Europejski Bank Inwestycyjny
w skrócie

EBI, jako bank UE, przyznaje finansowanie długoterminowe
na rzecz solidnych, trwałych projektów inwestycyjnych
przyczyniających się do realizacji celów polityki UE
w Europie i poza jej granicami. Naszymi udziałowcami
jest 28 państw członkowskich UE, jesteśmy największym
na świecie wielostronnym kredytodawcą i kredytobiorcą,
a nasi pracownicy – 2,9 tys. osób – mogą korzystać
z
naszego
ponad
50-letniego
doświadczenia
w finansowaniu projektów. Nasza siedziba główna znajduje
się w Luksemburgu, dysponujemy również siecią ponad 30
biur lokalnych.

Wysokość kredytów przyznanych
przez Grupę EBI w 2015 roku:

84,5 mld EUR

Nasze priorytety
w zakresie udzielania
kredytów
EBI skupia się na finansowaniu czterech priorytetowych dziedzin
przyczyniających się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; są
to: innowacje i umiejętności, MŚP, działania na rzecz klimatu oraz infrastruktura
strategiczna w UE. Aby zapewnić jak największą skuteczność naszego
finansowania przyznajemy kredyty na rzecz solidnych projektów, łączymy
kredyty ze środkami UE i oferujemy doradztwo techniczne i finansowe.
Wspieramy ożywienie gospodarcze w Europie poprzez wdrażanie
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). W 2015
roku Grupa EBI zaangażowała 7,5 mld EUR w ramach EFIS, udostępniając
w sumie 50 mld EUR na inwestycje, co stanowi 16% docelowej kwoty
315 mld EUR na lata 2015-2017.

EFIS udostępnił
finansowanie
o wartości

50 mld
EUR

Wszystkie dane dotyczą 2015 roku

Ponad 25%
kredytów

trafia na projekty dotyczące
działań na rzecz klimatu

Około 90%

kredytów przypada na inwestycje w UE
Nasze działania na całym świecie odzwierciedlają
zewnętrzne priorytety UE. Współpracujemy z instytucjami
UE i działamy głównie w krajach ubiegających się
o członkostwo w UE oraz w krajach sąsiedzkich na
Wschodzie i Południu. Działamy również w krajach Afryki,
Karaibów i Pacyfiku, Azji i Ameryki Łacińskiej. Wspieramy
rozwój lokalnego sektora prywatnego, infrastrukturę
społeczną i gospodarczą oraz projekty dotyczące działań na
rzecz klimatu.

Finansowane przez nas projekty wnoszą
prawdziwe zmiany do życia ludzi. Pomagamy
im w zdobyciu pracy w tysiącach MŚP w całej
Europie. Umożliwiamy realizację projektów,
które są siłą napędową wzrostu gospodarczego,
w rodzaju portu w Liverpoolu, szwedzkiego
urządzenia do monitorowania skuteczności
leków przeciwko HIV czy największego w UE
pola słonecznego koło Bordeaux. Wspieramy
nowatorskie inicjatywy w zakresie innowacji
i działań na rzecz klimatu, które zapewniają
konkurencyjność Europy na świecie.

Nasze środki
EBI pozyskał

Jesteśmy autonomiczni pod względem finansowym, pozyskujemy większość
środków na kredyty w drodze emisji obligacji na międzynarodowych
rynkach kapitałowych.
Zaliczamy się do największych i najbardziej ekologicznych wielostronnych
kredytobiorców na rynkach światowych; wysoki rating wiarygodności
kredytowej pozwala nam na pozyskiwane środków na korzystnych
warunkach, które następnie przekazujemy naszym klientom.

62,4
mld EUR
na światowych
rynkach obligacji

Kredyty Grupy EBI przyczyniły
się do utrzymania

4,1 mln
miejsc pracy
w małych firmach

Nasi klienci

Do otrzymania wsparcia finansowego
kwalifikują się wyłącznie te projekty, które
przyczyniają się do realizacji celów UE i są
solidne pod względem ekonomicznym,
technicznym, finansowym i środowiskowym.
Więcej informacji na temat oferowanych przez
nas produktów można znaleźć w Internecie
pod adresem: www.eib.org/products.

Przyznajemy kredyty organom sektora publicznego i firmom prywatnym. Projekty
o wartości ponad 25 mln EUR finansujemy przy pomocy kredytów bezpośrednich (często
o długim okresie spłaty), natomiast małe i średnie projekty wspieramy za pośrednictwem
lokalnych banków partnerskich. Firmy o średniej kapitalizacji mogą otrzymać bezpośrednie
wsparcie finansowe na inwestycje w zakresie RDI. Wysokość naszych kredytów nie
może przekroczyć połowy całkowitych kosztów projektu. Kredyty te często pełnią rolę
katalizatora, przyciągając finansowanie od innych publicznych międzynarodowych
instytucji finansowych, Komisji Europejskiej i inwestorów prywatnych.
Oferujemy szeroką gamę produktów finansowych na korzystnych warunkach.
W wypadku niektórych projektów, które wspierają innowacje i umiejętności w Europie,
możemy przyjąć większe ryzyko kredytowe niż czynią to banki komercyjne. Udzielamy
również pomocy technicznej w przygotowaniu i realizacji projektów.

Grupa EBI
zainwestowała
około

18,7
mld EUR
w innowacje

Odpowiedzialny bank
Zobowiązujemy się do:
•	włączenia wysokich standardów środowiskowych
i społecznych do naszej działalności;
•	zapewnienia skutecznej struktury zarządzania, przejrzystości
i odpowiedzialności - dla nas i naszych kontrahentów;
•	ograniczenia naszego wpływu na środowisko.

Odpowiedzialność
korporacyjna jest
nieodłącznym
składnikiem wszystkich
naszych działań. Dążymy
do poprawy życia ludzi
poprzez wspieranie
trwałego i integracyjnego
wzrostu gospodarczego.
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Grupa EBI składa się z EBI i Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego (EFI), który specjalizuje się w dostarczaniu
finansowania ryzyka dla MŚP i firm o średniej kapitalizacji
w całej Europie. Więcej informacji na ten temat
w Internecie pod adresem: www.eif.org.

