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Od čisté energie v Estonsku po pitnou vodu v Lesothu 
nebo kvalitnější nemocnici v Chorvatsku – Evropská in-
vestiční banka každoročně zlepšuje životy milionů lidí. 

Jako evropská klimatická banka pomáháme světu plnit 
Pařížskou dohodu a cíle v oblasti udržitelného rozvoje. 
Náš závazek je v příštím desetiletí zmobilizovat investice 
do ochrany klimatu ve výši 1 bilionu EUR.

Od roku 1958 jsme poskytli úvěry a odborné poradenství 
pro tisíce projektů ve více než 160 zemích. Do budouc-
nosti Evropy investujeme ve spolupráci s Evropskou ko-
misí a mnoha dalšími institucemi. 

Jako největší a nejvíce ekologicky orientovaný mno-
hostranný poskytovatel úvěrů pomáháme ekonomikám 
prosperovat, vytvářet pracovní místa a podporovat rov-
nost. Svoji práci měříme podle toho, nakolik je prospěšná 
pro společnost, neboť za každou investicí stojí snaha o 
zlepšení kvality života.



Nová nemocnice Matky a dítěte v chorvatské  
Rijece slouží oblasti s 600 000 obyvatel. Dostalo  
se jí podpory v podobě úvěru od EIB spolu  
s poradenstvím poskytovaným EIB a Evropskou komisí.



Naše působení v roce 
2019

280 miliard EUR  investice, které podpořila EIB svou 
činností

72,2 miliard EUR  financování skupiny EIB

1 095 podepsané projekty

50,3 miliardy EUR  získáno na dluhopisových trzích 

Více než 25 miliard EUR  pro menší podniky

Více než 19 miliard EUR  na ochranu klimatu

Více než 16 miliard EUR  na ochranu životního prostředí 

Více než 14 miliard EUR  na podporu inovací

4,4 milionu počet pracovních míst  
zachovaných v malých podnicích

10 milionů  počet osob, které pijí bezpečnější 
vodu 

12 milionů  počet osob, kterým se dostává 
lepší zdravotní péče 

7,4 milionu  počet domácností zásobovaných 
elektřinou 

117 milionů  počet osob, které získaly lepší 
mobilní připojení 

631 milionů  nárůst počtu jízd hromadnou 
dopravou

1,7 milionu počet osob vystavených nižšímu 
riziku záplav

5,1 milionu m2  energeticky úsporné budovy



Projekty podpořené EIB v roce 2019 vyrobí 
13 177 MW energie, což postačuje  
k zásobování 7,4 milionu domácností.



Klima
Klima je pro naši generaci největší výzvou. Od něj se bu-
dou odvíjet životní podmínky a délka života našich dětí. 
Naše cíle v oblasti energetiky a ochrany klimatu přitom 
vytyčují nové standardy v Evropě i mimo ni. V blízké bu-
doucnosti přestaneme podporovat fosilní paliva a vyčle-
níme 50 % našich investic na ochranu klimatu a udržitel-
nost.

Pomáháme řešit dopady klimatických změn na zranitelné 
skupiny obyvatel, chránit biodiverzitu a podporovat udr-
žitelné zemědělství. Chráníme také přírodní zdroje a zajiš-
ťujeme bezpečné životní prostředí pro budoucí generace.  
Ve všech činnostech se řídíme klimatickými ohledy.  
Každý námi podporovaný projekt v oblasti inovací, malých  
podniků a infrastruktury musí odpovídat našim cílům  
v oblasti ochrany klimatu. 



Estonská společnost Elcogen dodává  
s podporou EIB na trh účinnou a čistou 
elektřinu z palivových článků.



Inovace
Inovace zajišťují konkurenceschopnost Evropy a vytvářejí 
hodnotná pracovní místa. Skupina EIB umožňuje evrop-
ským společnostem vytvářet nejmodernější technologie. 
Špičkové nápady proměňujeme v podnikatelský úspěch.

Banka podporuje rozsáhlý výzkum a vývoj i malé specia-
lizované firmy. Naše investice do odvětví, jako jsou tele-
komunikace, letecká doprava, lékařství a digitalizace, jsou 
„důkazem kvality“, který přiláká další finanční prostředky 
ze soukromého sektoru.

Inovace podporujeme v mnoha jejich fázích. Díky úvěrům 
od Evropské investiční banky mohou univerzity budovat 
a rozšiřovat svá výzkumná zařízení a začínající společnosti 
(tzv. start-upy) mají možnost nabírat nové zaměstnance 
a zkvalitňovat své vybavení. Podporujeme nové nápady, 
díky nimž bude svět lepším místem k životu.



V Itálii zajišťuje průkopnický projekt EIB a 
společnosti Unicredit podporu pro několik set 
inovativních podniků řízených ženami. 



Inkluze
Banka nabízí širokou škálu finančních produktů za vý-
hodných podmínek. Poskytujeme úvěry veřejnému i sou-
kromému sektoru. Posilujeme malé podniky a mladé lidi. 
Podporujeme ženy-podnikatelky tím, že jim poskytujeme 
přístup k úvěrům a vedoucím pozicím. Nízkopříjmovým 
skupinám obyvatel, osobám samostatně výdělečně čin-
ným a mikropodnikům nabízíme možnost finančního a 
obchodního poradenství. Dbáme na to, aby nikdo nezů-
stával pozadu.

EIB poskytuje úvěry vždy maximálně na polovinu nákladů 
projektu. Tímto způsobem posilujeme zapojení soukro-
mého sektoru a zvyšujeme hodnotu investic do projektů. 
Pro úspěch projektů nabízíme také technickou pomoc.



Rozvojový projekt EIB v africkém Lesothu 
přináší čistou pitnou vodu a hygienická 
zařízení pro 300 000 lidí v mnoha nížinných 
oblastech.



Udržitelnost 
EIB získává finanční prostředky emisemi dluhopisů na 
mezinárodních kapitálových trzích. Díky vynikajícímu 
úvěrovému ratingu získáváme finanční prostředky při 
výhodných sazbách. Tyto výhody přenášíme dál na své 
klienty.  

Naši odborníci na kapitálový trh vytvořili a rozvinuli trh 
s tzv. zelenými a udržitelnými dluhopisy. V současnosti 
jsme největším nadnárodním emitentem zelených dluho-
pisů. Tyto dluhopisy podporují obnovitelné zdroje ener-
gie, úsporu energie, čistou vodu a hygienické podmínky. 
Umožňujeme fungování udržitelného financování. 



Závazky
Jsme transparentní a neseme odpovědnost za veškeré 
své činnosti. Díky vysokým environmentálním a sociál-
ním standardům jsme skvělými partnery. Disponujeme 
vysoce kvalifikovaným, motivovaným a různorodým tý-
mem ekonomů, inženýrů, finančních analytiků a odbor-
níků na klima, kteří každodenně spolupracují s místními 
odborníky, institucemi a vládami po celém světě. 



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

Evropská investiční banka
UU  info@eib.org

www.eib.org
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Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky (EIB) a 
Evropského investičního fondu (EIF).

EIB je bankou Evropské unie. Jedná se o největšího mno-
hostranného vydavatele dluhopisů a poskytovatele úvě-
rů na světě. EIB sídlí v Lucembursku a má rozsáhlou síť 
místních a regionálních kanceláří v Evropě i mimo ni. 

EIF podporuje malé podniky tím, že zlepšuje jejich pří-
stup k financování v Evropě a v řadě mimoevropských 
zemí. EIF vytváří a vyvíjí produkty v oblasti rizikového a 
růstového kapitálu, záruky a nástroje mikrofinancování, 
jimiž podporuje inovace a zaměstnanost.
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Vytištěno na papíru Condat Silk FSC Mix. 
EIB používá papír s osvědčením organizace Forest Stewardship 
Council (FSC). Protože jej vyrábí lidé, kteří mají rádi stromy. 
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