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Eiropas Investīciju banka ir Eiropas Savienības institūcija, 
kas izsniedz aizdevumus.

Tā ir pasaulē lielākā daudzpusējā aizdevēja un lielākais 
finansējuma avots klimata politikas jomā.

Mēs palīdzam ekonomikai, radām darbvietas un 
veicinām vienlīdzību.

EIB grupa sastāv no divām daļām — Eiropas Investīciju 
bankas un Eiropas Investīciju fonda. EIF specializējas 
mazo un vidēji liela kapitāla uzņēmumu finansēšanā.

Aplūkojiet šo informāciju, lai iepazītu vienu no 
profesionālākajām attīstības institūcijām pasaulē.



Bankas finansējums 2018. gadā uzlaboja transporta 
pakalpojumus 290 miljoniem pasažieru.
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EUR 230 000 000 000 ieguldīti EIB darbību rezultātā

EUR 64 190 000 000 EIB grupas finansējuma1 

EUR 60 000 000 000 piesaistīti pasaules obligāciju 
tirgos

EUR 23 270 000 000 finansējums mazajiem  
uzņēmumiem

EUR 13 520 000 000 inovācijas veicināšanai

5 000 000 darbvietu nodrošinātas 
mazajos uzņēmumos

854 apstiprināti projekti

29 % EIB finansējuma atbalstīja 
klimata politiku

1 Ar mūsu sniegto finansējumu 64,19 miljardu EUR apmērā 2018. gadā tika atbalstīti 
ieguldījumi aptuveni 230 miljardu EUR vērtībā. EIB parasti nefinansē vairāk par 50  % no 
projekta, lai ar savu iesaistīšanos veicinātu citu institūciju līdzdalību projektu finansēšanā. 



Banka 2018. gadā nodrošināja 15,15 miljardus EUR 
vides aizsardzībai.
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Mūsu prioritāte
Eiropas Investīciju bankas darbības ir vērstas uz četrām 
galvenajām jomām: inovāciju, mazajiem uzņēmumiem, klimatu 
un infrastruktūru.

Mūsu projekti gūst panākumus, apvienojot mūsu ekonomistu, 
inženieru, finanšu analītiķu un klimata speciālistu īpašās 
zināšanas. Turklāt mūsu speciālistu atzinīgais vērtējums veicina 
privātā sektora ieguldījumus. Mēs strādājam visā pasaulē, lai 
uzlabotu cilvēku dzīvi. 2018. gadā mēs 20 miljoniem cilvēku 
nodrošinājām piekļuvi drošākam dzeramajam ūdenim, 
uzbūvējām labākus ceļus miljoniem autobraucēju un uzlabojām 
energoapgādi vairāk nekā 34 miljoniem mājsaimniecību.



Ar EIB atbalstu Kipras Neiroloģijas un ģenētikas 
institūts Nikosijā atjaunoja pētniecības un ārstniecības 
telpas un aprīkojumu.
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Mūsu finansējums un konsultāciju pakalpojumi palīdz 
radīt miljoniem darbvietu un veicina tūkstošiem mazo 
uzņēmumu attīstību. 2018. gadā mēs nodrošinājām 
finansējumu 374 000 mazo uzņēmumu. Banka padara 
Eiropu konkurētspējīgāku, atbalstot progresīvu inovāciju 
un klimata politiku. Mēs 2018. gadā atbalstījām 29 miljonu 
ātrdarbīgu digitālo savienojumu izveidi.

Viens no mūsu instrumentiem ir Eiropas Stratēģisko investīciju 
fonds (ESIF). Tā mērķis ir novērst ievērojamo finansējuma 
trūkumu Eiropā, līdz 2020. gadam nodrošinot ieguldījumus 
500 miljardu EUR apmērā. Līdz 2018. gada beigām EIB grupa 
ESIF ietvaros bija apstiprinājusi 70,4 miljardu EUR finansējumu 
un piesaistījusi ieguldījumus 375,5 miljardu EUR vērtībā.



Metinātājs autobusu montāžas rūpnīcā Senegālā.  
EIB ieguldīja fondā, kas palīdz šim uzņēmumam attīstīties.
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Mūsu klienti
Mēs izsniedzam aizdevumus gan publiskajam, gan 
privātajam sektoram. Atbalstām mazos uzņēmumus 
ar vietējo banku starpniecību un aizdodam līdzekļus 
novatoriskiem jaunuzņēmumiem. Uzņēmumi ar vidēji 
lielu kapitālu var saņemt tiešu atbalstu ieguldījumiem 
pētniecībā un izstrādē. Mēs neaizdodam vairāk par pusi 
no projekta izmaksām, jo vēlamies, lai mūsu aizdevumi 
piesaista finansējumu no privātiem ieguldītājiem un citām 
publiskām finanšu institūcijām.

Banka piedāvā plašu finanšu produktu klāstu ar izdevīgiem 
nosacījumiem. Attiecībā uz konkrētiem projektiem, kas 
sekmē inovāciju un prasmju pilnveidošanu Eiropā, mēs 
varam uzņemties lielāku risku nekā komercbankas. Banka 
arī piedāvā tehnisko palīdzību projektu sagatavošanā un 
īstenošanā.



Banka palīdz tādām pilsētām kā Parīze izmantot 
atjaunojamo enerģiju, sekmēt mobilitāti, kā arī uzlabot 
ceļus un tiltus.
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Mūsu līdzekļi
EIB ir finansiāli neatkarīga. Banka piesaista līdzekļus, 
emitējot obligācijas starptautiskos kapitāla tirgos.

Bankas izcilais kredītreitings ļauj piesaistīt līdzekļus ar 
izdevīgām likmēm. Šie ieguvumi tiek nodoti tālāk mūsu 
klientiem.

Esam viena no videi draudzīgākajām daudzpusējām 
bankām pasaules tirgos. Turklāt mūsu baņķieri izgudroja 
“zaļo obligāciju” tirgu.



Mūsu apņemšanās
• augsti vides un sociālie standarti visās darbībās
• spēcīga pārvaldība, pārredzamība un atbildība
• minimāla ietekme uz vidi



Vairāk informācijas par mūsu piedāvājumu 
meklējiet www.eib.org/products.



Eiropas Investīciju banka
U info@eib.org
www.eib.org
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