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Európska investičná banka každý rok zlepšuje kvalitu ži-
vota miliónov ľudí, počnúc čistou energiou v Estónsku po 
pitnú vodu v Lesothe alebo lepšiu nemocnicu v Chorvát-
sku. 

Ako klimatická banka Európy pomáhame svetu napĺňať 
ciele Parížskej dohody, ako aj ciele udržateľného rozvoja. 
V nasledujúcom desaťročí sa zaväzujeme vytvoriť investí-
cie v objeme 1 bilión EUR pre oblasť klímy.

Od roku 1958 zabezpečujeme pôžičky a odborné pora-
denstvo pre tisícky projektov vo viac ako 160 krajinách. 
Spoluprácou s Európskou komisiou a mnohými inými in-
štitúciami investujeme do budúcnosti Európy. 

Ako najväčší a najekologickejší mnohostranný veriteľ po-
máhame ekonomikám prosperovať, vytvárať pracovné 
miesta a presadzovať rovnosť. Naše úsilie meriame podľa 
toho, do akej miery pomáha spoločnosti, pretože za kaž-
dou investíciou sú lepšie životné podmienky.  



V chorvátskej Rijeke pomáha nová nemocnica pre 
matky a deti 600 000 ľuďom. Podporila ju pôžička od 
EIB prepojená s poradenstvom od EIB a Európskej 
komisie.



Náš vplyv v roku 2019

280 miliárd EUR v investíciách podporených 
činnosťami EIB

72,2 miliardy EUR vo financovaní skupinou EIB

1 095 podpísaných projektov

50,3 miliardy EUR získaných na trhoch s dlhopismi 

Viac ako 25 miliárd EUR vo financovaní pre menšie podniky

Viac ako 19 miliárd EUR na opatrenia v oblasti klímy

Viac ako 16 miliárd EUR na ochranu životného prostredia 

Viac ako 14 miliárd EUR na podporu inovácií

4,4 milióna udržaných pracovných miest  
v malých podnikoch

10 miliónov   ľudí pije bezpečnejšiu vodu 

12 miliónov   ľudí s lepšou zdravotnou 
starostlivosťou 

7,4 milióna domácností napojených na elektrinu 

117 miliónov   ľudí s lepším mobilným pripojením 

631 miliónov   ďalších ciest verejnou dopravou

1,7 milióna ľudí čelí menšiemu riziku záplav

5,1 milióna m² energeticky efektívnych budov



V rámci projektov, ktoré podporila EIB  
v roku 2019, sa vyrobí 13 177 MW elektriny, 
čo je dostatok na zásobenie 7,4 milióna 
domácností.



Klíma
Klíma je najväčšou výzvou našej generácie. Bude určo-
vať blahobyt a dĺžku života našich detí. Naše klimatické a 
energetické ciele určujú nové štandardy v Európe i mimo 
nej. Čoskoro prestaneme podporovať fosílne palivá a vy-
členíme 50 % našich investícií na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosti.

Pomáhame bojovať s dopadmi zmeny klímy na zraniteľ-
né komunity, ochraňujúc biodiverzitu a presadzujúc udr-
žateľné poľnohospodárstvo. Takisto chránime prírodné 
zdroje a robíme zo životného prostredia bezpečné miesto 
na život pre budúce generácie. Otázku klímy zvažujeme 
pri každej našej činnosti. Každý projekt, ktorý podporíme 
v oblasti inovácií, malých podnikov alebo infraštruktúry, 
musí spĺňať naše klimatické ciele. 



S podporou EIB estónska spoločnosť 
Elcogen prináša na veľkoobchodný trh 
efektívnu a čistú elektrinu vyrobenú na báze 
palivových článkov.



Inovácie 
Inovácie udržujú Európu konkurencieschopnou a vytvá-
rajú pracovné miesta s vysokou hodnotou. Skupina EIB 
umožňuje európskym spoločnostiam vytvárať najmo-
dernejšie technológie. Špičkové nápady premieňame na 
komerčné úspechy.

Banka podporuje rozsiahly výskum a vývoj, ako aj malé 
špecializované firmy. Naše investície do sektorov, akými 
sú telekomunikácie, letectvo, medicína a digitalizácia, sú 
dobrým znakom, ktorý priťahuje dodatočné financovanie 
zo súkromného sektora.

Podporujeme mnohé fázy inovácií. Vďaka pôžičkám ban-
ky môžu univerzity budovať a rozširovať svoje výskumné 
zariadenia a startupy môžu zvyšovať počty zamestnan-
cov a zlepšovať svoje vybavenie. V hlavách ľudí živíme 
nápady, ktoré robia svet lepším miestom na život.



Priekopnícky projekt, ktorý je výsledkom 
spolupráce medzi EIB a bankou Unicredit 
v Taliansku, podporuje niekoľko stoviek 
inovačných podnikov, ktoré riadia ženy. 



Inklúzia
Banka má v ponuke širokú škálu finančných produktov 
za výhodných podmienok. Pôžičky poskytujeme verejné-
mu i súkromnému sektoru. Podporujeme malé podniky 
a mladých ľudí. Ženy podnikateľky podporujeme tým, že 
im umožňujeme prístup k pôžičkám a riadiacim funkci-
ám. Nízkopríjmovej kategórii obyvateľstva, samostatne 
zárobkovo činným osobám a mikropodnikom umožňu- 
jeme prístup k financovaniu a obchodnému poradenstvu. 
Dbáme na to, aby nikto nezostal opomenutý.

EIB nepožičia viac než polovicu nákladov na projekt. Tým-
to spôsobom pôsobíme ako katalyzátor na pritiahnutie 
súkromného sektora, zvyšujúc úroveň investícií do pro-
jektov. Poskytujeme tiež technickú pomoc, aby projekt 
uspel.



Rozvojový projekt EIB v africkom Lesothe 
prináša čistú pitnú vodu a hygienu  
300 000 ľuďom v mnohých nížinných 
oblastiach.



Udržateľnosť  
EIB získava finančné zdroje na medzinárodných kapitálo-
vých trhoch prostredníctvom emisie dlhopisov. Náš vy-
nikajúci úverový rating nám umožňuje získavať finančné 
zdroje za výhodných podmienok. Tieto výhody prechá-
dzajú na klientov.  

Naši odborníci na kapitálové trhy vytvorili a vyvinuli trh 
so zelenými a udržateľnými dlhopismi. Momentálne sme 
najväčší nadnárodný emitent zelených dlhopisov. Tieto 
dlhopisy podporujú obnoviteľné zdroje energie, energe-
tickú efektívnosť, čistú vodu a hygienu. Umožňujeme, aby 
udržateľné financie fungovali. 



Záväzky
Pri všetkých našich činnostiach postupujeme transpa-
rentne a zodpovedne. Naše vysoké environmentálne a 
sociálne štandardy z nás robia vynikajúceho partnera.  
V radoch našich vysokokvalifikovaných, oddaných a rôz-
norodých zamestnancov máme ekonómov, inžinierov, 
finančných analytikov a odborníkov na klímu, ktorí kaž-
dodenne pracujú s miestnymi expertmi, inštitúciami a 
vládami po celom svete. 



Viac informácií o našej ponuke nájdete na stránke  
www.eib.org/products.

Európska investičná banka 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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Skupina EIB sa skladá z Európskej investičnej banky (EIB) a 
Európskeho investičného fondu (EIF).

EIB je banka Európskej únie. Je to najväčší mnohostranný 
dlžník a veriteľ na svete. EIB má sídlo v Luxemburgu a má 
širokú sieť miestnych a regionálnych zastúpení v Európe 
i mimo nej. 

EIF podporuje malé podniky tým, že zlepšuje ich prístup 
k finančným zdrojom v Európe, ako aj vo viacerých kraji-
nách mimo Európy. EIF vytvára a rozvíja rizikový a rastový 
kapitál, záruky a mikrofinančné nástroje, ktoré podporujú 
inovácie a zamestnanosť.
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Vytlačené na papieri Condat Silk FSC Mix. 
EIB používa papier certifikovaný združením Forest Stewardship 
Council (FSC). Pretože ho vyrábajú ľudia, ktorí majú radi stromy. 
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