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Estonya’daki temiz enerjiden Lesotho’daki içme suyuna 
veya Hırvatistan’daki daha iyi hastanelere kadar her yıl 
milyonlarca yaşamın iyileştirilmesinde Avrupa Yatırım 
Bankası’nın payı var. 

Avrupa’nın iklim bankası olarak dünyanın Paris Sözleş-
mesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yerine ge-
tirmesine yardımcı oluyoruz. Önümüzdeki on yılda iklim 
için 1 trilyon €’nun üzerinde yatırım oluşturmayı taahhüt 
ediyoruz.

1958’den bu yana 160’tan fazla ülkede binlerce proje için 
kredi ve uzmanlık tavsiyesi sağladık. Avrupa Komisyonu 
ve diğer birçok kurumla el ele çalışarak Avrupa’nın gele-
ceğine yatırım yapıyoruz. 

En büyük ve en çevreci çok-taraflı kredi kuruluşu olarak 
ekonomilerin gelişmesine, iş yaratmasına ve eşitliği teşvik 
etmesine yardımcı oluyoruz. Çalışmalarımızı topluma ne 
kadar yardımcı olduğuyla ölçüyoruz çünkü her yatırımın 
arkasında iyileştirilmiş bir yaşam var.  



Hırvatistan, Rijeka’daki yeni Anne-Çocuk hastanesi 
600.000 kişi için hayatı kolaylaştırıyor. AYB kredisiyle 
verilen destek, AYB ve Avrupa Komisyonu’nun 
danışmanlığıyla ikiye katlanıyor.



2019’daki etkimiz

AYB faaliyetleriyle desteklenen 280 milyar €‘luk yatırım

AYB Grubu finansmanıyla 72,2 milyar € 
İmza altına alınan 1 095 proje

Tahvil piyasalarından 50,3 milyar € toplan-
ması 

Küçük işletmelerin finansmanı için 25 milyar €’dan fazlası

İklim hareketi için 19 milyar €’dan fazlası

Çevreyi korumak için 16 milyar €’dan fazlası

İnovasyona destek için 14 milyar €’dan fazlası

Küçük işletmelerde 4,4 milyon iş korundu

10 milyon kişi daha güvenli su içiyor

12 milyon  
kişi daha iyi sağlık hizmeti 
alıyor

7,4 milyon  haneye elektrik bağlantısı

117 milyon  
kişi daha iyi mobil bağlan-
tı alıyor

Toplu taşımayla 631 milyon ilave yolculuk

1,7 milyon  
kişi daha az sel riskiyle 
karşılaşıyor

Enerji verimliliği olan 5,1 milyon bina 



2019 yılındaki AYB-destekli projeler  
7,4 milyon haneye yetecek 13.177 MW  
enerji üretecek.



İklim
Bizim neslimizin önündeki en büyük sorun, iklimdir. Ço-
cuklarımızın yaşam kalitelerini ve ömür beklentilerini 
belirleyecektir. İklim ve enerji hedeflerimiz, Avrupa’da ve 
diğer ülkelerde yeni standartlar ortaya koyuyor. Yakın ge-
lecekte fosil yakıtları desteklemeyi durduracak ve yatırım-
larımızın %50’sini iklim hareketine ve sürdürülebilirliğe 
ayıracağız.

İklim değişikliğinin tehlikeye açık toplumlar üzerindeki 
etkileriyle mücadeleye yardımcı olarak biyolojik çeşitliliği 
koruyor ve sürdürülebilir çiftçiliği teşvik ediyoruz. Ayrıca 
doğal kaynakları muhafaza ediyor ve gelecek nesiller için 
çevreyi daha güvenli bir yere dönüştürüyoruz. Yaptığımız 
her şeyde iklimi düşünüyoruz. İnovasyon, küçük işletme-
ler veya altyapı için desteklediğimiz her projenin iklim he-
deflerimizi karşılaması zorunludur. 



Estonya şirketi Elcogen, AYB desteğiyle 
kitlesel piyasaya verimli ve temiz yakıt 
hücresi tabanlı elektrik sunuyor.



İnovasyon 
İnovasyon, Avrupa’nın rekabet gücünü koruyor ve yük-
sek değerli işler yaratıyor. AYB Grubu, Avrupa şirketlerinin 
en gelişmiş teknolojiyi üretmesini mümkün kılıyor. Öne  
çıkan fikirleri işletme başarılarına dönüştürüyor.

Banka, büyük ölçekli araştırma ve geliştirmelerin yanı sıra 
küçük, uzmanlaşmış firmalara da destek oluyor. Teleko-
münikasyon, havacılık, tıp ve dijitalleşme gibi sektörler-
deki yatırımlarımız özel sektörden ilave finansman çekil-
mesine olanak sağlayan güvencelerdir.

İnovasyonun birçok aşamasına destek oluyoruz. Ban-
ka’nın kredileri sayesinde üniversiteler araştırma tesisleri 
kurup büyütebiliyor, kuluçka şirketleri personel kadrola-
rını genişletip ekipmanlarını iyileştirebiliyor. İnsanların 
dünyayı yaşanacak daha iyi bir yer yapan fikirlerini bes-
liyoruz.



İtalya’da, AYB ile Unicredit arasında 
gerçekleştirilen bir öncü proje, kadınların 
liderliğini yaptığı birkaç yüz yenilikçi işletmeye 
destek oluyor. 



Kapsayıcılık
Banka olarak geniş bir finansal ürün yelpazesini uygun 
şartlarda sunuyoruz. Kamusal ve özel sektörlere kredi ve-
riyoruz. Küçük işletmelere ve gençlere güç katıyoruz. Ka-
dın girişimcilere kredilere ve liderlik konumlarına erişim 
sağlayarak destek oluyoruz. Nüfusun düşük gelirli kesim-
leri, serbest çalışanlar ve mikro işletmeler için finansmana 
ve iş önerilerine ulaşmayı mümkün kılıyoruz. Hiç kimse-
nin arkada kalmadığından emin oluyoruz.

AYB bir projenin maliyetinin yarısından fazlası için kredi 
vermez. Böylece özel sektörün daha fazla katılımını sağ-
lamak için katalizör rolü oynayarak projelerin yatırım se-
viyesini yükseltiyoruz. Aynı zamanda bir projenin başarılı 
olmasını güvenceye alacak teknik yardımı sunuyoruz.



Afrika, Lesotho’daki bir AYB kalkınma 
projesi, alçak arazilerin birçok bölümünde 
300.000 kişiye temiz içme suyu getiriyor ve 
sağlıklı yaşama imkanı sunuyor.



Sürdürülebilirlik  
AYB, uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihraç et-
mek suretiyle para toplar. Mükemmel kredi puanımız, iyi 
oranlarda fon toplamamıza imkan veriyor. Bu kazanımları 
müşterilere aktarıyoruz.  

Sermaye piyasası uzmanlarımız, çevreci ve sürdürülebilir 
tahvil piyasasını oluşturdu ve geliştirdi. Artık çevreci tah-
villerin en büyük uluslarüstü ihraççısıyız. Bu tahviller yeni-
lenebilir enerjiye, enerji verimliliğine, temiz suya ve sağlık 
korumasına destek oluyor. Sürdürülebilir finansmanı işler 
hale getiriyoruz. 



Kararlılık
Tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir nitelikteyiz. 
Çevresel ve sosyal standartlarımızın yüksek olması bizi 
mükemmel bir partner yapıyor. Her gün yerel uzmanlarla, 
kuruluşlarla ve dünya genelindeki hükumetlerle birlikte 
çalışan ekonomistler, mühendisler, finansal analistler ve 
iklim uzmanlarından oluşan, yüksek nitelikli, bağlılığı olan 
ve çeşitlilik gösteren bir personelimiz var. 



Sunduklarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi 
ziyaret edin: www.eib.org/products.

Avrupa Yatırım Bankası 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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AYB Grubu, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile Avrupa Yatı-
rım Fonu’ndan (AYF) oluşmaktadır.

AYB, Avrupa Birliği’nin bankasıdır. Dünyanın en büyük çok 
taraflı kredi borçlusu ve alacaklısıdır. Lüksemburg’da yer-
leşik olan AYB, Avrupa ve başka yerlerde geniş bir yerel ve 
bölgesel ofis ağına sahiptir. 

AYF, Avrupa’da ve Avrupa dışındaki birtakım ülkelerde kü-
çük işletmelerin finansmana erişimlerini iyileştirerek ken-
dilerine destek olmaktadır. AYF, inovasyonu ve istihdamı 
teşvik etmek için risk ve büyüme sermayesinin, garanti-
lerin ve mikro-finansman enstrümanlarının tasarlamasını 
ve geliştirmesini yapmaktadır.
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Condat Silk FSC Mix kağıdına basılmıştır. 
AYB, Orman Yönetim Konseyi (FSC) tarafından sertifikalandırılmış 
kağıtları kullanır. Çünkü ağaçları seven kişilerce üretilmiştir. 

Imprimerie Centrale 
tarafından bastırılmıştır


