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Działalność EBI w Polsce w roku 2014
W Polsce — podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
— Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wspiera inwestycje, których celem jest
zmniejszanie dysproporcji w rozwoju regionów, wzmacnianie konkurencyjności
gospodarczej oraz podnoszenie poziomu życia obywateli. W roku 2014
wysokość wsparcia finansowego udzielonego Polsce przez EBI wyniosła 5,5 mld
EUR. Oznacza to, że Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród
państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku,
oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z EBI.
W 2014 roku Bank wspierał w Polsce przede wszystkim rozwój infrastruktury
drogowej i kolejowej oraz rozwój miast. EBI także finansował projekty polskich
przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw
o średniej kapitalizacji. Ponadto Bank Unii Europejskiej przeznaczył znaczną
część swoich środków finansowych na inwestycje w sektorach szkolnictwa,
energetyki i telekomunikacji. W przyszłości EBI będzie nadal wspierać w Polsce
realizację projektów w wymienionych wyżej sektorach.
Kredyty EBI w poszczególnych sektorach
w Polsce w latach 2010–2014 (w mln EUR)

1 717
4 849

Energetyka
Transport, telekomunikacja

1 522

Łącznie:
26 481 mln EUR
12 519

4 087

 Gospodarka wodno-kanalizacyjna,
gospodarka odpadami stałymi, rozwój
obszarów miejskich
Przemysł, usługi, rolnictwo

1 787

Szkolnictwo, opieka zdrowotna
Małe i średnie projekty (m.in. projekty MŚP)

7%
47 %

7%
15 %
6%
18 %

Strategiczne inwestycje infrastrukturalne
EBI wspomaga w Polsce rozwój priorytetowej infrastruktury transportowej, która jest kluczowa
dla zapewnienia dalszego wzrostu gospodarczego kraju, zwiększania konkurencyjności polskiej
gospodarki oraz podnoszenia poziomu życia. Ponadto lepsza infrastruktura transportowa to
dla użytkowników dróg oszczędność czasu i obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów. Rozwój
infrastruktury transportowej zwiększa także zdolności przewozowe, co ma korzystny wpływ na
środowisko.
W roku 2014 Bank przeznaczył ponad 1,8 mld EUR na budowę kilku odcinków dróg ekspresowych
w Polsce. Dzięki wsparciu EBI powstaną dwa oddzielne odcinki drogi S8 przylegające do
obwodnicy Warszawy, tj. 22-kilometrowy odcinek z dwiema jezdniami dwupasmowymi od

strony Radziejowic oraz 15-kilometrowy odcinek z dwiema
jezdniami trzypasmowymi od strony Marek. Celem projektu
jest usprawnienie ruchu tranzytowego wokół stolicy Polski.
EBI udzielił ponadto kredytu na budowę blisko 108 km
dróg ekspresowych S17 i S12 z Warszawy przez Kurów do
Puław, a także wsparł budowę czterech odcinków drogi
ekspresowej S5 między Bydgoszczą a Wrocławiem oraz
budowę zachodniej obwodnicy Poznania. Dzięki kredytowi
w wysokości 300 mln EUR rozpoczęto również budowę
57-kilometrowego odcinka autostrady A1 w nowym
przebiegu między Pyrzowicami a Częstochową.
W dziedzinie transportu kolejowego EBI udzielił kredytu
o wartości 268 mln EUR na modernizację 58-kilometrowego
odcinka linii kolejowej E30 Katowice–Kraków oraz kredytu
w wysokości 180 mln EUR na modernizację 66-kilometrowego
odcinka linii E75 (Rail Baltica) prowadzącej z Warszawy do
granicy z Litwą. Do poprawy jakości i bezpieczeństwa polskiej
sieci kolejowej przyczynił się również kredyt w wysokości 100 mln EUR na remont około 415 km
torów głównych magistral kolejowych, modernizację około 420 przejazdów kolejowych oraz budowę
ogólnokrajowego systemu informacji pasażerskiej.

Zwiększenie tempa modernizacji polskich miast
Rewitalizacja obszarów miejskich pod kątem zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności należy
do strategicznych celów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W związku z tym w roku 2014 Bank
udzielił kredytów o wartości około 466 mln EUR z przeznaczeniem na modernizację transportu
miejskiego, zaplecza edukacyjnego, placówek opieki zdrowotnej i społecznej oraz infrastruktury
ochrony środowiska w kilku miastach i regionach Polski. Wsparcie to przyczyniło się do zwiększenia
konkurencyjności polskich miast — w szczególności Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Torunia,
Gliwic, Radomia i Rzeszowa — oraz podniesienia poziomu życia ich mieszkańców.
Bank wspomaga również modernizację polskich gmin miejskich w ramach programu JESSICA
(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas — wspólne europejskie
wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich). Program ten umożliwia Polsce
przeznaczenie części środków przyznanych z funduszy strukturalnych UE (EFRR) na podlegające
zwrotowi inwestycje w zrównoważony rozwój miast za pośrednictwem tzw. funduszy rozwoju
obszarów miejskich. Powyższe inwestycje, przyjmujące formę długoterminowych kredytów
preferencyjnych, pomagają rozwijać współpracę partnerską między władzami samorządowymi,
bankami i inwestorami prywatnymi. Do końca roku 2014 fundusze rozwoju obszarów miejskich
zawarły z odbiorcami docelowymi ponad 130 umów kredytowych na łączną kwotę około 270 mln
EUR. EBI pełnił w tym obszarze rolę zarządcy pięciu regionalnych funduszy holdingowych programu
JESSICA w Polsce (w województwach śląskim, wielkopolskim, pomorskim i mazowieckim).
Przykładem działań finansowanych w roku 2014 ze środków programu JESSICA jest rewitalizacja
dawnej Łaźni Teodozji Majewskiej. Zabytkowy budynek należący do Uniwersytetu Warszawskiego
przechodzi obecnie gruntowny remont, a po zakończeniu inwestycji będzie siedzibą Instytutu
Dziennikarstwa UW.

Wsparcie dla sektora MŚP oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji
Kredyty dla mniejszych przedsiębiorstw będą mieć nadal decydujące znaczenie dla rozwoju
realnej gospodarki, dlatego ich udzielanie należy do priorytetów działalności EBI. Dzięki wysiłkom
Banku małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji (tj. średnie
firmy większe niż typowe MŚP, zatrudniające do 3 tys. osób) mogą łatwiej uzyskać dostęp do
środków finansowych na korzystniejszych warunkach, za pośrednictwem 17 dużych banków
i firm leasingowych w Polsce. W ten sposób instytucja kredytowa UE przyczynia się do rozwoju
polskiej gospodarki oraz wzrostu zatrudnienia, a także zwiększa spójność regionalną oraz
konkurencyjność i wydajność firm z sektora MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.
W ubiegłym roku EBI udzielił kredytów pośrednich w wysokości niemal 1,3 mld EUR. Umowy
kredytowe zawarte z partnerskimi instytucjami finansowymi służą wspieraniu sektora MŚP
i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji. Bank współfinansuje mniejsze projekty realizowane

Europejski Fundusz
Inwestycyjny
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
jest wyspecjalizowanym ramieniem
EBI. Udostępnia pośrednikom
finansowym rozwiązania oparte na
kapitale podwyższonego ryzyka
pozwalające na wspieranie sektora
MŚP i przedsiębiorstw o średniej
kapitalizacji oraz rozwijanie
innowacyjności w Europie. W roku 2014
Fundusz zaangażował na rzecz biznesu
środki w wysokości 3,3 mld EUR, co
umożliwi docelowo zmobilizowanie
kapitału o wartości około 14 mld EUR.
W obrębie poszczególnych obszarów
działalności EFI zaangażował w ramach
74 funduszy na wczesnym i pośrednim
etapie rozwoju kapitał własny w
wysokości 1,65 mld EUR, co umożliwiło
pozyskanie środków o łącznej wartości
8,3 mld EUR. Po stronie gwarancji EFI
zaangażował w ramach 60 transakcji
kwotę 1,6 mld EUR, co pozwoliło na
uruchomienie nowych kredytów dla
MŚP w wysokości 5,6 mld EUR. Wartość
wsparcia EFI dla mikroprzedsiębiorstw
wyniosła łącznie 51 mln EUR, co
przełożyło się na kredyty w wysokości
133 mln EUR. Z pomocy EFI skorzystało
w roku 2014 łącznie ponad 170 tys.
MŚP i przedsiębiorstw o średniej
kapitalizacji.
W roku 2014 EFI zaangażował w Polsce
środki o łącznej wartości 21,5 mln
EUR, w tym 13,5 mln EUR w formie
kapitału własnego, 2,7 mln EUR w
formie gwarancji oraz 5,3 mln EUR w
formie mikrofinansowania, co powinno
docelowo umożliwić pozyskanie
środków w wysokości 120,7 mln EUR.
Więcej informacji można uzyskać pod
adresem: www.eif.org/poland.

Kredyty EBI dla Polski
w Polsce w latach
2010–2014 (w mln EUR)
5 699 5 496

5 565 5 281
4 440

2010 2011 2012 2013 2014

przez te przedsiębiorstwa głównie w obszarach przemysłu, usług (w tym turystyki), transportu,
energetyki, oszczędzania energii oraz ochrony środowiska. Ponadto Bank po raz pierwszy udzielił
w Polsce kredytu w ramach programu „Umiejętności i miejsca pracy — inwestowanie w młodzież”,
którego celem jest promowanie zatrudnienia młodych ludzi w różnych sektorach gospodarki.
Dzięki kredytom EBI polskie banki mogą udzielać finansowania długoterminowego, które nie zawsze
jest łatwo dostępne na rynku krajowym. Zaangażowanie EBI przynosi pozytywne skutki pod względem
zarówno dostępności finansowania długoterminowego, jak i ogólnych kosztów finansowania.

Zrównoważone, konkurencyjne i bezpieczne dostawy energii
Realizowane ze wsparciem EBI projekty w sektorze energetycznym przyczyniają się do zwiększenia
trwałości i efektywności polskiej infrastruktury energetycznej oraz powszechniejszego korzystania
z odnawialnych źródeł energii, a tym samym przynoszą korzyści dla środowiska w postaci zmniejszenia
szkodliwych emisji. Nowe inwestycje pomagają również zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na
energię w skali całego kraju oraz odpowiadają na potrzeby związane z energetyką cieplną na szczeblu
lokalnym.
W roku 2014 Bank Unii Europejskiej udzielił spółce TAURON Polska Energia SA kredytu w wysokości
295 mln PLN (około 71 mln EUR) na inwestycje związane z wykorzystaniem energii odnawialnej
i zwiększaniem efektywności energetycznej. W ramach projektu spółka wdrożyła pilotażowy
program inteligentnego opomiarowania oraz przeprowadziła remont kilku elektrowni wodnych
w celu zwiększenia ich efektywności i mocy wytwórczej. EBI wsparł również kredytem w wysokości
410 mln PLN (98 mln EUR) projekt rozbudowy polskiej sieci przesyłu gazu realizowany przez
państwowego operatora systemu przesyłowego gazu ziemnego, spółkę Gaz-System S.A. Rozbudowa
gazociągu Lwówek–Odolanów w ramach planowanego korytarza gazowego UE Północ–Południe
ułatwi dostęp do alternatywnych źródeł dostaw gazu, a tym samym umożliwi Polsce zwiększenie
bezpieczeństwa dostaw i uzyskanie lepszych warunków zakupu energii.

EBI wspiera tworzenie miejsc pracy dla młodych
Polaków
Bezrobocie wśród młodzieży należy do najpoważniejszych wyzwań,
przed jakimi staje obecnie Europa. W związku z tym Grupa EBI realizuje
program „Umiejętności i zatrudnienie — inwestowanie w młodzież”,
którego nadrzędnym celem jest właśnie zwiększanie szans młodego
pokolenia Europejczyków na rynku pracy. W odpowiedzi na kryzys
zatrudnienia dotykający mieszkańców Unii Europejskiej w wieku
15–24lat Bank zwiększa dostępność środków finansowych dla małych
przedsiębiorstw, które są motorem wzrostu gospodarczego i tworzenia
nowych miejsc pracy.
W roku 2014 Europejski Bank Inwestycyjny udzielił pierwszy kredyt
tego typu w Polsce. Beneficjentem kredytu na sumę 50 mln EUR jest
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (EFL), a udostępnione środki
przynoszą już konkretne korzyści w postaci kilkudziesięciu nowych
miejsc pracy dla młodych Polaków.
Dzięki środkom w wysokości 50 mln EUR udostępnionym przez Bank Unii
Europejskiej EFL udziela kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom
z całej Polski, które spełniają jedno z następujących kryteriów:
• w
 ciągu sześciu miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej
z EFL zatrudniły co najmniej jedną dodatkową młodą osobę
(tj. osobę w wieku 15–24 lat);
• o
 ferują programy kształcenia zawodowego lub praktyki/szkolenia
dla młodzieży;
• w
 spółpracują z uczelnią techniczną lub inną uczelnią wyższą
w zakresie zatrudnienia młodzieży (np. w formie praktyk letnich).

Dynamiczny rozwój Warszawy także dzięki EBI
W roku 2014 Bank Unii Europejskiej udzielił kredytu w wysokości 1 mld PLN (240 mln EUR)
na finansowanie projektów związanych z rozbudową infrastruktury Miasta Warszawy.
Realizowane są między innymi programy przebudowy układu komunikacyjnego miasta,
projekty infrastrukturalne w zakresie szkolnictwa, opieki społecznej i opieki zdrowotnej oraz
prace związane z modernizacją terenów publicznych i zieleni miejskiej.
Prace prowadzone przy wsparciu EBI obejmują zarówno remont i budowę przychodni, szkół
i ośrodków pomocy społecznej, jak i utworzenie nowych tras rowerowych oraz modernizację
terenów zielonych. Przyczynią się one do poprawy jakości życia mieszkańców Warszawy.
Inwestycje obejmą między innymi zagospodarowanie, nadbrzeża Wisły, zintegrowanie go
z zabytkową Starówką i wprowadzenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Projekt zatem
przyniesie nie tylko korzyści dla sektora turystyki, ale także zwiększy bezpieczeństwo tego obszaru miasta.
Projekty w dziedzinie transportu, takie jak budowa obwodnicy śródmiejskiej i nowych dróg rowerowych, a także remonty ulic
i unowocześnienie infrastruktury drogowej, poprawią bezpieczeństwo na drogach, skrócą czas podróży oraz będą promować
komunikację przyjazną środowisku naturalnemu.
Inwestycje te przyczynią się do długoterminowego wzrostu gospodarczego i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju stolicy. Celem
tej strategii jest nowoczesna, atrakcyjna i dynamiczna Warszawa, odpowiadająca na potrzeby i aspiracje obywateli oraz plasująca stolicę
wśród najważniejszych metropolii europejskich.

Kredyt w wysokości 700 mln EUR na inwestycje w wiedzę, edukację i
cyfryzację w Polsce
EBI coraz bardziej angażuje się w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i lepszego
wykorzystania przewidzianych dla Polski dotacji unijnych. W 2014r. udzielił kredytu w wysokości
700 mln EUR na realizację kluczowych inwestycji w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji.
Udostępnione środki posłużą do budowania cyfrowej administracji i gospodarki opartej na
wiedzy, a także do rozwijania infrastruktury transportowej w Polsce Wschodniej.
Kredyt w wysokości 700 mln EUR zostanie przeznaczony na realizację wybranych inwestycji
w ramach czterech polskich programów operacyjnych: „Inteligentny Rozwój”, „Polska Cyfrowa”,
„Wiedza, Edukacja, Rozwój” oraz „Polska Wschodnia”.
• P
 rogram Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na zwiększaniu zaangażowania
sektora prywatnego na rzecz badań, rozwoju i innowacji.
• C
 elem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest propagowanie koncepcji społeczeństwa
informacyjnego oraz zapewnienie równego dostępu do technologii teleinformatycznych —
między innymi poprzez rozwijanie e-administracji i handlu elektronicznego.
• W
 ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój EBI będzie wspomagać rozwój
szkolnictwa i gospodarki opartej na wiedzy — ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa
zawodowego i wyższego — w celu ułatwienia absolwentom dostępu do rynku pracy.
• Z
 kolei zaangażowanie EBI w Program Operacyjny Polska Wschodnia pozwoli na wzmocnienie
struktur gospodarczych i przyspieszenie rozwoju ekologicznych środków transportu w regionie.

Wsparcie dla polskiego przemysłu
W ramach wspierania konkurencyjności polskiej gospodarki EBI finansuje również inwestycje krajowych przedsiębiorstw, które cechują
się innowacyjnością w swoich dziedzinach i coraz mocniejszą pozycją na rynku krajowym oraz rynkach międzynarodowych. Znakomitym
przykładem takiego wsparcia jest kredyt w wysokości 2 mld PLN (około 481 mln EUR) udzielony przez Bank spółce KGHM Polska Miedź
S.A. na cele związane z optymalizacją środowiskową produkcji miedzi w Polsce. Przekazane środki są przeznaczone na modernizację dwóch
hut miedzi, budowę zakładu przetopu złomu oraz poszerzenie stawu osadowego, co pozwoli spółce na działalność wydobywczą po
roku 2016. Modernizacja przyniesie przede wszystkim znaczną poprawę wyników środowiskowych przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu
najlepszych dostępnych technologii. Zmniejszeniu ulegnie łączny wolumen emitowanych zanieczyszczeń (w szczególności pyłów, metali
ciężkich, dwutlenku siarki i tlenków azotu) oraz ścieków ze stawu osadowego, a stworzenie wyspecjalizowanego zakładu przetopu pozwoli

na zwiększenie ilości przetwarzanego wtórnie złomu miedzianego, co ostatecznie przełoży się także na poprawę efektywności energetycznej.
Kolejnym przykładem zaangażowania Banku na rzecz wsparcia przemysłu w Polsce, jest kredyt w wysokości 16,5 mln EUR udzielony
portugalskiemu koncernowi przemysłowemu BA Glass na modernizację i rozbudowę dwóch zakładów produkcji opakowań szklanych.
W wyniku inwestycji znacznie wzrośnie wydajność produkcji w obu zakładach znajdujących się na terenie Wielkopolski i Opolszczyzny.
Zastosowanie nowej technologii umożliwi wytwarzanie opakowań szklanych o wyższej jakości i mniejszej masie, co pozwoli ograniczyć
zużycie surowców oraz zmniejszyć zużycie energii podczas transportu. Ponadto inwestycja realizowana ze środków EBI zaktywizuje również
zawodowo społeczność lokalną poprzez stworzenie nowego zatrudnienia oraz utrzymanie około 640 miejsc pracy.

Najważniejsze informacje o EBI

Aby uzyskać maksymalne tempo wzrostu i
tworzenia miejsc pracy, EBI koncentruje się
na czterech obszarach priorytetowych. Są to:
innowacyjność i podnoszenie kwalifikacji, sektor
MŚP, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz
budowanie infrastruktury strategicznej na terenie
całej Unii.
EBI zrealizował zobowiązanie przyjęte wobec państw
członkowskich, zgodnie z którym w latach 2013–2015
ma uruchomić w całej Europie dodatkowe inwestycje
o wartości 180 mld EUR. Już w pierwszych dwóch
latach od momentu zwiększenia kapitału własnego
Banku o 10 mld EUR (zgodnie z decyzją podjętą
przez państwa członkowskie w roku 2012) Grupa EBI
udostępniła środki finansowe w wysokości ponad
150 mld EUR, wspierając w ten sposób inwestycje na
łączną kwotę około 450 mld EUR. Powyższa wartość
obejmuje zarówno standardowe finansowanie, jak i
dodatkowe działania podejmowane po zwiększeniu
kapitału podstawowego w roku 2013.
Od roku 2008 Grupa Europejskiego Banku
Inwestycyjnego przeznaczyła niemal 500 mld EUR
na inwestycje realizowane na terenie całej Europy.
Bank Unii Europejskiej finansuje średnio jedną
trzecią kosztów projektów, w związku z czym kredyty
udzielone przez EBI pozwoliły uruchomić w podanym
okresie około 1,5 bln EUR.

20.6 mld EUR

Kredyty na łączną kwotę

77 mld EUR

(wzrost o 7,4%), w tym na
terenie UE

na wsparcie kluczowej
infrastruktury strategicznej
w sektorach transportu
i energetyki oraz
infrastruktury miejskiej
w Europie

69 mld EUR

19.1 mld EUR

14.7 mld EUR

na przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym
poprzez wspieranie
tworzenia bardziej
energooszczędnych,
przyjaznych dla
środowiska rozwiązań

25.5 mld EUR

Wsparcie Grupy EBI dla
sektora MŚP i przedsiębiorstw
o średniej kapitalizacji
w Europie — najwyższa kwota
w dotychczasowej
historii i główny
priorytet polityki
Banku

(wzrost o 7,8%)

Wsparcie Grupy EBI w
zakresie zwiększania
innowacyjności
i podnoszenia
kwalifikacji,
w tym rozbudowy
infrastruktury cyfrowej
w Europie

na realizację programu
„Umiejętności i miejsca
pracy — inwestowanie w
młodzież”

Więcej informacji na temat działalności EBI w Polsce można uzyskać na stronie: www.eib.org/poland
Kontakt z prasą:

Ogólne dane kontaktowe:

Alicja Chytla
3 +352 4379-88233
U a.chytla@eib.org

Europejski Bank Inwestycyjny
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Sekretariat prasowy
3 +352 4379-21000
5 +352 4379-61000
U press@eib.org
www.eib.org/press

Punkt informacyjny
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org
www.eib.org

13 mld EUR
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Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją
Unii Europejskiej udzielającą kredytów
długoterminowych, której udziałowcami są państwa
członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe
wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych
inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, zwiększania
konwergencji regionów oraz przeciwdziałania
zmianom klimatycznym w Europie i poza nią.

