedzinie klimatu i zrównoważo-
nego ekologicznie rozwoju to najlepszy sposób, w jaki Europejski Bank Inwestycyjny może pomóc w naprawie 
gospodarki dotkniętej skutkami pandemii. Na przykład transformacja energetyczna może przyczynić się do utwo-
rzenia większej liczby miejsc pracy, powstania nowych i dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu, wzrostu 
konkurencyjności oraz zmniejszenia uzależnienia energetycznego.

W ubiegłym roku zatwierdziliśmy nową politykę kredytowania energetyki, która obejmuje między innym zobowią-
zanie do zaprzestania z końcem 2021 roku finansowania projektów związanych z konwencjonalnymi paliwami kopal-
nymi. Europejski Bank Inwestycyjny jest pierwszą międzynarodową instytucją finansową, która przyjęła takie zobo-
wiązanie. Posunięcie to jest znakomitym przykładem wiodącej roli Europy na froncie klimatycznym.

Jako bank Unii Europejskiej EBI pełni funkcję finansowego ramienia polityki unijnej. W ramach realizowanego obec-
nie wielkiego europejskiego projektu klimatycznego ściśle współpracujemy z Komisją Europejską i rządami wszyst-
kich państw członkowskich. Działania zaprezentowane w tym sprawozdaniu jednoznacznie potwierdzają zna-
czenie wiedzy eksperckiej, dzięki której jesteśmy kluczowym filarem Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszonego przez Komisję w styczniu 2020 roku.

Wyjątkowy zasięg

Koncentracja na działaniach w dziedzinie klimatu nie oznacza, że zaniedbujemy inne obszary naszej pracy. Tego-
roczne sprawozdanie wyraźnie wskazuje, że działania na rzecz klimatu mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy są 
podejmowane w kontekście spójności, innowacyjności, wspierania MŚP i rozwoju infrastruktury. W przeciwnym razie 
cały wysiłek idzie na marne. Ważnym aspektem działań w dziedzinie klimatu jest na przykład tworzenie miejsc pracy. 
Jak wynika z prognoz na lata 2019–2020 zawartych w naszym sprawozdaniu inwestycyjnym, w samym tylko euro-
pejskim sektorze zielonej energii powstanie w nadchodzących dziesięcioleciach około 500 tys. miejsc pracy.

BANK, KTÓRY DOTRZYMUJE 
ZOBOWIĄZAŃ
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W świetle ambitniejszych założeń dotyczących klimatu nowego wymiaru nabiera praca na rzecz spójności, która jest 
centralnym elementem działalności Banku od 1958 roku. Przez cały rok 2019 nasi eksperci pomagali w opracowaniu 
zaproponowanego przez Komisję mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który ułatwi przejście na czystszą ener-
gię w regionach i branżach uzależnionych od paliw kopalnych. Z uwagi na wyjątkowe umiejscowienie EBI na styku 
instytucji unijnych, rządów państw oraz europejskich miast i regionów jest to jedna z najważniejszych misji Banku 
na nadchodzące lata.

Również nasze działania prorozwojowe koncentrują się na zwiększaniu odporności na zmianę klimatu i przystoso-
wywaniu się do nowych warunków, ponieważ wysiłki w tym zakresie pozwalają ratować lub chronić ludzkie życie 
oraz budować dobrobyt gospodarczy. Zmiana klimatu jest zjawiskiem globalnym, dlatego musimy zwięk-
szyć inwestycje w skali całego świata. Również w tym przypadku dysponujemy odpowiednimi narzę-
dziami. Nasi eksperci łączą doświadczenie w rozpoznawaniu prawdziwych innowacji z pracą na rzecz rozwoju  
w terenie – Bank ma 50 biur na całym świecie i działa aktywnie w 43 państwach uznawanych za niestabilne. Przez 
ostatnie 10 lat państwa te – zaliczane do najmniej rozwiniętych na świecie – otrzymały w ramach przeszło 100 ope-
racji EBI środki w wysokości ponad 5,5 mld EUR.

Zobowiązania i dokonania

W związku z nowymi zobowiązaniami w dziedzinie klimatu i nową polityką kredytowania energetyki łatwo byłoby 
skupić się wyłącznie na przyszłości i zapomnieć o dotychczasowych dokonaniach. Zanim jednak działalność Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego skoncentrowała się na klimacie i zanim wybuchła pandemia COVID-19, Bankowi 
powierzono gigantyczne zadanie polegające na uruchomieniu inwestycji o wartości pół biliona euro w gospodarkę 
Unii Europejskiej na przestrzeni pięciu lat, w ramach tzw. planu Junckera. W 2020 roku jesteśmy na dobrej drodze do 
osiągnięcia głównego celu w wysokości 500 mld EUR. Co najważniejsze, wiemy już, że ambitny program wywarł 
wpływ strukturalny na europejską gospodarkę, stając się źródłem nowych miejsc pracy i wzrostu na nadchodzące 
dziesięciolecia.

Naszym zadaniem jest wspieranie projektu europejskiego i zrównoważone inwestowanie w przyszłość Europy. Wła-
śnie tym zajmowaliśmy się w 2019 roku i będziemy zajmować się nadal.

Werner Hoyer

SŁOWO WSTĘPNE PREZESA

“ Zobowiązujemy się, że od 2025 roku będziemy przeznaczać 50% 
naszych środków finansowych na działania w dziedzinie klimatu  

i zrównoważony ekologicznie rozwój. Ponadto wszystkie nasze działania 
będą w pełni dostosowane do założeń porozumienia paryskiego. ”
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
2019 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ W 2019 R.

ZATWIERDZONE PROJEKTY 58,7 mld EUR
W Unii Europejskiej 

Poza Unią Europejską
51,1 mld EUR
7,6 mld EUR

PODPISANE UMOWY 
KREDYTOWE 63,3 mld EUR
W Unii Europejskiej 

Poza Unią Europejską
55,4 mld EUR
7,9 mld EUR

WYPŁACONE KREDYTY 48,1 mld EUR
W Unii Europejskiej 

Poza Unią Europejską
43,8 mld EUR
4,3 mld EUR

POZYSKANE ŚRODKI 50,3 mld EUR
(PRZED SWAPAMI)

W walutach podstawowych 
(EUR, GBP, USD)

W innych walutach 

42,7 mld EUR

7,6 mld EUR

Europejski  
Bank  
Inwestycyjny

386 600

Liczba MŚP i spółek  
o średniej kapitalizacji 

wspieranych przez  
Grupę EBI

Liczba miejsc pracy 
utrzymanych w MŚP  
i spółkach o średniej 

kapitalizacji (Grupa EBI)

Gospodarstwa domowe  
z dostępem do energii 

dzięki dodatkowej mocy 
wytwórczej elektrowni

Udział źródeł 
odnawialnych  

w dodatkowej energii 
elektrycznej

Klienci korzystający  
z lepszych usług telefonii 

komórkowej

4,4 
mln

7,4  
mln

98%

117  
mln

Oddziaływanie Grupy EBI
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Europejski  
Fundusz  
Inwestycyjny

DZIAŁALNOŚĆ W 2019 R.

PODPISANE UMOWY 
KREDYTOWE 10,2 mld EUR

Inwestycje kapitałowe 
Gwarancje 

Mikrofinansowanie 

3,4 mld EUR
6,7 mld EUR
0,1 mld EUR

Osoby korzystające  
z bezpieczniejszej wody 

pitnej

Osoby korzystające 
 z lepszych usług 

sanitarnych

Osoby skuteczniej 
chronione przed ryzykiem 

powodzi

Dodatkowe przejazdy 
sfinansowanymi przez EBI 

środkami transportu 
publicznego (w skali roku)

Osoby korzystające 
z wyższego poziomu 

opieki zdrowotnej

10
mln

1,7
mln

11,5
mln

631
mln

12
mln

Oczekiwane rezultaty nowych operacji objętych po raz pierwszy finansowaniem w 2019 r. Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta i mają charakter orientacyjny.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który 
wchodzi w skład Grupy EBI, specjalizuje się  
w udzielaniu mikroprzedsiębiorstwom oraz małym 
i średnim przedsiębiorstwom finansowania 
opartego na kapitale wysokiego ryzyka. Fundusz 
stymuluje wzrost i innowacyjność w całej Europie, 
zapewniając finansowanie i wiedzę ekspercką na 
p o t r z e b y  r z e t e l n i e  p r z y g o t o w a n y c h , 
zrównoważonych operacji inwestycyjnych  
i gwarancyjnych. Udziałowcami EFI są między 
innymi EBI, Komisja Europejska oraz publiczne  
i prywatne banki i instytucje finansowe.
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GRUPA EBI W POSZCZEGÓLNYCH 
PAŃSTWACH

       

HISZPANIA

PORTUGALIA

FRANCJA

BELGIA

LUKSEMBURG

HOLANDIA

DANIA

WIELKA BRYTANIA

IRLANDIA
1,08 mld EUR 0,31% PKB 

8,50 mld EUR 0,35% PKB 

1,05 mld EUR 0,34% PKB 

0,24 mld EUR 0,38% PKB 

8,97 mld EUR 0,72% PKB 

1,62 mld EUR 0,77% PKB 

1,86 mld EUR 0,39% PKB 

2,82 mld EUR 0,35% PKB 

0,78 mld EUR 0,03% PKB 

0,86 mld EUR

FINANSOWANIE OBEJMUJĄCE 
WIELE PAŃSTW UE

EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
AKP: Afryka, Karaiby i rejon Pacyfiku
KTZ: kraje i terytoria zamorskie
Ciemniejszymi kolorami oznaczono państwa, w których udział inwestycji w PKB jest większy.

REJON MORZA ŚRÓDZIEMNEGO 2,45 mld EUR

KRAJE OBJĘTE ROZSZERZENIEM  
I PAŃSTWA EFTA 1,4 mld EUR

AKP, KTZ I RPA 1,4 mld EUR

AZJA (W TYM AZJA ŚRODKOWA)  
I AMERYKA ŁACIŃSKA 2,2 mld EUR

WSCHODNIE KRAJE SĄSIEDZKIE 1,35 mld EUR
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FINLANDIA

ESTONIA

ŁOTWA

LITWA

POLSKA

CZECHY

SŁOWACJA

AUSTRIA
WĘGRY

RUMUNIA

BUŁGARIA

GRECJA

SŁOWENIA
CHORWACJA

WŁOCHY

NIEMCY

SZWECJA

CYPRMALTA

10,97 mld EUR 0,62% PKB 

2,06 mld EUR 1,09% PKB 

0,36 mld EUR 0,59% PKB 

0,87 mld EUR 0,39% PKB 

0,77 mld EUR 0,54% PKB 

0,57 mld EUR 1,05% PKB 

0,25 mld EUR 0,52% PKB 

0,25 mld EUR 0,27% PKB 

5,42 mld EUR 1,03% PKB 

0,05 mld EUR 0,10% PKB 

0,25 mld EUR 0,80% PKB 

0,28 mld EUR 1,00% PKB 

1,87 mld EUR 0,78% PKB 

2,03 mld EUR 0,43% PKB 

6,15 mld EUR 0,18% PKB 

1,49 mld EUR 0,68% PKB 

1,72 mld EUR 0,43% PKB 

0,23 mld EUR 1,04% PKB 

0,10 mld EUR 0,72% PKB 
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Wszystkie przedstawione liczby odzwierciedlają 
kwoty zatwierdzone od momentu uruchomienia 
EFIS. Im ciemniejszy kolor, tym większa wartość 
uruchomionych inwestycji związanych  
z EFIS w stosunku do PKB (na podstawie kwot 
zatwierdzonych kredytów).

BELGIA
1,6 mld EUR

DANIA
940 mln EUR

FRANCJA
15 mld EUR

IRLANDIA
1 mld EUR

LUKSEMBURG
119 mln EUR

HOLANDIA
3,3 mld EUR

PORTUGALIA
2,7 mld EUR

HISZPANIA
10,4 mld EUR

WIELKA  
BRYTANIA

2,2 mld EUR

INNE  
(FINANSOWANIE OBEJMUJĄCE WIELE PAŃSTW, 
FINANSOWANIE REGIONALNE)

8,8 mld EUR

ŁĄCZNA KWOTA 
ZATWIERDZONYCH KREDYTÓW 
ZE ŚRODKÓW EFIS
DO 31 GRUDNIA 2019 R.
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AUSTRIA
1,8 mld EUR

BUŁGARIA
546 mln EUR

CHORWACJA
283 mln EUR 

CYPR
46 mln EUR

CZECHY
874 mln EUR

ESTONIA
182 mln EUR

FINLANDIA
2 mld EUR

NIEMCY
7,9 mld EUR

GRECJA
2,7 mld EUR

WĘGRY
788 mln EUR

WŁOCHY
11,3 mld EUR

ŁOTWA
263 mln EUR

LITWA
321 mln EUR

MALTA
44 mln EUR

HOLANDIA

POLSKA
3,9 mld EUR

RUMUNIA
735 mln EUR

SŁOWACJA
555 mln EUR

SŁOWENIA
188 mln EUR

SZWECJA
3,4 mld EUR

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS) to wspólna inicjatywa 
Grupy EBI i Komisji Europejskiej podjęta w celu 
wypełnienia luki inwestycyjnej w Unii 
Europejskiej. Dzięki gwarancji z unijnego 
budżetu EFIS ma uruchomić do 2020 roku 
dodatkowe inwestycje w łącznej wysokości co 
najmniej 500 mld EUR. Na 31 grudnia 2019 roku 
wartość dodatkowych inwestycji wyniosła 
458 mld EUR.
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A by uniknąć jeszcze poważniejszych problemów związanych z klimatem, musimy szybko przeprowadzić dekar-
bonizację. Krytyczne znaczenie będzie mieć w tym przypadku najbliższe dziesięciolecie.

W ramach porozumienia paryskiego rządy niemal wszystkich państw świata zobowiązały się do utrzymania wzrostu 
temperatur wynikającego z globalnego ocieplenia poniżej 2°C i podjęcia starań w celu ograniczenia go do 1,5°C. 
Warunkiem osiągnięcia powyższych celów jest utrzymanie emisji dwutlenku węgla na poziomie niższym niż 
580 gigaton. Przy obecnym tempie wzrostu, które wynosi około 37 gigaton rocznie, granica ta zostanie przekro-
czona najpóźniej w 2032 roku.

Przejęcie inicjatywy od sektora prywatnego

Sektor prywatny jak dotąd nie wziął na siebie kosztów związanych z powstrzymaniem zmiany klimatu, w związku 
z czym sektor publiczny podejmuje bardziej intensywne działania, zwiększa inwestycje oraz zachęca ludzi i przed-
siębiorstwa do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. W Europie konieczne jest na przykład niemal dwukrotne 
zwiększenie inwestycji w systemy energetyczne w najbliższym dziesięcioleciu – do 400 mld EUR rocznie.

Banki publiczne mogą inwestować w długofalowe przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz innowacje niezbędne do 
przejścia na nowy, zrównoważony model działania. Przykładem mogą być inwestycje w rozbudowane zespoły aku-
mulatorów, które można ładować w wietrzne lub słoneczne dni, a następnie rozładowywać, gdy nie świeci słońce 
lub nie wieje wiatr. Ponadto banki publiczne mogą wspierać obszary niedoinwestowane, takie jak zwiększanie efek-
tywności energetycznej domów i mieszkań.

Jakie działania będzie podejmować Europejski Bank Inwestycyjny

W 2019 roku przeznaczyliśmy na wspieranie działań w dziedzinie klimatu 31% naszych środków. Do 2025 roku zwięk-
szymy udział wsparcia dla klimatu i zrównoważenia środowiskowego do 50%, czyli do poziomu ponad 30 mld EUR 
rocznie. To jednak wciąż za mało, dlatego większość nowych środków finansowych na ratowanie klimatu będzie 
musiała pochodzić z sektora prywatnego. Europejski Bank Inwestycyjny przyciąga dodatkowe finansowanie z sek-
tora prywatnego i publicznego na potrzeby poszczególnych projektów. Potwierdzając wiarygodność inwestycji, EBI 
zachęca innych inwestorów – zwłaszcza banki prywatne – do zainteresowania się danym przedsięwzięciem.

W tym dziesięcioleciu – do roku 2030 – zamierzamy wesprzeć inwestycje w przeciwdziałanie zmianie kli-
matu i ochronę środowiska o wartości ponad 1 bln EUR. 

Do końca 2020 roku całość działalności finansowej Banku zostanie dostosowana do założeń porozumienia pary-
skiego. Oznacza to, że finansowanie będzie się wpisywać w wysiłki na rzecz zmniejszania emisji i wdrażania modelu 
rozwoju odpornego na zmianę klimatu. W sektorach przemysłu, w których obniżanie poziomu emisji jest trudnym 
zadaniem, będziemy wspierać projekty pomagające przedsiębiorstwom w przejściu na model niskoemisyjny. 
Ponadto będziemy dbać o to, aby wszystkie projekty uwzględniały zarządzanie przyszłymi czynnikami ryzyka zwią-
zanymi ze zmianą klimatu. 

PONAD BILION EURO NA 
UTRZYMANIE WZROSTU 
TEMPERATURY PONIŻEJ 1,5°C

W 2019 roku Europejski Bank Inwestycyjny przedstawił swoje założenia w dziedzi-
nie klimatu i ochrony środowiska na najbliższe dziesięć lat. Oto plan działania, 
który pozwoli nam sprostać wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu.
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Nowa polityka dla sektora energetycznego

Do końca 2021 roku przestaniemy wspierać projekty związane z konwencjonalnymi paliwami kopalnymi, w tym  
z produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego oraz tradycyjnymi sieciami gazowymi.

Nasza działalność skupi się na:

•  efektywności energetycznej, w tym remontach budynków i mieszkań, lepszym oświetleniu dróg oraz zielonym 
transporcie;

•  bezemisyjnych dostawach energii, które pomogą Europie zrealizować założenia dotyczące pozyskiwania co naj-
mniej 32% całej energii ze źródeł odnawialnych;

•  sieciach elektroenergetycznych łączących nowe, niskoemisyjne źródła energii;
•  innowacjach w dziedzinie wytwarzania, magazynowania i wykorzystania energii.

Transformacja uwzględniająca zróżnicowane potrzeby

Regiony najbardziej uzależnione od paliw kopalnych wymagają większego wsparcia. W wyniku realizacji projektów 
związanych z zieloną energią powstaną setki tysięcy miejsc pracy, ale musimy zwrócić szczególną uwagę na obszary, 
w których kopalnie węgla oraz inne wysokoemisyjne gałęzie przemysłu zatrudniają dużą liczbę osób i są ważnym 
elementem gospodarki. W takich przypadkach musimy stwarzać ludziom warunki do przekwalifikowywania się,  
a także wspierać projekty przyciągające do tych regionów nowe branże.

Przyjazna dla klimatu polityka energetyczna może również przynosić korzyści społeczne. Aż 11% mieszkańców Unii 
Europejskiej nie jest w stanie w opłacalny sposób ogrzać swoich domów – miliony ludzi z trudem opłacają rachunki 
za gaz lub prąd bądź mieszkają w niedogrzanych pomieszczeniach. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla star-
szych kobiet, które mają niższe dochody i spędzają więcej czasu w czterech ścianach. Rozwiązaniem jest zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na całym kontynencie, co przełoży się na ograniczenie emisji, 
obniżenie rachunków za energię oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców.

Analogicznie projekty w dziedzinie czystego transportu miejskiego przynoszą obniżenie kosztów przejazdów przy 
jednoczesnej poprawie jakości powietrza i stanu zdrowia społeczeństwa, a inwestycje w przyjazne dla klimatu rol-
nictwo w regionach z ograniczonymi zasobami wody zmniejszają ryzyko pustynnienia terenów i utraty miejsc pracy.

Zrównoważony rozwój

Musimy wspierać zielone projekty, które pomagają światu w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje w ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu pozwalają zwiększyć dochody oby-
wateli i poprawić warunki ich życia oraz zapewnić im wystarczającą ilość żywności, czystej wody i odpo-
wiednich warunków sanitarnych. Oprócz tego możemy ograniczyć konieczność przenoszenia się w inne rejony 
z powodu nowych zagrożeń, takich jak gwałtowne zjawiska pogodowe i powodzie, jak również zmniejszyć liczbę 
osób na świecie, które są narażone na ryzyko związane z klimatem i zagrożone ubóstwem, o co najmniej 62 mln,  
a nawet o 457 mln.

Będziemy inwestować w projekty w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu, które wywierają ogromny wpływ na 
życie ludzi. Przykładem mogą być niewielkie pozasieciowe systemy energii odnawialnej, takie jak zestawy słoneczne 
przeznaczone do montażu w domach na obszarach wiejskich Afryki, dostarczające energii elektrycznej gospodar-
stwom domowym, które nie były nigdy podłączone do linii energetycznych. Kolejna kwestia to projekty w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu – na przykład budowa mocniejszych dróg i mostów, które nie zostaną znie-
sione przez burze, dzięki czemu ludzie będą mogli nadal dojeżdżać na targ, do lekarza czy do pracy.

Musimy również stworzyć poszczególnym ludziom warunki do wprowadzania zmian. EBI będzie nadal inwestować 
w sektory podnoszące jakość życia społeczeństw, takie jak opieka zdrowotna i szkolnictwo, a także wspierać przed-
siębiorczość kobiet oraz zwiększać dostępność kredytów umożliwiających wprowadzanie w życie nowych pomy-
słów lub rozwijanie obecnej działalności.

PLAN DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU  
I POLITYKA KREDYTOWANIA ENERGETYKI
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Kwestia klimatu i zrównoważonego ekologicznie rozwoju jest od 
dawna jednym z priorytetów Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, ale zdajemy sobie sprawę, że – w obliczu 
niespotykanego dotąd kryzysu klimatycznego i ogromnych 
potrzeb inwestycyjnych związanych z przejściem na model 
społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku 
węgla – działanie na dotychczasowych zasadach nie wchodzi  
w grę. Dlatego zobowiązaliśmy się zwiększyć finansowanie na 
rzecz klimatu i środowiska, co pozwoli uruchomić w ciągu 
najbliższego dziesięciolecia inwestycje o wartości 1 bln EUR.  
W ten sposób EBI staje się centralnym elementem realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu. Jesteśmy przygotowani, aby 
spełnić pokładane w nas nadzieje.

Emma Navarro, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie 
klimatu

Szczególnie cieszy mnie 
postęp, jakiego dokonał 
[Europejski Bank 
Inwestycyjny], aby 
wzmocnić swoją rolę banku 
klimatycznego Unii 
Europejskiej. Dzięki temu 
wzrosną inwestycje  
w europejskie technologie  
i rozwiązania, których 
oczekuje cały świat.

Ursula von der Leyen, 
przewodnicząca Komisji 
Europejskiej Europejski Bank Inwestycyjny jest już od 

pewnego czasu największym orędownikiem 
działań na rzecz klimatu. W 2019 roku kredyty 
na ochronę klimatu stanowiły 31% całego 
finansowania udzielonego przez Grupę. 
Obecnie trwają prace nad planem działania 
banku klimatycznego, które pozwolą nam 
określić na nowo nasze priorytety i jeszcze 
bardziej skoncentrować nasze wysiłki na 
wspieraniu polityki klimatycznej.  
W nadchodzącym roku Bank zwiększy 
zaangażowanie w przedsięwzięcia 
przyczyniające się do dekarbonizacji 
przemysłu i transportu, wdrażania innowacji 
związanych z klimatem oraz zwiększania 
efektywności energetycznej. Aby móc 
skutecznie oddziaływać, Bank musi stosować 
nowe, innowacyjne sposoby reagowania na 
potrzeby rynku i osiągania celów przyjętej 
polityki.

Elina Kamenitzer, kierownik wydziału, koordynacja 
działań w zakresie klimatu i środowiska, dyrekcja 
operacji EBI

ZIELONY WĄTEK

Oto w jaki sposób Europejski Bank Inwestycyjny reaguje na zmiany dotychczasowej 
polityki w związku z kryzysem klimatycznym.

GŁOSY DOTYCZĄCE POLITYKI

Z realizacją ambicji zapisanych  
w Europejskim Zielonym Ładzie 
wiążą się znaczne potrzeby 
inwestycyjne, które będziemy 
mogli zaspokoić tylko dzięki 
mobilizacji zarówno sektora 
publicznego, jak i prywatnego.  
W tym względzie EBI będzie 
głównym partnerem scalającym  
i pomnażającym inwestycje 
publiczne oraz zapewniającym 
dodatkowe zabezpieczenie dla 
inwestycji sektora prywatnego.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej
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W dążeniu do osiągnięcia nowych celów  
w dziedzinie klimatu i zrównoważonego 

ekologicznie rozwoju, wyznaczonych na rok 2025, 
będziemy musieli zacieśniać relacje z klientami  
i najważniejszymi interesariuszami, aby móc 
identyfikować nowe możliwości. Oznacza to zarówno 
zwiększenie wysiłków w tradycyjnych obszarach 
naszej działalności, jak i opracowywanie nowych 
projektów i produktów w obszarach, w których nie 
byliśmy dotąd tak silni. Spodziewam się większego 
ukierunkowania na efektywność energetyczną  
i adaptację, co wynika z dużych potrzeb 
inwestycyjnych w obu sektorach. Oprócz tego 
większą rolę powinny odgrywać nowe produkty takie 
jak zielone kredyty i mieszane instrumenty finansowe, 
których zadaniem będzie uruchamianie inwestycji 
sektora prywatnego.

Martin Berg, kierownik jednostki ds. funduszy środowiskowych  
i polityki finansowania działań związanych z klimatem, dyrekcja 
operacji EBI

W związku z koniecznością realizacji bardzo ambitnych założeń na lata 2030  
i 2050 wzrastać będzie znaczenie inwestycji związanych z klimatem we wszystkich 
sektorach i regionach geograficznych. Już od kilku lat wspieramy wysiłki na rzecz 
dekarbonizacji podejmowane przez europejskie podmioty użyteczności 
publicznej oraz propagujemy korzystanie z odnawialnych źródeł energii, w tym 
wdrażanie niezbędnych do tego urządzeń i infrastruktury, z uwzględnieniem 
wszystkich technologii i struktur rynkowych. W kolejnych latach Europejski Bank 
Inwestycyjny będzie musiał postawić sobie jeszcze ambitniejsze cele i dopasować 
swoją ofertę finansowania tak, aby ułatwić transformację wielu różnych sektorów 
– zwłaszcza tych bardziej energochłonnych. Ponadto Bank będzie musiał odegrać 
kluczową rolę w segmentach rynku takich jak efektywność energetyczna czy 
odnawialne źródła energii, w których konieczne jest wprowadzenie 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych i finansowych. W tym celu możemy 
wykorzystać naszą obszerną wiedzę fachową oraz przygotować się do szybkiego 
reagowania na potrzeby rynku i na oczekiwania promotorów, którzy spodziewają 
się, że przyjmiemy rolę – zależnie od okoliczności – inkubatora lub głównego 
podmiotu finansującego, który będzie w stanie działać jako katalizator 
finansowania z innych źródeł.

Birthe Bruhn-Leon, dyrektor, region iberyjski, dyrekcja operacji EBI

Chciałbym, żeby termin „kredyty na ochronę 
klimatu” był rozumiany dość szeroko,  
z uwzględnieniem instrumentów finansowych 
przypisanych do różnych obszarów 
środowiska życia człowieka – zarówno 
naturalnego, jak i społecznego. Oznacza to 
udzielanie kredytów na zrównoważony 
rozwój, który oczywiście obejmuje ochronę 
środowiska naturalnego oraz przystosowanie 
się do zmiany klimatu i jej łagodzenie, ale też  
i na rozwój szkolnictwa, opieki zdrowotnej czy 
innych elementów infrastruktury społecznej. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku krajów 
rozwijających się, które napotykają na drodze 
do zrównoważonego rozwoju różnorakie 
przeszkody i bardzo potrzebują 
kompleksowego pakietu narzędzi 
finansowych wspomagającego ich wysiłki  
na wielu frontach.

Rafal Rybacki, kierownik wydziału, sektor publiczny 
– kraje sąsiedzkie EU, Azja Wschodnia i Środkowa, 
dyrekcja operacji EBI
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W iele osób prawdopodobnie zetknęło się z koncepcją zimnej fuzji, zgodnie z którą istnieje możliwość połą-
czenia atomów bez użycia dużej ilości ciepła lub innego rodzaju energii i wytworzenia w ten sposób ogrom-

nej ilości dodatkowej energii. Proces ten jest swego rodzaju kamieniem filozoficznym, którego pożąda wielu współ-
czesnych alchemików, zatem to im możemy pozostawić dalsze poszukiwania.

Rzeczywistym zjawiskiem jest natomiast gorąca fuzja – właśnie taki proces zachodzi wewnątrz Słońca i innych 
gwiazd. W ramach tego procesu jądra atomowe zderzają się ze sobą z ogromną prędkością, co wywołuje reakcję 
jądrową, w wyniku której uwalniana jest znacznie większa ilość energii. Celem prac badawczo-rozwojowych w dzie-
dzinie energii termojądrowej jest wywołanie podobnych reakcji na Ziemi w temperaturze ponad 100 mln stopni 
Celsjusza.

Przeciwieństwo rozszczepienia jądrowego

Energia termojądrowa jest w pewnym sensie przeciwieństwem tego, co tradycyjnie nazywamy energią jądrową, 
chociaż w obu przypadkach mamy do czynienia z jądrami atomowymi. We współczesnych elektrowniach jądrowych 
energia powstaje w wyniku rozszczepiania atomów, podczas gdy synteza jądrowa – jak sama nazwa wskazuje – to 
proces wytwarzania energii poprzez łączenie atomów, nie zaś ich rozbijanie.

Zasadniczą różnicą jest rodzaj pierwiastków wykorzystywanych w obu procesach. Energetyka jądrowa w znanej 
nam formie wymaga stosowania pierwiastków mających duże i ciężkie atomy, które można rozszczepić na mniejsze 
– na przykład uranu czy plutonu. Problem polega na tym, że uran i pluton oraz produkty ich rozszczepiania są pro-
mieniotwórcze, co oznacza, że w procesie rozpadu emitują promieniowanie jonizujące, które w pewnych okoliczno-
ściach może być groźne dla człowieka.

Energia termojądrowa bazuje natomiast na łączeniu dwóch lekkich atomów – zwykle są to atomy wodoru. W wyniku 
połączenia dwóch atomów wodoru powstaje hel. Co to oznacza? Nie dość, że proces ten wykorzystuje najpowszech-
niej występujący we wszechświecie pierwiastek, to jeszcze jedynym niebezpieczeństwem związanym z jego pro-
duktem ubocznym jest zabawne brzmienie głosu spowodowane ewentualnym wdychaniem helu.

Jak ścisnąć ze sobą dwa magnesy

W jaki sposób można połączyć dwa atomy? Trudność polega na tym, że jądro atomowe zawiera naładowane dodat-
nio protony i obojętne elektrycznie neutrony, co każdy z nas powinien pamiętać z lekcji fizyki. W rezultacie jądro 

ZIMNA FUZJA?  
CIEPŁO, CIEPLEJ…

Odnawialne źródła energii mogą okazać się niewystarczające do zastąpienia 
paliw kopalnych i zaspokojenia długofalowego popytu, dlatego musimy również 
poszukiwać innych rozwiązań. Czym jest energia termojądrowa i jak działa? Czy 
istnieje coś takiego jak zimna fuzja?
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“ Postęp w badaniach nad energią termojądrową 
raczej nie nastąpi w sposób znany z anegdoty  
o jabłku, które spadło Newtonowi na głowę. Będą do 
tego potrzebne znacznie większe środki. ”

Istvan Szabo, starszy inżynier w wydziale bezpieczeństwa energetycznego EBI

atomowe ma zawsze ładunek dodatni, a próbę połączenia go z innym jądrem o takim samym ładunku można 
porównać do próby ściśnięcia ze sobą dwóch magnesów – pojawia się opór. Dlatego do wytwarzania energii termo-
jądrowej wykorzystuje się jak najlżejsze atomy, ale wciąż jest to bardzo trudny proces. 

Wewnątrz Słońca synteza jądrowa zachodzi dzięki ogromnej sile grawitacji, która przyciąga atomy do siebie, a tym 
samym powoduje gwałtowny wzrost gęstości i wytworzenie olbrzymiej ilości ciepła. W rezultacie atomy zderzają się 
ze sobą z bardzo dużą prędkością. Na Ziemi siła przyciągania jest znacznie mniejsza, co wynika ze stosunkowo nie-
wielkich rozmiarów naszej planety, a temperatura – pomimo globalnego ocieplenia – jest bez porównania niższa niż 
na Słońcu. W jaki sposób możemy więc wytworzyć podobne warunki sprzyjające syntezie jądrowej?

Goręcej niż na Słońcu

Odpowiedź jest dość oczywista: aby zrekompensować mniejszą grawitację, trzeba wytworzyć wyższą niż na Słońcu 
temperaturę. Dokładniej rzecz biorąc, od sześciu do dziesięciu razy wyższą – sięgającą 150 mln stopni Celsjusza. Tak 
wysoka temperatura stworzy na Ziemi warunki umożliwiające atomom wodoru zderzanie się ze sobą, a tym samym 
wystąpienie zjawiska syntezy i wygenerowanie jeszcze większej ilości energii. W teorii wydaje się to łatwe, ale do 
dopracowania pozostało jeszcze całkiem sporo szczegółów.

Pierwszy problem to miejsce, w którym dałoby się wytworzyć tak wysoką temperaturę bez obawy, że rozgrzana 
substancja zniszczy wszystko, z czym się zetknie. Tu również rozwiązanie jest proste: nie można pozwolić, aby sub-
stancja weszła w kontakt z jakimikolwiek przedmiotami. W tym celu rosyjscy naukowcy opracowali w połowie XX 
wieku tokamak, czyli komorę w kształcie pustego w środku obwarzanka otoczoną silnymi magnesami.

Wewnątrz komory wodór w postaci gazowej jest rozgrzewany do skrajnie wysokiej temperatury, w której prze-
kształca się w plazmę. Plazma to jeden z czterech zasadniczych stanów skupienia materii – substancja gazowa ulega 
w tym stanie jonizacji na skutek oderwania elektronów orbitujących wokół jąder atomowych. Zjonizowana materia 
ma zdolność przewodzenia prądu, w związku z czym staje się podatna na działanie pól magnetycznych. Na tym wła-
śnie polega rola magnesów: mają one utrzymać przewodzącą prąd substancję w odpowiedniej odległości od ścian 
tokamaka. Wewnątrz plazmy powstają warunki sprzyjające zderzaniu się i łączeniu atomów, na skutek czego wyzwa-
lana jest energia.

Największy na świecie eksperymentalny reaktor termojądrowy w formie tokamaka nosi nazwę ITER i jest  
obecnie budowany we Francji. Celem tego przedsięwzięcia jest udowodnienie, że synteza termojądrowa może być 

INNOWACYJNE METODY WYTWARZANIA ENERGII
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wykorzystywana na dużą skalę jako bezemisyjne źródło energii. ITER (międzynarodowy eksperymentalny reaktor 
termojądrowy) to megaprojekt naukowo-inżynieryjny, w którym uczestniczą Unia Europejska, Chiny, Indie, Japonia, 
Korea Południowa, Rosja i Stany Zjednoczone. Jeśli zakończy się on sukcesem, reaktor pozwoli przekształcić 50 MW 
mocy wprowadzonej do systemu w celu wstępnego podgrzania plazmy w 500 MW energii uzyskanej na skutek syn-
tezy jądrowej.

Całkiem spory obwarzanek

Reaktor ITER będzie ogromny:

•  Tokamak reaktora będzie ważył tyle, co trzy wieże Eiffla.
•  Konstrukcja 1000-tonowego elektromagnesu umieszczonego w centralnej części urządzenia będzie musiała 

wytrzymać działanie siły równej dwukrotności ciągu startującego promu kosmicznego (60 meganiutonów, czyli 
ponad 6 tys. ton).

•  Wokół toroidalnej komory tokamaka zostanie umieszczonych 18 elektromagnesów w kształcie litery D, każdy  
o wysokości 17 metrów i szerokości 9 metrów oraz masie 310 ton, co odpowiada mniej więcej masie całkowicie 
załadowanego Boeinga 747-300.

W jaki sposób będzie można wydobyć z obwarzanka tak olbrzymią ilość energii i bezpiecznie przesłać ją do domów 
w formie elektryczności? Posłuży do tego ściana głównej komory wraz z elementem zwanym diwertorem, który jest 
umieszczony w dolnej części tokamaka. Diwertor steruje odprowadzaniem ciepła, gazów odlotowych i zanieczysz-
czeń z reaktora, a tym samym jest wystawiony na działanie największego powierzchniowego obciążenia cieplnego. 
Dlatego jego powierzchnia jest pokryta wolframem, czyli metalem o najwyższej temperaturze topnienia (3422°C).

Korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejski Bank 
Inwestycyjny udzielił w 2019 roku włoskiej agencji badawczej ENEA kredytu w wysokości 250 mln EUR 
na budowę obiektu umożliwiającego testowanie diwertora i tokamaka. Na terenie zakładu będą sprawdzane 
różne metody odprowadzania dużych ilości ciepła wpływających do diwertora będącego elementem reaktora 
termojądrowego.

Turbina parowa na sterydach

Naukowcy stale poszukują alternatywnych rozwiązań, ale na razie cały proces przekształcania energii cieplnej  
w elektryczną ma być realizowany dość staroświeckimi metodami. Ciepło odbierane przez ścianę wystawioną na 
działanie plazmy i przez diwertor zostanie wykorzystane do zamiany wody w parę, która posłuży do napędzenia 
turbiny parowej. Turbina będzie połączona z generatorem wytwarzającym energię elektryczną, która trafi następnie 
do sieci elektroenergetycznej.

„Postęp w badaniach nad energią termojądrową raczej nie nastąpi w sposób znany z anegdoty o jabłku, które spadło 
Newtonowi na głowę” – podkreślił Istvan Szabo, starszy inżynier w wydziale bezpieczeństwa energetycznego Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego. „Będą do tego potrzebne znacznie większe środki”.

Jednocześnie Istvan Szabo przyznaje, że nie można wykluczyć sytuacji, w której ktoś jutro zaproponuje zupełnie 
inne rozwiązanie pozwalające okiełznać energię termojądrową bądź inny sposób na zaspokojenie przyszłego zapo-
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trzebowania na zrównoważoną energię. „Są również inne pomysły na ściskanie materii i łączenie atomów, na przy-
kład poprzez zastosowanie laserów lub kompresji mechanicznej. Być może pewnego dnia ktoś rozwiąże też problem 
zimnej fuzji” – zaznaczył Szabo. „Jednak w każdym przypadku przetestowanie takich rozwiązań będzie wymagało 
ogromnych środków. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie syntezy termojądrowej są najbardziej zaawanso-
wane, dlatego właśnie w tej technologii pokładamy największe nadzieje”.

Inwestycje w rozwój energetyki

Jesteśmy coraz bliżej znalezienia klucza do wykorzystania energii termojądrowej, ale to tylko jeden z kilku innowa-
cyjnych projektów w dziedzinie energetyki finansowanych przez EBI.

Bank zainwestował ponad 30 mln EUR w udziały podporządkowane i uprzywilejowane w funduszu responsAbility 
Access to Clean Power Fund. Fundusz ten ma wspierać finansowo przedsiębiorstwa oferujące lampy słoneczne i inne 
pozasieciowe systemy energii słonecznej dla gospodarstw domowych i firm w modelu „pay-as-you-go” (przewidu-
jącym opłaty za faktyczne korzystanie), głównie w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Wschodniej. Dzięki temu 
rodziny o niskich dochodach będą mogły na przykład zasilać niewielkie lodówki i inne urządzenia AGD. Użytkownicy 
spłacają system energii słonecznej w niewielkich ratach, a fundusz finansuje początkowe koszty zakupu sprzętu 
ponoszone przez dostawcę.

Z uwagi na duże ryzyko związane z inwestycjami fundusz oferuje kilka poziomów udziałów. Najbardziej ryzykowne 
są udziały podporządkowane, w które zainwestował EBI, ale ich zakup zmniejsza ryzyko ponoszone przez innych 
inwestorów, nabywających udziały uprzywilejowane. W ten sposób zaangażowanie EBI przyciąga do funduszu 
znaczną ilość kapitału z sektora prywatnego. Przewiduje się, że przez cały okres funkcjonowania funduszu dostęp 
do czystej energii uzyska ponad 150 mln osób.

W ramach wspieranego przez Komisję Europejską instrumentu InnovFin EBI zainwestował również 50 mln EUR  
w fundusz kapitałowy finansujący innowacyjne rozwiązania, które pozwolą znacznie ograniczyć emisję gazów cie-
plarnianych. Wśród pozostałych inwestorów funduszu o nazwie Breakthrough Energy Ventures Europe są między 
innymi Bill Gates oraz kilku innych zamożnych klientów indywidualnych.

Co łączy tak różne projekty? Wszystkie pomagają budować bardziej przyjazną dla klimatu przyszłość.

“ Na terenie zakładu będą sprawdzane różne 
metody odprowadzania dużych ilości ciepła 
wpływających do diwertora będącego elementem 
reaktora termojądrowego. ”
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TECHNOLOGIA 5G DLA 
PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

C hyba każdy użytkownik internetu był przez ostatni rok zasypywany wiadomościami na temat łączności komór-
kowej piątej generacji. Wiele osób pewnie zastanawiało się, czy naprawdę warto przerywać czytanie wpisów 

na Instagramie, słuchanie muzyki ze Spotify bądź wydobywanie bitcoinów przy użyciu urządzeń podłączonych do 
sieci 4G, aby zainteresować się tym tematem.

Jeśli ktoś tak jak Europejski Bank Inwestycyjny troszczy się o klimat, odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „tak”. 
Właśnie dlatego w ubiegłym roku udzieliliśmy firmie Ericsson drugiego kredytu w wysokości 250 mln EUR (w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych) na prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie systemów 
łączności komórkowej następnej generacji. 

Obniżenie kosztów energii w sieciach

W związku z inwestycjami w rozwój funkcji zwiększających efektywność energetyczną sieci 5G specjaliści z EBI zakla-
syfikowali 23% powyższego kredytu do kategorii działań na rzecz klimatu. Jak wykazano w opublikowanym nie-
dawno artykule naukowym, w zależności od tego, czy stacja sieci komórkowej znajduje się w obszarze o małym, 
średnim czy dużym natężeniu ruchu związanego z transmisją danych, oraz od jej określonej konfiguracji, przeniesie-
nie całego takiego ruchu do sieci 5G może przynieść zmniejszenie zużycia energii od 50% do nawet 95%.

„Koszty energii i koszty wynajmu obiektów to dwa największe składniki kosztów operacyjnych związanych ze sta-
cjami bazowymi sieci komórkowej, dlatego kwestia ta jest tak istotna dla operatorów” – podkreślił Anders Bohlin, 
główny ekonomista w wydziale infrastruktury cyfrowej EBI. „W ten sposób technologia 5G oferuje operatorom 
zarówno zachęty gospodarcze, jak i zachęty klimatyczne. To dla nich ważne, ponieważ wielu klientów otwarcie kry-
tykuje ich za wszelkiego rodzaju oferty zachęcające do wymiany telefonu co dwa lata, co trudno uznać za działanie 
proekologiczne. W ten sposób operatorzy starają się ukoić swoje ekologiczne sumienie”.

Niższe rachunki za telefon? Proszę czekać…

Czy dzięki technologii 5G klienci będą płacić niższe rachunki za telefon? Anders Bohlin przewiduje, że raczej nie. 
Zamiast tego otrzymają po prostu szybsze połączenia i wyższą jakość usług, a tym samym będą przesyłać więcej 
danych.

Wynika to z faktu, że wzrost efektywności energetycznej nie jest jedyną korzyścią, jaką niesie technologia 5G  
w porównaniu z technologią 4G. Zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego doty-
czącymi wydajności systemów łączności następnej generacji, różnica na plus w porównaniu z technologią 4G będzie 
dziesięcio-, a nawet stukrotna. Na przykład liczba urządzeń mogących łączyć się z siecią na obszarze o powierzchni 
jednego kilometra kwadratowego wzrośnie ze 100 tys. do miliona, co oznacza jedno urządzenie na każdy metr kwa-
dratowy. Jednocześnie maksymalna szybkość transmisji danych powinna wzrosnąć do 20 gigabajtów na sekundę.

Technologia komórkowa piątej generacji (5G) przyniesie wzrost efektywności 
energetycznej, co z pewnością ucieszy przedstawicieli pierwszych pokoleń zanie-
pokojonych zmianą klimatu.
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W jaki sposób będzie można wykorzystać tak duży wzrost szybkości i efektywności?

Manuel Tarazona Cano, starszy inżynier w wydziale infrastruktury cyfrowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
uważa, że o ile wirtualna rzeczywistość, rzeczywistość rozszerzona, internet rzeczy i samochody podłączone do sieci 
są dostępne już dzisiaj, o tyle dopiero zwiększona wydajność sieci 5G pozwoli w pełni wykorzystać ich rewolucyjne 
możliwości.

Internet dotykowy

Zdaniem Tarazony jednym z najbardziej obiecujących nowych obszarów badań jest internet dotykowy. Określenie 
to oznacza dokładne monitorowanie nawet najmniejszych ruchów ciała i sterowanie w ten sposób przedmiotami 
fizycznymi z dużej odległości przy jednoczesnym odbieraniu w czasie rzeczywistym bodźców czuciowych.

„Przykładowe zastosowania to telechirurgia lub zdalne sterowanie robotami za pomocą dżojstików, przycisków,  
a nawet własnych gestów” – powiedział Tarazona. „Będziemy mogli zdalnie sterować przedmiotami za pośrednic-
twem własnych ruchów i odbierać wiarygodne informacje zwrotne imitujące fizyczny kontakt z danym przedmio-
tem, ale tylko pod warunkiem, że sygnał sieci komórkowej dotrze do takiego przedmiotu i dostarczy nam informacji 
zwrotnych w czasie zbliżonym do rzeczywistego”.

Czas potrzebny do przesłania sygnału w sieci bezprzewodowej (tzw. opóźnienie) to 
kolejny parametr, który ulegnie dziesięciokrotnej poprawie w sieciach 5G i zmniejszy 
się do jednej milisekundy.

Koniec z zakłóceniami powodowanymi przez filmiki z kotami

Kolejny atut technologii 5G – tzw. warstwowanie sieci – pozwoli nadać priorytet 
usługom wymagającym reakcji w czasie rzeczywistym, a jednocześnie nadal realizo-
wać usługi wymagające jedynie standardowego czasu reakcji, takie jak oglądanie 
filmów w serwisie YouTube. Funkcja ta umożliwi na przykład zidentyfikowanie ruchu 
związanego ze zdalnymi operacjami i skierowanie go do warstwy sieci obsługiwanej 
„poza kolejnością”.

Tarazona podkreśla, że branża telekomunikacyjna i podmioty publiczne dokładają ogromnych starań, aby stymulo-
wać tworzenie innowacyjnych usług. W tym celu wdrażają w pełni funkcjonalne próbne sieci 5G, w których specja-
liści z branży i twórcy aplikacji mogą badać nawet najbardziej szalone i kreatywne rozwiązania bez ograniczeń 
narzucanych przez dotychczasowe technologie łączności komórkowej. W związku z tym można się spodziewać 
kolejnych innowacyjnych pomysłów.

Liczba inwestycji

Innowacyjność to kolejny powód, dla którego Europejski Bank Inwestycyjny z takim zapałem finansuje wdrażanie 
technologii 5G.

W 2019 roku Bank zatwierdził transzę w wysokości 300 mln EUR w ramach kredytu o łącznej wartości 450 mln EUR 
dla firmy Telefonica oraz kredyt w wysokości 275 mln EUR dla Deutsche Telekom na wdrożenie sieci 5G w Niem-
czech. Ponadto udzielił firmie KPN kredytu w wysokości 300 mln EUR na rozwój sieci 5G w Holandii, a firmie DNA – 
kredytu w wysokości 90 mln EUR na wdrożenie takiej sieci w Finlandii.

Jak wynika z zainicjowanego przez EBI w ubiegłym roku badania, przewidywany kosz masowego wdrożenia infra-
struktury 5G i infrastruktury światłowodowej na całym kontynencie wyniesie około 350 mld EUR, z czego mniej wię-
cej jedną trzecią może pokryć spodziewane obecnie finansowanie z sektora prywatnego. Niezależnie od tego 
Europa nadal inwestuje w telekomunikację i technikę mniej niż inne regiony – szacowane roczne inwestycje w sieci 
telefonii komórkowej w przeliczeniu na mieszkańca są o połowę mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych. W tej sytu-
acji EBI przewiduje, że w najbliższej przyszłości pozostanie aktywny w tym sektorze.

“ Technologia 5G 
oferuje operatorom 

zarówno zachęty 
gospodarcze, jak  

i zachęty 
klimatyczne. ”

Anders Bohlin, główny ekonomista 
w wydziale infrastruktury  

cyfrowej EBI

PRZYSZŁOŚĆ W ŚWIECIE TECHNOLOGII CYFROWYCH
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ELEKTRYZUJĄCY WYŚCIG

F irma QEV łączy pasję do wyścigów samochodowych z innowacyjnością. 

Jednym z jej założycieli był Adrián Campos, były kierowca Formuły 1, a jej obecna działalność jest nadal zwią-
zana z technologiami stosowanymi w sportach motorowych – takich jak Formuła E, czyli elektryczna wersja For-
muły 1. Ostatnio jednak ta mająca siedzibę w Barcelonie firma zainteresowała się też mniej prestiżowym pojazdem: 
mikrobusem, a konkretnie jego kopcącą odmianą z silnikiem diesla, którą można spotkać w największych aglome-
racjach krajów rozwijających się.

Pomysł jest prosty: QEV opracowuje i dostarcza kompletny mechanizm napędowy pojazdu elektrycznego (tj. silnik 
oraz inne podzespoły napędzające pojazd i nim sterujące) wraz z zestawem akumulatorów, a miejscowi producenci 
umieszczają na tej platformie własne nadwozie mikrobusu.

„Firmy produkujące autobusy tak naprawdę zabudowują nadwozie na gotowej konstrukcji” – wyjaśnił Miguel Vall-
decabres, dyrektor generalny QEV. „Dostarczamy im niedrogą platformę elektryczną, dzięki której mogą nadal robić 
to, co dotychczas: montować nadwozie na podwoziu”.

Na Filipinach QEV współpracuje z lokalnym partnerem, firmą Global Electric Transport, przy budowie pojazdu elek-
trycznego, który ma zastąpić kultowego w tym kraju jeepneya – kolorowy mikrobus będący podstawą filipińskiego 
transportu publicznego. Władze stopniowo wycofują z eksploatacji flotę około 220 tys. takich pojazdów wyposażo-
nych w silniki diesla, zbudowanych pierwotnie na bazie amerykańskich samochodów wojskowych porzuconych po 
II wojnie światowej.

Manila – zaliczana do najbardziej zanieczyszczonych aglomeracji na świecie – nie jest jedynym miastem w krajach 
rozwijających się, które przestawia się na transport elektryczny. Firma QEV otrzymała również zamówienie na 
150 podwozi autobusowych od władz stolicy Peru – Limy, a ponadto planuje wejście na rynki Malezji i Indonezji. 
Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował we wspieranie firmy QEV kwotę 17 mln EUR.

Valldecabres twierdzi, że proces przesiadania się na pojazdy elektryczne przebiega szybciej, niż się powszechnie 
uważa: „To nie będzie 10-letnia transformacja. Zamiast tego będziemy mieli do czynienia z rewolucją, która potrwa 
zaledwie trzy lata”.

Wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi

W różnych dziedzinach życia zachodzą co pewien czas rewolucyjne zmiany, a transport elektryczny nie jest tu wyjąt-
kiem. Branża stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak wysoki koszt pojazdów elektrycznych, brak infrastruk-
tury stacji ładowania czy ograniczony wybór modeli mogących przyciągać klientów. Chociaż sprzedaż elektrycznych 
samochodów osobowych w Europie dynamicznie rośnie (w samym 2019 roku odnotowano wzrost sprzedaży o 45%), 
penetracja rynku nadal utrzymuje się na niskim poziomie.

„Zaczynaliśmy od zera, a doszliśmy do miejsca, w którym sprzedaż rośnie z roku na rok o niemal 50%” – powiedział 
Stéphane Petti, specjalista ds. innowacyjnego transportu w EBI. „Wzrost zainteresowania jest wyraźnie 
zauważalny”.

Jednym z działań mających przechylić szalę na korzyść pojazdów elektrycznych jest zachęcanie firm leasingowych 
do przestawienia się na tę technologię. W Europie na leasing przypada około 15% sprzedaży nowych samochodów. 

Transport elektryczny rozwija się szybciej, niż mogłoby się nam wydawać.

https://insideevs.com/news/394870/plugin-sales-europe-record-december-2019/
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Z tego powodu Europejski Bank Inwestycyjny postanowił wesprzeć ALD Automotive – największą w Europie firmę 
oferującą leasing samochodów osobowych – kwotą 250 mln EUR, która pozwoli pokryć koszty zakupu 15 tys. 
nowych pojazdów elektrycznych. ALD planuje powiększyć swoją flotę ekologicznych pojazdów ze 118 tys. w poło-
wie 2019 roku do 200 tys. na koniec 2020 roku.

Przejście na pojazdy ekologiczne jest dla ALD sporym ryzykiem. Model biznesowy firm leasingowych jest w dużej 
mierze uzależniony od wartości odsprzedaży lub wartości końcowej samochodów po zakończeniu okresu leasingu, 
a rynek używanych pojazdów elektrycznych dopiero się rozwija. „Jeśli kupię samochód za 40 tys. euro, to za ile go 
potem sprzedam? 25 tys.? 15 tys.?” – zastanawia się Petti. „Jeśli moje przewidywania okażą się nietrafne, mogę bar-
dzo szybko doprowadzić firmę do upadłości”.

Układanie elektrycznej układanki 

Rynek samochodów elektrycznych w Europie rozwija się wolniej niż w innych rejo-
nach świata, takich jak Chiny. Słabe tempo rozwoju (w połączeniu z brakiem dostęp-
nej infrastruktury) sprawia, że liczba modeli pojazdów elektrycznych jest ograni-
czona. „Przez wiele lat poszczególni producenci uruchamiali jedynie niewielkie 
projekty pilotażowe, przez co na rynku panowała stagnacja” – powiedział Aris Pofan-
tis, główny inżynier w dziale innowacji i konkurencyjności EBI. Obecnie koncerny 
motoryzacyjne zaczynają zdawać sobie sprawę, że spełnienie wymagań wynikają-
cych z przepisów dotyczących emisji dwutlenku węgla będzie wymagało znacznego 
zwiększenia wysiłków na rzecz elektryfikacji. „Nawet producenci, którzy niezbyt 
entuzjastycznie podchodzili do samochodów elektrycznych, zaczynają teraz inwe-
stować w nie ogromne środki” – podkreślił Pofantis.

Stéphane Petti przewiduje, że w najbliższych dwóch–trzech latach na rynek trafi 
200 nowych modeli samochodów: „Większy wybór pozwoli dodatkowo przyspie-
szyć upowszechnienie tego rodzaju pojazdów”.

Najtrudniejsze może okazać się ułożenie ostatniego elementu elektrycznej układanki, jakim jest infrastruktura stacji 
ładowania. Liczba stacji ładowania w Unii Europejskiej rośnie bardzo dynamicznie, ale jeśli pojazdy elektryczne mają 
się faktycznie zadomowić na rynku, konieczne będzie podjęcie radykalnych kroków w celu jej dalszej rozbudowy.

W ostatnich dwóch latach Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził kilka projektów realizowanych we współpracy  
z przedsiębiorstwami takimi jak Allego, Greenway, BeCharge i Enel X, mających na celu przyspieszenie wdrażania 
powyższej infrastruktury. Łączna wartość inwestycji wyniosła 200 mln EUR. Petti podkreśla, że realizacja ambitnych 
założeń UE przewidujących stworzenie do 2025 roku miliona stacji ładowania będzie wymagała inwestycji o warto-
ści blisko 10 mld EUR. Dodaje też, że chociaż 10 mld EUR może wydawać się zawrotną sumą, jest to „maleńka” kwota 
w porównaniu z łącznymi kosztami inwestycji w europejską infrastrukturę transportową.

Mobilność jako usługa

Każdego dnia powstają nowe usługi wspólnego transportu, a większość z nich opiera się na pojazdach elektrycz-
nych. Co ciekawe, napędu elektrycznego doczekały się nawet rowery – niewielka niemiecka firma Fazua opraco-
wała do nich elektryczny mechanizm napędowy, który mieści się w pojedynczym, zwartym module ważącym zale-
dwie 3,3 kg. Produkt ten zwiększa mobilność rowerów wyścigowych, a przy tym nie zakłóca ich eleganckiej linii.  
W 2019 roku Bank udzielił firmie Fazua kredytu w wysokości 12 mln EUR.

Mając do dyspozycji pełną gamę opcji uzupełniających transport publiczny, takich jak rowery miejskie, hulajnogi, 
samochody, a nawet rowery wyścigowe z dodatkowym napędem, przedstawiciele młodszego pokolenia są rzadziej 
niż ich rodzice zainteresowani zakupem samochodu. Samochód jest dla nich usługą, za którą się płaci, a nie przed-
miotem, który ma się na własność. „To bardziej sprawa wygody i kwestia praktyczna: jak dostać się z punktu A do 
punktu B” – stwierdził Aleksandar Mihajlovic, inspektor kredytowy EBI odpowiedzialny za współpracę z firmą QEV. 
„Przyszłość to mobilność jako usługa”.

“ Nawet producenci, 
którzy niezbyt 

entuzjastycznie 
podchodzili do 

samochodów 
elektrycznych, 

zaczynają teraz 
inwestować w nie 

ogromne środki. ”
Aris Pofantis, główny inżynier  

w dziale innowacji  
i konkurencyjności EBI

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYSZŁOŚCI

https://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure
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Musimy przedstawić atrakcyjne pakiety korzyści, które wykraczają poza zwykłe 
finansowanie. Oznacza to podejmowanie ryzyka, stosowanie podziału ryzyka  
i świadczenie fachowych usług doradczych. Aby tworzyć nowe, bardziej elastyczne 
produkty, musimy słuchać naszych klientów i uwzględniać ich sugestie. Kluczem do 
realizacji naszych ambitnych celów będzie ścisła współpraca z innymi podmiotami 
finansującymi, a w szczególności współpraca w ramach Grupy EBI z Europejskim 
Funduszem Inwestycyjnym.

Heinz Olbers, dyrektor, Europa Zachodnia, dyrekcja operacji EBI

Spodziewamy się, że wydział usług 
doradczych będzie odgrywał coraz większą 
rolę w opracowywaniu sekwencji projektów  
i produktów służących realizacji ambitnych 
celów Grupy EBI w dziedzinie klimatu  
i zrównoważonego rozwoju. Oczywiście 
będziemy nadal pomagać w przygotowaniu 
projektów związanych z transformacją 
energetyczną, ale przewidujemy, że nasza 
działalność doradcza będzie się bardziej 
skupiać na innowacjach w tej dziedzinie. 
Wynika to z faktu, że gospodarka o obiegu 
zamkniętym z niszowej koncepcji staje się 
obecnie normą, a nowoczesne technologie  
i cyfrowe modele biznesowe przyczyniają się 
do rozwiązywania problemów związanych ze 
zmianą klimatu. Widzimy również, że  
w związku z zachodzącymi zmianami 
będziemy musieli wspierać rozwój nowych 
form partnerstwa między sektorem 
prywatnym a sektorem publicznym, które 
umożliwią wykorzystanie pomysłowości 
przedsiębiorców przy jednoczesnym uznaniu 
roli sektora publicznego w ponoszeniu 
ryzyka na wczesnych etapach projektów. 

Simon Barnes, dyrektor, wydział usług doradczych EBI

ZIELONY WĄTEK

Europejski Bank Inwestycyjny pracuje nad nowymi koncepcjami finansowania, 
dzięki którym będzie mógł sprostać wyzwaniom w dziedzinie klimatu.

Staniemy przed kolejnym 
wyzwaniem, jakim będzie dalsze 

zwiększanie finansowania na rzecz 
efektywności energetycznej. Mam 

nadzieję, że będziemy częściej finansować 
innowacyjne technologie i innowacyjnych 
dostawców usług, a tym samym wspierać 
działania na rzecz klimatu w obszarach takich 
jak zarządzanie budynkami, regulacja 
zapotrzebowania czy stosowanie gazów  
o niskiej zawartości węgla. Jeśli chodzi o energię 
odnawialną, będziemy nadal silnie wspierać ten 
sektor, potencjalnie rozszerzając działania na 
rzecz deweloperów i przedsiębiorstw 
komunalnych oraz państw, które pozostają  
w tyle. Jednocześnie będziemy szukać 
sposobów radzenia sobie z rosnącym ryzykiem 
rynkowym od strony organizacji projektów.

Dirk Roos, kierownik wydziału, programy przemian 
energetycznych, dyrekcja projektów EBI

GŁOSY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA
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Podejmowanie skutecznych działań  
w odpowiedzi na zmianę klimatu wymaga 
gruntownej transformacji w obszarach 
produkcji i konsumpcji, a do tego 
niezbędne jest opracowywanie, 
skalowanie i wprowadzanie do użytku 
technologii niskoemisyjnych i cyfrowych. 
Europejski Bank Inwestycyjny może 
odegrać zasadniczą rolę w tym obszarze 
poprzez podejmowanie wysiłków na rzecz 
zmniejszenia ryzyka związanego  
z projektami, co pozwoli przyspieszyć 
tworzenie przełomowych (a tym samym 
obarczonych dużym ryzykiem) innowacji.

Laura Piovesan, dyrektor, innowacje i 
konkurencyjność, dyrekcja projektów EBI

W 2019 roku Europejski Bank 
Inwestycyjny znacznie rozszerzył 
swoją działalność kredytową  
w Ameryce Łacińskiej, zwiększając  
w ten sposób wsparcie dla realizacji 
polityki unijnej w dziedzinie pomocy 
rozwojowej i współpracy, która  
w coraz większym stopniu 
koncentruje się na działaniach na 
rzecz klimatu. Bank zatwierdził 
między innymi kredyt ramowy na 
działania w dziedzinie klimatu dla 
regionalnego banku rozwoju, kredyt 
dla regionalnego przedsiębiorstwa 
wodociągowego oraz kredyt ramowy 
dla europejskiej firmy budującej 
farmy wiatrowe. Nasza działalność  
w Ameryce Łacińskiej jest zgodna  
z priorytetami Unii Europejskiej 
dotyczącymi działań na rzecz  
klimatu, ochrony środowiska  
i zrównoważonych inwestycji, a od 
niedawna również wspierania 
wysiłków państw przyjmujących 
wysiedleńców z Wenezueli.

Kristin Lang, kierownik wydziału, sektor 
publiczny – Ameryka Łacińska i Karaiby, 
dyrekcja operacji EBI

Doradztwo i pomoc techniczna będą mieć kluczowe znaczenie dla realizacji ambicji 
klimatycznych Grupy EBI, ponieważ pomogą nam rozpoznawać możliwości 
rynkowe dotyczące wprowadzania innowacji lub zwiększania zakresu interwencji. 
Ważne będzie również pomaganie naszym partnerom, czyli bankom i innym 
podmiotom, w lepszym zrozumieniu i wykorzystaniu możliwości ekologizacji 
inwestycji, co z kolei przyniesie korzyści ich klientom w terenie. Wszyscy wiemy na 
przykład, że w przypadku efektywności energetycznej bariery niefinansowe są 
bardziej istotne niż finansowe, stąd potrzeba bardziej ukierunkowanej pomocy 
technicznej w zakresie identyfikacji, przygotowania i agregacji projektów, które 
mają być przedmiotem inwestycji. Uważam, że jest to dla nas ogromna szansa na 
budowanie naszej przyszłości w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Frank Lee, kierownik wydziału, Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, EBI
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CZAS SIĘ PRZYZWYCZAIĆ

Z naczna część działań w dziedzinie klimatu koncentruje się na zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla, ale nie-
które skutki zmiany klimatu są odczuwalne już dzisiaj i mają często katastrofalne konsekwencje. W związku  

z tym istotnym elementem walki z globalnym ociepleniem są projekty pozwalające lepiej przygotować ludzi i miej-
sca na powyższe zjawiska. Kwestia przystosowania się (adaptacji) do zmiany klimatu nie budzi tak dużego zaintere-
sowania mediów, jak samochody elektryczne, energia słoneczna czy farmy wiatrowe, ale jest równie ważna.

Adaptacja wiąże się z budową infrastruktury takiej jak mocniejsze mosty odporne na powodzie, nowe budynki biu-
rowe zużywające mniej energii czy lepsze drogi, których nie zniszczą nawałnice. Projekty w tym zakresie mogą być 
całkiem proste – jak zamontowanie klimatyzatorów w szkołach w Azji – lub bardzo skomplikowane – jak budowa 
systemów kanalizacji burzowej w afrykańskim mieście. Ponadto działania na rzecz adaptacji mogą dotyczyć różnych 
dziedzin: od rolnictwa poprzez szkolnictwo, opiekę zdrowotną i zaopatrzenie w wodę po przeciwdziałanie pustyn-
nieniu i erozji obszarów przybrzeżnych.

Szczególnej pomocy w przystosowaniu się potrzebują państwa wyspiarskie oraz wrażliwe regiony Azji i Afryki, 
ponieważ to one najbardziej ucierpią na skutek zmiany klimatu. Już dzisiaj odczuwają konsekwencje podnoszenia 
się poziomu mórz, pożarów lasów czy niszczycielskich nawałnic.

„Adaptacja pozwala uniknąć najbardziej dotkliwych skutków zmiany klimatu” – podkreśliła Nancy Saich, główny 
ekspert ds. zmiany klimatu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. „Nie jest to jednak łatwe zadanie, dlatego zacie-
śniamy kontakty z naszymi klientami, aby móc lepiej zrozumieć ich podatność na zmianę klimatu i zorientować się, 
jak możemy im pomóc we wdrażaniu środków zwiększających odporność”.

Zwiększenie pomocy technicznej i nakładów finansowych

Władze państw i miast na całym świecie rozpoczynają realizację projektów, które pozwolą im przygotować się na 
skutki zmiany klimatu. Warunkiem powodzenia wielu takich przedsięwzięć będzie otrzymanie pomocy technicznej 
i znacznie większego finansowania.

Laos co roku boryka się z ogromnymi problemami związanymi z zalanymi drogami. Na skutek osuwisk i powodzi 
drogi w całym kraju są często zamykane nawet na kilka tygodni, przez co mieszkańcy nie mogą kupić żywności na 
targu ani dojechać do lekarza, a dzieci często nie mogą dotrzeć do szkoły. W związku z tym rząd rozpoczął remont 
1400 km dróg na obszarach wiejskich w celu zwiększenia odporności na skutki powodzi i usunięcia szkód spowodo-
wanych przez wcześniejsze deszcze. Nowe drogi będą mocniejsze i wykonane z lepszych materiałów, a usprawniona 
kanalizacja deszczowa pozwoli zmniejszyć liczbę odcinków zamykanych w trakcie nawałnic.

„Kraje rozwijające się są podatne na zagrożenia, ponieważ przy wykonywaniu prac remontowych i projektowych nie 
zawsze uwzględnia się tam przewidywania dotyczące zdarzeń pogodowych, a jakość wykonania bywa niska ze 
względu na ograniczenia budżetowe” – powiedział Meryn Martens, starszy specjalista ds. transportu w Europejskim 
Banku Inwestycyjnym.

Nawet inwestycje w innowacyjne działania na rzecz klimatu nie uchronią nas 
przed poważnymi konsekwencjami globalnego ocieplenia, dlatego coraz więk-
szego znaczenia nabierają projekty mające ułatwić ludziom i społecznościom w 
krajach rozwijających się przystosowanie się do dramatycznych skutków tego 
procesu.
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“ Kraje rozwijające się są podatne na zagrożenia, ponieważ przy 
wykonywaniu prac remontowych i projektowych nie zawsze 

uwzględnia się tam przewidywania dotyczące zdarzeń pogodowych, 
a jakość wykonania bywa niska ze względu na ograniczenia 

budżetowe. ”
Meryn Martens, starszy specjalista ds. transportu w EBI

Europejski Bank Inwestycyjny udzielił władzom Laosu dwóch kredytów na budowę nowych dróg, lepszego oznako-
wania, chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia: 20 mln EUR w 2018 roku i 100 mln EUR w 2019 roku. Zrealizo-
wane dzięki temu inwestycje pomogą ponad 1,6 mln ludzi. „Projekt przyniesie korzyści społecznościom w całym 
Laosie” – powiedział Kikeo Chanthaboury, wiceminister ds. planowania i inwestycji w rządzie Laosu.

Przystosowanie się do skutków huraganów

Podobny projekt w dziedzinie adaptacji realizowany na terenie Dominikany przewiduje odbudowę dróg i innych 
elementów infrastruktury zniszczonych w wyniku huraganu w 2016 roku i gwałtownych powodzi w 2017 roku. Doce-
lowo projekt ma umożliwić wybudowanie 1100 tanich domów, 55 km dróg i 4 km infrastruktury przeciwpowodzio-
wej, a także pomóc w zintegrowaniu działań adaptacyjnych z procesami urbanistycznymi. W lipcu 2019 roku Euro-
pejski Bank Inwestycyjny zatwierdził kredyt w wysokości 50 mln USD na realizację tego projektu, a Unia Europejska 
udzieliła dodatkowo dotacji w wysokości 20 mln EUR. Na drugim końcu wyspy – na terenie Haiti – Europejski Bank 
Inwestycyjny wspomógł odbudowę dróg i mostów zniszczonych przez huragan Matthew, udzielając w kwietniu 
2019 roku kredytu w wysokości 25 mln EUR. Również w przypadku tego projektu przewidziano dotację unijną.

Powiększające się niedobory wody

Kolejna istotna kwestia związana z adaptacją to woda. Na przykład w Lesotho na skutek zmiany klimatu występują 
dłuższe okresy suszy i zwiększone niedobory wody. Wielu mieszkańców tego afrykańskiego kraju nie ma dostępu 
do bezpiecznej wody pitnej, a dotarcie do jakichkolwiek źródeł wody zdatnej do picia nierzadko wymaga kilkugo-
dzinnego marszu. Na niżej położonych terenach, na których mieszkają mniej więcej dwie trzecie populacji kraju, 
realizowany jest projekt mający na celu zwiększenie dostępu do wody pitnej i usług sanitarnych, przewidujący 
usprawnienie ujęć na rzekach, stacji uzdatniania, wodociągów i pompowni. W 2019 roku Europejski Bank Inwesty-
cyjny zatwierdził kredyt w wysokości 82 mln EUR na realizację tego przedsięwzięcia.

EBI wspiera również innowacyjne fundusze inwestycyjne, które stawiają czoła wyzwaniom związanym z adaptacją. 
Przykładem może być nowy fundusz o nazwie CRAFT (Climate Resilience and Adaptation Finance & Technology 
Transfer Facility), który zajmuje się opracowywaniem nowych technologii i wyspecjalizowanych usług mających 
pomóc krajom rozwijającym się w pokonywaniu problemów związanych z suszami, niepogodą i chorobami oraz we 
wdrażaniu energetyki wiatrowej i słonecznej. Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował w ten fundusz kwotę 
30 mln USD, a także uruchomił za pośrednictwem stworzonej wspólnie z władzami Luksemburga platformy finan-
sowania działań związanych z klimatem (LCFP) kwotę 5 mln EUR jako kapitał wysokiego ryzyka, który pełni funkcję 
katalizatora przyciągającego dalsze środki ze strony inwestorów prywatnych.

Adaptacja jest dobrym przykładem na to, jak działania prorozwojowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego umoż-
liwiają dzielenie się europejską wiedzą i innowacjami, a także doradzanie przy projektach ściśle dostosowanych do 
potrzeb krajów rozwijających się.

PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIANY KLIMATU
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ZMIANA KLIMATU W MIEŚCIE

R yzyko powodzi i innych coraz bardziej ekstremalnych zdarzeń pogodowych spędza sen z powiek urbanistom 
pracującym w zabytkowych miastach, którzy niewiele mogą zrobić w kwestii gęstej śródmiejskiej zabudowy  

i wąskich uliczek. Centrum Florencji aż roi się od zabytków, dlatego władze miasta wprowadzają w życie plan stwo-
rzenia na brzegach Emy (będącej dopływem głównej rzeki płynącej przez miasto – Arno) specjalnych terenów, które 
mają wchłaniać jak gąbka przyszłe powodzie, a przy normalnym stanie wody – pełnić funkcję parków dla 
mieszkańców.

To sprytny plan, który będzie można wprowadzać w coraz większej liczbie miast na całym świecie. Miasta przysto-
sowują się do skutków zmiany klimatu poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych na zasobach przy-
rody, a przy okazji stają się dzięki temu bardziej atrakcyjne i przyjazne dla mieszkańców. Europejski Bank 
Inwestycyjny od dawna współpracuje z Florencją i na przestrzeni kilku dziesięcioleci udzielił toskańskiemu miastu 
wielu kredytów. Ostatnio w odpowiedzi na zmianę klimatu Bank zachęca wszelkiego rodzaju kredytobiorców do 
zastanowienia się nad tym, co oznacza dla nich kryzys klimatyczny. 

Przystosowanie miast do zmiany klimatu na przykładzie Florencji

Miasta muszą stawić czoła często katastrofalnym skutkom zmiany klimatu, które są odczuwalne już dzisiaj i prawdo-
podobnie będą utrzymywać się przez kolejne dziesięciolecia, nawet w najkorzystniejszych scenariuszach. W przy-
padku obszarów miejskich przystosowanie się do zmiany klimatu jest ważne ze względu na potencjalne 
skutki gospodarcze i społeczne powodzi lub ekstremalnych fal upałów dla nieprzygotowanych 
mieszkańców.

W 2019 roku Europejski Bank Inwestycyjny zrealizował we współpracy z władzami Florencji przedsięwzięcie dorad-
cze mające na celu określenie strategii klimatycznej miasta i projektów zwiększających odporność na zmianę kli-
matu, które mogłyby zostać sfinansowane przez Bank.

Za pośrednictwem Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego – będącego wspólną inicjatywą Banku 
i Komisji Europejskiej – zatrudniono konsultanta, którego zadaniem było udoskonalenie we współpracy z władzami 
Florencji planowanego systemu ochrony przeciwpowodziowej poprzez uwzględnienie dodatkowych czynników 
ryzyka związanych ze zmianą klimatu. Celem badania było stworzenie na rzece Emie nowej zielono-niebieskiej infra-
struktury, która pełniłaby cały szereg funkcji: od zmniejszania efektu wysp ciepła po poprawę jakości wody i zwięk-
szanie bioróżnorodności. Krótko mówiąc, w ramach badania opracowano plan zwiększenia zdolności terenów leżą-
cych nad Emą poza centrum miasta do pochłaniania rosnącego poziomu wody, co miało docelowo ograniczyć 
niszczycielskie skutki powodzi w obrębie centrum.

Przystosowanie się do zmiany klimatu to kolejny krok, jaki muszą podjąć europej-
skie miasta, aby chronić siebie i swoich obywateli przed nieuchronnymi skutkami 
tego zjawiska. Poniżej prezentujemy kilka pomysłów w tej dziedzinie.
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Na podstawie badania władze Florencji opracowały w porozumieniu z przedstawicielami dwóch mniejszych gmin 
miejskich położonych na obrzeżach miasta projekt wykorzystania parku nad brzegami Emy jako rozwiązania opar-
tego na zasobach przyrody. Zamiast budować betonowe zbiorniki do gromadzenia wód powodziowych, 
stworzono na terenie parku wzgórza i doliny, które mogą wchłaniać wodę, a w okresach między powo-
dziami – pełnić funkcję terenów rekreacyjnych (przewidziano nawet stworzenie ścieżek rowerowych).

Przystosowanie w Atenach

Dobrym przykładem miasta, które uczyniło z adaptacji centralny element strategii budowania odporności na zmianę 
klimatu, są Ateny.

Tkankę miejską stolicy Grecji tworzy gęsta zabudowa pokrywająca 80% powierzchni miasta. Tak duża ilość asfaltu  
i betonu zatrzymuje ciepło w trakcie długotrwałych upałów, na których działanie miasto jest coraz częściej wysta-
wione. Temperatura na terenie powstających w centrum miasta wysp ciepła bywa o ponad 10°C wyższa niż na 
przedmieściach. Asfalt i beton są zresztą ciężarem nie tylko podczas upałów: podczas ulewnych deszczy uniemoż-
liwiają wsiąkanie wody w podłoże, czego rezultatem są częste, gwałtowne powodzie na skalę lokalną.

Władze miasta postanowiły rozwiązać powyższe problemy wynikające ze zmiany klimatu. W Atenach rozpoczyna 
się realizacja pakietu innowacyjnych projektów w dziedzinie adaptacji do zmiany klimatu finansowanych w ramach 
mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego, czyli programu prowadzonego przez Europejski 
Bank Inwestycyjny we współpracy z Komisją Europejską, który skupia się na ochronie przyrody, bioróżnorodności  
i adaptacji do zmiany klimatu poprzez stosowanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody. W 2019 roku przedsię-
wzięcie to objęło również prace doradcze wykonane przez Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Przewiduje się, że projekt realizowany w Atenach z wykorzystaniem mechanizmu finansowego na rzecz kapitału 
naturalnego umożliwi powiększenie terenów zieleni o co najmniej 25% i zastosowanie szeregu środków przystoso-
wawczych – takich jak sadzenie drzew i budowa domków dla ptaków. Bardzo ważnym elementem z punktu widze-
nia bioróżnorodności są również korytarze ekologiczne, które umożliwiają przemieszczanie się mas powietrza i róż-
nych gatunków zwierząt, a jednocześnie zwiększają komfort życia mieszkańców miasta.

“ Władze Florencji opracowały projekt wykorzystania parku nad 
brzegami Emy jako rozwiązania opartego na zasobach przyrody. ”

PRZYSTOSOWANIE MIAST DO ZMIANY KLIMATU
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W sektorze transportowym zachodzą obecnie głębokie zmiany wynikające z dwojakich wyzwań: 
dekarbonizacji i cyfryzacji. Jednocześnie staramy się nadrobić dziesięcioletnie zaległości  
w zakresie inwestycji w podstawową infrastrukturę. W związku z tym Europejski Bank 
Inwestycyjny będzie miał w najbliższych latach jeszcze większą rolę do odegrania w tym sektorze, 
ale też i większe możliwości. Uważamy, że Bank ma szansę stać się centralnym elementem 
transformacji branży transportowej. Zwiększymy wsparcie dla czystszego i bezpieczniejszego 
transportu, co będzie się wiązać z wprowadzeniem nowych produktów i podjęciem współpracy  
z nowymi klientami. Jednocześnie priorytetem będzie nadal wspieranie podstawowej 
infrastruktury transportowej niezbędnej do funkcjonowania nowej, zielonej gospodarki. 
Najbliższe kilka lat będzie kluczowe, a przy tym bardzo trudne, dlatego cieszymy się, że EBI chce 
odegrać w tym procesie centralną rolę.

Gavin Dunnett, dyrektor, mobilność, dyrekcja projektów EBI

Przewidujemy, że będziemy finansować więcej 
projektów związanych z przystosowaniem się do 
zmiany klimatu, które będą uzupełnieniem 
dotychczasowej działalności Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego w dziedzinie energii odnawialnej  
w Afryce, na Karaibach, w rejonie Pacyfiku, w Azji  
i w Ameryce Łacińskiej. W krajach rozwijających się 
rośnie świadomość katastrofalnych skutków, jakie 
może mieć dla tamtejszych gospodarek  
i społeczeństw zmiana klimatu. Obserwujemy 
rosnące zainteresowanie przedsięwzięciami 
służącymi budowaniu odporności, takimi jak  
lepsze wykorzystanie wody, zwiększanie 
odporności infrastruktury na ekstremalne 
zdarzenia pogodowe, dostosowywanie upraw, 
ponowne zalesianie, dywersyfikacja gospodarcza 
itd. Kolejnym wyzwaniem dla tych regionów jest 
wpisanie zagadnień związanych z efektywnością 
energetyczną i rozwiązań z zakresu gospodarki  
o obiegu zamkniętym w plany dotyczące rozwoju 
obszarów miejskich i uprzemysłowienia.

Maria Shaw-Barragan, dyrektor, partnerzy z krajów trzecich, 
dyrekcja operacji EBI

ZIELONY WĄTEK

Europejski Bank Inwestycyjny skutecznie realizuje swoje zadania. Nad jakimi 
projektami w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska będą pracować w nieda-
lekiej przyszłości nasi eksperci?

Trudno przecenić znaczenie przystosowania się do zmiany 
klimatu. Dobrym przykładem jest ochrona 
przeciwpowodziowa, ponieważ wielu beneficjentów 
działalności Banku mieszka na obszarach przybrzeżnych,  
które są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu. 
Ponadto w ramach działań adaptacyjnych należy przyjrzeć się 
kwestii zaopatrzenia w wodę. Do 2025 roku z problemem 
niedoboru wody będzie musiało sobie radzić 800 mln ludzi, 
dlatego zawsze analizujemy, w jaki sposób dostępność 
zasobów wodnych będzie zmieniać się z czasem, a następnie 
dostosowujemy nasze działania do sytuacji poprzez 
dywersyfikację źródeł. Woda jest niezbędna do stworzenia 
warunków do życia i rozwoju gospodarczego. Wyczerpywanie 
się zasobów wodnych wpływa na wszystko, nie tylko na wodę 
w kranie. Brak wody powoduje spadek tempa produkcji 
przemysłowej i rolnej oraz wzrostu gospodarczego, a tym 
samym wywołuje napięcia społeczne. Dlatego kwestię 
przyszłego zaopatrzenia w wodę musi mieć na uwadze całe 
społeczeństwo, a nie tylko osoby zatrudnione w sektorze 
wodnym.

Karine Measson, kierownik wydziału, gospodarka wodna,  
     dyrekcja projektów EBI

GŁOSY DOTYCZĄCE PROJEKTÓW
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Bank ma w Egipcie obszerny portfel projektów  
w sektorach związanych z łagodzeniem zmiany 

klimatu, takich jak uzdatnianie wody, redukcja 
emisji oraz transport. W nadchodzącym roku 

planowane jest dalsze zwiększanie i rozszerzanie 
obecności w tych sektorach, ze szczególnym 
wskazaniem na transport. Egipt zmaga się z wysokim 
poziomem zanieczyszczenia środowiska  
i dynamicznym wzrostem demograficznym – w 2020 
roku liczba mieszkańców kraju osiągnie 100 mln, a do 
końca wieku może przekroczyć 200 mln. Władze 
publiczne podejmują coraz szersze działania w celu 
zapewnienia niezawodnych i trwałych, a przy tym 
efektywnych i bezemisyjnych usług. Pomoc techniczna 
i finansowa Banku w tych obszarach jest bardzo mile 
widziana.

Alfredo Abad, kierownik biura EBI w Kairze

Miasta coraz częściej wprowadzają w życie strategie klimatyczne, ponieważ rozumieją, że są narażone na skutki 
zmiany klimatu. Dzięki temu mogą przedstawiać lepsze propozycje dotyczące finansowania projektów 
zorientowanych na klimat. Jednocześnie obserwujemy powstawanie innowacji w postaci nowego rodzaju 
projektów (na przykład integrujących rozwiązania oparte na zasobach przyrody z inwestycjami w obszary 
miejskie), nowych modeli biznesowych (takich jak świadczenie usług w dziedzinie gospodarki o obiegu 
zamkniętym) oraz pośredników, którzy są bardziej zainteresowani organizowaniem mechanizmów finansowania 
niż docelowymi działaniami na rzecz klimatu. W ramach Zielonego Ładu duży nacisk położono na prace 
remontowe, dlatego w kontekście obszarów miejskich możemy się spodziewać większej liczby remontów 
budynków, na przykład lokali socjalnych i mieszkań dla osób o niskich dochodach. Rośnie również liczba inicjatyw  
z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i miast o obiegu zamkniętym, w związku z czym przewidujemy 
zwiększoną aktywność w obszarach recyklingu, rewitalizacji terenów zdegradowanych i ekologicznych budynków, 
co może przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu i zapewnienia zrównoważonego ekologicznie rozwoju. 
Poza Unią obserwujemy także wysiłki ze strony miast i sieci miast, które koncentrują się na planowaniu działań  
w dziedzinie klimatu. Dlatego spodziewamy się wzrostu inwestycji sprzyjających podejmowaniu tego rodzaju 
działań na obszarach miejskich poprzez rozwijanie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
wdrażanie środków zwiększających odporność obszarów miejskich – takich jak kontrola przeciwpowodziowa czy 
zwiększanie odporności na susze – bądź zwiększanie efektywności energetycznej budynków.  

Gerry Muscat, kierownik wydziału, rozwój miast, dyrekcja projektów EBI

Zmiana klimatu przejawia się głównie 
wzrostem lub spadkiem opadów, 
który wykracza poza normalne 
wahania związane z porami roku, 
dlatego jednym z najbardziej 
dotkniętych sektorów jest sektor 
wodny. W sektorze tym od zawsze 
bierze się pod uwagę zmienność 
klimatu, ale obecnie zestaw danych 
hydrologicznych ulega zmianie, czego 
wyrazem są dłuższe okresy suche  
i częstsze powodzie. Istnieją już 
bardziej inteligentne rozwiązania, 
takie jak przygotowywanie terenów 
do zalania w celu obniżenia fali 
kulminacyjnej czy oczyszczanie 
ścieków na potrzeby nawadniania.  
W związku z postępującą urbanizacją  
i obciążeniem systemów 
ekologicznych bezpieczeństwo 
wodne można zagwarantować 
jedynie poprzez przewidywanie 
zmian dotyczących elementu, który 
jest już najważniejszym parametrem 
projektowym w tym sektorze: 
klimatu.

Thomas van Gilst, kierownik wydziału, 
elastyczność i bezpieczeństwo wodne, 
dyrekcja projektów EBI

Jeśli chodzi o sektor klientów korporacyjnych w Hiszpanii, nadal 
dostrzegamy pewien potencjał w zakresie inwestycji w budynki  
o niemal zerowym zużyciu energii i remonty zwiększające 
efektywność energetyczną ze strony funduszy lokujących środki 
w nieruchomościach. Zidentyfikowaliśmy również możliwości 
finansowania instalacji fotowoltaicznych realizowanych przez 
przedsiębiorstwa na własne potrzeby energetyczne (dzięki 
wprowadzonej niedawno zmianie hiszpańskiego prawa). Ponadto 
możemy się spodziewać większych inwestycji we flotę pojazdów 
niskoemisyjnych ze strony przewoźników autobusowych lub 
innych firm eksploatujących środki transportu. Podstawowym 
instrumentem finansowym dla tego rodzaju klientów 
korporacyjnych (głównie spółek o średniej kapitalizacji) będą 
kredyty uprzywilejowane.

Martin Arnold, kierownik zespołu ds. klientów korporacyjnych w regionie 
iberyjskim, dyrekcja operacji EBI
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RECEPTA NA DZIAŁANIA  
W DZIEDZINIE KLIMATU

Dobre pomysły w dziedzinie opieki zdrowotnej często nie wychodzą poza wcze-
sny etap badań z powodu trudności z pozyskaniem środków. W tej sytuacji roz-
wiązaniem są inwestycje EBI.

Zmiana klimatu może spowodować nasilenie się problemów, z którymi mają do czynienia organizacje pozarzą-
dowe i naukowcy podejmujący walkę z poważnymi chorobami – takimi jak malaria. Wzrost temperatury powo-

duje przyrost populacji komarów, dlatego firmy biotechnologiczne inwestują w nowe narzędzia umożliwiające 
zapobieganie i leczenie malarii w Afryce. 

Każdego dnia w Afryce umiera na malarię około 700 dzieci, co sprawia, że jest to jedna z najbardziej śmiercionośnych 
chorób zakaźnych na tym kontynencie. Jednocześnie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w tej dziedzinie 
utrudnia wynoszący od 1,8 mld do 2,7 mld EUR deficyt finansowania – najbardziej odczuwalny na etapie wprowa-
dzania rozwiązań do produkcji. Sytuację pogarsza dodatkowo zwiększona odporność na środki owadobójcze sto-
sowane w moskitierach oraz na niektóre z najskuteczniejszych terapii lekowych.

„Ekstremalne upały mają bezpośredni wpływ na występowanie kilku schorzeń, w tym chorób układu 
krążenia i układu oddechowego oraz astmy” – powiedziała Felicitas Riedl, kierownik wydziału nauk bio-
logicznych w EBI. „Wzrost temperatury jest konsekwencją zmiany klimatu, a jego wpływ na zdrowie spo-
łeczeństw będzie się zwiększał. Konkretnie chodzi o to, że zmiana klimatu wpływa na społeczne i środo-
wiskowe wyznaczniki stanu zdrowia – czyste powietrze, dostępność bezpiecznej wody pitnej, 
dostateczne zaopatrzenie w żywność oraz dach nad głową. Dlatego w ramach naszych projektów sta-
ramy się przeciwdziałać skutkom tego zjawiska”.

Firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne prowadzące badania nad szczepionkami i innymi biologicznymi meto-
dami zapobiegania malarii rozpoczynają wiele obiecujących projektów, ale często mają problem z pozyskaniem 
finansowania niezbędnego do wyjścia poza wczesny etap badań. Odpowiedzią jest fundusz o nazwie EU Malaria 
Fund, czyli instrument inwestycyjny o wartości 240 mln EUR, w który zaangażowane są Unia Europejska, organizacje 
międzynarodowe, przedsiębiorstwa oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Fundusz został utworzony  
w 2014 roku przez KENUP Foundation – globalną organizację propagującą innowacyjność w Europie.

W 2019 roku Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował w fundusz EU Malaria Fund kwotę 111 mln EUR. 
„Chcemy wypełnić lukę na rynku i przyspieszyć pracę nad nowymi rozwiązaniami, które są niezbędne do zwalczania 
malarii i zapewnienia ochrony zdrowia publicznego” – powiedziała Anna Lynch, specjalistka ds. opieki zdrowotnej 
w EBI.

Bank wspiera również Gavi – globalny sojusz na rzecz szczepionek, który stara się zwiększać dostępność szczepień 
przeciwko 17 chorobom zakaźnym w krajach ubogich. Co roku miliony dzieci nie otrzymują rutynowych szczepień, 
przez co pozostają narażone na zachorowanie. Założona 20 lat temu organizacja zaszczepiła od początku swojej 
działalności już ponad 760 mln najmłodszych. Celem podejmowanych przez nią działań jest zmniejszenie skutków 
zdrowotnych zmiany klimatu poprzez zwiększenie odporności grup społecznych narażonych na największe ryzyko. 
W latach 2021–2025 organizacja zamierza zaszczepić kolejnych 300 mln dzieci w najuboższych krajach świata, co 
pozwoli uratować ponad 7 mln istnień ludzkich.
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Realizacja programów szczepień w krajach ubogich wiąże się z licznymi wyzwaniami, takimi jak identyfikacja osób 
niezaszczepionych, przechowywanie szczepionek we właściwej temperaturze podczas transportu czy zapewnienie 
właściwego przeszkolenia pracownikom opieki zdrowotnej, którzy te szczepionki podają. Wszystkie kraje, którym 
pomaga Gavi, pokrywają część kosztów szczepionek w zależności od dochodu na mieszkańca, a Europejski Bank 
Inwestycyjny wspomaga realizację prowadzonego przez tę organizację programu szczepień instrumentem gwaran-
cyjnym o wartości 200 mln USD.

Utrzymanie ciągłości pracy szpitali

Co ma wspólnego zmiana klimatu ze szpitalami? Więcej, niż mogłoby się wydawać. 
Z jednej strony szpitale zajmują się leczeniem pacjentów zapadających na choroby 
spowodowane przez zmianę klimatu, a z drugiej – same przyczyniają się do tego 
zjawiska.

Kryzys klimatyczny wpływa na zdrowie publiczne i sposób świadczenia opieki 
medycznej. Szpitale muszą być przygotowane na przerwy w dostawie mediów  
i tymczasowe ewakuacje spowodowane falami upałów, pożarami lasów, suszami czy 
powodziami. Jednocześnie lekarze i pielęgniarki na całym świecie muszą umieć 
przewidywać i leczyć nowe choroby.

Placówki opieki zdrowotnej nie są w większości przyjazne dla klimatu, ponieważ 
wytwarzają duże ilości odpadów medycznych oraz zużywają mnóstwo energii na 
potrzeby wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia i zasilania aparatury. W związku z tym niektóre szpitale 
podejmują kroki, aby zmniejszyć swój ślad klimatyczny.

Centrum kliniczne w Rijece – jeden z większych szpitali w Chorwacji – zajmuje łącznie 60 starych budynków zgrupo-
wanych w trzech lokalizacjach w różnych częściach miasta, co pociąga za sobą zbędne przejazdy karetkami przez 
zatłoczone ulice. Lecznica obsługuje 600 tys. mieszkańców Rijeki i okolic oraz setki tysięcy wczasowiczów.

W 2019 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego, nowoczesnego budynku, który pomieści wszystkie dotych-
czasowe jednostki szpitala. Projekt przewiduje między innymi modernizację dotychczasowej i budowę nowej infra-
struktury pomocniczej, w tym własnej elektrociepłowni, kuchni i parkingów. Zgodnie z przewidywaniami przepro-
wadzka do nowego budynku pozwoli zmniejszyć zużycie energii o 40%, gazu o 50%, a wody – o 30%. Nie będzie też 
konieczne przewożenie noworodków między oddziałami oddalonymi od siebie o 9 km – zamiast tego będą jedynie 
przenoszone z pomieszczenia do pomieszczenia. W 2019 roku szpital otrzymał kredyt EBI w wysokości 50 mln EUR, 
a także skorzystał z porad Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Holistyczne podejście do inwestowania

Kiedy mówimy o dbaniu o zdrowie, zwykle mamy na myśli zrównoważoną dietę czy nowe leki, rzadziej natomiast 
warunki panujące w otaczającym nas świecie. Francuski fundusz inwestycyjny Eiffel Essentiel pomaga przedsiębior-
stwom działającym w sektorach energii odnawialnej, zrównoważonego rolnictwa i opieki zdrowotnej.

Fundusz oferuje innowacyjnym firmom kapitał wzrostu z długim okresem zapadalności – wynoszącym nawet 15 lat. 
Fabrice Dumonteil, dyrektor zarządzający Eiffel Investment Group, twierdzi, że innowacyjne przedsiębiorstwa reali-
zujące ambitne projekty inwestycyjne w przemyśle potrzebują czasu, aby móc wzrastać i dalej się rozwijać. Fundusz 
planuje udzielenie wsparcia 20 firmom, a jednym z pierwszych potencjalnych beneficjentów jest firma z branży 
rolno-spożywczej specjalizująca się w leczeniu określonych chorób.

Eiffel Essentiel chce pozyskać w ramach pierwszej rundy inwestycyjnej od 200 mln do 250 mln EUR, a łączna doce-
lowa wartość funduszu to 400 mln EUR. Europejski Bank Inwestycyjny wniósł w ramach Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych kwotę 80 mln EUR.

“ Co dwie minuty na 
malarię umiera 

kolejne dziecko. W tej 
sytuacji musimy 

koniecznie przełamać 
status quo. ”

Anna Lynch,  
specjalistka ds. opieki zdrowotnej  

w EBI

ZDROWIE I KLIMAT
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APETYT NA DZIAŁANIA  
W DZIEDZINIE KLIMATU

I stnieje wiele rozwiązań pozwalających zmienić sposób wytwarzania lub przetwarzania żywności na bardziej 
przyjazny dla klimatu. Czasami trzeba zastosować w kuchniach eleganckich restauracji zaawansowaną technolo-

gię opartą na sztucznej inteligencji, a w innych przypadkach wystarczy zmienić organizację pracy niewielkich plan-
tacji kawy w lasach Amazonii.

Znakomitym przykładem technicznego podejścia do przeciwdziałania zmianie klimatu jest urządzenie o nazwie 
Winnow Vision, które wykorzystuje widzenie maszynowe i sztuczną inteligencję do identyfikowania wyrzucanej 
żywności i generowania raportów umożliwiających restauracjom zmniejszanie ilości odpadów.

System firmy Winnow wykonuje zdjęcia wyrzucanej przez restaurację żywności, które są następnie wykorzystywane 
w procesie uczenia maszynowego. Dzięki temu urządzenie może rozpoznawać odpady z większą dokładnością niż 
ludzie.

„W kuchniach przemysłowych marnuje się od 20 do 25% przetwarzanej żywności” – powiedział Kevin 
Duffy, współzałożyciel firmy Winnow. „Dzięki opracowanym przez firmę Winnow algorytmom sztucznej inteligencji 
monitorowanie odpadów żywnościowych jest tak łatwe i dokładne, że powinno stać się standardem w każdej pla-
cówce gastronomicznej”.

Jedzenie marnuje się nie tylko w kuchniach – szacuje się, że na wysypiska trafia jedna trzecia żywności na świe-
cie. Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych zasoby zużywane do wytworzenia marnowanych w ten sposób 
produktów spożywczych przekładają się na 3,3 mld ton emisji dwutlenku węgla.

Pierwszym produktem firmy Winnow służącym do monitorowania odpadów żywnościowych było ręczne narzędzie 
o nazwie Waste Monitor. Tworzone przy jego użyciu raporty dzienne pozwalają podejmować trafniejsze decyzje  
i zmniejszać nawet o połowę ilość wyrzucanej żywności. Zdaniem firmy, której dział badawczy znajduje się w Klużu-
-Napoce (Rumunia), dzięki integracji widzenia maszynowego i sztucznej inteligencji produkt drugiej generacji – czyli 
Winnow Vision – pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć ilość odpadów. Wynika to z faktu, że system uczy się z biegiem 
czasu i ostatecznie osiąga pełną automatyzację zapewniającą perfekcyjną dokładność bez interwencji pracowników 
kuchni.

„W systemie wykorzystano technologię uczenia maszynowego” – wyjaśniła Maria Lundqvist, ekonomistka w Euro-
pejskim Banku Inwestycyjnym. „Im dłużej się go używa, tym skuteczniej działa”.

Aby móc zatrudnić nowych pracowników i kontynuować prace rozwojowe nad swoją technologią, firma Winnow 
zaciągnęła w ubiegłym roku w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredyt w wysokości 7,5 mln EUR.

Restauracje i gospodarstwa rolne przekonują się, że sztuczna inteligencja i fundu-
sze inwestycyjne mogą im pomóc w budowaniu bardziej zrównoważonego eko-
logicznie świata.
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Inwestycje w ochronę gruntów

Żywność może mieć duży wpływ na klimat – tak samo jak sposób traktowania ziemi, na której jest ona 
produkowana.

Ogromne połacie amazońskiego lasu zostały zniszczone i wykarczowane pod uprawę, ale władze Peru starają się 
odwrócić ten trend poprzez edukację i inwestycje. Celem jest rekultywacja 3,2 mln hektarów terenów zdegradowa-
nych na terenie kraju.

Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych około 30% terenów na całym świecie jest już zdegradowanych, 
a ponadto co roku degradacji ulega mniej więcej 12 mln hektarów terenów uprawnych, co jest obszarem porówny-
walnym z powierzchnią Grecji. Dzieje się tak z powodu nadmiernej eksploatacji gruntów i braku wystarczających 
inwestycji w ich ochronę.

Przykład pozytywnych zmian zachodzących w Peru można zobaczyć w leżącej na północy kraju prowincji Utcu-
bamba, gdzie setki plantatorów kawy połączyło swoje siły, aby uzyskać kredyty i specjalistyczne porady, które 
pomogą im w rekultywacji terenów zdegradowanych i zwiększaniu wydajności upraw. Jedna z działających w tym 
rejonie spółdzielni wypracowała nawet nowe sposoby sadzenia drzew tak, aby ocieniały krzewy kawowca. Dzięki 
temu rolnicy mogą regulować temperaturę plantacji i zwiększać plony, a jednocześnie utrzymywać dobrą jakość 
gleby.

Plantatorzy korzystają z pomocy kanadyjskiej firmy Ecotierra, która zajmuje się projektowaniem systemów rolno-
-leśnych na całym świecie. Europejski Bank Inwestycyjny udzielił jej wsparcia w postaci inwestycji w fundusz na 
rzecz neutralności degradacji gruntów – instrument inwestycyjny stworzony przez ONZ w celu ochrony terenów 
zdegradowanych na całym świecie, obsługiwany przez francuską firmę Mirova, która specjalizuje się w zarządzaniu 
inwestycjami.

W 2019 roku Europejski Bank Inwestycyjny zobowiązał się do zainwestowania w fundusz na rzecz neutralności 
degradacji gruntów kwoty sięgającej 45 mln USD, a rząd Luksemburga zadeklarował wkład w wysokości 5 mln EUR. 
Fundusz pozyskał już połowę docelowej kwoty 300 mln USD.

Zdaniem Martina Berga, kierownika jednostki ds. funduszy środowiskowych i polityki finansowania działań związa-
nych z klimatem w EBI, inwestycje Banku i władz Luksemburga wydatnie przyczyniły się do sukcesu funduszu i przy-
ciągnięcia inwestorów prywatnych: „Dzięki temu fundusz stał się znacznie bardziej atrakcyjny dla unikających ryzyka 
inwestorów”.

“ W systemie wykorzystano technologię  
uczenia maszynowego. Im dłużej się  

go używa, tym skuteczniej działa. ”
Maria Lundqvist, ekonomistka EBI

SZTUCZNA INTELIGENCJA W KUCHNI
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DOBRE BAKTERIE  
I ROZCIĄGLIWA MOZZARELLA

G dyby nie środki ochrony roślin, w tym pestycydy, ponad połowę upraw na całym świecie zniszczyłyby owady, 
choroby i chwasty. Dyrektywa UE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów promuje zintegro-

waną ochronę roślin i zaleca stosowanie alternatywnych metod zwalczania agrofagów w celu ograniczenia do mini-
mum ilości pestycydów i nawozów sztucznych niezbędnych do utrzymania należytej wydajności produkcji rolnej.

W związku z powyższym rolnicy stale poszukują efektywnych alternatyw dla tradycyjnych pestycydów. Firma CHR 
Hansen opracowała biologiczne środki ochrony upraw i biostymulatory, które pobudzają naturalne mechanizmy 
obronne roślin, a tym samym wzmacniają systemy korzeniowe i zapewniają odporność na stres wywołany przez 
czynniki zewnętrzne – takie jak powodzie czy szkodniki. Zastosowanie produktów duńskiej firmy pozwala zwiększyć 
zbiory nawet o 10%. „Zamiast chemikaliów używamy dobrych bakterii” – powiedziała Camilla Lercke, kierownik ds. 
relacji z mediami w firmie Hansen. „W rezultacie zmniejsza się ślad chemiczny ekosystemu rolnego w glebie i wodach 
gruntowych”.

W ciągu ostatnich pięciu lat powstały rozwiązania z zakresu biologicznej ochrony upraw, które mogą 
wywołać gruntowne zmiany w rolnictwie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na środki chemiczne. 
Ponadto mogą pomóc w ograniczeniu marnotrawienia żywności, co z kolei przełoży się na zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych w związku z produkcją rolną. Firma CHR Hansen wprowadza na przykład do kultur bakteryj-
nych „dobre bakterie”, które pozwalają dłużej utrzymać świeżość przetworów mlecznych, a w rezultacie ograniczyć 
o 30% ilość wyrzucanych jogurtów. Ponadto wyhodowane przez nią bakterie pozwalają wydłużyć o pięć dni okres 
przydatności do spożycia sałatek, co jest istotne, ponieważ obecnie aż 70% tego rodzaju produktów trafia na 
wysypiska.

Specjaliści z firmy CHR Hansen opracowali również rozwiązania biologiczne dla plantatorów trzciny cukrowej, kuku-
rydzy i soi oraz producentów wina i piwa. Ponadto przedsiębiorstwo produkuje dodatki paszowe wykorzystujące 
dobre bakterie (probiotyki), które korzystnie wpływają na zdrowie zwierząt. „Podobnie jak jogurt, sprzyjają one pra-
widłowej pracy przewodu pokarmowego” – podkreśliła Lercke. „Probiotyki podawane zwierzętom zapewniają bar-
dziej naturalne funkcjonowanie organizmu, a tym samym zmniejszają zapotrzebowanie na antybiotyki”.

Innowacje odpowiadające na ogromny popyt

Sektor rolny znalazł się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ musi produkować coraz więcej zdrow-
szej żywności, a jednocześnie ograniczać wpływ swojej działalności na środowisko. Przewiduje się, że do 
2050 roku liczba ludności świata osiągnie 9,8 mld, a produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć o co najmniej 30%, 
aby zaspokoić przyszłe potrzeby. Konieczne będzie zatem zachowanie delikatnej równowagi między ochroną ostat-
nich zasobów naturalnych świata a wytworzeniem wystarczającej ilości żywności w przystępnej cenie.

Sektor rolny musi sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na wzrost produkcji. 
Jak ma tego dokonać, chroniąc jednocześnie środowisko?
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Do spełnienia tych wymagań niezbędne będą innowacje. Dawniej to postęp w dziedzinie hodowli roślin oraz 
produkcji nawozów sztucznych i pestycydów tworzył ramy dla stabilnej i niezawodnej produkcji żywności. Obecnie 
sektor rolny stara się zastąpić niektóre lub wszystkie te narzędzia poprzez uzyskanie synergii z istniejącymi syste-
mami przyrodniczymi oraz stosowanie biologicznych środków ochrony upraw i rozwiązań sprzyjających zdrowiu 
roślin.

Agrotechnicy tworzą również platformy cyfrowe umożliwiające rolnikom zakup pasz, nawozów i sprzętu w najko-
rzystniejszej cenie, a także pomagają przekształcać emisje z gospodarstw w czysty biogaz i produkować mozzarellę 
z mleka krów karmionych trawą. W 2019 roku EBI udzielił firmie CHR Hansen kredytu w wysokości 120 mln EUR na 
wsparcie prowadzonych przez nią prac badawczo-rozwojowych. Należy również pamiętać, że pośród wszystkich 
tych innowacji przedsiębiorstwa muszą także ciężko pracować nad uzasadnieniem biznesowym nowych 
przedsięwzięć.

Cyfrowa spółdzielnia rolnicza

Dawniej rolnicy we Francji i wielu innych państwach Europy Zachodniej sprzedawali swoje plony miejscowym spół-
dzielniom, które z kolei zaopatrywały ich we wszelkie materiały potrzebne do produkcji rolnej, takie jak nawozy, 
nasiona czy pestycydy. Handlowcy przyjmowali zamówienia od rolników, a towary trafiały do najbliższego silosu – 
często połączonego z magazynami dystrybucyjnymi. Wokół tego rodzaju punktów skupu integrowała się cała 
lokalna społeczność rolników.

Z biegiem lat spółdzielnie łączyły się i stawały się coraz większe, aż w końcu zatraciły swoją elastyczność, efektyw-
ność i umiejętność reagowania na potrzeby rolników. Dlatego nowe pokolenie właścicieli gospodarstw – lepiej obe-
znane z technologiami cyfrowymi i mniej przywiązane do idei spółdzielczości – szuka alternatywnych rozwiązań, 
wśród których są często cyfrowe platformy sprzedaży.

„Rolnicy bardzo chętnie korzystają z dobrodziejstw cyfryzacji” – powiedział Antoine Pajot, inżynier ds. rolnictwa  
i rozwoju obszarów wiejskich w EBI. „Wszyscy używają dzisiaj smartfonów i chcą mieć natychmiastowy dostęp do 
informacji o cenach, aby móc dokonywać najkorzystniejszych zakupów w najbardziej odpowiednim momencie”.

Jedna z największych spółdzielni we Francji – InVivo – postanowiła odpowiedzieć na potrzeby rolników poprzez 
stworzenie własnej platformy cyfrowej umożliwiającej kupowanie produktów i materiałów przez Internet oraz 
sprawne porównywanie cen. Platforma będzie dostępna dla większości członków spółdzielni. W ten sposób InVivo 
stara się chronić swój udział w rynku przed dużymi firmami technologicznymi takimi jak Alibaba i Amazon, które 
powoli budują swoją pozycję na rynku zaopatrzenia rolnictwa w innych częściach świata, a także przed nowymi 

“ Rolnicy bardzo chętnie korzystają z dobrodziejstw cyfryzacji. ”
Antoine Pajot, inżynier ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w EBI

MIĘDZY ROLNICTWEM A KLIMATEM
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platformami cyfrowymi takimi jak Agrileader czy Agriconomie, które już teraz rzucają wyzwanie dominującym na 
rynku spółdzielniom.

Europejski Bank Inwestycyjny wsparł kwotą 37,5 mln EUR realizację uruchomionego przez InVivo projektu o wartości 
75 mln EUR, którego celem jest stworzenie platformy cyfrowej Aladin.farm oraz pakietu oprogramowania do 
zarządzania gospodarstwem. Udzielenie kredytu było możliwe dzięki gwarancji z Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych. Atutem platformy Aladin jest fakt, że InVivo dysponuje już siecią dystrybucyjną z magazy-
nami rozmieszczonymi w odległości nie większej niż 10 km od każdego ze zrzeszonych w spółdzielni gospodarstw. 
Jeśli dodamy do tego ścisłe kontakty z rolnikami oraz udzielane porady, platforma Aladin może zapewnić członkom 
spółdzielni ofertę idealnie dopasowaną do ich potrzeb. Jak zaznacza Pajot, strategia InVivo polega na „towarzysze-
niu rolnikom w procesie cyfryzacji przy jednoczesnym utrzymywaniu udziału w rynku i oferowaniu nowych usług 
cyfrowych, takich jak blogi i poradniki”.

Działająca w sektorze cyfrowym spółka zależna InVivo, SMAG, oferuje udostępniane w chmurze programy Agreo  
i Atland, które pomagają rolnikom w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej upraw, hodowli zwierząt i produkcji 
wina zgodnie z wymogami prawa i norm środowiskowych. Projekt SMAG pozwoli zwiększyć mobilność oprogramo-
wania, a także umożliwi eksplorację danych i wykorzystanie ich do podejmowania trafniejszych decyzji.

Projekty prowadzone przez InVivo są elementem tzw. trzeciej zielonej rewolucji, która polega na wyko-
rzystaniu najnowocześniejszych technologii – takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, łańcuch blo-
ków czy obliczenia wielkiej skali – do przekształcenia sektora rolnego oraz radykalnego zwiększenia jego 
efektywności i zrównoważonego charakteru. Rewolucja ta jest szczególnie ważna dla europejskiego sektora rol-
nego, który jest jednym z największych na świecie producentów żywności i ważnym pracodawcą.

Zmniejszanie emisji i zwiększanie przychodów

Europejscy rolnicy znaleźli się między młotem a kowadłem: z jednej strony muszą radzić sobie z zażartą konkurencją 
na międzynarodowym rynku towarów, a z drugiej – przystosowywać się do zmiany klimatu i skutków obniżenia unij-
nych dopłat bezpośrednich. W tej sytuacji są zmuszeni zwiększać przychody poprzez oferowanie nowych produk-
tów pozwalających uzyskać wyższą marżę bądź prowadzenie działalności pobocznej całkowicie niezwiązanej z pro-
dukcją żywności.

„Każdy rolnik nieustannie zastanawia się, jak utrzymać lub zwiększyć przychody poprzez dywersyfikację” – powie-
dział Sebastien Collot, specjalista ds. biogospodarki w EBI. „Dlatego istnieje potrzeba zmiany obecnego modelu 
opartego na produkcji towarów na model bardziej zrównoważony”.

Jednym z alternatywnych źródeł przychodów jest biogaz. Biogazownie umożliwiają przetwarzanie odpadów orga-
nicznych – takich jak obornik, produkty uboczne pochodzenia roślinnego, odpady spożywcze, a nawet ścieki – na 
nawozy organiczne i biometan wykorzystywany do produkcji czystej energii. Energię z biometanu można następnie 
wprowadzać do sieci energetycznej lub wykorzystywać w obrębie gospodarstwa – na przykład do zasilania bądź 
ogrzewania szklarni, w których uprawiane są warzywa i owoce. Biogazownie przyczyniają się do dekarbonizacji  
i bezpieczeństwa energetycznego, a także zwiększają dochody z działalności rolniczej, stymulują rozwój regionów 
i obszarów wiejskich oraz sprzyjają tworzeniu miejsc pracy. Ponadto pomagają gospodarstwom kompensować wła-
sne emisje, co jest o tyle istotne, że w Europie rolnictwo odpowiada za 9,58% ogółu emisji gazów cieplarnianych 
związanych z działalnością człowieka.

“ Każdy rolnik nieustannie zastanawia się, jak 
utrzymać lub zwiększyć przychody poprzez 
dywersyfikację. ”
Sebastien Collot, specjalista ds. biogospodarki w EBI

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Greenhouse_gas_emissions,_analysis_by_source_sector,_EU-28,_1990_and_2016_(Percentage_of_total).png&oldid=390740
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Greenhouse_gas_emissions,_analysis_by_source_sector,_EU-28,_1990_and_2016_(Percentage_of_total).png&oldid=390740
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“ Nasi rolnicy są bardzo świadomi problemów  
związanych z ochroną środowiska.”

Ray O'Connell, kontroler finansowy i skarbnik spółdzielni Carbery

Problem polega na tym, że biogazownie są kosztowne. Kwota wymaganej inwestycji waha się od 2 mln do nawet 
10 mln EUR, przez co większość takich obiektów jest własnością spółek z ograniczoną odpowiedzialnością tworzo-
nych przez kilku właścicieli gospodarstw. Wielkość i charakter inwestycji sprawia, że jest ona szczególnie ryzykowna 
dla rolników. „Mówimy o inwestycji, której wartość jest zbliżona do wartości gospodarstwa, a nawet więk-
sza” – podkreślił Collot. Ponadto biogazownie wymagają ciągłego nadzoru, a ich działanie wiąże się nieodłącznie 
z ryzykiem operacyjnym: „Projekty związane z biogazem wymagają ścisłego monitorowania procesów biologicz-
nych i chemicznych w dzień i w nocy”.

Aby pomóc rolnikom w uruchomieniu produkcji biogazu lub podjęciu innych inicjatyw na rzecz klimatu (takich jak 
instalacja paneli słonecznych), Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował w dwa instrumenty kredytowe udostęp-
niane przez francuski bank Credit Agricole: program o wartości 75 mln EUR skierowany do rolników przed 41. rokiem 
życia oraz program o wartości 200 mln EUR służący wspieraniu projektów w dziedzinie klimatu i biogospodarki.

Rozciągliwa mozzarella

Sielankowy żywot irlandzkich krów jeszcze nigdy nie miał tak wielkiego znaczenia dla międzynarodowych kontak-
tów handlowych.

Zrzeszająca ponad 1200 członków spółdzielnia mleczarska Carbery jest największym w Irlandii producentem natural-
nego sera typu cheddar. Z uwagi na to, że ponad 60% wytwarzanego przez nią sera trafiało na eksport do Wielkiej 
Brytanii, cień brexitu zmusił zarząd do przemyślenia na nowo sytuacji przedsiębiorstwa. Ostatecznie podjęto decyzję 
o poszerzeniu oferty serów i uruchomieniu nowej linii produkującej mozzarellę do pizzy przeznaczoną na rynki gastro-
nomiczne Azji. Realizację tych planów umożliwił kredyt w wysokości 35 mln EUR udzielony przez EBI w 2019 roku.

„Rynek mozzarelli jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków serów na świecie” – powiedział Ray 
O’Connell, kontroler finansowy i skarbnik spółdzielni Carbery. „Długo analizowaliśmy różne opcje i stwierdziliśmy, że 
produkcja mozzarelli jest świetnym pomysłem”.

Chińczycy lubią mozzarellę, która daje się rozciągać na długość co najmniej 50 centymetrów. Jak dodaje O’Connell, 
chińscy smakosze organizują konkursy rozciągania sera, a zwycięzcy publikują swoje zdjęcia w mediach społeczno-
ściowych, co uwzględniono przy tworzeniu receptury mozzarelli produkowanej przez Carbery.

Ponadto wzięto pod uwagę kwestię zrównoważonego rozwoju. „Nasi rolnicy są bardzo świadomi problemów zwią-
zanych z ochroną środowiska i przykładają ogromną wagę do zrównoważonego charakteru działalności, zarówno  
z ekologicznego, jak i z finansowego punktu widzenia” – podkreślił O’Connell. „Spółdzielnia Carbery stale współpra-
cuje ze swoimi członkami przy opracowywaniu najlepszych metod umożliwiających dalsze zmniejszanie śladów 
węglowych”.

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190035
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190036
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Dobrze znamy problematykę przemian i wiemy, jak 
należy pomagać regionom w dokonywaniu transformacji, 
a teraz dodatkowo zwiększamy nasze wysiłki.  
W przypadku sprawiedliwej transformacji naszym 
zadaniem jest przełożenie opracowywanych przez miasta 
lub regiony planów transformacji na realne programy 
inwestycyjne. W tym obszarze wyraźnie widać rolę 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego i dyrekcji projektów jako 
doradców, którzy mogą pomóc regionom w określeniu 
sposobów wspierania realizacji planów i strategii 
transformacji odpowiednimi inwestycjami.

Leonard Reinard, kierownik wydziału, rozwój regionalny, dyrekcja 
projektów EIB

W regionach, które będą musiały podjąć większy wysiłek niż 
pozostałe, zapewnimy mieszkańcom i przedsiębiorstwom wsparcie 
w postaci ukierunkowanego mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji. W tym celu będziemy korzystać z pomocy zaufanego 
partnera, jakim jest Europejski Bank Inwestycyjny.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Przede wszystkim będziemy pomagać 
poszczególnym państwom w przejściu na 
model gospodarki niskoemisyjnej,  
a jednocześnie dbać o nieprzerwany rozwój 
gospodarczy regionów objętych polityką 
spójności. Oczekujemy, że dzięki wsparciu 
programu InvestEU i Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji będziemy 
mogli udostępnić regionom najsilniej 
odczuwającym skutki przemian atrakcyjne 
opcje finansowania, które ułatwią im 
rozwiązywanie wynikających z tego 
procesu problemów w wymiarze 
społecznym. Ponadto wskażemy liderów  
w dziedzinie ochrony klimatu i zapewnimy 
im wsparcie w postaci usług doradczych  
i finansowania. 

Anita Fuerstenberg-Lucius, Europa Środkowa  
i Południowo-Wschodnia, dyrekcja operacji EBI

Klimat jest dla ludzkości systemem 
podtrzymywania życia. Działania na rzecz  
klimatu podejmowane przez Bank w obszarach 
oceanów, gospodarki wodnej i biogospodarki oraz 
rozwoju naszych siedlisk w miastach i regionach 
mają na celu zachowanie tego systemu i poprawę 
jakości życia wszystkich ludzi – w końcu obszary te 
zaspokajają podstawowe potrzeby życiowe. Aby 
zapewnić bardziej zrównoważone funkcjonowanie 
miast, chcemy wspierać ekologiczne budownictwo 
oraz wprowadzać w życie zintegrowane koncepcje 
działań na rzecz klimatu w Europie i na całym 
świecie. W szerszej perspektywie terytorialnej 
zwrócimy szczególną uwagę na regiony, które były 
do tej pory najbardziej uzależnione od paliw 
kopalnych w aspekcie zatrudnienia i działalności 
gospodarczej. Jeśli chodzi o sektor wodny, 
spodziewam się intensywnych działań na rzecz 
przystosowania się do zmiany klimatu, zwłaszcza  
w kontekście coraz powszechniejszych niedoborów 
wody i konieczności ochrony obszarów 
przybrzeżnych. Również w sektorze rolnictwa 
dostrzegamy ogromne możliwości zwiększania 
wsparcia dla zrównoważonego ekologicznie 
rozwoju i inwestycji w działania na rzecz klimatu. 
Dotyczy to w szczególności linii kredytowych 
udostępnianych przez naszych pośredników 
finansowych w celu finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw, w tym gospodarstw rolnych. 

Werner Schmidt, dyrektor, środowisko i zrównoważony 
rozwój terytorialny, dyrekcja projektów EBI

ZIELONY WĄTEK
Europejski Bank Inwestycyjny chce zadbać o to, aby w procesie budowania zie-
lonej i czystej gospodarki nikt nie był pozostawiony sam sobie.

GŁOSY DOTYCZĄCE KWESTII SPOŁECZNYCH
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W ostatnich pięciu latach zatwierdzono 
finansowanie ponad 180 dużych inwestycji 

korzystających ze wsparcia w ramach inicjatywy 
JASPERS. Łączne koszty inwestycji wyniosły 58 mld 

EUR, a wartość dotacji unijnych – 31 mld EUR. Połowa  
z tych inwestycji przyczyniła się do realizacji działań na 

rzecz klimatu, przy czym bezpośrednio do takich działań 
zaalokowano ponad 20% środków. Będziemy 

kontynuować i zacieśniać współpracę z regionami UE, aby 
pomagać im w osiąganiu ambitnych celów klimatycznych. 
W ramach działań doradczych będziemy propagować 
zintegrowane, oparte na solidnym planowaniu strategie, 
programy i sekwencje projektów – na przykład w regionach, 
których gospodarka jest oparta na węglu, oraz regionach 
objętych programem sprawiedliwej transformacji. 
Spodziewamy się, że nasze działania będą jeszcze silniej 
osadzone na szczeblu lokalnym, co umożliwi promowanie 
spójnych i zintegrowanych projektów związanych  
z klimatem i transformacją. Kluczową rolę w generowaniu 
korzyści dla obywateli i propagowaniu idei bardziej zielonej 
Unii Europejskiej będą również odgrywały sektory takie jak 
szkolnictwo, badania i innowacyjność (między innymi 
poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak 
gospodarka o obiegu zamkniętym czy innowacje 
społeczne). W związku z powyższym dostosujemy nasz 
sposób pracy tak, abyśmy mogli najskuteczniej wspierać 
realizację celów klimatycznych Unii i Banku na poziomie 
lokalnym.

Eugenia Kazamaki Ottersten, kierownik wydziału, inteligentny 
rozwój JASPERS, EBI

Przechodzenie na niskoemisyjny i odporny na 
zmianę klimatu model rozwoju w Maroku –  
a także w innych państwach basenu Morza 
Śródziemnego – jest ogromnym wyzwaniem 
instytucjonalnym i finansowym. Proces ten 
wymaga przekształcenia ogólnych ram 
regulacyjnych, tak aby stały się bardziej 
przyjazne dla klimatu, a także uruchomienia 
środków finansowych i zapewnienia 
szerokiego wsparcia na rzecz zwiększania 
zdolności technicznych. Działając  
w porozumieniu z Komisją Europejską, EBI 
będzie wzmacniał dialog na poziomie 
technicznym z samorządami lokalnymi oraz 
wprowadzał w życie plan działania, którego 
celem jest transfer najlepszych praktyk  
i zasobów wiedzy fachowej w dziedzinie 
zielonego finansowania, wypracowanych  
w ramach transakcji zawieranych w Europie. 
Ważne jest również połączenie naszych 
inwestycji ze wsparciem na poziomie polityki, 
jakiego udziela nam Unia Europejska, w celu 
zapewnienia pełnej spójności przy wdrażaniu 
Europejskiego Zielonego Ładu poza Unią.

Anna Barone, kierownik biura EBI w Maroku

Planujemy stworzenie wyspecjalizowanych mechanizmów wsparcia w dziedzinie 
transformacji energetycznej dla kilku sektorów przemysłu w formie kredytów 
pośrednich. Banki komercyjne przygotowują produkty umożliwiające wspieranie 
inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa działające w sektorach, na które 
będzie miała duży wpływ transformacja energetyczna – takich jak przemysł 
motoryzacyjny, przemysł hutniczy i przemysł tworzyw sztucznych. Obserwujemy 
również postępującą cyfryzację, zwłaszcza w sektorze rolnictwa, która ma 
bezpośredni wpływ na łagodzenie zmiany klimatu. W tej sytuacji poszukujemy okazji 
do inwestowania w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, co może 
się również wiązać z podejmowaniem większego (lecz należycie ograniczanego) 
ryzyka.

Miguel Morgado, dyrektor, Morze Adriatyckie, dyrekcja operacji EBI
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SCHRONIENIE DLA KLIMATU

M ieszkanie należy do podstawowych potrzeb człowieka, ale wielu Europejczyków nie może znaleźć lokalu  
w przyzwoitym standardzie i przystępnej cenie. To oczywiście problem społeczny, ale również – o czym nie 

każdy wie – czynnik sprzyjający globalnemu ociepleniu.

Problem braku komfortowych i energooszczędnych lokali mieszkalnych w Europie jest szczególnie widoczny  
w wielu obszarach miejskich, gdzie mieszka 70% ludności. Zjawisko to negatywnie wpływa na jakość życia wielu 
ludzi, którzy mogą sobie pozwolić jedynie na zakup domu lub mieszkania położonego daleko od miejsca pracy. To 
z kolei jest niekorzystne dla klimatu, ponieważ wiąże się z koniecznością pokonywania dużych odległości samocho-
dem, a tym samym zużywania większej ilości paliw kopalnych. Kolejny problem to zużycie energii w miastach, ponie-
waż mieszkania i budynki – zwłaszcza te stare i nieszczelne – należą do największych konsumentów energii.

Istotne kroki w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i energii

Brak dobrej jakości mieszkań przyczynia się do nasilenia podziałów społecznych w Europie, co z kolei przekłada się 
na problemy związane ze zdrowiem publicznym, niski poziom bezpieczeństwa publicznego, niedobór pracowników 
w dużych ośrodkach i niską efektywność rynków pracy. Na przykład w Irlandii tysiące ludzi znajdują się na listach 
osób oczekujących na lepsze lokale mieszkalne, a we Francji pielęgniarkom trudno jest znaleźć zakwaterowanie  
w przystępnej cenie w centrum Paryża.

Wyzwania w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego i energii są ogromne. Niemal połowa wszystkich budynków 
mieszkalnych w Europie powstała przed rokiem 1970, czyli w czasach, gdy materiały, normy i techniki nie uwzględ-
niały zużycia energii. Komisja Europejska szacuje, że osiągnięcie unijnych celów klimatycznych będzie wymagało 
zwiększenia efektywności energetycznej 75% budynków i mieszkań.

„Zapewnienie ludziom dachu nad głową jest najważniejszym elementem naszych projektów w dziedzinie mieszkań 
socjalnych, ale jeśli uda się to połączyć ze zwiększaniem efektywności energetycznej, będzie to bardzo istotna 
korzyść” – powiedział Gerald Muscat, który kieruje w Banku wydziałem rozwoju miast. „Wiele projektów w dziedzinie 
budownictwa mieszkaniowego, w które jesteśmy zaangażowani, jednocześnie pomaga ludziom i chroni klimat”.

Dużą różnicę może zrobić nawet tak prosta rzecz, jak wymiana żarówek. Austriacki producent techniki oświetlenio-
wej Zumtobel Group prowadzi intensywne badania nad bardziej efektywnymi źródłami światła oraz nad syste-
mami zarządzania oświetleniem, które zagwarantują, że instalacje oświetleniowe będą używane tylko wtedy, gdy 
będzie to konieczne. Na początku 2019 roku Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził drugi z dwóch kredytów  
w wysokości 40 mln EUR przeznaczonych na rozszerzenie prowadzonych przez firmę badań, których celem jest ści-
ślejsze powiązanie instalacji oświetleniowych z usługami cyfrowymi.

Rozwój miast i brak mieszkań na wynajem

W Szwecji i w Polsce rozwój średniej wielkości miast powoduje gwałtowny wzrost popytu na tanie mieszkania. Szwe-
cja radzi sobie z tym problemem poprzez budowę tysięcy lokali na wynajem oferowanych w przystępnej cenie. We 
wrześniu 2019 roku Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził kredyt w wysokości niemal 300 mln EUR na realizację 
planu budowy mieszkań o niemal zerowym zużyciu energii z uwzględnieniem najsurowszych norm efektywności.

Wielu ludzi nie może sobie pozwolić na mieszkanie w pobliżu miejsca pracy, co 
negatywnie wpływa na jakość ich życia, a także na klimat. Poniżej prezentujemy 
szereg projektów, dzięki którym będzie można uniknąć dalekich dojazdów do 
pracy powodujących emisję dużych ilości dwutlenku węgla i groźne dla zdrowia 
zanieczyszczenia.
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Podobna sytuacja występuje w Polsce – wielu mieszkańców Poznania nie może skorzystać z tanich mieszkań dofi-
nansowywanych przez miasto, ponieważ ma zbyt wysokie dochody, a jednocześnie nie może kupić mieszkania na 
wolnym rynku ze względu na niską zdolność kredytową. Władze miasta rozpoczęły we współpracy z miejscowym 
towarzystwem budownictwa społecznego budowę osiedla przeznaczonego właśnie dla takich osób, w którym 
znajdą się też żłobek, przedszkole, plac zabaw dla dzieci i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Doce-
lowo na nowym osiedlu ma powstać ponad tysiąc mieszkań. Europejski Bank Inwestycyjny udzielił na realizację tego 
projektu kredytu w wysokości 34 mln EUR.

„Dążymy do tego, aby Poznań stał się atrakcyjnym ośrodkiem, w którym ludzie bez względu na zasobność portfela 
będą mogli mieszkać, łatwo dojeżdżać do pracy i korzystać z nowoczesnych, a zarazem ekologicznych usług miej-
skich” – powiedział Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta.

W 2019 roku Bank podpisał również z BNP Paribas Bankiem Polska umowę o wartości 19 mln EUR dotyczącą 
zwiększania efektywności energetycznej dotychczasowych lokali. Środki te posłużą polskiemu bankowi do udziela-
nia rolnikom i właścicielom domów kredytów na instalację paneli słonecznych. Ponadto będą z nich mogły skorzy-
stać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe podejmujące działania na rzecz zwiększania efektywności 
energetycznej.

We Francji brak lokali mieszkalnych w przystępnej cenie jest szczególnie dotkliwy dla młodych specjalistów. Aby 
rozwiązać ten problem, władze rozpoczną budowę mieszkań przeznaczonych dla osób, które nie spełniają kryteriów 
umożliwiających otrzymanie lokalu socjalnego, a jednocześnie nie dysponują środkami na zakup własnego miesz-
kania zapewniającego godne warunki życia. W całym kraju Bank zainwestował łącznie 1,3 mld EUR w projekty doty-
czące tanich mieszkań, w ramach których ma powstać około 27 800 lokali.

Duży popyt na nowe mieszkania w Afryce

Podobnie jak inne działania Banku, również wysiłki na rzecz budowy tanich mieszkań nie ograniczają się do Europy. 
Projekty realizowane przez EBI w Afryce i na całym świecie pomagają zapewnić lepsze warunki mieszkaniowe, a przy 
tym zmniejszyć zużycie energii. Jest to ważne, ponieważ do 2055 roku afrykańskie miasta mają stać się domem dla 
kolejnych 765 mln osób, co wiąże się z ogromnym zapotrzebowaniem na mieszkania dla osób o niskich 
dochodach.

Europejski Bank Inwestycyjny wniósł wkład w wysokości niemal 20 mln USD w szereg projektów w dziedzinie tanich 
i ekologicznych mieszkań w Namibii i Botswanie. Przewiduje się, że zużycie wody i energii w nowych mieszkaniach 
będzie mniejsze o 20%.

„Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie dobrego standardu życia grupie społecznej, której potrzeby nie były 
wcześniej należycie zaspokajane” – powiedział Cathal Conaty, dyrektor zarządzający wspieranego przez EBI fundu-
szu International Housing Solutions II, który pozyskuje środki na budowę mieszkań w Namibii i Botswanie.

BUDOWNICTWO SOCJALNE

“ Wiele projektów w dziedzinie budownictwa 
mieszkaniowego, w które jesteśmy zaangażowani, 

jednocześnie pomaga ludziom i chroni klimat. ”
Gerald Muscat, kierownik wydziału rozwoju miast w EBI
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SPÓJNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

G dy problemem jest utrzymanie na co dzień ciągłości działania starego systemu ciepłowniczego, trudno snuć 
plany zgodne z najnowszymi wymogami unijnej polityki energetycznej. W tej sytuacji władze położonego na 

zachodzie Rumunii miasta Oradea zwróciły się do specjalnej jednostki Europejskiego Banku Inwestycyjnego  
o pomoc w przestawieniu się na korzystanie z czystszej energii. „Czasami nie widać lasu spoza drzew” – zauważył 
Ioan Maghiar, kierownik ds. planowania we władzach samorządowych miasta Oradea. „Dlatego musieliśmy poszu-
kać nieszablonowego rozwiązania na wyższym poziomie”.

W 2019 roku działająca w Banku jednostka pomocnicza ds. doradztwa w dziedzinie projektów przeprowadziła 
ośmiomiesięczne badanie, a opracowane na jego podstawie zalecenia są już wprowadzane w życie w Oradei –  
z pozytywnym skutkiem dla gospodarki i klimatu. Dzięki wykorzystaniu zalecanych przez Bank nowych źródeł ener-
gii i sposobów zwiększania efektywności energetycznej sieć ciepłownicza w Oradei wyemituje do 2050 roku  
o 44% mniej dwutlenku węgla. Ponadto za 10 lat miasto będzie mogło zrezygnować z dotowania prywatnego 
podmiotu obsługującego system ciepłowniczy. „Wpłynie to znacząco na lokalny budżet” – podkreślił Emmanuel 
Morel, starszy specjalista ds. ochrony środowiska w oddziale EBI w Bukareszcie.

Projekt ten wpisuje się w wieloletnią tradycję działalności kredytowej EBI, która zapewnia biedniejszym regionom 
Europy sprawiedliwą szansę na dobrobyt. W latach 2014–2019 bank Unii Europejskiej przeznaczył ponad 100 mld 
EUR na finansowanie działań w regionach objętych polityką spójności.

Obecnie – w związku z planami UE dotyczącymi dekarbonizacji europejskiej gospodarki do 2050 roku – inwestycje 
Banku na rzecz spójności poszerzyły się o nowy, wymagający pilnych działań element w postaci przyjętego przez 
Komisję Europejską mechanizmu sprawiedliwej transformacji (będącego częścią Europejskiego Zielonego Ładu). 
Europejski Bank Inwestycyjny będzie zasadniczym elementem nowego mechanizmu, który ma zagwa-
rantować, że gospodarki regionalne i branże uzależnione od paliw kopalnych nie zostaną pozostawione 
same sobie w procesie przechodzenia na bardziej niskoemisyjne technologie. „Program sprawiedliwej 
transformacji przewiduje rozszerzenie działań w obszarze, w którym EBI ma ogromne doświadczenie” – powiedział 
Leonard Reinard, kierownik wydziału rozwoju regionalnego w Banku. „Transformacja będzie przebiegać inaczej  
w każdym mieście i regionie. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Każdy region musi wypracować własny, 
dostosowany do indywidualnych potrzeb i lokalnej specyfiki plan transformacji, a zadaniem Banku będzie udziele-
nie pomocy w przekształceniu go w konkretne plany i projekty inwestycyjne”.

Praca wykonana przez jednostkę pomocniczą ds. doradztwa w dziedzinie projektów pomogła władzom Oradei  
i dwóch innych rumuńskich miast w opracowaniu koncepcji czystszego i bardziej efektywnego rozwoju systemów 
ciepłowniczych. W Oradei trwają już testy systemu energii geotermalnej wykorzystującego wodę wydobywaną  
z głębokości 2 kilometrów, dostarczającego 7% energii wymaganej do zasilenia miejskiej sieci ciepłowniczej. Sieć ta 
jest źródłem ciepła i gorącej wody dla 70% mieszkańców dwustutysięcznego miasta. „Bez pomocy EBI zrozumienie 
procesów zachodzących na poziomie ogólnoeuropejskim zajęłoby nam znacznie więcej czasu” – dodał Ioan 
Maghiar.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie inwestycji na rzecz spójności  
w biedniejszych regionach Europy EBI jest świetnie przygotowany do wdrażania 
opracowanego przez Komisję Europejską mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji.
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Rosnąca niezawodność usług sprawia, że Oradea coraz skuteczniej przyciąga zarówno nowych mieszkańców, jak  
i przedsiębiorstwa. „Miasto, które podjęło to wyzwanie, odnalazło świętego Graala w dziedzinie urbanistyki” – 
powiedział Sebastian Hyżyk, który kieruje pracami wspomnianej jednostki EBI. „Władze dbają o atrakcyjność prze-
strzeni miejskiej dla potencjalnych mieszkańców, którzy są dziś źródłem wiedzy i wzrostu”. W 2020 roku jednostka 
podejmie się realizacji podobnych projektów na zlecenie czterech innych rumuńskich miast w ramach siedmiolet-
niego programu działań doradczych, którego budżet wyniesie 70 mln EUR.

Korzyści dla Europy

W bogatym w minerały regionie wokół Płowdiw – drugiego co do wielkości miasta Bułgarii – firma KCM od dawna 
zajmuje się rafinacją metali, głównie cynku i ołowiu. Stosowany przez nią proces produkcyjny jest właśnie moderni-
zowany pod kątem bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, lepszej ochrony zdrowia załogi liczącej 1500 osób 
oraz przestrzegania przyszłych, surowszych przepisów o ochronie środowiska w branży metalurgicznej.

W 2019 roku EBI wsparł KCM kredytem w wysokości 65 mln EUR przeznaczonym na modernizację procesów i zwięk-
szenie wykorzystania surowców wtórnych – cynku i ołowiu z recyklingu materiałów takich jak baterie, akumulatory, 
pył z pieców oraz tlenki metali. Nowe instalacje umożliwią przedsiębiorstwu wytwarzanie cynku i ołowiu w sposób 
bardziej zautomatyzowany i przyjazny dla środowiska, a także zwiększenie zdolności przetwórczych w zakresie recy-
klingu. „Projekt ten jest korzystny dla Europy, ponieważ pokazuje, jak powinna wyglądać metalurgia w XXI wieku” 
– powiedział Iwan Dobrew, dyrektor generalny KCM. „Kredyt pomoże nam lepiej wykorzystać możliwości naszej 
technologii poprzez zwiększenie skali jej stosowania”.

Kredyt został udzielony ze wsparciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ponieważ dotyczy 
innowacyjnego przedsiębiorstwa będącego jedynym dostawcą cynku i ołowiu w Europie Środkowej  
i Południowo-Wschodniej. „Materiały te mają zasadnicze znaczenie dla innych gałęzi przemysłu w tym regionie, 
takich jak przemysł motoryzacyjny i branża budowlana” – powiedziała Wenera Gandżowa, która odpowiada za pro-
jekt jako inspektor kredytowy. Ponadto projekt przyniesie szereg korzyści dla środowiska. „Przedsięwzięcie wpisuje 
się w obserwowaną w całym sektorze tendencję do większego wykorzystania surowców wtórnych, które są prze-
twarzane przy użyciu energo- i materiałooszczędnych technologii” – powiedziała Liesbet Goovaerts, inżynier EBI. 
„Tym samym realizuje założenia porozumienia paryskiego”.

Sprawiedliwa transformacja dla środowiska i dla ludzi

Sprawiedliwa transformacja nie dotyczy wyłącznie biznesu. Program ten ma również ważny aspekt społeczny, któ-
rego ilustracją jest zatwierdzony przez EBI w 2019 roku projekt finansowania działań w zakresie rewitalizacji i zwięk-
szania efektywności energetycznej 9600 mieszkań socjalnych na terenach pokopalnianych w regionie Nord-Pas-de-
-Calais w północnej Francji. Kredyt w wysokości 153 mln EUR przyczynia się do realizacji działań na rzecz klimatu, 
umożliwiając zmniejszenie zużycia energii przez 22 457 beneficjentów, a także obniżenie rachunków za energię  
o 1200 EUR rocznie na każde gospodarstwo domowe.

Kredyt jest częścią wycenionego na 765,2 mln EUR projektu realizowanego przez miejscowe towarzystwo budow-
nictwa społecznego Maisons & Cités. „Nie chodzi tylko o wybudowanie domu, w którym lepiej się mieszka lub który 
jest przyjazny dla środowiska” – powiedziała Souad Farsi, inżynier EBI. „Działamy na rzecz środowiska oraz na 
rzecz ludzi”. Taka jest w zasadnicza koncepcja sprawiedliwej transformacji.

“ Miasto, które podjęło to wyzwanie, odnalazło  
świętego Graala w dziedzinie urbanistyki. ”

Sebastian Hyżyk, kierownik jednostki pomocniczej ds. doradztwa w dziedzinie projektów w EBI

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA



48 2019 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

B ank wyemitował obligacje  
w 17 walutach, przy czym więk-

szość środków pozyskano w walutach 
podstawowych: euro, dolarach amery-
kańskich i funtach brytyjskich. Dzięki 
dywersyfikacji źródeł funduszy i okre-
sów zapadalności kredytów Bank 
może stosować elastyczną strategię 
finansowania, a wielowalutowość 
pozwala również na dokonywanie 
w ypłat w niektór ych walutach 
miejscowych.

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH

W roku 2019 Europejski Bank Inwestycyjny, który jest największym na świecie 
wielostronnym kredytobiorcą i kredytodawcą, pozyskał na międzynarodowych 
rynkach kapitałowych środki w wysokości 50,3 mld EUR. Dzięki emisji Bank 
dociera do inwestorów, którzy zwykle nie lokują środków w Europie, ale mają 
pośredni wkład w realizację europejskich projektów poprzez inwestowanie  
w obligacje EBI.

EUR USD

OBIE 
AMERYKI

12%12% 10%

45,10% 27,52%

50,3 mld EUR

ROZKŁAD EMISJI WEDŁUG WALUT
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GBP INNE

BLISKI WSCHÓD I AFRYKA

1%1% 2%

EUROPA

70%66% 67%
AZJA

17%21% 21%

27,52% 12,27% 14,68%

20192017 2018

50,3 mld EUR

W roku 2019 EBI pozyskał na 
międzynarodowych rynkach 

kapitałowych środki w wysokości 
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E BI jest organem Unii Europejskiej odpowiadającym przed państwami członkowskimi oraz bankiem przestrze-
gającym najlepszych praktyk bankowych w zakresie podejmowania decyzji, zarządzania i nadzoru. W 2019 roku 

Rada Gubernatorów składała się z ministrów (przeważnie ministrów finansów) ze wszystkich 28 państw członkow-
skich UE. W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 1 lutego 2020 roku liczba ta zmniejszyła 
się do 27. Gubernatorzy ustalają wytyczne w zakresie polityki kredytowej Banku i zatwierdzają jego roczne sprawoz-
danie finansowe, a także decydują o podwyższeniu kapitału oraz udziale Banku w operacjach finansowania poza 
Unią Europejską. Ponadto mianują członków Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli  
i Audytu.

Rada Dyrektorów podejmuje decyzje w sprawie kredytów, programów pozyskiwania funduszy i innych kwestii 
związanych z finansowaniem. Rada zbiera się dziesięć razy w roku i dba o właściwe zarządzanie Bankiem zgodnie  
z traktatami UE, statutem Banku oraz ogólnymi wytycznymi określanymi przez Radę Gubernatorów. Od 1 lutego 
2020 roku w skład Rady wchodzi 28 dyrektorów – każde państwo członkowskie mianuje jednego dyrektora, swojego 
przedstawiciela ma także Komisja Europejska – oraz 31 zastępców. Aby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, Rada 
Dyrektorów może przyjąć w swój poczet sześciu ekspertów, którzy uczestniczą w jej posiedzeniach w charakterze 
doradców bez prawa głosu. Decyzje są podejmowane większością co najmniej jednej trzeciej głosów członków 
uprawnionych do głosowania, reprezentujących co najmniej 50% kapitału subskrybowanego przez państwa człon-
kowskie, 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 wykonanie. 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 ponownego miano-
wania) i odpowiadają wyłącznie przed Bankiem.

W Banku funkcjonuje niezależny Komitet Kontroli i Audytu, który odpowiada bezpośrednio przed Radą Guber-
natorów. Jego zadaniem jest kontrolowanie ksiąg Banku oraz sprawdzanie, czy jego działalność jest zgodna z naj-
lepszymi praktykami bankowymi. Sprawozdanie Komitetu Kontroli i Audytu jest przedkładane Radzie Gubernatorów 
wraz ze sprawozdaniem rocznym Rady Dyrektorów. Komitet Kontroli i Audytu składa się z sześciu członków powo-
ływanych na okres sześciu kolejnych lat finansowych bez możliwości ponownego mianowania.

STRUKTURA ZARZĄDZANIA

Zastąpienie kapitału Zjednoczonego Królestwa

W 2019 roku Gubernatorzy EBI jednomyślnie uznali, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nie 
będzie miało żadnego wpływu na kondycję kapitału subskrybowanego Banku. Udział Zjednoczonego Królestwa  
w kapitale wpłaconym EBI przed brexitem wynosił 3,5 mld EUR, a wysokość kapitału na żądanie – 35,7 mld EUR. Na 
podstawie umowy o wystąpieniu kapitał subskrybowany Zjednoczonego Królestwa został zastąpiony poprzez 
proporcjonalne podwyższenie kapitału 27 państw członkowskich UE. Zjednoczone Królestwo przedłoży gwarancję na 
kwotę równą swojemu kapitałowi na żądanie, a EBI zwróci Zjednoczonemu Królestwu jego udział w kapitale wpłaconym 
w 12 rocznych ratach. Decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE nie będzie miała istotnego wpływu na 
rating kredytowy Grupy EBI (AAA). Grupa EBI będzie w pełni respektować dotychczasowe umowy o finansowanie 
dotyczące projektów i inwestycji na terenie Zjednoczonego Królestwa. Ponadto z dniem 1 marca 2020 roku nastąpiło 
podwyższenie kapitału EBI subskrybowanego przez Polskę i Rumunię, na skutek czego baza kapitałowa Banku wzrosła 
powyżej poziomu sprzed brexitu.
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NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY  
OPERACYJNEGO PLANU DZIAŁAŃ EUROPEJSKIEGO 
BANKU INWESTYCYJNEGO NA ROK 2020

•  Najbardziej jednoznacznym priorytetem będzie praca w obszarze działań na rzecz klimatu i zrównoważo-
nego ekologicznie rozwoju. Z uwagi na zobowiązanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego do przeznaczania 
co najmniej 50% finansowania na powyższe cele oraz do uruchomienia przez Grupę EBI w ciągu najbliższych dzie-
sięciu lat inwestycji o wartości ponad 1 bln EUR, w 2020 roku rozpoczniemy wprowadzanie niezbędnych korekt. 
Do końca 2020 roku zrezygnujemy ze wszelkiej działalności finansowej, która nie jest zgodna z celami porozumie-
nia paryskiego.

•  Spójność gospodarcza i społeczna oraz konwergencja pozostają statutowym powodem istnienia Banku. 
Następna perspektywa polityki spójności UE będzie obejmowała lata 2021–2027, przy czym szacuje się, że zgodnie 
z nowymi kryteriami kwalifikowalności wzrośnie liczba regionów słabiej rozwiniętych i regionów w okresie przej-
ściowym. Europejski Bank Inwestycyjny będzie współpracował z Komisją Europejską, w szczególności w zakresie 
proponowanego mechanizmu sprawiedliwej transformacji, aby pomagać regionom, które obecnie są silniej uza-
leżnione od paliw kopalnych, w przechodzeniu na niskoemisyjny, odporny na zmianę klimatu model gospodarki. 

•  Grupa EBI będzie kontynuować przygotowania do realizacji mandatów UE przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych na okres po 2020 roku oraz prowadzić dalsze negocjacje z Komisją dotyczące planowa-
nych do wdrożenia produktów finansowych. Wstępny tekst rozporządzenia w sprawie programu InvestEU przy-
jęty w kwietniu 2019 roku potwierdza rolę Grupy EBI jako głównego partnera odpowiedzialnego za realizację 75% 
programu. Zaproponowany przez Komisję Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej  
i Rozwojowej zapewni Grupie EBI gwarancje budżetowe i instrumenty finansowe, dzięki którym będzie mogła 
nadal odgrywać rolę partnera strategicznego poza Unią Europejską.

•  Rada Europejska zainicjowała dyskusję na temat zwiększania efektywności i oddziaływania europejskiej architek-
tury finansowania rozwoju w kontekście roli Komisji, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego. W 2020 roku będą dokładniej analizowane dostępne opcje, w tym utworzenie jed-
nostki zależnej EBI odpowiedzialnej za finansowanie rozwoju.

•  Po zakończeniu gruntownego przeglądu działalności w dziedzinie inwestycji kapitałowych podjęto decyzję  
o stworzeniu nowej strategii kapitałowej Grupy, której celem będzie skuteczniejsze wypełnianie luk inwesty-
cyjnych na rynku kapitałowym i stwarzanie warunków do napływu kapitału prywatnego w celu osiągnięcia mak-
symalnych skutków realizowanej polityki. Większe zróżnicowanie sektora finansowego w połączeniu z większym 
udziałem finansowania kapitałowego przyczyni się do ustabilizowania systemu finansowego i zwiększenia dostęp-
ności finansowania dla dynamicznych, innowacyjnych przedsiębiorców w Unii Europejskiej.

•  Łączna docelowa wartość zatwierdzonych kredytów na rok 2020 wynosi 63 mld EUR, przy czym zgodnie 
z obecnymi przewidywaniami ten sam poziom utrzyma się również w latach 2021–2022.

Z pełną publiczną wersją operacyjnego planu działań na 2020 rok można się zapoznać pod adresem https://www.
eib.org/en/publications/operational-plan-2020

https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
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Climate
Solutions

Why climate 
is the world's 
most pressing 
challenge – and 
what you can 
do about it

Posłuchaj podcastu Climate Solutions: https://www.eib.org/climate-podcast 
Zapoznaj się z opiniami ekspertów na naszym blogu: https://www.eib.org/climate-solutions

Pobierz e-booka: https://www.eib.org/climate-ebook

Zmiana klimatu jest największym zagrożeniem dla ludzkości. Gdy 
jednak tak wielu ludzi musi podjąć tak wiele różnych działań, nie 
zawsze wiadomo, co powinien zrobić każdy z nas. W opracowaniu 
zatytułowanym Climate Solutions (Rozwiązania klimatyczne) 
omówiono szczegółowo wyzwania, przedstawiono rozwiązania  
i wskazano konkretnie, co może zrobić każdy z nas, aby wprowadzić 
je w życie. Climate Solutions to lista kontrolna pozwalająca 
nam wszystkim – decydentom, instytucjom finansowym  
i poszczególnym osobom – ocalić ludzkość.





Grupa EBI składa się  

z Europejskiego Banku Inwestycyjnego  
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