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Instytut Nowej Europy (INE) to organizacja pozarządowa prowadząca działalność analityczną i badawczą 
w obszarze gospodarki, polityki i systemu prawnego w kontekście krajowym oraz międzynarodowym. 
Nasza działalność ma  na  celu merytoryczne wspieranie procesów podejmowania strategicznych 
dla państwa decyzji poprzez przygotowywanie propozycji rozwiązań w formie postulatów do realizacji, 
a także konkretnych rozwiązań legislacyjnych i uczestniczenie w procesie wcielania ich w życie. 

FUNDACJA INSTYTUT NOWEJ EUROPY
kontakt@ine.org.pl

KONTAKT W SPRAWIE  
WSPÓŁPRACY:  
kontakt@ine.org.pl

Więcej informacji  
o Instytucie na stronie:  
www.ine.org.pl

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

 ▪ Przyszłość administracji 
publicznej

 ▪ Efektywna współpraca 
pomiędzy ministerstwami

 ▪ Polityka innowacyjna

 ▪ Polityka przemysłowa

 ▪ Cyfryzacja kraju

 ▪ Podnoszenie wiedzy 
ekonomicznej obywateli

 ▪ Smart City

 ▪ Infrastruktura i geopolityka

 ▪ Sprawy europejskie

 ▪ Trójmorze

 ▪ Bliski Wschód

 ▪ Wschód  
(tereny dawnego ZSRR)

 ▪ Wzmacnianie bezpieczeństwa 
Polski

 ▪ System podatkowy

 ▪ Regulacje gospodarcze

 ▪ Analiza legislacji i monitoring 
życia publicznego

 ▪ Promocja zrównoważonego 
rozwoju

 ▪ Wspieranie rozwoju 
kulturowego kraju

 ▪ Działania na rzecz rodziny

INNOWACJE STOSUNKI I BEZPIECZEŃSTWO 
MIĘDZYNARODOWE

PRAWO, PODATKI  
I SPOŁECZEŃSTWO

INSTYTUT 
NOWEJ  
EUROPY 

JEŻELI DOCENIASZ NASZĄ PRACĘ,  
DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH DARCZYŃCÓW!
Z otrzymanych funduszy sfinansujemy powstanie kolejnych publikacji.

bezpośrednia wpłata na konto Instytutu Nowej Europy:
95 2530 0008 2090 1053 7214 0001
tytułem: „darowizna na cele statutowe”
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Brexit to nie tylko odejście jednego z najistotniejszych członków Unii 
Europejskiej ale też reorganizacja jej wewnętrznych struktur. Wraz  
z nią następuje karuzela stanowisk i możliwość zwiększenia polskich 
wpływów dzięki możliwości delegowania przez Polskę nowych osób  
do pełnienia najwyższych funkcji w strukturach instytucji UE. 

Niniejsza publikacja jest pierwszą z serii, którą poświęcamy prezentacji 
wybranych instytucji UE. Zaczynamy od Grupy Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego jako największej instytucji finansowej w strukturach 
Wspólnoty, która to po Komisji Europejskiej w najistotniejszym stopniu 
oddziałuje na spójność Europy. W kolejnych publikacjach przybliżymy 

Państwu samą Komisję Europejską, a następnie Europejski Trybunał Obrachunkowy i pozostałe 
instytucje. Z nazwy chyba wszyscy te instytucje znamy, jednak zagłębienie się w ich strukturę, rolę  
i relacje daje szerszy obraz potencjalnych możliwości jakie aktywny w nich udział może dać Polsce. 

Chcielibyśmy przekonać Państwa niniejszą serią publikacji, że siłę Polski w UE zagwarantuje  
aktywna współpraca kompetentnych, dynamicznych, reprezentacyjnych,  delegatów, którzy są 
przede wszystkim w pełni oddani sprawie Rzeczpospolitej, której interesy w dużej mierze są zbieżne 
ze Wspólnotowymi.  Aktywnie wpływając na unijne struktury, osiągniemy wysoką skuteczność 
naszego kraju w kreowaniu polityk wspólnotowych i zyskamy znaczące korzyści z udziału w pracach 
poszczególnych organów. 

Wpływ budują przekonywujące idee, prezentowane przez ekonomistów, menedżerów i urzędników, 
którzy są w stanie zaproponować nowe narzędzia, kierunki interwencji, programy oraz fundusze.  
W wykuwaniu takich idei, ważną rolę pełnią silne, obywatelskie think-tanki skupiające się na projektach 
i obszarach, mających strategiczne znaczenie z punktu widzenia długookresowego rozwoju kraju. 
Instytut Nowej Europy  wyraża pogląd, że silne i skuteczne europejskie instytucje to nasz wspólny 
interes, a naszym celem jest ich współtworzenie i rozwój.

Z wyrazami szacunku
dr Artur Bartoszewicz

Przewodniczący Rady Programowej 
Instytut Nowej Europy 

SZANOWNI 
PAŃSTWO!
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CZYM JEST EBI?

CO OBEJMUJE AKTYWNOŚĆ GRUPY EBI? 

KTO JEST WŁAŚCICIELEM EBI?

JAK DZIAŁA EBI?

RADA GUBERNATORÓW

RADA DYREKTORÓW

KOMITET ZARZĄDZAJĄCY

KOMITET AUDYTU

KTO JEST KIM W EBI?

A CO POLSKA MA Z EBI?

 
NOWA ROLA POLSKI W EBI?

10 POMYSŁÓW INE DLA POLSKI NA NOWE EBI W NOWEJ EUROPIE

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ MATERIAŁY I INFORMACJE O EBI? 
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.01

CZYM JEST 
EBI?

GRUPA   
EUROPEJSKIEGO BANKU   
INWESTYCYJNEGO (EBI) 1  
to  największa instytucja finansowa w  strukturach 
Unii Europejskiej (UE), po  Komisji  Europejskiej (KE) 
w  najistotniejszym stopniu oddziałuje na  spójność 
Europy. Jej znaczenie  wzrasta wraz ze  zmianą filozofii 
KE w  zakresie mechanizmów wspierania obszarów 
 problemowych i  powadzenia polityki ograniczania 
dysproporcji rozwojowych. Odchodzenie  od  mechanizmów 
grantowych przy rozdysponowywaniu Europejskich 
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w kierunku 
propagowania instrumentów finansowych (IF) nadaje EBI 
jeszcze wyższą pozycję wykorzystując jego  doświadczenie 
i wysoką skuteczność działania.

1  Opracowanie powstało na podstawie materiałów promocyjnych i raportów EBI,  
jak też informacji umieszczonej na stronie EBI: www.eib.org 
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EBI został utworzony na podstawie art. 129 i 130 Traktat ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), podpisanego przez  sześć 
krajów (Belgię, Francję, Niemcy, Włochy, Luksemburg i  Holandia) 
w dniu 27 marca 1957 r. w Rzymie. Za podstawową rolę nowopowstałej 
instytucji uznano wówczas promowanie solidnych projektów, 
zwłaszcza kierowanych na  rzecz rozwoju słabiej rozwiniętych 
regionów, a finansowanych z pożyczek na międzynarodowych rynkach 
kapitałowych i ze środków własnych nowego banku.

EBI rozpoczął działalność operacyjną już  1 stycznia 1958 roku.  
Jego właścicielami są państwa członkowskie UE. 

Nadrzędnym celem EBI jest wspieranie integracji, zrównoważonego 
rozwoju  i  spójności społeczno-gospodarczej państw członkowskich 
Unii Eurpejskiej.

Czym jest EBI?

Specyfiką EBI są jego 3 cele 
strategiczne, z jednej strony 
skierowane na zwiększanie 
potencjału europejskiego 
w zakresie zatrudnienia 
i wzrostu gospodarczego, 
z drugiej zaś wspieranie 
działania w dziedzinie klimatu. 
Ponadto szerokim obszarem 
aktywności jest też wspieranie 
polityki unijnej poza granicami 
UE.

8,1
nowych środków na rzecz 
klimatu, zrównoważonego 
 rozwoju, opieki zdrowotnej 
i inwestycji edukacyjnych 

mld
EUR

GŁÓWNYMI ADRESATAMI WSPARCIA EBI SĄ:

 ▪ państwa członkowskie i regiony  gospodarcze UE   
(90% ogółu operacji),

 ▪ państwa ubiegające się  o członkostwo w UE,

 ▪ państwa Afryki, Azji i  Pacyfiku,  Ameryki Południowej, Łacińskiej 
 i Karaibów, Regionu Morza  Śródziemnego, Bałkany, Rosja  i państwa 
Europy Wschodniej.

CELE STRATEGICZNE

zwiększanie potencjału europejskiego  
w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego

wspieranie działania  
w dziedzinie klimatu

wspieranie polityki unijnej 
poza granicami UE
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Cel związany z  klimatem od  początku istotnie wzmacnia rolę EBI  
w  aspekcie wyzwań stojących przed  UE. EBI to  obecnie jeden 
z  najbardziej ekologicznych, wielostronnych banków na  rynkach 
światowych. Finansowa instytucja europejska, która jako pierwsza 
wprowadziła na  rynek tzw. „zielone obligacje”. Potwierdzeniem 
obranego kierunku, jest fakt, że  w  grudniu 2019 roku EBI zatwierdził 
ponad 8,1 mld EUR nowych środków na rzecz klimatu, zrównoważonego 
rozwoju, opieki zdrowotnej i  inwestycji edukacyjnych w  Europie 
i na całym świecie. 

Nowy pogram obejmuje wsparcie dużych i małych projektów w zakresie 
energii odnawialnej, rozwoju pojazdów elektrycznych oraz poprawy 
efektywności energetycznej gospodarstw domowych.

Grupa EBI jest dwuwymiarowa, składa się z  Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI) i  Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
(EFI). EFI został utworzony w  1994 r. jako organ UE, a  jego  głównym 
akcjonariuszem jest sam EBI. Pozostali akcjonariusze to  UE 
reprezentowana przez  KE oraz szereg prywatnych i  publicznych 
europejskich instytucji finansowych. Zasady ogólne działania tej „córki 
EBI” są określone w statucie EFI i regulaminie wewnętrznym EFI, które 
są odrębne od statutu EBI i regulaminu wewnętrznego EBI.

Dzięki EBI możliwe 
jest podnoszenie 
konkurencyjności 
Europy przez wspieranie 
przełomowych innowacji 
oraz działań w dziedzinie 
klimatu.

D O B R E  
P R A K T Y K I  E B I

500 mld
EUR

budżet Europejskiego
Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych

Czym jest EBI?
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Jednym z narzędzi EBI jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. Jego celem jest wypełnienie 
dużej luki w zakresie finansowania w Europie przez uruchomienie do 2020 roku inwestycji o łącznej wartości 
500 mld EUR. Jest to  duży element Planu Inwestycyjnego dla  Europy potocznie zwanego Planem Junckera, 
którego celem jest pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej. 

Plan został przygotowany przez  KE i  EBI. Tzw. 
Plan Junckera kontynuowany jest przez  Program 
InvestEU, który za  cel obrał, doprowadzenie 
do  dalszego wzrostu inwestycji, innowacji 
i  liczby miejsc pracy w  Europie. W  ramach 
następnego długoterminowego budżetu UE 
co  najmniej 650 mld EUR z  programu zasili 
dodatkowe inwestycje prowadzone również 
przez  EBI. Obecnie przygotowywany jest Program 
InvestEU na  nową perspektywę 2021-2027, 
który połączy pod  jednym szyldem Europejski 
Fundusz na  rzecz Inwestycji Strategicznych  
z  13 innymi instrumentami finansowymi UE, 
które obecnie wspierają inwestycje. W  założeniu 
KE, ten  ruch ma  sprawić, że  finansowanie 
ze  środków Europejskich Funduszy Strukturalnych 
i  Inwestycyjnych stanie się łatwiej dostępne 
i bardziej efektywne.

EBI jest instytucją niezależną finansowo. 
Pozyskuje środki na  międzynarodowych 
rynkach kapitałowych w  drodze emisji obligacji.
Może zarządzać też  środkami udostępnianymi 
przez KE, jak też poszczególne państwa UE. Dzięki 
znakomitemu ratingowi kredytowemu pozyskuje 
środki na korzystnych warunkach, co przekłada się 
na atrakcyjną ofertę rynkową kierowaną do klientów 
EBI.

650 mld
EUR

zasili dodatkowe inwestycje 
prowadzone przez EBI  
w latach 2021-2027

Czym jest EBI?

Według raportów EBI...

Unia Europejska inwestuje 1,25% 
swojego PKB na ograniczenia 
negatywnych skutków zmian klimatu, 
1/3 tego co wydatkują Chiny.

W Y Z W A N I E  D L A   U E

Grupa EBI udziela wsparcia w formie instrumentów 
finansowych (kredytów, gwarancji, equity i  quasi-
equity) podmiotom z  sektora publicznego i  firmom 
prywatnym. Wspiera osoby fizyczne i  małe 
przedsiębiorstwa za  pośrednictwem lokalnych 
banków i użycza środki innowacyjnym start-upom. 
Oferta kierowana jest też  do  przedsiębiorstw 
średniej wielkości, które mogą uzyskać 
bezpośrednie wsparcie dla  inwestycji w  dziedzinie 
badań i rozwoju. 
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Wsparcie oferowane jest często na  warunkach korzystniejszych 
niż rynkowe z uwagi na sile ograniczenie ryzyka instytucji finansowych, 
które uczestniczą w  tym  procesie. Promowany mechanizm ma, 
w założeniu, przyciągać finansowanie od inwestorów prywatnych oraz 
z  innych publicznych instytucji finansowych. W  przypadku niektórych 
projektów pobudzających rozwój innowacji i  podnoszenie kwalifikacji 
w Europie EBI przyjmuje większe ryzyko niż bank komercyjny. Oferuje 
również wsparcie techniczne podczas przygotowania i  realizacji 
projektów.

EBI to  największa instytucja finansowa w  strukturach UE. Jego właścicielami 
są  państwa członkowskie UE. Jest finansowo niezależny. Wspiera integrację, 
zrównoważony rozwój i  spójność społeczno-gospodarczą. Uczestniczy  
w  Programie InvestEU, który do  2020 roku sfinansował inwestycje o  łącznej  
wartości 500 mld EUR zaś po roku 2021 wydatkuje kolejne 650 mld EUR.

Według  raportów EBI ...

1% PKB wynosi wielkość  
luki pomiędzy UE a USA  
w obszarze ITC

W Y Z W A N I E  D L A   U E

Czym jest EBI?



11 Rola Polski w Instytucjach UE  1/2020

.02

CO OBEJMUJE 
AKTYWNOŚĆ 
GRUPY EBI?

Grupa EBI prowadzi wsparcie skierowane na  niwelowanie 
niedoskonałości rynkowych. Prowadzi swoje działanie 
poprzez dostarczenie dób i usług o charakterze publicznym 
jak i  quasi-publicznym. Długoterminowe finansowanie 
kierowane jest na działania w dziedzinie klimatu i łagodzenie 
zmiany klimatu, niektóre rodzaje transportu, infrastruktura 
edukacyjna i zdrowotna.

11 Rola Polski w Instytucjach UE  1/2020
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Grupa EBI zmierza się z dostępem publicznym do dóbr publicznych, tych 
które podlegają konkurencji, ale też tych których konkurencja rynkowa 
omija. Niedoskonałość rynku, a  wręcz jego  zawodność podlega 
stałej analizie EBI. Tworzone instrumenty finansowe i  mechanizmy 
wsparcia mają z  założenia łagodzić niedoskonałości i  wzmacniać 
dyskryminowanych rynkowo. 

GŁÓWNE NARZĘDZIA DZIAŁALNOŚCI EBI TO:

 ▪ pożyczki i kredyty w różnych walutach (w tym w walutach lokalnych) 
na  korzystnych warunkach (EBI posiada rating „AAA”) dla  rządów, 
samorządów, podmiotów gospodarczych  i  banków: inwestycyjne 
(na konkretny uzgodniony projekt inwestycyjny, lub grupę  projektów 
inwestycyjnych) oraz w  formie linii kredytowej,  w  ramach której 
środki są udostępniane poprzez banki komercyjne pożyczkobiorcom;

 ▪ gwarancje, ułatwiające finansowanie projektów we  wszystkich 
sektorach gospodarczych;

 ▪ obligacje emitowane na  rynkach państw członkowskich,  
m.in.  w  ich  walutach, z  przeznaczeniem na  wsparcie operacji  
kredytowych na tych rynkach;

 ▪ pomoc techniczna.

Grupa EBI włącza się też  w  organicznie nieprawidłowości 
w  funkcjonowaniu rynku dotyczących wiedzy, środowiskowych 
i społecznych efektów zewnętrznych, które mogą przynieść znaczące 
korzyści lub  koszty dla  całego społeczeństwa - koszty, które 
nie  są  brane pod  uwagę przy podejmowaniu decyzji grup prywatnych 
lub osób prywatnych. W odpowiedzi na wyzwania Grupa EBI dokonuje 
pogłębionych analiz przyczyn tych zjawisk i  oferuje instrumenty 
finansowe dzięki którym zmierzenie się z  wyzwaniami przez  pomioty 
publiczne i prywatne staje się łatwiejsze.

Według  raportów EBI...

Nastąpiło spowolnienie  
w wykorzystaniu technologii 
cyfrowych. Tylko 17% 
regionów zamierza dokonać 
spriorytetyzowania inwestycji 
w inteligentną infrastrukturę  
w przeciągu następnych 5 lat.

W Y Z W A N I E  D L A   U E

Co obejmuje aktywność Grupy? 
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.01
INNOWACJE  
�I UMIEJĘTNOŚCI

Inwestycje w innowacje 
 i umiejętności, 
 w tym edukację, generują 
 pozytywne efekty 
 zewnętrzne poprzez 
tworzenie nowych 
informacji i poprawę 
potencjału  ludzkiego, 
co może przynieść 
korzyści całej gospodarce 
 i społeczeństwu. 

.02
MŚP�I SPÓŁKI�
�O ŚREDNIEJ�
�KAPITALIZACJI

Operacje poprawiają dostęp 
do kredytu dla małych 
firm i spółek o średniej 
kapitalizacji 
na konkurencyjnych 
warunkach. Dostęp tych 
firm do finansowania 
może być ograniczony 
 przez niekompletne rynki 
 i niedoskonałe informacje.

.03
INFRASTRUKTURA

Inwestycje w infrastrukturę 
publiczną generują dobra 
publiczne, które w przypadku 
transgranicznych projektów 
infrastrukturalnych cierpią 
z powodu problemów 
z koordynacją bez wsparcia 
UE. 

DO GŁÓWNYCH OBSZARÓW INTERWENCJI GRUPY EBI ZALICZA SIĘ:

PRZYKŁADOWA SKALA  
ODDZIAŁYWANIA GRUPY EBI

1,2 mln
nowe miejsca pracy  
utworzone do 2021 r.

+1,1%
wpływ na PKB UE  
do 2021 r.

650 tys.
nowe miejsca pracy  
utworzone do 2036 r.

+0,7%
wpływ na PKB UE  
do 2036 r.

323 mld
EUR

łączna wartość 
wspieranych 
inwestycji w 2017 r.

Tylko w 2018 roku EBI 
przyznał środki 374.000 
małych przedsiębiorstw

D O B R E  
P R A K T Y K I  E B I

Finansowanie i porady EBI 
pomagają w utrzymaniu 
milionów miejsc pracy oraz 
wspierają w rozwoju tysiące 
małych przedsiębiorstw

Co obejmuje aktywność Grupy? 
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.04
OCHRONA

Operacje generują dodatnie 
efekty zewnętrzne 
i zmniejszają negatywne 
efekty zewnętrzne 
z korzyścią dla szeroko 
pojętej gospodarki 
i społeczeństwa 

.05
DZIAŁANIA� 
NA RZECZ�KLIMATU

Inwestycje ograniczają 
katastrofalne ryzyko, 
które rynek nie docenia 
i generują pozytywne efekty 
zewnętrzne dla korzyści 
społeczeństwa jako całości 

.06
SPÓJNOŚĆ�
GOSPODARCZA� 
I SPOŁECZNA

Operacje poprawiają 
dostęp do kredytu 
w słabiej rozwiniętych 
regionach, w których 
dostęp jest ograniczony 
przez niekompletne rynki 
i niedoskonałe informacje

Co obejmuje aktywność Grupy? 

Grupa EBI nakierowuje wsparcie na  niwelowanie niedoskonałości rynkowych. 
Tworzy instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje, wejścia kapitałowe) mające 
łagodzić niedoskonałości i wzmacniać dyskryminowanych rynkowo. Dokonuje 
pogłębionych analiz przyczyn negatywnych zjawisk i  oferuje rozwiązania 
finansowe, dzięki którym zmierzenie się z wyzwaniami przez pomioty publiczne 
i prywatne staje się łatwiejsze.

Rola Polski w Instytucjach UE  1/2020 14
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.03

KTO JEST 
WŁAŚCICIELEM 
EBI?

Udziałowcami EBI, do wyjścia Wielkiej Brytanii  z UE, były 
wszystkie 28 państwa członkowskie UE. Każde z  państw 
członkowskich jest w  pełni uprawnione do  finansowania 
operacji na  ternie własnego kraju, jak też  ma  wpływ 
na  decyzję o  finansowaniu w  innych krajach UE. Udział 
każdego państwa członkowskiego w  kapitale banku zależy 
od jego znaczenia gospodarczego w UE (wyrażonego w PKB) 
w momencie jego przystąpienia. 

15 Rola Polski w Instytucjach UE  1/2020
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WIELKOŚĆ  
KAPITAŁU (EUR)

UDZIAŁ  
W CAŁOŚCI

Niemcy 39 195 022 000 16,11%

Francja  39 195 022 000 16,11%

Włochy 39 195 022 000 16,11%

Wielka Brytania   39 195 022 000 16,11%

Hiszpania 23 517 013 500 9,67%

Holandia  10 864 587 500 4,47%

Belgia 10 864 587 500 4,47%

Szwecja      7 207 577 000 2,96%

Dania  5 501 052 500 2,26%

Austria   5 393 232 000 2,22%

Polska 5 017 144 500 2,06%

Finlandia 3 098 617 500 1,27%

Grecja  2 946 995 500 1,21%

Portugalia  1 899 171 000 0,78%

Czechy 1 851 369 500 0,76%

Węgry   1 751 480 000 0,72%

Irlandia  1 375 262 000 0,57%

Rumunia  270 021 000 0,52%

Chorwacja  891 165 500 0,37%

Słowacja   630 206 000 0,26%

Słowenia  585 089 500 0,24%

Bułgaria    427 869 500 0,18%

Litwa   367 127 000 0,15%

Luksemburg 275 054 500 0,11%

Cypr      269 710 500 0,11%

Łotwa 224 048 000 0,09%

Estonia  173 020 000 0,07%

Malta    102 665 000 0,04%

243 284 154 500 100%

ROZKŁAD UDZIAŁÓW AKCJONARIUSZY  
W KAPITALE EBI od 1 lipca 2013

Zgodnie ze  Statutem Bank jest uprawniony  
do  posiadania maksymalnie niespłaconych 
pożyczek w  wysokości 200% subskrybowanego 
kapitału. 

Na dzień 1 lipca 2013 r. kapitał subskrybowany Banku 
wynosił ponad 243 mld EUR. Kapitał wpłacony 
przez  akcjonariuszy wynosi średnio 8,9% kapitału 
subskrybowanego (21,6 mld EUR). 

Kapitał EBI stopniowo wzrastał od  momentu 
utworzenia Banku: 

 ▪ z  powodu przystąpienia nowych państw 
członkowskich; 

 ▪ w celu uwzględnienia rozwoju swojej działalności 
(jak określono w  statucie, EBI musi utrzymać 
wskaźnik dźwigni finansowej poniżej 250%, 
tj. może pożyczyć do  dwóch i  pół razy więcej 
niż subskrybowany kapitał).

243 mld
EUR

kapitał subskrybowany  
Banku na 1 lipca 2013 r.

Po utworzeniu EBI państwa członkowskie wpłacały 
swój wkład do  kapitału w  złocie lub  w  walucie 
swobodnie wymienialnej oraz w  walucie krajowej 
i bonów skarbowych.

Kto jest właścicielem EBI?
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W  latach 1980-2009 EBI wykorzystywał własne rezerwy 
na  finansowanie dodatkowego kapitału wpłaconego wymaganego 
do każdego podwyższenia kapitału. Było to rezultatem tego, że jedynym  
państwem członkowskim, które musiało w  tym  okresie wnieść 
wkład w  kapitał EBI, było przystępujące do  UE. Rezerwy stanowią 
skumulowaną nadwyżkę wynikającą z  działalności EBI. W  grudniu  
2012 r. akcjonariusze EBI jednogłośnie zatwierdzili podwyższenie 
kapitału wpłaconego o  10 mld EUR w  celu wzmocnienia bazy 
kapitałowej EBI, aby  w  szczególności wspierać wzrost gospodarczy 
i  tworzenie miejsc pracy, dlatego obecnie wynosi on 31,6 mld EUR,  
czyli 13% kapitału subskrybowanego.

Wg raportów EBI...

Inwestycje w infrastrukturę 
w UE utknęły w martwym 
punkcie 1,6% PKB. 

Stopa inwestycji w regionach 
o średnim dochodzie spadła  
o 14% od 2002 roku, podczas 
gdy stopa inwestycji  
w regionach i wysokim 
dochodzie wzrosły o 1%.

W Y Z W A N I E  D L A   U E

Właścicielami EBI są  wszystkie państwa członkowskie UE. Wielkość udziału 
zależy od jego znaczenia gospodarczego w UE (wyrażonego w PKB) w momencie 
jego przystąpienia. Kapitał subskrybowany wynosi ponad 243 mld EUR. Kapitał 
wpłacony przez akcjonariuszy wynosi średnio 31,6 mld EUR, czyli 13% kapitału 
subskrybowanego.

Kto jest właścicielem EBI?
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.04

JAK  
DZIAŁA  
EBI?

EBI działa na podstawie Statutu2, który został sporządzany 
jako protokół (nr 5) załączony do Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) i Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 
w  tekście ujętym obecnie w  traktacie lizbońskim, który 
wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

2 Wszystkie informacje pochodzą ze Statutu EBI i publikacji The Governance.  
Szerzej patrz: Statute and other Treaty provisions, Version dated 1 July 2013,  
EBI 12/2013; The Governance, EBI 06/2015.

18 Rola Polski w Instytucjach UE  1/2020
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Statut EBI i  regulamin wewnętrzny EBI zapewniają określone ramy 
prawne dla  Banku, opisując jego  strukturę organizacyjną oraz zakres 
jego uprawnień, a także zakres odpowiedzialności. Statut wyjaśnia, kto 
co robi, kto decyduje, co i jaki rodzaj większości głosów jest wymagany 
w  przypadku poszczególnych rodzajów decyzji. Z  kolei regulamin 
wewnętrzny wyjaśnia, w  jaki sposób i  kiedy decyzje są  podejmowane 
w  kontekście statutu. Aby dostosować się do  nowego statutu, 
który wszedł w  życie w  dniu 1 grudnia 2009 r., Rada Gubernatorów 
zmodyfikowała regulamin wewnętrzny EBI w maju 2010 r.

Spotkania Rady Gubernatorów odbywają się zwykle raz w  roku. 
Rada Gubernatorów może zbierać się po  zwołaniu przez  swojego 
Przewodniczącego lub  na  wniosek jednego z  jej  członków lub  Rady 
Dyrektorów. Przewodnictwo Rady Gubernatorów odbywa się rotacyjnie 
i  trwa rok, odbywa się to  zgodnie z  porządkiem protokołów państw 
członkowskich ustanowionym przez Radę UE. 

Rada Gubernatorów powołuje członków Rady Dyrektorów i  Członków 
Komitetu Zarządzającego oraz określa wysokość ich  wynagrodzeń. 
Z uwagi na powyższe przewodniczy Radzie osoba nie będąca członkiem 
Rady Dyrektorów ani Komitetu Zarządzającego. 

RADA  
GUBERNATORÓW

Rada Gubernatorów składa się z  przedstawicieli wyznaczonych 
przez każde z 28 państw członkowskich, którymi są zwykle ministrowie 
finansów. Ich wyznaczenie jest niezależne od  funkcjonowania EBI, 
jednak zmiany często następują po wyborach lub w wyniku przetasowań 
rządowych. 

EBI MA CZTERY ORGANY STATUTOWE  
(tj. te, o których mowa do w statucie EBI): 

TRZY ORGANY DECYZYJNE: 

 ▪ Rada Gubernatorów, 

 ▪ Rada Dyrektorów 

 ▪ Komitet Zarządzający 

JEDEN ORGAN KONTROLNY: 

 ▪ Komitet Audytu

SKŁAD: 
przedstawiciele 28 państw 
członkowskich -  zwykle 
ministrowie finansów

SPOTKANIA:
raz w roku

PODEJMOWANIE DECYZJI:
w systemie podwójnej 
większości

WYNAGRODZENIE:
brak
 

RADA� 
GUBERNATORÓW

1.

Jak działa EBI?

Według raportów EBI...

zadłużenie przedsiębiorstw  
w UE spadło o 7% od 2009  r. 

W Y Z W A N I E  D L A   U E
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Zgodnie ze  Statutem EBI formalnie decyzje Rady Gubernatorów 
są podejmowane w systemie tzw. podwójnej większości. Decyzja musi 
zostać przyjęta pozytywnie głosem „za” większości członków Rady 
Gubernatorów oraz większości subskrybowanego kapitału. O ile Statut 
EBI nie stanowi inaczej, decyzje Rady Gubernatorów są podejmowane 
zwykłą większością głosów jej członków reprezentujących co najmniej 
50% subskrybowanego kapitału. Większość kwalifikowana, potrzebna 
w  jasno określonych obszarach, wymaga 18 głosów za  i  68% kapitału 
subskrybowanego. Obecna praktyka polega na  tym, że  Rada 
Gubernatorów podejmuje decyzje w drodze konsensusu. 

Z  uwagi na  fakt, iż  członkowie Rady Gubernatorów są  pracownikami 
administracji publicznej, ich udział w Radzie Gubernatorów jest uważany 
za  część ich  obowiązków ministerialnych, tym  samym gubernatorzy 
nie otrzymują wynagrodzenia z EBI.

Jak działa EBI?

Od lat buduje lepsze drogi 
dla milionów kierowców

D O B R E  
P R A K T Y K I  E B I
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ORGAN DECYZYJNY GŁÓWNA ROLA OBSZAR DECYZJI

RADA  
GUBERNATORÓW

 ▪ Zasady przewodnie.

 ▪ Polityki wysokiego poziomu.

 ▪ Zatwierdzenie rocznych 
sprawozdań finansowych.

 ▪ Powołanie i wynagrodzenie 
członków innych organów 
zarządzających.

 ▪ Ustala wytyczne dotyczące polityki 
kredytowej. 

 ▪ Zatwierdza raport roczny i sprawozdania 
finansowe. 

 ▪ Udziela upoważnienia, w podziale na kraje, 
dla banku na prowadzenie działalności 
poza UE.

 ▪ Podejmuje decyzję o podwyższeniu 
kapitału.

RADA  
DYREKTORÓW

 ▪ Zatwierdzanie operacji 
finansowych.

 ▪ Zatwierdzanie polityk 
i strategii operacyjnej.

 ▪ Kontrola Komitetu 
Zarządzającego

 ▪ Zatwierdza każdą decyzję o udzieleniu 
finansowania (np. pożyczka lub gwarancja 
EBI) i program zaciągania pożyczek.

 ▪ Dokonuje przeglądu operacji 
pożyczkowych i skarbowych oraz sprawuje 
kontrolę nad działalnością Komitetu 
Zarządzającego.

KOMITET  
ZARZĄDZAJĄCY 

 ▪ Bieżące zarządzanie 
bankiem pod nadzorem 
prezesa EBI.

 ▪ Członkowie Komitetu Zarządzającego 
ponoszą wyłączną odpowiedzialność 
przed Bankiem i są niezależni w wykony-
waniu swoich obowiązków. 

 ▪ Personel podlega bezpośredniemu 
zwierzchnictwu Prezydent EBI.

KOMITET  
AUDYTU

 ▪ Kontrola rocznych 
sprawozdań finansowych.

 ▪ Weryfikacja czy działania 
EBI są zgodne z najlepszymi 
praktykami bankowymi.

 ▪ Jest niezależnym organem, podlegającym 
bezpośrednio Radzie Gubernatorów. 

 ▪ Odpowiada za sprawdzenie czy operacje 
EBI zostały przeprowadzone 
i czy jego księgi są prowadzone 
we właściwy sposób. 

 ▪ Odpowiada również za kontrolę rachunków 
EBI. 

 ▪ Weryfikuje, czy działania EBI są zgodne 
z najlepszymi praktykami bankowymi 
mającymi do niego zastosowanie.

GŁÓWNE ROLE ORGANÓW DECYZYJNYCH EBI 

Jak działa EBI?
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W skład Rady Dyrektorów wchodzi 29 dyrektorów, każdy nominowany 
państwo członkowskie oraz jeden przez  KE. Ponadto powołuje się 
19 zastępców dyrektorów (niektóre z  tych stanowisk są  wspólne 
dla grupy państw). Ponadto w celu poszerzenia fachowej wiedzy Rady 
Dyrektorów w  niektórych dziedzinach związanych z  działalnością EBI 
Rada dokooptowała 6 ekspertów (3 jako członków i  3 jako zastępców 
członków Rady), którzy uczestniczą w  posiedzeniach Rady jedynie 
z głosem doradczym.  

Członkowie Rady mianowani są przez Radę Gubernatorów na odnawialny 
okres 5 lat na  podstawie nominacji państw członkowskich lub  KE. 
Większość członków zarządu zajmuje inne stanowiska (zwykle, 
ale nie wyłącznie) w sektorze publicznym (zazwyczaj w ministerstwach 
finansów lub  agencjach krajowych odpowiedzialnych za  współpracę 
międzynarodową i  rozwój). Po  powołaniu i  pełnieniu funkcji członków 
Rady Dyrektorów odpowiadają oni wyłącznie przed EBI. 

Rada Dyrektorów zbiera się nie mniej niż 6 razy, jednak zwykle 10 razy 
w roku. Członkowie Rady zatwierdzają również mniej złożone operacje 
korespondencyjne (procedura pisemna). Komitety Rady spotykają się 
przed pełnymi posiedzeniami Rady, co pozwala na bardziej szczegółowe 
omawianie wszystkich kwestii.

W  Radzie Dyrektorów każdy z  nominowanych ma  po  jednym głosie. 
W  przypadku nieobecności mogą przekazać swój głos zastępcy 
lub  z  pewnymi ograniczeniami, innemu dyrektorowi. Decyzje 
podejmowane są podwójną większością głosów.

RADA  
DYREKTORÓW

SKŁAD:
 ▪ 29 dyrektorów
 ▪ 19 zastępców dyrektorów
 ▪ 6 ekspertów

nominacje na okres 5 lat

SPOTKANIA:
6 - 10 razy w roku

PODEJMOWANIE DECYZJI:
w systemie podwójnej 
większości

WYNAGRODZENIE:
600 EUR 

RADA� 
DYREKTORÓW

2.
Według raportów EBI...

utrzymują się niskie stopy 
procentowe przez dłuższy 
okres: obecnie rentowność 
10-letnich obligacji 
skarbowych strefy euro AAA 
-0,35 a spodziewana 10-letnia 
rentowność kontraktów typu 
forward jest bliska 0%.

od 2005 do 2019 r. korporacje 
w UE zwiększyły swoje zasoby 
gotówkowe i depozytowe z 14% 
do 21% PKB.

W Y Z W A N I E  D L A   U E

Jak działa EBI?

GŁOSOWANIE „ZA” WYMAGA ZARÓWNO:

 ▪ większości składającej się 
z co najmniej jednej trzeciej 
członków uprawnionych 
do głosowania, 
w tym dyrektora 

 ▪ większości co najmniej 50% 
subskrybowanego kapitału  
(głosy ważone: dyrektorzy 
korzystają z proporcjonalnie 
do udziału w kapitale 
EBI subskrybowanego 
przez nominujące państwo 
członkowskie).
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Jak działa EBI?

W  szczególnych przypadkach wymagana jest większość  
kwalifikowana, z  co  najmniej 18 głosami „za”, co  stanowi 
co  najmniej 68% subskrybowanego kapitału. Podwójna większość 
zapewnia uwzględnienie opinii akcjonariuszy mniejszościowych 
(w tym przypadku mniejszych państw członkowskich). 

W  praktyce wiele decyzji podejmowanych jest w  drodze konsensusu, 
co  zapewnia akcjonariuszom mniejszościowym jeszcze większy 
wpływ. KE jest konsultowana w sprawie każdej operacji, a konsultacje 
te  odbywają się przed  przedstawieniem operacji Radzie Dyrektorów. 
Jeżeli opinia Komisji na  temat operacji jest negatyzwna, 
do  zatwierdzenia operacji wymagany jest jednomyślny głos Rady 
Dyrektorów. Zatwierdzenie operacji w ten sposób jest bardzo rzadkie.

Wszystkie propozycje przedłożone Komitetowi Zarządzającemu 
do  zatwierdzenia są  najpierw analizowane przez  Radę Dyrektorów. 
Wszystkie propozycje przeanalizowane lub  przyjęte przez  Radę 
Dyrektorów są najpierw przygotowywane przez Komitet Zarządzający.

POWOŁANE 3 KOMITETY RADY DYREKTORÓW  
ANALIZUJĄ SZCZEGÓŁY NIEKTÓRYCH KONKRETNYCH PROPOZYCJI:

W 2018 roku EBI zapewnił 
dostęp do bezpieczniejszej 
wody pitnej dla 20 mln ludzi 

Do dziś zapewnił dostęp  
do elektryczności ponad 
34 mln gospodarstw 
domowych.

D O B R E  
P R A K T Y K I  E B I

KOMITET�DS.�
WYNAGRODZEŃ�

Wydaje niewiążące 
opinie dotyczące budżetu 
pracowniczego EBI  
i powiązanych zagadnień  
w ramach przygotowań  
do kolejnych decyzji  
na pełnych posiedzeniach 
Rady

KOMITET�DS.� 
POLITYKI�RYZYKA�

Dokonuje przeglądu projektu 
i wdrażania polityk EBI 
w odniesieniu do ryzyka 
kredytowego, rynkowego 
i ryzyka płynności, 
przekazując niewiążące 
opinie Radzie Dyrektorów

KOMITET�DS.�
POLITYKI�UDZIAŁÓW�
KAPITAŁOWYCH�

Bada kwestie polityki 
związane z bezpośrednimi 
i pośrednimi udziałami 
kapitałowymi EBI

Powyższe komitety składają się z  8 (Komitet ds. Wynagrodzeń Pracowników) lub  9 członków, wszystkich 
różnych narodowości. Przewodnictwo komitetów jest takie samo jak w przypadku Rady Dyrektorów.

.01 .02 .03
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Stosuje przepisy prawne dotyczące niezgodności z obowiązkami członka 
(przyjęte przez Radę Gubernatorów) i informuje Radę Dyrektorów i Radę 
Gubernatorów o swoich decyzjach. 

Głównym celem powołania tego komitetu było uzyskanie niezależnej 
opinii od  grupy osób, które mimo to  bardzo dobrze rozumieją 
funkcjonowanie EBI. Komitet składa się z  3 najdłużej działających 
dyrektorów i  przewodniczącego komitetu ds. Audytu, przy czym 
w  charakterze obserwatora uczestniczy dyrektor ds. compliance, 
a  Sekretarz Generalny EBI jest sekretarzem komitetu. Przewodniczy 
jej najdłużej działający dyrektor. 

KOMITET�DS.� 
ETYKI�I COMPLIANCE�

Dodatkowy specjalny 
komitet. Rozstrzyga  
o wszelkich potencjalnych 
konfliktach interesów 
członka lub byłego 
członka Rady 
Dyrektorów lub Komitetu 
Zarządzającego. 

+

Dyrektorzy, zastępcy i  eksperci Rady Dyrektorów otrzymują po  600 
EUR jako dzienną opłatę za  udział w  spotkaniu oraz dzienną dietę 
na pokrycie wydatków, jeżeli muszą zostać na noc w miejscu spotkania. 
EBI zwraca również koszty podróży poniesione przez członków zarządu 
(o tym wynagrodzeniu zadecydowała Rada Gubernatorów w lipcu 2002 
r. i  od  tego czasu nie  uległa zmianie). Ponadto niektórzy członkowie 
zarządu będący urzędnikami są  zobowiązani przepisami krajowymi 
do  wypłacania kwot otrzymanych administracji krajowej. Członkowie 
Rady Dyrektorów nie otrzymują premii.

KOMITET  
ZARZĄDZAJĄCY3.

Według raportów EBI...

UE pozostaje w tyle 
pod względem tempa i skali 
wzrostu przedsiębiorstw, 
gdyż firmy z UE mają o 20% 
średnio mniej pracowników 
niż ich rówieśnicy z USA

usunięcie ograniczeń 
i umożliwienie wydajniejszej 
realokacji siły roboczej 
i kapitału we wszystkich 
firmach w UE może zwiększyć 
wydajność o 40%

70% firm z UE w grupie 
o najniższej produktywności 
pozostaje w tym stanie 
przez co najmniej trzy lata.

W Y Z W A N I E  D L A   U E

Komitet Zarządzający ma  Prezesa i  8 wiceprezesów. Tradycyjnie 
jeden członek jest nominowany przez  każde z  największych państw 
członkowskich pod  względem ich  udziałów (obecnie prawo takie 
mają: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania), a pozostałych 5 jest 
nominowanych przez  pozostałe państwa członkowskie, podzielonych 
na pięć grup krajów (tzw. okręgi wyborcze). 

Jak działa EBI?
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SKŁAD:
 ▪ prezes
 ▪ 8 wiceprezesów

nominacje co 6 lat

SPOTKANIA:
raz w tygodniu

PODEJMOWANIE DECYZJI:
większość głosów - każdy 
z dziewięciu członków 
ma jeden głos

WYNAGRODZENIE:
 ▪ prezes EBI otrzymuje takie 

samo wynagrodzenie jak 
przewodniczący KE

 ▪ wiceprezesi EBI 
otrzymują takie same 
wynagrodzenie, jak 
wiceprezesi KE

 

KOMITET�
ZARZĄDZAJĄCY

Członkowie Komitetu Zarządzającego mianowani są  przez  Radę 
Gubernatorów, na  wniosek Rady Dyrektorów, na  odnawialny okres 6 
lat. Okręgi państw członkowskich, które wspólnie mianują członków 
Komitetu Zarządzającego, zwykle uzgadniają między sobą system 
rotacji i  czas trwania odpowiednich mandatów. Dzięki zasadzie, 
że nie wszyscy członkowie są mianowani tego samego dnia, zapewnia 
się ciągłość w ramach Komitetu Zarządzającego. 

Komitet Zarządzający zbiera się, gdy jest to wymagane przez działalność 
EBI. Zwykle spotyka się raz w  tygodniu. Prezes EBI przewodniczy 
posiedzeniom Komitetu Zarządzającego. Zgodnie ze Statutem - Prezes 
EBI jest również Przewodniczącym posiedzeń Rady Dyrektorów, 
ale  bez  prawa głosu. Przewodnictwo obu organów służy zapewnieniu 
ciągłości w  podejmowaniu decyzji między niestałą Radą Dyrektorów 
a stałym Komitetem Zarządzającym. 

Komitet Zarządzający jest stałym kolegialnym organem decyzyjnym EBI 
i podejmuje działania większością głosów, na przykład przy składaniu 
wniosków Radzie Dyrektorów. Każdy z dziewięciu członków ma jeden 
głos. Subskrybowany kapitał nie  ma  wpływu i  nie  ma  „podwójnej 
większości”. 

Zgodnie z  regułą ustanowioną w  1958 r. Przez  Radę Gubernatorów, 
Prezes EBI otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak przewodniczący 
KE, a  wiceprezesi EBI otrzymują takie same wynagrodzenie, jak 
wiceprzewodniczący KE. Prezes i wiceprezesi EBI nie otrzymują premii.

KOMITET  
AUDYTU4.

Komitet Audytu składa się z 6 członków. Do pomocy Komitetowi można 
wyznaczyć maksymalnie trzech obserwatorów. Praktyką Komitetu jest 
to, aby spotykać się w regularnych odstępach od 4 do 8 tygodni. Z zasady 
spotyka się średnio 10 razy w  roku w  przypadku spotkań trwających 
1-2 dni. Bierze również udział w  każdym dorocznym spotkaniu Rady 
Gubernatorów. 

W 2018 roku EBI wsparł 
realizację 29 mln szybkich 
połączeń cyfrowych

D O B R E  
P R A K T Y K I  E B I

Jak działa EBI?
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Członkowie Komitetu lub  obserwatorzy są  mianowani przez  Radę 
Gubernatorów na  nieodnawialny okres 6 kolejnych lat budżetowych. 
Każdego roku zastępowany jest jeden członek. Posiedzenie Komitetu 
może zostać zwołane na wniosek Przewodniczącego Komitetu Audytu 
lub  przez  innych członków Komitetu działających wspólnie. Urząd 
Przewodniczącego Komitetu Audytu sprawowany jest przez okres 1 roku 
przez poszczególnych członków podczas ostatniego roku sprawowania 
funkcji. 

Przewodniczący jest promotorem relacji z  EBI i  audytorami 
zewnętrznymi. Decyzje Komitetu podejmowane są zwykłą większością 
głosów jego członków, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących rocznego 
sprawozdania finansowego i  sprawozdania z  wyników jego  pracy 
w  poprzednim roku budżetowym, które muszą zostać zatwierdzone 
jednogłośnie. 

Członkowie Komitetu Audytu nie  otrzymują wynagrodzenia od  EBI. 
Za  każde posiedzenie Komitetu, w  którym uczestniczą, członkowie 
i  obserwatorzy Komitetu Audytu otrzymują tzw. rekompensatę 
w wysokości 1.050 EUR dziennie. Ponadto EBI płaci dietę w wysokości 
200 EUR jako ryczałtowy zwrot kosztów zakwaterowania i pokrewnych 
wydatków poniesionych przez  poszczególnych członków Komitetu 
Audytu, a także zwrot kosztów podróży.

***

SKŁAD:
 ▪ 6 członków
 ▪ 3 obserwatorów

nominacje na okres 6 lat

SPOTKANIA:
10 razy w roku 

PODEJMOWANIE DECYZJI:
zwykła większość głosów

WYNAGRODZENIE:
rekomensata 1.050 EUR  
za każdy dzień spotkania 
 + dieta 200 EUR
 

RADA� 
DYREKTORÓW

Jak działa EBI?
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Zgodnie z  regulaminem wewnętrznym Sekretarz Generalny EBI 
jest sekretarzem posiedzeń organów statutowych, w  tym  czterech 
komitetów zarządu. Sekretarz Generalny przygotowuje porządek obrad, 
z zastrzeżeniem zgody przewodniczących tych organów.

Członkowie Rady Gubernatorów muszą posiadać porządek obrad 
i powiązane dokumenty nie mniej niż 20 dni przed posiedzeniem. Mogą 
dodawać elementy do  porządku obrad, pisząc do  przewodniczącego 
Rady Gubernatorów do 15 dni przed spotkaniem.

Szczegóły porządku obrad posiedzeń Rady Dyrektorów muszą być 
zwykle rozpowszechniane na  15 dni przed  wyznaczonym terminem 
spotkania. Do  5 dni przed  spotkaniem każdy dyrektor może napisać 
do  przewodniczącego rady dyrektorów z  prośbą o  dodanie punktów 
do porządku obrad.

EBI ma  cztery organy statutowe: trzy organy decyzyjne: Rada Gubernatorów, 
Rada Dyrektorów i  Komitet Zarządzający oraz jeden organ kontrolny: Komitet 
Audytu. Radę Gubernatorów tworzą ministrowie finansów państw członkowskich. 
Bieżące zarządzanie EBI prowadzi Komitet Zarządzający pod nadzorem prezesa 
EBI.

Porządek obrad każdego posiedzenia Komitetu Audytu ustala 
przewodniczący Komitetu Audytu, w  porozumieniu z  Sekretarzem 
Generalnym, co  najmniej 2 tygodnie przed  terminem posiedzenia. 
Zgodnie ze swoją polityką przejrzystości EBI publikuje na swojej stronie 
internetowej: 

 ▪ uproszczoną i dostosowaną wersję porządku obrad posiedzeń Rady 
Gubernatorów co najmniej 4 dni przed spotkaniem oraz streszczenie 
decyzji podjętych w ciągu 10 dni roboczych od spotkania;

 ▪ uproszczona i  dostosowana wersja listy projektów, które zostaną 
zbadane przez  zarząd co  najmniej 3 tygodnie przed  rozpatrzeniem 
projektów do  zatwierdzenia, porządek dzienny na  4 dni 
przed spotkaniem oraz streszczenie decyzji podjętych w ciągu 10 dni 
roboczych spotkania.

Według raportów EBI...

EBI tylko 58% firm w UE 
to firmy prowadzące działania 
w oparciu o technologie 
cyfrowe, podczas gdy w USA 
udział ten wynosi 69%.

różnica w wydajności między 
wiodącymi firmami a resztą 
wzrosła o 20% od 2002 roku.

aż 77% firm twierdzi, że brak 
personelu o odpowiednich 
umiejętnościach hamuje 
ich inwestycje

w UE aż 44% zwiększenia 
skali jest kierowane na rynek 
lokalny, w porównaniu do USA, 
gdzie ten poziom wynosi 
tylko 23%.

W Y Z W A N I E  D L A   U E

Jak działa EBI?
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KTO JEST  
KIM W EBI?
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RADA GUBERNATORÓW

Andrej  
BERTONCELJ
Słowenia

CZŁONKOWIE

Alexander  
De CROO
Belgia

Vladislav 
GORANOV
Bułgaria

Alena 
SCHILLEROVÁ
Czechy

PRZEWODNICZĄCY 

Simon
KOLLERUP
Dania

Olaf  
SCHOLZ
Niemcy

Martin
HELME
Estonia

Paschal
DONOHOE
Irlandia

Christos
STAIKOURAS
Grecja

Nadia
CALVIÑO
Hiszpania

Bruno
LE MAIRE
Francja

Zdravko
MARIĆ
Chorwacja

Roberto
GUALTIERI
Włochy

Constantinos
PETRIDES
Cypr

Jānis  
REIRS
Łotwa

Vilius
ŠAPOKA
Litwa

Pierre
GRAMEGNA
Luksemburg

Mihály
VARGA
Węgry

Edward
SCICLUNA
Malta

Wopke
HOEKSTRA
Niderlandy

Eduard
MÜLLER
Austria

Tadeusz
KOŚCIŃSKI
Polska

Mário
CENTENO
Portugalia

Vasile-Florin
CÍTU
Romunia

Ladislav
KAMENICKÝ
Słowacja

Katri
KULMUNI
Finlandia

Magdalena 
ANDERSSON
Szwecja

Kto jest kim w EBI?
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KOMITET ZARZĄDZAJĄCY

Dario
SCANNAPIECO

Vice-President

Werner
HOYER

President

Emma  
NAVARRO

Vice-President

Teresa Tatiana 
CZERWIŃSKA

Vice-President

Thomas
ÖSTROS

Vice-President

Ambroise 
FAYOLLE

Vice-President

Lilyana
PAVLOVA

Vice-President

Vacant  
position

Vice-President

Andrew
MCDOWELL 

Vice-President

Kto jest kim w EBI?
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A CO  
POLSKA  
MA Z EBI?

Grupa EBI współpracuje z  Polską od  1990 roku.  
Łącznie sfinansowała 487 projektów na  kwotę ponad  
72,36 mld EUR. Wspiera inwestycje w  Polsce, tak jak 
w  pozostałych państwach członkowskich UE, w  celu 
zmniejszenia różnic w  rozwoju regionalnym, wzmocnienia 
konkurencyjności gospodarki i podniesienia standardu życia 
obywateli. 

Tylko w 2018 r. finansowanie Grupy EBI w Polsce wyniosło 
4,79 mld EUR, z czego 3,74 mld EUR stanowiły kredyty 
EBI, a 1,05 mld EUR stanowiły środki przekazane przez EFI  
w ramach portfela gwarancji i inwestycji kapitałowych.

32 Rola Polski w Instytucjach UE  1/2020
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Co roku na projekty realizowane w Polsce trafia z Grupy EBI od 4 do 6 
mld euro. W 2019 r. z całkowitej sumy 63,4 mld euro EBI wydanej w UE 
do Polski trafiło 5,4 mld euro.

Warto pokreślić, że  zgodnie z  raportami EBI, Polska była piątym 
pod względem wielkości finansowania odbiorcą Grupy EBI (po Hiszpanii, 
Włoszech, Francji i  Niemczech). Część finansowania otrzymała 
wsparcie w  ramach Europejskiego Funduszu na  rzecz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym „planu Junckera”.

Infrastruktura Małe i średnie 
przedsiębiorstwa

Środowisko Innowacje  
i umiejętności

1 7412000
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WARTOŚĆ KREDYTÓW UDZIELONYCH W POLSCE W 2018 r. 

4,79mld
EUR

łączna wartość kredytów 
udzielonych w Polsce  
w 2018 r.

Źródło: Raport EBI.

Łączna wartość finansowania Grupy EBI wyniosła 64,2 mld EUR

Do  końca 2018 r. grupa EBI zatwierdziła w  ramach EFIS środki 
w  wysokości 70,4 mld EUR na  prawie 1000 transakcji finansowania, 
które mają wesprzeć inwestycje o wartości 375 mld EUR od powstania 
EFIS

OGÓLNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY EBI W 2018 R.  

Do końca 2018 roku  
w ramach programu EFIS 
Grupa EBI zatwierdziła 
finansowanie w wysokości 
70,4 mld EUR oraz 
uruchomiła inwestycje  
o łącznej wartości  
375,5 mld EUR

D O B R E  
P R A K T Y K I  E B I

3,5 mld EUR  
Wsparcie Grupy EBI w obszarze 
innowacji i umiejętności, 
w tym edukacji i infrastruktury 
cyfrowej 

23,3 mld EUR  
Wsparcie Grupy EBI dla MŚP 
i spółek o średniej kapitalizacji 
– największa część pośród 
wszystkich udzielonych kredytów

12,25 mld EUR  
Na wsparcie kluczowej 
infrastruktury w sektorach 
transportowym 
i energetycznym, jak również 
infrastruktury miejskiej

15,15 mld EUR  
Na rzecz projektów 
środowiskowych wspierających 
efektywnie wykorzystanie 
zasobów i zrównoważony 
rozwój. 

A co Polska ma z EBI?
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NOWA  
ROLA POLSKI 
W EBI?

Polska od początku swojego członkowska w UE aktywnie 
uczestniczy w pracach EBI, jak też korzysta ze środków 
przez bank oferowanych. Według danych EBI kredyty 
udzielone Polsce tylko w 2018 r. odpowiadają za 7,5% całego 
finansowania udzielonego przez bank, gdy udziały Polski 
w kapitale EBI wynoszą jedynie ok. 2%. Rola Polski w EBI 
może znacznie wzrosnąć po wyjściu Wielkiej Brytanii w UE. 
Obecnie brytyjski udział w banku to ponad 16%. 

34 Rola Polski w Instytucjach UE  1/2020
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Pierwotnie Polska chciała w znaczący sposób zwiększyć swoje 
udziały przejmując rolę opuszczającej UE Wielkiej Brytanii. W ramach 
kompromisu ustalono, że udziały Wielkiej Brytanii zostaną rozdzielone 
proporcjonalnie pomiędzy pozostałe państwa członkowskie  
(a kapitał będzie uzupełniony z rezerw), natomiast Polsce i Rumunii, 
tuż po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, asymetrycznie zwiększony 
zostanie kapitał. Dzięki tej decyzji Polska podwyższy kapitał w EBI  
o 5 mld 386 mln EUR, podnosząc swój udział kapitałowy do 4,57 proc. 
Zmniejszy tym samym dystans wobec trzech głównych państw w EBI 
- Niemiec, Francji i Włoch, które proporcjonalnie dostają najwięcej 
udziału w spadku po Wielkiej Brytanii.

W WYNIKU BREXIT’U, POLSKA UZYSKA WIĘKSZE  
WPŁYWY I SIŁĘ GŁOSU.

Przeskoczymy z dziewięciu krajów grupy zwanej konstytuantą do grupy 
liczącej trzy kraje, poza nami obejmującej jeszcze Węgry i Chorwację. 
Ma to znaczenie m.in. dla obsadzenia stanowiska jednego z kilku 
wiceprezesów banku. Stanowiska te rotują w ramach konstytuant.  
Im jest ona mniejsza, tym częściej kraj może wyznaczyć swojego 
człowieka do zarządzania EBI.

 ▪ zgodnie z art. 9 Statutu EBI – powstała mniejsza konstytuanta będzie 
mogła, poza jednym stałym dyrektorem w Radzie Dyrektorów, 
delegować dodatkowo jednego z dwóch stałych z dziewiętnastu 
zastępców (obecnie miała prawo do rotacyjnego jednego z czterech 
takich zastępców razem z grupą innych dziewięciu państw);

 ▪ przede wszystkim będzie razem z Węgrami i Chorwacją delegować  
do Komitetu Zarządzającego jednego rotacyjnego członka  
– tradycyjnie jeden stały członek jest nominowany przez każde  
z największych państw członkowskich pod względem ich udziałów 
(Francja, Niemcy, Włochy i Polska w zastępstwie Wielkiej Brytanii)  
– przed zmianami Polska miała prawo do rotacyjnego jednego  
z takich członków razem z grupą innych państw podzielonych na pięć 
grup krajów (tzw. okręgi wyborcze).

Według raportów EBI...

w UE mamy do czynienia 
z bardzo tradycyjnym 
modelem oszczędzania: 
akcje i dłużne papiery 
wartościowe stanowią jedynie 
21% aktywów finansowych 
gospodarstw domowych w UE, 
w porównaniu do 41% aktywów 
w USA.

W Y Z W A N I E  D L A   U E

Nowa rola Polski w EBI?
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10 POMYSŁÓW  
INE DLA POLSKI  
NA NOWE EBI  
W NOWEJ EUROPIE

Realna rola Polski w  Grupie EBI nie  wzroście z  uwagi 
na zwiększenie udziałów, czy wprowadzenie swoich nowych 
przedstawicieli. Nastąpi to  wówczas, gdy zrozumiemy 
specyfikę działania EBI, jego  rolę, możliwości jakie daje 
aktywny w  niej  udział, a  przede wszystkim zaoponujemy 
nowe jej  miejsce w  strukturach UE. Jeszcze bardziej 
odpowiadające potrzebom wszystkich członków UE. 

36 Rola Polski w Instytucjach UE  1/2020
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Grupa EBI, po skutecznym brexicie z końcem stycznia 2020 roku, to Bank 
z  pomysłem na  przyszłość, kreującą ją, a  nie  tylko  odpowiadającą 
na  pojawiające się problemy rozwojowe. Instytucja finansowa, 
rozpędzająca UE, z jeszcze szerszym pakietem narzędzi i usług, realnie 
odpowiadającemu wizowaniom z jakimi zmierza się Europa. 

… EUROPĄ W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, 

… EUROPĄ W ZMIANACH KLIMATYCZNYCH, 

… EUROPĄ Z NIEKONTROLOWANĄ MIGRACJĄ, 

… EUROPĄ ZE STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWEM, 

… EUROPĄ Z OBNIŻAJĄCĄ SIĘ KONKURENCYJNOŚCIĄ  
w relacji do USA i Chin, Europą z narastającymi egoizmami 
narodowymi, społecznymi i gospodarczymi. 

W  takiej Europie najważniejszy prorozwojowy bank UE nie  może być 
samolubny, wąski w  działaniu, niekreatywny, odtwórczy. Obecnie EBI 
pokazuje, że  może być nieszablonowy, jednak to  już  nie  wystarczy, 
a Polska musi nadać nowy impuls tej instytucji. Bez silnego EBI wyzwanie 
zero emisyjności w UE do 2050 roku jest nieosiągalne.

Według  raportów EBI...

aż od 42% do 52%, 
w zależności od regionu, 
miejsc pracy zagrożonych jest 
automatyzacją 

W Y Z W A N I E  D L A   U E

GRUPA EBI MUSI JESZCZE SILNIEJ  
WSPÓŁPRACOWAĆ Z POSZCZEGÓLNYMI  
KRAJAMI I…
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01.
EBI powinien wypracować i  wdrożyć nową wieloletnią strategię 
we  współpracy z  UE, zaś KE powinna odważyć się na  szersze 
włączenie EBI w  kreowanie polityk unijnych, w  tym  przede wszystkim 
we  wzmocnienie Polityki Spójności i  odnowionej Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz Polityki Morskiej i Rybackiej.

Należy rozważyć poszerzenie celów EBI o  nowe obszary wynikające 
ze  wzrostu znaczenia nowych problemów m.in. takich jak migracja, 
starzenia się społeczeństwa czy  zagrożenia cybernetyczne. Skala 
zagrożeń wynikająca z tych zjawisk doprowadzić może do rozpadu UE. 
Trzeba temu zapobiec i uaktywnić więcej narzędzi. 

EBI powinien stać się oranżem Europy w  finansowaniu przewag 
konkurencyjnych oraz niwelowaniu skutków kryzysów gospodarczych 
w poszczególnych obszarach UE. Nowy Subfundusz antykryzysowy EBI 
zasilony powinien zostać z  jednej strony opłatami solidarnościowymi 
w  formie rekompensat niezbędnych do  ograniczenia skutków 
kumulowania korzyści przez  największe gospodarki i  kosztów 
najmniejszych gospodarek strefy euro – 0,1% PKB od 50% najbogatszych 
państw strefy EUR. Kolejnym źródłem opłat powinny być przychody 
z  opłat nakładanych na  ślad CO2 na  produkty i  usługi sprowadzane 
na teren UE.

Nowe Programy EBI powinny zostać zasilone dodatkowymi środkami 
z  podatku cyfrowego nakładanego na  korporacje międzynarodowe 
za korzystanie z danych obywateli UE. Pozyskane środki powinny stać 
się podstawą programów rozwojowych realizowanych przez EBI w takich 
obszarach jak ochrona przed cyberprzestępstwami, inwestycje wobec 
potrzeb starzejącego się społeczeństwa, czy  inwestycji w  kapitał 
społeczny (budowanie zaufania w  Europie, jak też  w  poszczególnych 
krajach UE) i  kapitał ludzki w  Europie (podnoszenie kompetencji 
i dostosowanie do potrzeb gospodarki przemysłu 4.0, cybergospodarki, 
gospodarki srebrnego wieku, gospodarki obiegu zamkniętego, 
gospodarki w transformacji klimatycznej).

EBI powinien stać się kołem zamachowym dla  finansowania badań 
i  rozwoju w  obszarze technologii ograniczających zmiany klimatu 
i  następstwa z  tego wynikające. Subfundusz badań klimatycznych 
finansowany powinien być z  opłat za  ślad CO2 produktów i  usług 
wytwarzanych na terenie UE.
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EBI powinien finansować transformację energetyczną w  całej 
UE, a  przede wszystkim w  krajach mających największe problemy 
wynikające z  obciążeń strukturalnych. Źródłem finansowania 
transformacji energetycznej, w  tym  w  Polsce, powinny być opłaty 
za  produkcję plastiku i  innych produktów chemicznych i  kopalin 
o wysokim negatywnym śladzie środowiskowym, tak powinien powstać 
Subfundusz solidarności na rzecz klimatu.

EBI powinien zaangażować się w  finansowanie projektów zmian 
transformacji społecznych i  gospodarczych, generowania nowych 
pomysłów, badań nad  przyszłością, badań nad  skutkami wdrażanych 
technologii na  społeczeństwa i  gospodarki poszczególnych krajów  
UE i  całej UE. Bank musi stać się ośrodkiem kreacji nowej myśli 
europejskiej. Tym samym EBI powinien zainicjować tworzenie 
nowych sieci kreacji zmian w  UE usytuowane w  ośrodkach 
naukowych, akademickich, parkach technologicznych i  naukowych, 
ale  też  w  administracji publicznej odpowiedzialne za  programy 
rozwojowe w poszczególnych państwach UE.

EBI powinien wytworzyć we współpracy z KE i państwami UE niezależną 
Europejską Agencję Ratingową, która ograniczy negatywne wpływy 
ocen o charakterze spekulacyjnym i uwiarygodni oceny stanu gospodarki 
poszczególnych państw. EBI, poprzez taką agencję ratingową, powinna 
na  zlecenie KE dokonywać przeglądu wydatków w  poszczególnych 
państwach UE oraz finansować projekty ograniczające ciężar 
społeczno-gospodarczy przerostów w  strukturach administracyjnych 
państw UE.  

EBI powinien wraz z  KE zainaugurować Europejską Szkołę Bankową, 
aby  dokonać transformacji w  europejskim systemie bankowym 
eliminując z niego środowiska wprowadzające toksyczne instrumenty 
finansowe i  żerujące na  braku wiedzy ekonomicznej Europejczyków. 
Szkoła powinna budować kompetencje finansowe konsumentów usług 

EBI powinien zainicjować szersze finansowanie projektów 
transgranicznych i  transnarodowych. Projekty powinny wyjść 
poza ramy dotychczasowej interwencji EU. Powinny być swoistymi 
Budżetami Partycypacyjnymi, w ramach, których lokalne społeczności 
w  drodze głosowania na  małe lokalne projekty rozstrzygałyby  
o  kierunku zmian i  szybkości niwelowania ograniczeń. Subfundusz 
współpracy małych ojczyzn pochodziłby z  obligacji emitowanych 
przez  EBI, jego  implementacja pozytywnie ograniczałaby skutki 
niekontrolowanej migracji, ale  też  starzenia się społeczeństwa, 
czy  negatywnego oddziaływania środowiskowego społeczności 
sąsiedzkich.
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GDZIE MOŻNA 
ZNALEŹĆ MATERIAŁY 
I INFORMACJE O EBI?

Wszystkie ujęte w niniejszym opracowaniu informacje o EBI 
pozyskano z  materiałów promocyjnych i  raportów EBI, jak 
też informacji umieszczonej na stronie EBI: 

oraz stronie prezentującej aktywność EBI poprzez 
uruchamianie instrumentów finansowych;

www.eib.org

www.fi-compass.eu
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BIURO EBI W WARSZAWIE: 

Piotr Michałowski 
Dyrektor Biura

Plac Piłsudskiego 1 
00-078 Warszawa
 
tel. 22 310 05 00 
e-mail: warsaw@eib.org

Przy przygotowaniu materiału korzystano przede wszystkim  
z następujących opracowań źródłowych przygotowanych przez EBI:

1.  Accelerating Europe’s transformation, Investment Report 2019/2020, Economics Department (EIB), 2019.

2. EIB operations, Inside the European Union, Annual Report 2018, European Investment Bank, 2019

3 .Grupa EBI w Polsce w 2018 r., EBI, luty 2019 r.

4. Statute and other Treaty provisions, Version dated 1 July 2013, EIB 12/2013.

5. The Governance, EIB 06/2015.



42 Rola Polski w Instytucjach UE  1/2020

.10

AUTORZY

Przewodniczący Rady Programowej INE 
dr Artur Bartoszewicz

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie 
polityki publicznej, w tym m. in. strategii państwa i gospodarki. Ekspert NCBR 
oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Koordynator Projektów INE  
Agata Justyna Kałamucka 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku 
Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Specjalizuje się  
w wykorzystaniu metod ilościowych w zagadnieniach społecznych,  

a szczególnie demograficznych.  
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