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Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu laenuandja.

Oleme maailma suurim mitmepoolne laenuandja  
ja suurim kliimameetmete rahastaja.

Abistame majandust, loome töökohti ja  
edendame võrdsust.

EIP Grupil on kaks osa: Euroopa Investeerimispank ja 
Euroopa Investeerimisfond. EIF on spetsialiseerunud 
väikeettevõtete ja keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtete rahastamisele.

Järgmistelt lehekülgedelt leiab teavet maailma ühe 
edukaima arenguinstitutsiooni kohta.



Panga rahastamise toel parandati 2018. 
aastal transporti 290 miljoni reisija jaoks.
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230 000 000 000 € investeeringuid, mida on  
EIP tegevus toetanud

64 190 000 000 € EIP Grupi rahastamist1 

60 000 000 000 € kogutud maailma  
võlakirjaturgudelt

23 270 000 000 € rahastamist väikeettevõtetele

13 520 000 000 € innovatsiooni edendamiseks

5 000 000 töökohta väikeettevõtetes 
säilitatud

854 projekti heaks kiidetud

29% EIP rahastusest toetas 
kliimameetmeid

1 Oma 64,19 miljardi euro suuruse rahastamismahuga 2018. aastal toetasime 
ligikaudu 230 miljardi euro ulatuses investeeringuid. EIP ei rahasta tavaliselt rohkem 
kui 50% projektist, seega innustab meie osalus teisi institutsioone projektide  
rahastamisel abistama. 



Pank eraldas 2018. aastal keskkonnakaitseks 
15,15 miljardit eurot.
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Meie prioriteet
Euroopa Investeerimispank keskendub neljale valdkonnale: 
innovatsioon, väikeettevõtted, kliima ja taristu.

Meie majandusteadlaste, inseneride, finantsanalüütikute 
ja kliimaspetsialistide ühine asjatundlikkus tagab meie 
projektide edu. Meie spetsialistide heakskiit projektidele 
aitab omakorda kaasata rohkem investeeringuid 
erasektorist. Töötame kogu maailmas selle nimel, et 
parandada inimeste elujärge. 2018. aastal muutsime 
20 miljoni inimese joogivee ohutumaks, ehitasime 
miljonite autojuhtide jaoks paremaid teid ning tagasime 
elektrivarustuse rohkem kui 34 miljonile majapidamisele.



EIP toetusel renoveeris Küprose neuroloogia- ja 
geneetikainstituut Nikosias oma uurimis- ja ravirajatisi.



7

Meie rahastamine ja nõustamine toetab miljoneid 
töökohti ja aitab tuhandetel väikeettevõtetel edukas olla. 
2018. aastal tagasime rahastuse 374 000 väikeettevõttele. 
Muudame Euroopa konkurentsivõimelisemaks, toetades 
tipptasemel innovatsiooni ja kliimameetmeid. 2018. aastal 
toetasime 29 miljonit kiiret digiühendust.

Üks meie töövahendeid on Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond. Selle eesmärk on kaotada suur 
finantseerimislõhe Euroopas, viies investeeringud 
2020. aastaks 500 miljardi euroni. 2018. aasta lõpuks oli EIP 
Grupp heaks kiitnud 70,4 miljardit eurot rahastamist EFSI 
alusel ning kaasanud 375,5 miljardit eurot investeeringuid.



Keevitaja Senegali bussimontaažitehases.  
EIP investeeris fondi, mis aitab sellel ettevõttel edeneda.
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Meie kliendid
Anname laenu avalikule ja erasektorile. Toetame 
kohalike pankade kaudu väikeettevõtjaid ja anname 
laenu innovatiivsetele idufirmadele. Keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjad võivad saada otsetoetusi 
teadusuuringuteks ja arenguinvesteeringuteks. Me ei anna 
laenu rohkem kui poole ulatuses projekti maksumusest, 
sest soovime oma laenudega kaasata rahastust 
erainvestoritelt ja teistelt avaliku sektori finantsasutustelt.

Pank pakub soodsatel tingimustel laias valikus 
finantstooteid. Teatud projektide puhul, mis toetavad 
innovatsiooni ja oskusi Euroopas, võtame suuremat riski kui 
kommertspank. Pakume ka tehnilist abi, et aidata projekte 
ette valmistada ja rakendada.



Pank aitab linnadel, nagu Pariis, kasutada taastuvenergiat, 
parandada liikuvust ning renoveerida teid ja sildu.
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Meie vahendid
EIP on rahaliselt autonoomne. Hangime vahendeid 
rahvusvahelistel kapitaliturgudel võlakirjade emiteerimisega.

Meie suurepärane krediidireiting tagab selle, et hangime 
raha hea intressimääraga. Seda eelist saavad omakorda 
kasutada ka meie kliendid.

Oleme üks keskkonnahoidlikumaid mitmepoolseid panku 
maailma turgudel. Meie spetsialistid leiutasid roheliste 
võlakirjade turu.



Meie kohustused
• Kõrged keskkonna- ja sotsiaalstandardid kogu tegevuses
• Tugev juhtimine, läbipaistvus ja aruandekohustus
• Minimaalne keskkonnajalajälg



Lisateavet meie pakkumiste kohta saab 
veebilehelt www.eib.org/products.



Euroopa Investeerimispank
U info@eib.org
www.eib.org
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