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Evropska investicijska banka je posojilna veja  
Evropske unije.

Smo največji večstranski posojilodajalci in financerji 
podnebnih ukrepov na svetu.

Pomagamo gospodarstvu, ustvarjamo delovna mesta in 
podpiramo enakost.

Skupino EIB sestavljata dve ustanovi: Evropska 
investicijska banka in Evropski investicijski sklad. EIF je 

specializiran za financiranje majhnih in midcap podjetij.

Prelistajte brošuro in spoznajte eno najbolj dovršenih 
razvojnih ustanov na svetu.



EIB je s svojim financiranjem v letu 2018 izboljšala 
prometne storitve za več kot 290 milijonov potnikov.
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230.000.000.000 € naložb je s svojimi 
dejavnostmi podprla EIB

64.190.000.000 € sredstev je zagotovila  
skupina EIB1 

60.000.000.000 € zbranih na globalnih 
obvezniških trgih

23.270.000.000 € sredstev za majhna podjetja

13.520.000.000 € za spodbujanje inovacij

5.000.000 podprtih delovnih mest  
v majhnih podjetjih

854 podpisanih projektov

29 % financiranja EIB za  
podnebne ukrepe

1 V letu 2018 smo s 64,19 milijarde EUR financiranja podprli za okrog 
230 milijard EUR naložb. EIB praviloma krije največ polovico projektnih stroškov,  
s tem pa druge ustanove spodbuja k sofinanciranju.



Banka je v letu 2018 za varstvo okolja 
namenila 15,15 milijarde EUR.
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Naša prednostna 
področja
Evropska investicijska banka se osredotoča na štiri 
prednostna področja: inovacije, majhna podjetja, podnebje 
in infrastrukturo.

Kombinacija strokovnih znanj naših ekonomistov, 
inženirjev, finančnih analitikov in podnebnih specialistov 
je zagotovilo za uspeh naših projektov. Poleg tega projekti, 
ki jih odobrijo naši specialisti, pritegnejo več naložb iz 
zasebnega sektorja. S svojim delom izboljšujemo življenje 
ljudi po vsem svetu. V letu 2018 smo povečali varnost 
pitne vode za 20 milijonov ljudi, zgradili boljše ceste za 
milijone voznikov in pripeljali električno energijo do več 
kot 34 milijonov gospodinjstev.



Ciprski inštitut za nevrologijo in genetiko v Nikoziji 
je s pomočjo EIB prenovil svoje raziskovalne in 
bolnišnične zmogljivosti.
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S financiranjem in svetovanjem podpiramo na milijone 
delovnih mest in tisočim majhnih podjetij pomagamo 
k uspešnemu poslovanju. V letu 2018 smo zagotovili 
financiranje za 374.000 majhnih podjetij. Podpiramo 
vrhunske inovacije in podnebne ukrepe, s tem pa 
krepimo konkurenčnost Evrope. V letu 2018 smo podprli 
29 milijonov digitalnih povezav visokih hitrosti.

Med našimi instrumenti je tudi Evropski sklad za 
strateške naložbe (EFSI). Do leta 2020 bo omogočil za 
500 milijard EUR naložb in tako premostil veliko naložbeno 
vrzel v Evropi. Skupina EIB je do konca leta 2018 v okviru 
EFSI odobrila za 70,4 milijarde EUR financiranja in tako 
omogočila za skupaj 375,5 milijarde EUR naložb.



Varilec v tovarni avtobusov v Senegalu. EIB je vložila 
v sklad, ki podjetju pomaga pri uspešnem poslovanju.
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Naše stranke
Posojamo tako javnemu kot zasebnemu sektorju. Prek 
lokalnih bank podpiramo majhna podjetja in posojamo 
inovativnim zagonskim podjetjem. Midcap podjetja, ki 
potrebujejo sredstva za naložbe v raziskave in razvoj, pa 
lahko podpremo neposredno. S posojili krijemo največ 
polovico projektnih stroškov, saj želimo k financiranju 
pritegniti zasebne vlagatelje in druge javne finančne 
ustanove.

Banka ponuja širok nabor finančnih produktov pod 
ugodnimi pogoji. Ko gre za projekte, ki podpirajo 
inovacije in znanja v Evropi, prevzemamo večja tveganja 
kot poslovne banke. Ponujamo tudi tehnično pomoč pri 
pripravi in izvedbi projektov.



Banka mestom, kot je Pariz, pomaga izkoriščati 
obnovljivo energijo, izboljševati mobilnost ter 
posodabljati ceste in mostove.
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Naši viri
EIB je finančno neodvisna, kar pomeni, da sredstva zbira  
z izdajanjem obveznic na mednarodnih kapitalskih trgih.

Zaradi svoje odlične bonitetne ocene lahko sredstva 
zbiramo pod ugodnimi pogoji, te pa nato prenašamo na 
naše stranke.

Smo eden največjih in najbolj zelenih večstranskih 
izdajateljev na svetovnih trgih – trg »zelenih obveznic« so 
ustvarili ravno naši bančniki.



Naše zaveze
• visoki okoljski in socialni standardi v vseh dejavnostih
• dobro upravljanje, preglednost in odgovornost
• čim manjši okoljski odtis



Za več informacij o naši ponudbi obiščite 
www.eib.org/products.



Evropska investicijska banka
U info@eib.org
www.eib.org
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