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Європейський інвестиційний банк (EIB) щороку покращує 
життя мільйонів людей, підтримуючи розвиток екологічно 
чистих технологій енергопостачання в Естонії, постачання 
питної води в Лесото та будівництво лікарень у Хорватії. 

Як європейський банк підтримки кліматичних ініціатив, ми 
допомагаємо світові дотримуватись умов Паризької угоди 
та цілей сталого розвитку. Протягом наступного десятиріч-
чя ми зобов’язалися інвестувати 1 трильйон євро в підтрим-
ку кліматичних ініціатив.

Починаючи з 1958 року ми надавали позики та експертні 
консультації в рамках тисяч проектів у понад 160 країнах. 
Ми інвестуємо в майбутнє країн Європи, працюючи пліч-о-
пліч з Європейською комісією та іншими закладами. 

Ми — найбільша та найсталіша кредитна установа, що до-
помагає економікам розвиватися, створює робочі місця та 
підтримує ідеї рівності. Мірою нашої праці є те, наскільки 
ми допомагаємо суспільству, тому що за кожною нашою ін-
вестицією стоїть мета зробити життя кращим.  



В м. Рієка, Хорватія, побудована нова лікарня матері та 
дитини з метою полегшити життя 600 тис. осіб. Її було 
побудовано за кредитної підтримки з боку EIB, а також 
консультаційної підтримки з боку EIB та Європейської 
комісії.



Результати нашої 
роботи за 2019 рік

280 мільярдів євро  інвестицій з боку EIB

72,2 мільярда євро  фінансування з боку EIB Group

1 095 підписаних проектів

50,3 млрд євро залучених на фондовому ринку 
коштів 

Понад 25 мільярдів євро  на фінансування дрібного під-
приємництва

Понад 19 мільярдів євро на кліматичні ініціативи

Понад 16 мільярдів євро  на захист довкілля 

Понад 14 мільярдів євро   на розвиток інноваційних 
технологій

4,4 мільярда  робочих місць в малих 
підприємствах

Більш безпечна питна вода для 10 мільйонів людей  
Більш якісна медична допомога 
для 12 мільйонів людей 

Проведене електричне 
постачання в 7,4 мільйона домівок

Більш якісний мобільний  
зв’язок для 117 мільйонів людей   

На 631 мільйон   більше поїздок у громадському 
транспорті

Зниження ризику повені для 1,7 мільйона людей
Будівництво енергоефективних 
будівель загальною площею 5,1 мільйона м2 



Проекти, реалізовані за підтримки EIB  
у 2019 році дозволили згенерувати  
13 177 МВт електроенергії. Цього вистачило 
для проведення живлення в 7,4 мільйона 
домівок.



Клімат
Найбільша проблема нашого покоління — це клімат. Він 
визначатиме добробут та тривалість життя наших дітей. 
Наші цілі у сфері управління кліматом та енергією визнача-
ють нові стандарти для Європи та за її межами. Найближ-
чим часом ми плануємо припинити підтримку проектів, 
пов’язаних з використанням викопного палива та скерувати 
50% інвестиційних коштів на реалізацію кліматичних ініці-
атив та екологічних програм.

Ми допомагаємо мінімізувати негативний вплив кліма-
тичних змін, захистити біорозмаїття та підтримуємо фер-
мерські господарства, що працюють на засадах екологічної 
раціональності. До того ж, ми прагнемо зберегти природні 
ресурси та зробити планету безпечним місцем для майбут-
ніх поколінь. В основі кожної нашої дії лежить думка про 
клімат. Кожен підтриманий нами інноваційний, комерцій-
ний або інфраструктурний проект має відповідати нашим 
цілям в сфері збереження клімату. 



За підтримки EIB компанія Elcogen з Естонії 
забезпечує ринок доступною екологічно 
чистою електроенергією на базі паливних 
елементів.



Інновації   
Інноваційні технології забезпечують конкурентоспромож-
ність країн Європи та сприяють створенню нових робочих 
місць. EIB Group забезпечує можливість розвитку найсучас-
ніших технологій в Європі. Ми перетворюємо оригінальні 
ідеї на успішні комерційні проекти.

Банк надає підтримку масштабним дослідницьким проек-
там та дрібним вузькоспеціалізованим фірмам. Наші інвес-
тиції у проекти телекомунікаційного, авіаційного, медично-
го та цифрового секторів — це знак якості, що привертає 
увагу та додаткове фінансування з боку приватних органі-
зацій.

Ми підтримуємо інноваційні технології на різних етапах 
розвитку. Завдяки позикам від нашого банку, університети 
будують нові та розширюють наявні дослідницькі об’єкти, 
а молоді компанії залучають додатковий персонал та вдо-
сконалюють обладнання. Ми сприяємо розвитку ідей, що 
роблять світ краще.



Новий спільний проект банків EIB та Unicredit 
в Італії, що поєднує кілька сотень інноваційних 
підприємств, очолюваних жінками. 



Інклюзивність
Банк пропонує низку фінансових продуктів на вигідних 
умовах. Ми надаємо позики організаціям громадського 
та приватного сектору. Ми стимулюємо працю дрібних 
підприємств та молодих підприємців. Ми підтримуємо жі-
нок-підприємців, надаючи їм позики та керівні посади. Ми 
пропонуємо малозабезпеченим верствам населення, самоза-
йнятим особам та дрібним підприємствам фінансування та 
консультаційні послуги. Ми пам’ятаємо про кожного.

Згідно з принципами EIB ми не надаємо позик розміром 
більш ніж половина коштів, необхідних для реалізації про-
екту. У такий спосіб ми виступаємо своєрідним каталізато-
ром, що дозволяє залучити до фінансування приватний сек-
тор та збільшити рівень фінансової підтримки. Крім того, 
ми надаємо консультаційні послуги з технічних питань, що 
збільшують шанси проекту на успіх.



Проект з постачання чистої питної води 
та водовідведення, розрахований на регіон 
населенням 300 тис. осіб у низовинній частині 
Лесото (Африка), реалізований за підтримки 
EIB.



Екологічна 
раціональність 
EIB отримує гроші, випускаючи боргові облігації на між-
народному фондовому ринку. Наш чудовий кредитний 
рейтинг дозволяє залучати кошти під вигідні відсотки. Ці 
кошти ми надаємо клієнтам.  

Наші спеціалісти з ринку капіталу створюють та розвива-
ють екологічно раціональний фондовий ринок. Наразі ми 
— найбільший міжнародний емітент «зелених» облігацій. 
Ці облігації використовуються для підтримки відновлюва-
ної енергії, енергоефективних технологій, очищення води та 
водовідведення. Ми змушуємо фінанси працювати на заса-
дах екологічної раціональності. 



Соціальна 
відповідальність
Ми діємо прозоро та надаємо звіти по всіх наших проектах. 
Наші високі екологічні та соціальні стандарти — запорука 
нашої надійності як партнера. Наш висококваліфікований, 
відповідальний та диверсифікований штат економістів, 
інженерів, фінансових аналітиків та спеціалістів з питань 
клімату співпрацює з місцевими експертами, установами та 
урядами в усьому світі. 



Докладніше про наші пропозиції можна дізнатися на сайті  
www.eib.org/products.

Європейський інвестиційний банк
UU  info@eib.org

www.eib.org
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До складу EIB Group входять Європейський інвестиційний 
банк (EIB) та Європейський інвестиційний фонд (EIF).

EIB — це банк Європейського Союзу. Це найбільший у сві-
ті багатосторонній позичальник і позикодавець. Головний 
офіс EIB знаходиться в Люксембурзі, а регіональні пред-
ставництва та філії розташовані по всій Європі та за її ме-
жами. 

EIF підтримує дрібні підприємства, надаючи їм доступ 
до фінансування в Європі й у низці країн за її межами. 
EIF створює та збільшує венчурний капітал і капітал для 
зростання, забезпечуючи та надаючи інструменти мікрофі-
нансування для розвитку інноваційних технологій та ство-
рення робочих місць.

© Європейський інвестиційний банк, 2020  рік 
Фото: GettyImages, Shutterstock

Надруковано на Condat Silk FSC Mix. 
EIB використовує папір, сертифікований Лісовою опікунською 
радою (FSC). Адже він виготовлений людьми, які люблять дерева. 
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