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Kiekvienais metais Europos investicijų bankas pagerina 
milijonų žmonių gyvenimą. Tai daroma įvairiais būdais – 
švari energija Estijoje, aprūpinimas geriamuoju vandeniu 
Lesote, geresnė ligoninė Kroatijoje ir t. t. 

Esame Europos klimato politiką įgyvendinantis bankas, 
tad padedame pasauliui įgyvendinti Paryžiaus susitarimą 
ir darnaus vystymosi tikslus. Per ateinantį dešimtmetį pa-
sižadame sutelkti 1 trln. EUR investicijų klimato politikai 
įgyvendinti.

Nuo 1958 m. mūsų paskolas ir ekspertų konsultaci-
jas gavo tūkstančių projektų vykdytojai daugiau kaip  
160 šalių. Investuojame į Europos ateitį glaudžiai bendra-
darbiaudami su Europos Komisija ir daugeliu kitų institu-
cijų. 

Kaip didžiausias ir „žaliausias“ daugiašalis skolintojas, 
padedame šalims klestėti, kurti darbo vietas ir skatinti 
lygybę. Savo darbą vertiname pagal tai, kiek jis padeda 
visuomenei, nes kiekviena investicija – tai kažkam page-
rinta gyvenimo kokybė.  



Rijekos (Kroatija) naujojoje Motinos ir vaiko 
ligoninėje paslaugos teikiamos 600 000 žmonių. 
Ji pastatyta gavus EIB paskolą ir EIB bei Europos 
Komisijos konsultacinę pagalbą.



Mūsų poveikis 2019 m.
280 mlrd. EUR  EIB veikla paremtų investicijų

72,2 mlrd. EUR EIB grupės finansavimo apimtis

1 095 pasirašyti projektai

50,3 mlrd. EUR pritraukta obligacijų rinkose 

Daugiau kaip  
25 mlrd. EUR skirta mažosioms įmonėms

Daugiau kaip  
19 mlrd. EUR  klimato politikai

Daugiau kaip  
16 mlrd. EUR aplinkos apsaugai 

Daugiau kaip  
14 mlrd. EUR inovacijoms skatinti

4,4 mln. darbo vietų išsaugota mažosiose 
įmonėse

10 mln. žmonių geria saugesnį vandenį 

12 mln. žmonių gauna geresnes sveikatos 
paslaugas 

7,4 mln. namų ūkių prijungti prie elektros 
tinklų 

117 mln. žmonių naudojasi geresniu 
mobiliuoju ryšiu 

631 mln. papildomų kelionių viešuoju 
transportu

1,7 mln. žmonių sumažėjo potvynių rizika

5,1 mln. m² energiją tausojančių pastatų



2019 m. EIB remti projektai pagamins  
13 177 MW energijos, kurios užteks  
7,4 mln. namų ūkių.



Klimatas
Klimatas yra didžiausias mūsų kartos iššūkis. Nuo jo pri-
klausys mūsų vaikų gerovė ir gyvenimo trukmė. Mūsų 
klimato ir energetikos politikos tikslai lemia naujus stan-
dartus Europoje ir už jos ribų. Artimiausioje ateityje nu-
stosime remti iškastinio kuro projektus, o 50 % investicijų 
skirsime klimato politikos įgyvendinimui ir tvarumui.

Padedame susidoroti su klimato kaitos sukeltais padari-
niais pažeidžiamose bendruomenėse, saugodami biolo-
ginę įvairovę ir skatindami tvarų ūkininkavimą  Be to, tau-
sojame gamtinius išteklius ir tvarkome aplinką taip, kad ji 
būtų saugi ateities kartoms. Kad ir ką darytume, visuomet 
galvojame apie klimatą. Kiekvienas remiamas projektas 
inovacijų, mažųjų įmonių ar infrastruktūros srityje privalo 
atitikti mūsų klimato politikos tikslus. 



Gavusi EIB paramą Estijos įmonė „Elcogen“ 
masinei rinkai pristato kuro elementus, 
užtikrinančius efektyvią ir švarią elektros 
energiją.



Inovacijos  
Inovacijos palaiko Europos konkurencingumą ir leidžia 
kurti didelės vertės darbo vietas. EIB grupė padeda Eu-
ropos bendrovėms vystyti moderniausias technologijas. 
Pažangiausias idėjas paverčiame sėkmingu verslu.

Bankas remia didelio masto mokslinius tyrimus ir plėtrą, 
taip pat mažas specializuotas įmones. Mūsų investicijos 
į tokius sektorius kaip telekomunikacijos, aviacija, medi-
cina ir skaitmeninimas yra tarsi pritarimo ženklas, pade-
dantis pritraukti papildomo privačiojo sektoriaus finansa-
vimo.

Inovacijas remiame įvairiuose etapuose. Gavę Banko pa-
skolas universitetai gali statyti ir plėsti savo mokslinių 
tyrimų laboratorijas, o startuoliai – ugdyti darbuotojus ir 
tobulinti įrangą. Žmonių galvose puoselėjame idėjas, pa-
verčiančias pasaulį geresne vieta gyventi.



Italijoje pagal pirmąjį EIB ir „Unicredit“ projektą 
remiama keli šimtai novatoriškų verslo įmonių, 
kurioms vadovauja moterys. 



Įtrauktis
Bankas siūlo didelį finansinių produktų pasirinkimą pa-
lankiomis sąlygomis. Skoliname viešojo ir privačiojo 
sektoriaus subjektams. Suteikiame galių mažosioms įmo-
nėms ir jaunimui. Remiame moteris verslininkes, sudary-
dami joms sąlygas gauti paskolas ir užimti vadovaujamas 
pareigas. Suteikiame galimybę gauti finansinę paramą ir 
konsultacijas mažas pajamas gaunantiems gyventojams, 
individualia veikla užsiimantiems asmenims ir mikroįmo-
nėms. Stengiamės, kad niekas neliktų nuošaly.

EIB neskolina didesnės sumos nei pusė projekto kainos. 
Šis mūsų principas – tarsi katalizatorius, garantuojantis, 
kad labiau įsitrauktų privatusis sektorius ir gausėtų inves-
ticijų projektams. Be to, siūlome techninę pagalbą, kad 
užtikrintume projekto sėkmę.



Pagal EIB vystymo projektą Lesote (Afrika) 
švarus geriamasis vanduo ir geresnės 
sanitarinės sąlygos tapo prieinamos  
300 000 žmonių įvairiose žemumų vietovėse.



Tvarumas 
EIB pritraukia lėšų leisdamas obligacijas tarptautinėse 
kapitalo rinkose. Puikus EIB kredito reitingas reiškia, kad 
lėšos pritraukiamos palankiausiomis sąlygomis, o taip 
gauta nauda perduodama mūsų klientams.  

Mūsų kapitalo rinkos ekspertai sukūrė ir išplėtojo žaliųjų 
ir tvariųjų obligacijų rinką. Šiuo metu esame didžiausias 
viršvalstybinis žaliųjų obligacijų emitentas. Šios obligaci-
jos padeda finansuoti atsinaujinančiosios energijos, ener-
gijos vartojimo efektyvumo, švaraus vandens ir sanitari-
jos projektus. Pasiekiame, kad tvarus finansavimas duotų 
vaisių. 



Atsidavimas
Mes – skaidrus, už visas savo veiklas atsiskaitantis bankas. 
Dėl aukštų aplinkosaugos ir socialinių standartų esame 
puikus partneris. Mūsų atsidavęs aukštos kvalifikacijos 
įvairių sričių ekonomistų, inžinierių, finansų analitikų ir 
klimato specialistų kolektyvas kasdien dirba su vietos eks-
pertais, institucijomis ir vyriausybėmis visame pasaulyje. 



Daugiau apie mūsų siūlomas paslaugas žr.  
www.eib.org/products.

Europos investicijų bankas 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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EIB grupę sudaro Europos investicijų bankas (EIB) ir Euro-
pos investicijų fondas (EIF).

EIB yra Europos Sąjungos bankas. Tai didžiausias daugia-
šalis emitentas ir skolintojas. Bankas įsikūręs Liuksembur-
ge, jis turi platų vietos ir regioninių biurų tinklą Europoje 
ir už jos ribų. 

EIF remia mažąsias įmones, gerindamas jų prieigą prie fi-
nansavimo šaltinių Europoje ir įvairiose šalyse už jos ribų. 
EIF kuria ir plėtoja rizikos ir augimo kapitalo, garantijų ir 
mikrofinansavimo priemones inovacijoms ir užimtumui 
skatinti.
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Spausdinta ant Condat Silk FSC Mix popieriaus.
EIB naudoja Miškų valdymo tarybos (Forest Stewardship Council – FSC) 
patvirtintą popierių. Nes jį pagamino medžius mylintys žmonės. 
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