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Banka Evropiane e Investimeve është krahu huadhënës  
i Bashkimit Evropian.

Ne jemi huadhënësi më i madh multilateral në botë  
dhe ofruesi më i madh i financimeve për klimën.

Ne ndihmojmë ekonominë, krijojmë vënde pune  
dhe promovojmë barazinë.

Grupi i BEI-së ka dy pjesë: Bankën Evropiane të 
Investimeve dhe Fondin Evropian të Investimeve.  

FEI-ja është e specializuar në financimin e bizneseve  
të vogla dhe të mesme.

Shfleto këto faqe për të zbuluar një nga institucionet  
më të përsosura të zhvillimit në botë.



Financimi i Bankës ka përmirësuar transportin  
për 290 milion pasagjerë në vitin 2018.
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230,000,000,000 € në investime të mbështetura 
nga aktivitetet e BEI-së

64,190,000,000 € në financimin e Grupit  
të BEI-së1 

60,000,000,000 € u mblodhën në tregjet  
globale të obligacioneve

23,270,000,000 € në financimin e bizneseve  
të vogla

13,520,000,000 € për rritjen e inovacionit

5,000,000 vende pune të mbështetura 
për kompanitë e vogla

854 projekte të nënshkruara

29% e financimit të BEI-së 
mbështet masat për klimën

1 64.19 miliard euro për financim në 2018 mbështetën rreth 230 miliard euro në 
investime. Zakonisht, BEI-ja nuk financon më shumë se 50% të projektit, kështu që 
përfshirja jonë inkurajon institucionet e tjera që të financojnë projektet. 



Banka siguroi 15.15 miliard euro  
për mbrojtjen e mjedisit në 2018.
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Prioriteti ynë
Banka Evropiane e Investimeve fokusohet në katër fusha: 
inovacion, biznese të vogla, klimë dhe infrastrukturë.

Ekspertiza e kombinuar e ekonomistëve, inxhinierëve, 
analistëve financiarë dhe specialistëve tanë të klimës 
garantojnë suksesin e projekteve tona.  Nga ana tjetër, 
vula e miratimit nga specialistët tanë nxit më shumë 
investime nga sektori privat.  Ne punojmë në mbarë 
botën për të përmirësuar jetën e njerëzve. Në vitin 2018, 
ne rritëm sigurinë e ujit të pijshëm për 20 milion njerëz, 
ndërtuan rrugë më të mira për miliona shoferë dhe 
sollëm energji elektrike në më shumë se 34 milion familje. 



Me mbështetjen e BEI-së, Instituti për Neurologji  
dhe Gjenetikë në Nicosia të Qipros rinovoi objektet  
e kërkimit dhe trajtimit të tij.
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Financimi dhe këshillat tonë mbështesin miliona vende 
pune dhe ndihmojnë mijëra biznese të vogla që të 
lulëzojnë.  Në vitin 2018, ne kemi siguruar financim për 
374,000 kompani të vogla. Ne e bëjmë Evropën më 
konkurruese duke mbështetur inovacionet më të fundit 
dhe masat për klimën.  Ne kemi mbështetur 29 milion 
lidhje digjitale me shpejtësi të lartë në 2018.  

Një nga instrumentet tona është Fondi Evropian për 
Investimet Strategjike. Ai synon të ulë hendekun e madh 
financiar në Evropë duke krijuar 500 miliard investime 
deri në vitin 2020. Deri në fund të vitit 2018, Grupi i BEI-së 
kishte miratuar 70.4 miliard euro në financim në kuadër të 
FEIS-së dhe mobilizuar 375.5 miliard euro në investime.



Një saldator në një fabrikë të montimit të autobusëve 
në Senegal. BEI-ja investoi në një fond që po ndihmon 
këtë kompani që të lulëzojë.
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Klientët tanë
Ne i japim hua sektorit publik dhe privat. Ne mbështesim 
kompanitë e vogla përmes bankave vendase dhe u japin 
hua kompanive të reja inovative. Kompanitë e mesme 
mund të marrin mbështetje të drejtpërdrejtë për investime 
në kërkim dhe zhvillim.  Ne nuk japim hua më shumë se 
gjysmën e kostos së një projekti, sepse ne duam që kreditë 
tona të grumbullohen me financime nga investitorë 
privatë dhe institucione të tjera financiare publike.

Banka ofron një gamë të gjerë produktesh financiare me 
kushte të favorshme. Për projekte të caktuara që mbështesin 
inovacionin dhe aftësitë në Evropë, ne pranojmë më shumë 
rrezik sesa një bankë tregtare. Ne gjithashtu ofrojmë 
asistencë teknike për të ndihmuar në përgatitjen dhe 
zbatimin e projekteve.



Banka ndihmon qytete si Parisi që të përdorin energjinë 
e ripërtëritshme, të përmirësojnë lëvizshmërinë dhe të 
përmirësojnë rrugët e urat.
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Burimet tona
BEI-ja është autonome financiarisht. Ne mbledhim para duke 
lëshuar obligacione në tregjet ndërkombëtare të kapitalit.

Vlerësimi ynë i shkëlqyer i kredisë do të thotë të mbledhësh 
para me norma të mira.  Ne ua kalojmë klientëve tanë këto 
përfitime.

Ne jemi një nga bankat multilaterale më miqësore me 
mjedisin në tregjet botërore. Bankierët tanë shpikën tregun 
e “obligacioneve të gjelbra”.



Angazhimet tona
• standarde të larta mjedisore dhe sociale në të gjitha 

aktivitetet
• qeverisje e fortë, transparencë dhe llogaridhënie
• gjurmë minimale mjedisore



Për më shumë informacion mbi ofertat 
tona, vizitoni www.eib.org/products.
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