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Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği’nin  
kredilendirme koludur. 

Dünyanın en büyük çok taraflı kredilendiricisi  
ve en büyük iklim finansmanı sağlayıcısıyız. 

Ekonomiye yardımcı oluyor, iş yaratıyor ve eşitliği  
teşvik ediyoruz.

AYB Grubu’nun iki bölümü vardır: Avrupa Yatırım Bankası 
ve Avrupa Yatırım Fonu. AYF, küçük ve orta ölçekli 
işletmelere dönük finansmanda uzmanlaşmıştır.

Bu sayfaları karıştırarak dünyadaki en başarılı kalkınma 
kuruluşlarından birini keşfedin.



Banka’nın finansmanı, 2018 yılında 290 milyon 
yolcu için ulaştırmada iyileştirme sağladı.



3

AYB faaliyetleriyle 230.000.000.000 €  
değerinde yatırım desteklendi

AYB Grubu finansmanında 64.190.000.000 €1
 

Küresel tahvil piyasalarında 60.000.000.000 € 
toplandı

Küçük işletmelerin 
finansmanına 23.270.000.000 €

İnovasyonu artırmak için 13.520.000.000 €

Küçük işletmelere dair 5.000.000 iş korundu

854 projeye imza atıldı

AYB finansmanının %29 ’uyla iklim eylemleri 
desteklendi

1 2018 yılındaki 64,19 milyar €’luk finansmanımız, yaklaşık 230 milyar €’luk yatırıma 
destek oldu. AYB genellikle bir projenin %50’den fazlasını finanse etmediği için 
katılımımız, diğer kuruluşları projeleri finanse etmeye teşvik ediyor. 



Banka, çevreyi korumak için 2018’de 
15,15 milyar € sağladı.
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Önceliğimiz
Avrupa Yatırım Bankası, dört alana odaklanmaktadır: 
inovasyon, küçük işletmeler, iklim ve altyapı.

Ekonomist, mühendis, finansal analist ve iklim uzmanlarımızın 
birleşik tecrübesi, projelerimizin başarısını güvenceye 
alıyor. Buna karşılık uzmanlarımızın onay damgası, özel 
sektörden daha fazla yatırımı tetikliyor. İnsanların yaşantılarını 
iyileştirmek için dünya genelinde çalışıyoruz. 2018’de 
20 milyon kişinin içme suyunu daha güvenli hale getirdik, 
milyonlarca sürücü için daha iyi yollar inşa ettik ve 
34 milyondan fazla haneye elektrik getirdik. 



Lefkoşe’deki Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü, AYB’nin 
desteğiyle araştırma ve tedavi tesislerini yeniledi.
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Finansman ve danışmanlığımız, milyonlarca işe destek 
sağlıyor ve binlerce küçük işletmenin gelişmesine 
yardımcı oluyor. 2018’de 374.000 küçük işletmeye yönelik 
finansmanı güvenceye aldık. En ileri düzeyde inovasyonu 
ve iklim eylemini destekleyerek Avrupa’yı daha rekabetçi 
yapıyoruz. 2018’de 29 milyon yüksek hızlı dijital bağlantıya 
destek olduk.

Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu da araçlarımızdan biridir. 
2020 itibarıyla 500 milyar €’luk yatırım oluşturmak 
suretiyle Avrupa’daki büyük finansman açığını kapatmayı 
amaçlıyor. AYB Grubu, 2018 sonu itibarıyla EFSI 
kapsamında 70,4 milyar €’luk finansmanı onayladı ve 
375,5 milyar €’luk yatırımı seferber etti. 



Senegal’deki bir otobüs montaj fabrikasında bir 
kaynakçı. AYB, bu şirketin gelişmesine yardım eden bir 
fona yatırım yaptı.
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Müşterilerimiz
Kamusal ve özel sektörlere kredi veriyoruz. Yerel bankalar 
üzerinden küçük şirketlere destek oluyor ve yenilikçi 
genç şirketlere borç para veriyoruz. Orta düzey sermayeli 
şirketler, araştırma ve geliştirme yatırımları için doğrudan 
destek alabilirler. Bir projenin maliyetinin yarıdan 
fazlası için kredi vermiyoruz çünkü kredilerimizin özel 
yatırımcılardan ve diğer kamu finansmanı kuruluşlarından 
gelen finansmanla harmanlanmasını istiyoruz.

Banka, çok sayıda finansal ürünü uygun şartlarda 
sunmaktadır. Avrupa’da inovasyona ve becerilere destek 
olan birtakım projelerde, ticari bankalara göre daha fazla 
riski kabulleniyoruz. Ayrıca projelerin hazırlanmasına 
yardımcı olmak ve uygulamaya geçirmek için de teknik 
yardım sunuyoruz.



Banka, Paris gibi şehirlerin yenilenebilir enerji 
kullanmasına, mobilite geliştirmesine ve karayolları ile 
köprüleri iyileştirmesine yardımcı oluyor. 
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Kaynaklarımız
AYB, finansal olarak bağımsızdır. Uluslararası sermaye 
piyasalarında tahvil ihraç etmek suretiyle para topluyoruz.

Kredi derecemizin mükemmelliği, iyi oranlarda para 
toplayabilmemiz anlamına geliyor. Bu kazançları 
müşterilerimize aktarıyoruz.

Küresel piyasalardaki en çevreci çok yönlü bankalardan biriyiz. 
“Çevreci tahvil” piyasasını bulanlar bizim bankacılarımızdı.



Taahhütlerimiz
• Tüm faaliyetlerde yüksek düzeyde çevresel ve toplumsal 

standartlar
• Güçlü yönetişim, şeffaflık ve hesap verebilirlik
• Çevre üzerinde asgari ölçüde ayakizi



Hizmet sunumlarımız hakkında daha fazla 
bilgi için lütfen www.eib.org/products 

sayfasına bakın.
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