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Evropská investiční banka je úvěrovou institucí  
Evropské unie.

Jsme největším mnohostranným poskytovatelem úvěrů 
na světě a největším zdrojem finančních prostředků  

v oblasti ochrany klimatu.

Pomáháme hospodářství, vytváříme pracovní místa  
a podporujeme rovnost.

Skupina EIB se skládá ze dvou částí: Evropské investiční 
banky a Evropského investičního fondu.  

EIF se specializuje na poskytování finančních prostředků 
malým podnikům a společnostem se střední  

tržní kapitalizací.

Prolistujte si tuto brožurku a seznamte se s jednou  
z nejefektivnějších rozvojových institucí na světě.



Financování banky v roce 2018 zlepšilo 
kvalitu dopravy pro 290 milionů cestujících.
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230 000 000 000 EUR investice, které podpořila EIB 
svou činností

64 190 000 000 EUR financování skupiny EIB1 

60 000 000 000 EUR částka získaná na globálních 
dluhopisových trzích

23 270 000 000 EUR finanční prostředky pro menší 
podniky

13 520 000 000 EUR investice do inovací

5 000 000 zachovaná pracovní místa v 
menších podnicích

854 podepsané projekty

29 % podíl financování EIB směřující 
do ochrany klimatu

1 Finanční prostředky ve výši 64,19 mld. EUR, které jsme poskytli v roce 2018, zajistily 
podporu investicím ve výši cca 230 mld. EUR. Finanční podpora EIB zpravidla nepřesahuje 
50 % hodnoty projektu a naše účast tak motivuje další instituce, aby se zapojily do 
financování jednotlivých projektů.  



V roce 2018 poskytla banka částku ve výši 
15,15 mld. EUR na ochranu životního prostředí.
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Naše priorita
Evropská investiční banka se soustřeďuje na čtyři oblasti: 
inovace, malé podniky, klima a infrastrukturu.

Za úspěchem našich projektů stojí znalosti a zkušenosti 
našich ekonomů, inženýrů, finančních analytiků a odborníků 
na otázky klimatu. Souhlasné stanovisko našich odborníků 
také láká k investicím další subjekty ze soukromého sektoru. 
Po celém světě se snažíme zlepšovat životy lidí. V roce 2018 
jsme zajistili bezpečnější pitnou vodu pro 20 milionů lidí, 
postavili jsme lepší silnice pro miliony řidičů a přivedli jsme 
elektřinu do více než 34 milionů domácností.



Kyperský institut neurologie a genetiky v Nikósii 
zmodernizoval s pomocí EIB svá výzkumná  
a léčebná zařízení.
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Naše financování a poradenství podporuje miliony 
pracovních míst a pomáhá vzkvétat tisícům malých 
podniků. V roce 2018 jsme zajistili financování pro 374 000 
malých společností. Podporujeme nejmodernější inovace 
a opatření v oblasti klimatu, čímž přispíváme k vyšší 
konkurenceschopnosti Evropy. V roce 2018 jsme financovali 
29 milionů vysokorychlostních digitálních přípojek.

Jedním z nástrojů, které využíváme, je Evropský fond pro 
strategické investice. Jeho cílem je do roku 2020 zajistit 
investice ve výši 500 mld. EUR a překlenout tak velkou 
investiční mezeru v Evropě. Do konce roku 2018 schválila 
skupina EIB v rámci programu ESFI financování v objemu 
70,4 mld. EUR a zmobilizovala celkové investice ve výši 
375,5 mld. EUR.



Svářeč v závodě na montáž autobusů v Senegalu.  
EIB investovala do fondu, který přispívá k úspěšnému 
rozvoji tohoto závodu.
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Naši klienti
Poskytujeme úvěry veřejnému i soukromému sektoru. 
Podporujeme malé společnosti prostřednictvím místních 
bank a poskytujeme prostředky inovativním začínajícím 
podnikům. Společnosti se střední tržní kapitalizací 
mohou získat přímou podporu na investice do výzkumu  
a vývoje. Financujeme nanejvýš polovinu nákladů projektu, 
protože chceme, aby naše úvěry dále přilákaly investice 
soukromých investorů a jiných veřejných finančních institucí.

Banka nabízí širokou škálu finančních produktů za 
výhodných podmínek. U některých projektů, které 
podporují inovace a dovednosti v Evropě, přebíráme větší 
riziko než obchodní banky. Nabízíme také technickou 
pomoc s přípravou a realizací projektů.



Banka pomáhá městům, jako je Paříž, využívat energii 
z obnovitelných zdrojů, zlepšovat mobilitu  
a modernizovat silnice a mosty.
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Naše zdroje
EIB je finančně nezávislá. Finanční prostředky získáváme 
prostřednictvím emisí dluhopisů na mezinárodních 
kapitálových trzích.

Náš vynikající úvěrový rating nám dovoluje získávat 
prostředky s příznivými úrokovými sazbami. Tyto výhody 
předáváme dál našim klientům.

Jsme jednou z nejekologičtěji zaměřených mnohostranných 
bank na globálních trzích. Naši bankéři vymysleli trh 
„zelených dluhopisů“.



Naše závazky
• přísné environmentální a sociální normy ve všech činnostech
• řádná správa, transparentnost a odpovědnost
• minimální environmentální stopa



Více informací o naší nabídce získáte na 
www.eib.org/products.



Evropská investiční banka
U info@eib.org
www.eib.org
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