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Európska investičná banka je úverové rameno  
Európskej únie.

Sme najväčší mnohostranný veriteľ a najväčší 
poskytovateľ financií v oblasti klímy na svete.

Pomáhame ekonomike, vytvárame pracovné miesta  
a podporujeme rovnosť.

Skupina EIB má dve časti: Európsku investičnú banku 
a Európsky investičný fond. EIF sa špecializuje na 
financovanie malých podnikov a spoločností so  

strednou kapitalizáciou.

Prelistujte si tieto stránky a objavte jednu  
z najuznávanejších rozvojových inštitúcií na svete. 



Financovanie banky prispelo v roku 2018 ku kvalitnejšej 
doprave pre 290 miliónov cestujúcich.
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230 000 000 000 EUR v investíciách podporených 
činnosťami EIB

64 190 000 000 EUR v rámci financovania skupinou 
EIB1 

60 000 000 000 EUR získaných na svetových 
dlhopisových trhoch

23 270 000 000 EUR vo financovaní pre malé 
podniky

13 520 000 000 EUR na podporu inovácií

5 000 000 udržaných pracovných miest  
v malých firmách

854 podpísaných projektov

29 % financovania EIB podporilo 
opatrenia v oblasti klímy

1 Našich 64,19 miliardy EUR vo financovaní v roku 2018 podporilo zhruba 
230 miliárd EUR v investíciách. EIB spravidla nefinancuje viac ako 50 % nákladov na 
projekt, a tak naša účasť povzbudzuje iné inštitúcie, aby pomohli projekty financovať.



V roku 2018 banka poskytla 15,15 miliardy EUR 
na ochranu životného prostredia.
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Naša priorita
Európska investičná banka sa zameriava na štyri oblasti: 
inovácie, malé podniky, klíma a infraštruktúra. 

Kombinovaním odborných vedomostí našich ekonómov, 
inžinierov, finančných analytikov a špecialistov na klímu sa 
zaručuje úspešnosť našich projektov. Súhlasné stanoviská 
od našich odborníkov zasa aktivizujú viac investícií zo 
súkromného sektora. Pracujeme na celom svete, aby sme 
zlepšovali kvalitu života ľudí. V roku 2018 sme zabezpečili 
bezpečnejšiu pitnú vodu pre 20 miliónov ľudí, vybudovali 
lepšie cesty pre milióny vodičov a zabezpečili dodávky 
elektriny do viac ako 34 miliónov domácností. 



S podporou od EIB zrekonštruoval Cyperský ústav 
neurológie a genetiky v Nikózii svoje výskumné a 
liečebné zariadenia.
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Naše financie a poradenstvo podporujú milióny pracovných 
miest a pomáhajú prosperovať tisíckam malých podnikov. 
V roku 2018 sme zabezpečili financovanie pre 374 000 malých 
firiem. S nami je Európa konkurencieschopnejšia, pretože 
podporujeme špičkové inovácie a opatrenia v oblasti klímy. 
V roku 2018 sme podporili 29 miliónov vysokorýchlostných 
digitálnych prepojení.

Jedných z našich nástrojov je Európsky fond pre strategické 
investície. Jeho cieľom je vyplniť veľkú medzeru vo 
financovaní v Európe, a to poskytnutím 500 miliárd EUR 
v investíciách do roku 2020. Do konca roka 2018 skupina EIB 
schválila financovanie z fondu EFSI v objeme 70,4 miliardy EUR 
a zmobilizovala investície v objeme 375,5 miliardy EUR.



Zvárač v závode na montáž autobusov v Senegale. 
EIB investovala do fondu, ktorý pomáha tejto 
spoločnosti prosperovať.
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Naši klienti
Pôžičky poskytujeme verejnému i súkromnému sektoru. 
Podporujeme malé podniky prostredníctvom miestnych 
bánk a požičiavame peniaze inovatívnym startupom. 
Stredne kapitalizované spoločnosti môžu získať priamu 
podporu na investície do výskumu a vývoja. Nepožičiame 
viac ako polovicu nákladov na projekt, pretože zámerom 
je, aby naše pôžičky pritiahli financovanie od súkromných 
investorov a iných verejných finančných inštitúcií. 

Banka má v ponuke širokú škálu finančných produktov za 
výhodných podmienok. Pri niektorých projektoch, ktoré 
podporujú inovácie a rozvoj zručností v Európe, sme schopní 
prijať väčšie riziko než komerčná banka. Poskytujeme aj 
technickú pomoc pri tvorbe a realizácii projektov.



Banka pomáha mestám ako Paríž využívať energiu  
z obnoviteľných zdrojov, zlepšovať mobilitu a obnovovať 
cesty a mosty.
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Naše zdroje
EIB je finančne autonómna. Finančné zdroje získavame na 
medzinárodných kapitálových trhoch prostredníctvom 
emisie dlhopisov.

Náš vynikajúci úverový rating nám umožňuje získavať 
finančné zdroje za výhodné sadzby. Výhody prechádzajú na 
našich klientov. 

Sme jednou z najekologickejších mnohostranných bánk 
na svetových trhoch. Naši bankári vynašli trh so „zelenými 
dlhopismi“. 



Naše záväzky
• vysoké environmentálne a sociálne štandardy vo všetkých 

činnostiach
• silné riadenie, transparentnosť a zodpovednosť
• minimálna environmentálna stopa



Ďalšie informácie o našej ponuke nájdete 
na stránke www.eib.org/products.



Európska investičná banka 
U info@eib.org
www.eib.org
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