
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w generowaniu wzrostu gospodarczego, 
tworzeniu miejsc pracy i zwiększaniu innowacyjności w Europie. MŚP stanowią ponad 90% wszystkich 
przedsiębiorstw i zatrudniają dwie trzecie ludności aktywnej zawodowo. Grupa EBI – w skład której 
wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) – stara się zapewnić 
małym i średnim przedsiębiorstwom lepszy dostęp do finansowania na wszystkich etapach rozwoju, 
oferując w tym celu całą gamę gwarancji i instrumentów kapitałowych dopasowanych do potrzeb tej 
grupy docelowej. Oprócz tego Grupa EBI rozwija współpracę z partnerami na szczeblu krajowym 
i regionalnym, aby ułatwić MŚP dostęp do środków finansowych, a przez to promować innowacyjność, 
konkurencyjność i tworzenie nowych miejsc pracy.

Finansowanie MŚP jako sposób 
na stymulowanie wzrostu 
gospodarczego

W roku 2015  
Grupa EBI 

przeznaczyła 
na pomoc dla 

europejskich MŚP 
i spółek o średniej 

kapitalizacji kwotę 
28,4 mld EUR, 
przyczyniając 

się w ten sposób 
do utworzenia 

i utrzymania 4,1 mln 
miejsc pracy.

 



2 Finansowanie MŚP jako sposób na stymulowanie wzrostu gospodarczego

Sposoby wspierania MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie 
dotkliwie odczuły skutki kryzysu finanso-
wego, który spowodował między innymi 
większe uzależnienie tego typu firm od 
zewnętrznych źródeł finansowania. Jed-
nocześnie w warunkach ścisłej regulacji, 
która zmusza większość instytucji finan-
sowych do obniżania wskaźnika dźwig- 
ni zadłużenia i zmniejszania ekspozyc- 
ji na ryzyko, wiele MŚP ma trudności  
z pozyskaniem finansowania z zewnątrz. 
Problem ten dotyczy zwłaszcza niewiel-
kich przedsiębiorstw typu start-up oraz 
firm, które chcą realizować innowacyjne 
przedsięwzięcia, wchodzić na nowe rynki 
bądź inwestować w handel zagraniczny. 
W związku z tym Grupa EBI nadal kon-
centruje zasadniczą część swojej działal-
ności kredytowej (29% w 2015 roku) na 
zapewnieniu silnego wsparcia dla MŚP 
i jednocześnie dostosowuje swoją ofertę 
produktów do ich konkretnych potrzeb 
w tym trudnym okresie. W tym celu Grupa 
EBI współpracuje z rozległą siecią insty-
tucji finansowych i funduszy inwestycyj-
nych w całej Europie oraz wspiera kredy- 
tami bezpośrednimi przedsiębiorstwa  

o średniej kapitalizacji – szczególnie te 
bardziej innowacyjne.

Kredyt dla MŚP (ang. Loan for SMEs – 
L4SME) jest podstawowym produktem 
EBI ułatwiającym małym i średnim firmom 
dostęp do finansowania. Kredyt ten – przy-
znawany MŚP za pośrednictwem rozległej 
sieci pośredników finansowych – ma na 
celu przede wszystkim zwiększanie dostęp-
ności środków finansowych oraz wspiera-
nie ukierunkowanych inicjatyw, takich jak 
program „Praca dla młodych”, działania na 
rzecz rozwoju rolnictwa, umiędzynarodo-
wienia przedsiębiorstw i zrównoważonego 
rozwoju czy programy mikrofinansowania. 

Europejski Fundusz Inwestycyjny, będący 
częścią Grupy EBI, wspiera inteligentny, 
zrównoważony i zintegrowany rozwój MŚP 
oraz małych spółek o średniej kapitaliza-
cji. W ramach pomocy dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw EFI oferuje całą gamę 
wyspecjalizowanych produktów, które ułat- 
wiają dostęp do finansowania i przyczyniają 
się do promowania przedsiębiorczości i inno-
wacyjności w Europie. Fundusz korzysta 
w tym celu z własnych środków finansowych 
oraz kapitału powierzonego mu przez EBI, 
Komisję Europejską i inne instytucje finan-
sowe lub osoby trzecie. Obszar zaintereso-
wania EFI obejmuje w szczególności transfer 
technologii, kapitał podwyższonego ryzyka, 
kapitał wzrostu, finansowanie typu mezza-
nine i inwestycje o pozytywnych skutkach 
społecznych – w tym mikrofinansowanie. 

W 2015 roku Grupa EBI rozszerzyła rów-
nież współpracę z Komisją Europejską, kon-
tynuując sprawne wprowadzanie w życie 
dotychczasowych mandatów związanæych 
z sektorem MŚP, takich jak realizowana 
w ramach programu Horyzont 2020 inicja-
tywa InnovFin – fundusze unijne dla inno-
watorów, którą zarządzają EBI i EFI, program 
COSME – konkurencyjność dużych przed-
siębiorstw i MŚP oraz realizowana przez EFI 
inicjatywa EaSI – zatrudnienie i innowacje 
społeczne.

Innowacyjne produkty 
wprowadzone na rynek 
w 2015 roku

Rok 2015 był dla Grupy EBI bardzo udany 
pod względem wspierania MŚP. Po pierw-
sze Bank, EFI i Komisja Europejska urucho-
miły w Hiszpanii i na Malcie Inicjatywę 
dla MŚP, której celem jest ożywienie sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw. 
W roku 2016 inicjatywą tą będą stopniowo

Najważniejsze osiągnięcia w roku 2015

•  Rekordowy poziom wsparcia dla MŚP – nowe kredyty o łącznej wartości 
28,4 mld EUR

•  Wsparcie Grupy EBI dla około 240 tys. MŚP zatrudniających w przybliżeniu 
4,1 mln osób

•  Współpraca partnerska z blisko tysiącem pośredników finansowych, takich 
jak banki i firmy leasingowe, instytucje gwarancyjne i mikrokredytowe oraz 
zarządcy funduszy private equity

•  Nowa generacja instrumentów finansowych udostępnianych za 
pośrednictwem wyspecjalizowanych programów tematycznych, takich jak 
InnovFin – fundusze unijne dla innowatorów, COSME – konkurencyjność 
dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz EaSI – zatrudnienie i innowacje 
społeczne

•  Pomyślne uruchomienie Inicjatywy dla MŚP w pierwszych państwach-
beneficjentach we współpracy z Komisją Europejską

•  Uruchomienie w ramach 84 operacji EFI/EFIS środków w wysokości  
25 mld EUR dla 81 tysięcy MŚP

•  Wsparcie Grupy EBI dla 6 tys. MŚP zatrudniających około 280 tys. osób poza 
Unią Europejską

Nasze najważniejsze atuty:

Wszechstronna oferta szeroki wachlarz instrumentów dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb

Funkcja katalizatora przyciąganie dodatkowych inwestycji z sektora 
prywatnego i publicznego

Wiedza specjalistyczna świadczenie usług doradczych i pomaganie partnerom 
w utrzymywaniu wysokich standardów
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Duże wsparcie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw

obejmowane kolejne państwa, takie jak 
Bułgaria, Rumunia, Finlandia i Włochy. 
Przewiduje się, że jej realizacja pozwoli 
wygenerować wsparcie finansowe o war-
tości 3,5 mld EUR w 16 regionach Hiszpa-
nii, a także umożliwi pozyskanie wsparcia 
w wysokości 60 mln EUR dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw na Malcie.

W 2015 roku powstała również nowa, 
wspólna inicjatywa EBI i Komisji Europej-
skiej o nazwie instrument finansowania 
prywatnego na rzecz efektywności ener-
getycznej (PF4EE), której celem jest udzie-
lanie państwom członkowskim pomocy 
w osiąganiu celów w dziedzinie oszczę-
dzania energii zgodnie z założeniami UE 
dotyczącymi energetyki i klimatu. Inicja-
tywa PF4EE, której adresatami są pośred-
nicy finansowi, obejmuje podział ryzyka 
związanego z portfelami kredytów prze-
znaczonych na zwiększanie efektywno-
ści energetycznej oraz możliwość uzy-
skania pomocy technicznej – w obu 
przypadkach w oparciu o środki Komi-
sji Europejskiej i dodatkowe środki EBI. 
Pierwsze umowy zawarto w Czechach, 
Hiszpanii i Francji. Docelowo EBI chce 
udzielać w ramach programu PF4EE kre-
dytów o wartości około 250 mln EUR rocz-
nie. W każdym państwie członkowskim 
wybrany zostanie maksymalnie jeden 

pośrednik finansowy, a łączna liczba 
pośredników wyniesie od 10 do 15.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia i inno-
wacji społecznych (EaSI) jest nowym 
programem unijnym, który ma na celu 
wspieranie trwałego zatrudnienia oraz 
dbanie o należytą i godziwą ochronę 
socjalną. Najważniejsze założenia pro-
gramu to walka z wykluczeniem społecz-
nym i ubóstwem oraz poprawa warun-
ków pracy zgodnie ze strategią Europa 
2020. Gwarancja EaSI bazuje na sukce-
sie wcześniejszego programu – europej-
skiego instrumentu mikrofinansowego 

Progress (EPMF) – realizowanego przez 
EFI w imieniu Unii Europejskiej od 2010 
roku. Podobnie jak w przypadku pozo-
stałych programów EFI nie udziela bezpo-
średniego wsparcia finansowego osobom 
fizycznym ani przedsiębiorstwom. Kredyt 
jest oferowany przez lokalnych pośred-
ników finansowych, takich jak instytucje 
mikrofinansowe i gwarancyjne, agencje 
finansowania odpowiedzialnego społecz-
nie oraz banki. Do końca 2015 roku EFI 
zawarł z pośrednikami finansowymi we 
Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Pol-
sce, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Włoszech 
11 transakcji o łącznej wartości 27,2 mln 

MŚP – fakty i liczby

W roku 2015 EBI: W roku 2015 EFI:

•  udzielił kredytów o łącznej 
wartości 19,8 mld EUR, które 
pozwoliły utworzyć i utrzymać 
ponad 3 mln miejsc pracy 
w europejskich małych 
i średnich przedsiębiorstwach 
oraz spółkach o średniej 
kapitalizacji;

•  przeznaczył ponad 25% 
pomocy finansowej na 
wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw.

•  ułatwił 110 tys. przedsiębiorstw dostęp do  
finansowania i przyczynił się do utrzymania  
ponad 700 tys. miejsc pracy;

•  zaangażował rekordową kwotę 2,2 mld EUR 
w ramach 85 różnych funduszy i uruchomił na 
zasadzie efektu dźwigni dodatkowe inwestycje  
o wartości blisko 10 mld EUR;

•  zaangażował 4,9 mld EUR w gwarancje  
i mikrokredyty, dzięki którym uruchomiono  
inwestycje o wartości przekraczającej  
17 mld EUR.
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EUR – w tym 10 umów dotyczących 
mikrofinansowania oraz jedną umowę 
dotyczącą przedsiębiorczości społecznej.

Wypełnianie luk na rynku 
dzięki EFIS

Małe i średnie przedsiębiorstwa w całej 
Europie mają ograniczony dostęp do 
finansowania, ponieważ instytucje finan-
sowe uznają inwestycje w tego typu pod-
mioty za bardziej ryzykowne niż inwesty-
cje w duże przedsiębiorstwa. W związku 
z tym powołano Europejski Fundusz na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
który skupia się na tym sektorze i działa 
na rzecz szybszego uzdrowienia gospo-
darki unijnej.  Fundusz ten, będący 
wspólną inicjatywą Grupy EBI i Komisji 
Europejskiej, dysponuje gwarancją o war-
tości 16 mld EUR z budżetu Unii Euro-
pejskiej oraz wkładem kapitałowym EBI 
w wysokości 5 mld EUR. Dzięki nim EFIS 
może uruchamiać finansowanie ze środ-
ków prywatnych w celu zmniejszania dys-
proporcji między regionami i przywra-
cania zaufania inwestorów. Działalność 
funduszu, który jest centralnym elemen-
tem trzyletniego planu inwestycyjnego 
dla Europy, przebiega zgodnie z planem: 
w ciągu niecałego roku uruchomiono 
inwestycje pozwalające pozyskać 100 mld 
EUR, co stanowi mniej więcej jedną trze-
cią kwoty docelowej.

O ile program InnovFin jest adresowany 
do MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, 

które dysponują potencjałem w dziedzi-
nie badań, rozwoju i innowacji bądź inwe-
stują w tego rodzaju działania, o tyle celem 
programu COSME jest wspieranie bardziej 
ryzykownych inwestycji w sektorze MŚP. 
Począwszy od 2015 roku programy COSME 
i InnovFin korzystają ze wsparcia w ramach 
EFIS. W 2015 roku gwarancja COSME 
udzielona dzięki wsparciu EFIS umożliwiła 
na przykład podpisanie umowy między 
EFI a bankiem KfW, na mocy której przed-
siębiorstwa typu start-up w Niemczech 

otrzymają do 2018 roku kredyty o łącznej 
wartości 1 mld EUR. Z oferty może skorzys- 
tać ponad 20 tys. niemieckich przedsię-
biorstw typu start-up.

Mikrokredyty pomagające 
uchodźcom rozpocząć  
nowe życie

Europa ma obecnie do czynienia  
z największą falą migracji od końca  
II wojny światowej. Aby pomóc naszemu

EFIS w każdym zakątku Europy

W sierpniu 2015 roku EFI podpisał w Czechach umowę dotyczącą kontrgwarancji dla 
gwarancji udzielanych przez czeski państwowy bank rozwoju ČMZRB z siedzibą w Pradze. 
Do końca 2015 roku ČMZRB udzielił gwarancji dotyczących kredytów dla 400 małych 
przedsiębiorstw. „To był znakomity rok” – powiedział Lubomir Rajdl, zastępca dyrektora 
generalnego ČMZRB. „ Wszystko dzięki gwarancji COSME wspartej środkami z EFIS”. Rajdl 
przewiduje, że w kolejnych dwóch latach program umożliwi udzielenie kredytów o war-
tości 160 mln EUR, z których skorzysta 1400 małych przedsiębiorstw.

Jedna z pierwszych gwarancji udzielonych przez ČMZRB dotyczyła kredytu w wyso-
kości 92 500 EUR dla firmy OVEX Plus, która zajmuje się gospodarowaniem odpadami 
w Ostrawie – trzecim co do wielkości mieście Czech. Dzięki kredytowi i środkom własnym 
firma OVEX zakupiła nową technologię umożliwiającą bezpyłowe składowanie popiołu 
wytwarzanego przez firmy z branży energetycznej, górniczej i metalurgicznej na terenie 
Moraw i Śląska. Technologia ta ma szczególne znaczenie w regionie, w którym produkcja 
przemysłowa wywiera niekorzystny wpływ na jakość powietrza. „Dzięki tej technologii 
możemy trwale i skutecznie umocnić swoją pozycję na rynku energetycznym” – powie-
dział Miroslav Olszovy, dyrektor wykonawczy w firmie OVEX. „Nowa technologia ma też 
pozytywny wpływ na środowisko, co jest bardzo ważne, szczególnie dla naszego regionu”.

Pierwsza transakcja z udziałem EFIS  
zawarta przez EBI w Grecji

W maju 2016 roku EBI podpisał ze spółką Creta Farms SA umowę o finan-
sowanie na sumę 15 mln EUR. W ten sposób zawarta została pierwsza 
w Grecji transakcja objęta wsparciem z budżetu UE udzielanym w ramach 
EFIS. Strategia spółki-beneficjenta obejmuje tworzenie nowych linii pro-
duktów w branży wędliniarskiej i nabiałowej. Przewiduje się, że dzięki 
kredytowi powstanie ponad 100 nowych miejsc pracy.

W tym samym tygodniu EFI również zawarł w Grecji swoją pierwszą trans-
akcję objętą wsparciem EFIS. Zgodnie z umową opiewającą na 20 mln 
EUR grupa ProCredit będzie udzielać kredytów innowacyjnym firmom  
z sektora MŚP. Łączna wartość kredytów EBI w Grecji wynosi obecnie 
około 18 mld EUR, co stanowi w przybliżeniu 10% PKB tego państwa.
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Duże wsparcie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw

kontynentowi w uporaniu się z kryzy-
sem i zademonstrować swoją solidarność 
z potrzebującymi, Grupa EBI – mająca 
wieloletnie doświadczenie w dziedzinie 
mikrofinansowania – oferuje mikrokre-
dyty, które mają pomóc uchodźcom 
w rozpoczęciu nowego życia w Europie 
i przyspieszyć ich integrację społeczną.

Uchodźcy otrzymujący niezbędną pomoc 
finansową przyczyniają się do rozwoju 
swojej nowej społeczności poprzez two-
rzenie miejsc pracy i zwiększanie różno-
rodności kulturowej. Tak było w przy-
padku Saida al-Obaidiego – studenta 
studiów inżynierskich z Iraku, który trafił 
jako uchodźca do Belgii i postanowił zało-
żyć tam firmę naprawiającą laptopy. Banki 
odmówiły mu kredytu w wysokości 3 tys. 
EUR, którego potrzebował, aby wynająć 
lokal. Udał się więc do brukselskiej agencji 
microStart, która oferuje kredyty dla firm 
już od kwoty 500 EUR. Dzięki kilku kredy-
tom udzielonym przez microStart oraz 
własnej ciężkiej pracy al-Obaidi prowa-
dzi dziś dobrze prosperujący warsztat na 
Boulevard Anspach w centrum Brukseli. 
„W firmie microStart pracują bardzo życz-
liwi ludzie. Czułem, że są po mojej stronie, 
zanim jeszcze przyznali mi kredyt”.

„Z kulturowego, gospodarczego i społecz-
nego punktu widzenia uchodźcy są szansą 
dla europejskich gospodarek” – powie-
dział Patrick Sapy, dyrektor spółki micro-
Start, która pomogła Saidowi al-Obai- 
diemu sfinansować otwarcie warsztatu 

naprawiającego laptopy w Brukseli. 
„Dobrym sposobem na skuteczną inte-
grację społeczną i finansową jest pomoc 
w otwarciu małej firmy”.

EFI rozszerzył w 2015 roku swój pro-
gram mikrofinansowania, podpisując  
z sześcioma instytucjami mikrokredyto-
wymi w całej Europie umowy gwaran-
cyjne pozwalające uruchomić kredyty  
o wartości 237 mln EUR dla 20 tys. małych 
firm.  Z uwagi na duży napływ uchodź-
ców z Bliskiego Wschodu i wzmożony 

ruch pracowników szukających stabilnych 
źródeł dochodów wewnątrz Unii Euro-
pejskiej kredyty te mają coraz większe 
znaczenie dla przyszłości gospodarczej 
naszego kontynentu.

Wielka Brytania – lokalna firma na globalnym rynku

Rodzinna firma Vickers Laboratories powstała w 1969 roku i początkowo zajmowała się pro-
dukcją chemikaliów. W 1995 roku przedsiębiorstwo rozszerzyło swoją działalność, przeno-
sząc się z pierwotnej siedziby w Burley-in-Wharfedale do specjalnie wybudowanego obiektu 
w Leeds, obejmującego również zakład produkcyjny i biura. Dzięki kredytowi EBI w wyso-
kości 160 tys. GBP firma mogła po raz kolejny zwiększyć moce wytwórcze poprzez zakup 
dwóch nowych instalacji produkcyjnych.

Dyrektor zarządzający Steve Foster następująco opisał wpływ transakcji na działalność firmy 
zatrudniającej obecnie 31 osób: „Dzięki kredytowi EBI mamy teraz znakomitą organizację 
pracy. Zyskaliśmy też możliwość zwiększenia mocy wytwórczych o kolejne 30% i ze spoko-
jem patrzymy w przyszłość. Bez kredytów i inwestycji nie mielibyśmy szans na rozszerzenie 
działalności. Mała firma musi być bardzo dynamiczna i elastyczna, a dodatkowe środki oczy-
wiście pomogły nam dołączyć do grona światowej klasy producentów”.

Innowacje ratujące życie

Instrument finansowy InnovFin na rzecz zwalczania chorób zakaźnych powstał w celu 
finansowania wczesnych, obarczonych dużym ryzykiem etapów prac nad szczepion-
kami, terapiami i wyrobami medycznymi. Pierwszym kredytem udzielonym w ramach 
tego instrumentu był kredyt w wysokości 10 mln EUR dla szwedzkiej firmy Cavidi, która 
pracuje nad urządzeniem monitorującym stan zdrowia osób chorych na AIDS pod kątem 
ewentualnego uodpornienia na podawane leki. Urządzenie o nazwie Ziva – sklasyfiko-
wane przez firmę jako „monitor obciążenia wirusowego” – trafi na rynek pod koniec 2016 
roku. Spośród 35 mln osób zarażonych wirusem HIV na całym świecie aż 34 mln to miesz-
kańcy biednych krajów, w których nie ma specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego nie-
zbędnego do monitorowania leków na AIDS.

„Osoby te nie mają po prostu dostępu do diagnostyki” – powiedział Andrew Oldfield, 
dyrektor firmy Cavidi. Wkrótce nawet pielęgniarka w oddalonej od cywilizacji poradni 
będzie mogła pobrać próbkę krwi, umieścić ją w urządzeniu Ziva i uzyskać wynik. „Jeste-
śmy małą firmą oferującą nowatorską technologię, dlatego wsparcie EBI miało dla nas 
kluczowe znaczenie” – dodał Oldfield. „Teraz mamy duże szanse wprowadzić produkt na 
rynek i naprawdę pomóc potrzebującym”.
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Wspieranie firm jednoosobowych

Dzięki kredytowi w wysokości 15 tys. EUR udzielonemu przez MicroBank – bank 
partnerski EBI – mieszkająca w Bilbao projektantka wnętrz Elisabete Azkoaga 
mogła spełnić swoje marzenie i zaprezentować własne koncepcje stylistyczne 
szerszej grupie odbiorców.

Po dwóch latach ciężkiej pracy w warunkach domowych Elisabete chciała roz-
szerzyć prowadzoną działalność, ale nie dysponowała niezbędnymi środkami 
finansowymi. Jej firma – Azkoaga Interiorismo – oferuje usługi projektowania 
wnętrz z wykorzystaniem używanych mebli i przedmiotów zaprojektowanych 
w Afryce, pozyskiwanych dzięki lokalnym projektom. „Gdy podjęłam decyzję 
o otwarciu sklepu, opowiedziałam o moich planach koleżance. Wspomniałam 
też, że będę musiała wziąć kredyt. Koleżanka uznała, że najlepiej będzie złożyć 
wniosek o kredyt z MicroBanku, który korzysta ze wsparcia Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Jestem szczęśliwa, ponieważ od momentu ukończenia studiów 
na kierunku projektowania wnętrz chciałam być swoim własnym szefem i robić 
to, na co mam ochotę” – powiedziała Elisabete Azkoaga.

EBI od dawna współpracuje z MicroBankiem – bankiem z grupy La Caixa specja-
lizującym się w mikrofinansowaniu. Środki EBI są wykorzystywane do udzielania 
kredytów na atrakcyjnych warunkach mikroprzedsiębiorstwom i przedsiębior-
stwom typu start-up w całej Hiszpanii.

Odbudowa regionu Emilia-Romania po klęsce żywiołowej

Spółka Borghi Imballaggi Srl działa w branży opakowań z tektury falistej już 
od około 40 lat. W 2012 roku – podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw na 
terenie Emilii-Romanii – ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi, ale jej właści-
ciele byli zdeterminowani, aby wziąć udział w odbudowie lokalnej gospodarki. 
W tym celu postawili na pierwszym miejscu innowacyjność i wzrost. Bank 
partnerski EBI w tym regionie – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – udzielił 
firmie Borghi kredytu w wysokości 550 tys. EUR na zakup supernowoczesnej 
trzeciej linii produkcyjnej. Transakcja ta przyniosła spółce znaczne korzyści: 
zatrudniono trzech nowych pracowników i zakupiono nowy budynek, który 
ma zastąpić obiekty uszkodzone przez trzęsienie ziemi.

Przypadek spółki Borghi nie jest wcale odosobniony, jeśli chodzi o propago-
wanie spójności społecznej w regionie po kataklizmie z 2012 roku. Kolejnym 
przykładem jest przedsiębiorstwo rolnicze Il Raccolto Soc. Coop. Agricola, 
które zajmuje się uprawą roślin zbożowych (w tym także jęczmienia, kuku-
rydzy i sorgo) oraz soi i słoneczników. Firma ta również otrzymała za pośred-
nictwem współpracującego z EBI banku Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
kredyt w wysokości 400 tys. EUR z przeznaczeniem na użyźnianie gleby oraz 
utrzymywanie opłacalności zbiorów w celu zwiększania rentowności. Inwesty-
cja posłużyła do wdrożenia innowacyjnego systemu nawożenia i nawadnia-
nia, zapewnienia dużej wydajności produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu 
stosowania nawozów chemicznych, łagodzenia skutków zmian klimatycznych 
i tworzenia dodatkowych miejsc pracy.
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Duże wsparcie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw

Priorytety na przyszłość

Wspieranie finansowania na rzecz sektora MŚP jest kluczowym 

priorytetem polityki Grupy EBI. Nasze priorytety na najbliższe lata to:

•  ułatwienie mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim 

przedsiębiorstwom oraz spółkom o średniej kapitalizacji dostępu do 

kredytów pośrednich i produktów z elementami podziału ryzyka za 

pośrednictwem szerokiej gamy pośredników finansowych;

•  dalsze eliminowanie konkretnych luk rynkowych w zakresie 

finansowania na rzecz MŚP i spółek o średniej kapitalizacji między 

innymi poprzez wdrażanie nowych instrumentów finansowych UE 

w kontekście wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020;

•  reagowanie na zmieniające się priorytety polityki unijnej, takie 

jak zatrudnienie młodzieży, zwiększanie konkurencyjności czy 

umiędzynarodowienie MŚP;

•  zacieśnianie współpracy z Komisją Europejską, państwami 

członkowskimi i publicznymi instytucjami promocyjnymi.

Miejsca pracy dla młodych ludzi 
w przemyśle elektromaszynowym

Firma Ecos Choceň od ponad 20 lat produkuje 
podzespoły dla branży motoryzacyjnej – głów-
nie części do autobusów – w fabryce położonej 
o godzinę drogi od Pragi. Kredyt ze środków EBI 
uzyskany za pośrednictwem banku Komercni 
Banka umożliwił przedsiębiorstwu realizację pla-
nów rozwojowych.

Ecos Choceň to prywatna, rodzinna firma działa-
jąca w sektorze przemysłu elektromaszynowego. 
Zaczynała działalność w wynajętym lokalu z 10 
pracownikami, a obecnie dysponuje obiektami 
produkcyjnymi i magazynowymi o powierzchni 
10 tys. m² oraz zatrudnia łącznie 275 osób. Obok 
produkcji podzespołów samochodowych Ecos  
Choceň oferuje również całą gamę usług  
z zakresu projektowania konstrukcji oraz wytwa-
rzania i kompletowania produktów. Usługi te są 
oferowane na rynku lokalnym i na eksport do 
innych państw Unii Europejskiej.

Aby utrzymać konkurencyjność, firma Ecos 
Choceň musiała rozszerzyć swoją działalność 
i wprowadzić nowe technologie. Dzięki polityce 
kadrowej otwartej na młodych pracowników 
przedsiębiorstwo uzyskało za pośrednictwem 
banku Komercni Banka kredyt ze środków EBI 
w wysokości 737 572 EUR z przeznaczeniem 
na realizację planów rozwojowych. Kredyt ten 
został udzielony w ramach inicjatywy „Praca 
dla młodych”, która przewiduje udzielanie 
pomocy finansowej małym firmom zatrudnia-
jącym osoby poniżej 29. roku życia, oferującym 
programy kształcenia zawodowego lub staże 
zawodowe bądź współpracującym ze szkołami 
i uczelniami technicznymi.



Wsparcie EBI dla lokalnych przedsiębiorstw 
w Ghanie

W maju 2015 roku EBI wyraził zgodę na udzielenie bankowi 
uniBank Ghana kredytu w wysokości 10 mln EUR na wspie-
ranie prywatnych przedsiębiorstw w całej Ghanie i stymulo-
wanie dalszego rozwoju tamtejszego sektora finansowego. 
Powyższa linia kredytowa jest już trzecią taką linią dostępną 
w ramach uruchomionego w 2013 roku instrumentu o war-
tości 80 mln EUR, którego celem jest zwiększanie dostępno-
ści finansowania dla firm działających w Ghanie. Poprzednie 
linie kredytowe zostały udostępnione w ramach instrumentu 
EBI bankom Société Générale Ghana i Ecobank Ghana. Korzy-
stając z nowej linii kredytowej, uniBank Ghana może udzielać 
kredytów z okresem spłaty wynoszącym maksymalnie osiem 
lat – dużo dłuższym niż w przypadku standardowo dostęp-
nych kredytów. Dzięki temu w pięciu firmach będących doce-
lowymi beneficjentami powstało już 138 miejsc pracy.

Kredyty pośrednie udzielane w ramach szerszego instru-
mentu finansowego EBI umożliwiły inwestycje w rolnictwo, 
produkcję, budownictwo, transport, szkolnictwo i opiekę 
zdrowotną. Finansowanie ze środków EBI nadało większego 
impetu długoterminowym inwestycjom realizowanym przez 
ghańskie przedsiębiorstwa, a nowe możliwości biznesowe 
przyczyniły się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy na niezwykle prężnym afrykańskim rynku.

Duże wsparcie  
dla małych i średnich przedsiębiorstw
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Najważniejsze informacje o Grupie EBI
W skład Grupy EBI wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

EBI jako bank Unii Europejskiej zapewnia długoterminowe 
wsparcie  f inansowe dla  rzetelnie  prz ygotowanych, 
zrównoważonych inwestycji przyczyniających się do realizacji 
celów polityki unijnej w Europie i poza nią. Bank będący 
własnością 28 państw członkowskich UE jest największym na 
świecie wielostronnym kredytodawcą i kredytobiorcą.

EFI jest największą w Europie instytucją oferującą wsparcie 
w postaci finansowania podwyższonego ryzyka dla sektora 
MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

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

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

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

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank
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