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Europos investicijų bankas yra Europos Sąjungos 
skolinimo institucija.

Esame didžiausias pasaulyje daugiašalis skolintojas ir 
svarbiausias klimato politikos įgyvendinimo projektų 

finansuotojas.

Mes padedame ekonomikai, kuriame darbo vietas ir 
skatiname lygybę.

EIB grupę sudaro Europos investicijų bankas ir Europos 
investicijų fondas. EIF yra specializuotas padalinys, 

finansuojantis Europos MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 
įmones.

Peržiūrėkite šiuos puslapius ir susipažinkite su institucija, 
kuri daro bene didžiausią poveikį vystymui pasaulyje.



2018 m. Banko finansavimas padėjo pagerinti 
susisiekimo sąlygas 290 mln. keleivių. 
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230 000 000 000 EUR investicijų sutelkta EIB 
iniciatyva

64 190 000 000 EUR EIB grupės skirta finansinė 
parama 1 

60 000 000 000 EUR pritraukta pasaulio  
obligacijų rinkose

23 270 000 000 EUR skirta mažosioms įmonėms

13 520 000 000 EUR inovacijų skatinimui

5 000 000 išsaugotų darbo vietų 
mažosiose įmonėse

854 pasirašytos projektų 
finansavimo sutartys

29 % 
EIB finansinės paramos 
skirta klimato politikos 
įgyvendinimui

1 2018 m. mūsų skirti 64,19 mlrd. EUR padėjo finansuoti apie 230 mlrd. EUR 
investicijų. Paprastai EIB nefinansuoja daugiau kaip 50 % projekto vertės, todėl mūsų 
dalyvavimas skatina kitas institucijas prisidėti finansuojant projektus. 



2018 m. aplinkos apsaugai Bankas 
skyrė 15,15 mlrd. EUR.
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Mūsų prioritetas
Europos investicijų bankas sutelkė dėmesį į keturias sritis: 
inovacijos, mažosios įmonės, klimatas ir infrastruktūra.

Sėkmingą projektų įgyvendinimą užtikrina bendra 
mūsų ekonomistų, inžinierių, finansų analitikų ir klimato 
specialistų patirtis. Savo ruožtu mūsų specialistų pritarimas 
pritraukia dar daugiau investicijų iš privačiojo sektoriaus. 
Dirbame visame pasaulyje, kad žmonių gyvenimas gerėtų. 
2018 m. mūsų pastangomis 20 mln. žmonių gavo geresnės 
kokybės vandenį, nutiesti saugesni keliai milijonams 
vairuotojų, 34 mln. namų ūkių užtikrintas elektros energijos 
tiekimas.



Gavęs EIB paramą Kipro neurologijos ir genetikos 
institutas Nikosijoje atnaujino mokslinių tyrimų ir 
gydymo infrastruktūrą.
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Mūsų finansinė parama ir konsultacijos padeda išsaugoti 
milijonus darbo vietų, padeda tūkstančiams mažųjų 
įmonių klestėti. 2018 m. finansinę paramą suteikėme 
374 000 mažųjų įmonių. Padedame Europai tapti 
konkurencingesnei, remdami pažangiausias inovacijas ir 
klimato politiką. 2018 m. padėjome įdiegti 29 milijonus 
didelės spartos skaitmeninių jungčių.

Viena iš mūsų priemonių – Europos strateginių 
investicijų fondas (ESIF). Jo tikslas – Europoje panaikinti 
didžiulį finansavimo trūkumą iki 2020 m. sutelkiant 
500 mlrd. EUR investicijų. Iki 2018 m. pabaigos EIB grupė 
patvirtino 70,4 mlrd. EUR finansavimą per ESIF ir sutelkė 
375,5 mlrd. EUR investicijų.



Suvirintojas Senegalo autobusų surinkimo gamykloje. 
EIB investavo į fondą, padedantį šiai įmonei augti.



9

Mūsų klientai
Skoliname viešojo ir privačiojo sektoriaus subjektams. 
Per vietos bankus remiame mažąsias įmones ir skoliname 
lėšų inovatyviems startuoliams. Vidutinės kapitalizacijos 
įmonės gali gauti tiesioginę paramą investicijoms į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Skoliname 
ne daugiau kaip pusę projektui įgyvendinti reikalingų 
lėšų, nes siekiame, kad mūsų paskolos pritrauktų lėšų iš 
privačių investuotojų ir kitų viešųjų finansavimo įstaigų.

Bankas siūlo didelį finansinių produktų pasirinkimą 
palankiomis sąlygomis. Kai kuriais atvejais, pvz., 
finansuodami inovacijas arba įgūdžių ugdymo projektus 
Europoje, prisiimame didesnę riziką, nei prisiimtų 
komercinis bankas. Be to, teikiame techninę projekto 
parengimo ir įgyvendinimo pagalbą.



Bankas padeda miestams, kaip, pavyzdžiui, Paryžiui, 
naudoti atsinaujinančiąją energiją, gerinti judumą 
mieste, renovuoti kelius ir tiltus.
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Mūsų ištekliai
EIB yra finansiškai nepriklausomas. Mes pritraukiame lėšų 
leisdami obligacijas tarptautinėse kapitalo rinkose.

Puikus EIB kredito reitingas reiškia, kad pritraukiame lėšų 
palankiausiomis sąlygomis, o taip gautą naudą perduodame 
savo klientams.

Esame vienas žaliausių daugiašalių bankų pasaulio 
rinkose. „Žaliųjų obligacijų“ rinka – mūsų bankininkų idėja.



Mūsų 
įsipareigojimai:
• aukšti aplinkos apsaugos ir socialiniai standartai visose 

veiklos srityse
• stiprus valdymas, skaidrumas ir atskaitingumas
• minimalus poveikis aplinkai



Daugiau apie mūsų siūlomą finansavimą:  
www.eib.org/products.



Europos investicijų bankas
U info@eib.org
www.eib.org
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