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Європейський інвестиційний банк – це кредитна 
організація Європейського Союзу.

Ми є найбільшим багатостороннім кредитором  
у світі та найпотужнішим надавачем фінансування  

у сфері змінення клімату 

Ми допомагаємо економіці, створюємо робочі місця 
та підтримуємо рівність можливостей. 

Група ЄІБ має дві складові: Європейський 
інвестиційний банк та Європейський інвестиційний 

фонд. ЄІФ спеціалізується на фінансуванні малих 
підприємств та компаній із середнім  

рівнем капіталізації. 

Погортайте ці сторінки, аби відкрити для себе одну з 
найбільш успішних у світі організацій  

у сфері розвитку. 



У 2018 р. фінансування Банку поліпшило 
транспортні умови для 290 мільйонів пасажирів. 
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230 000 000 000 євро інвестицій за підтримки 
заходів ЄІБ

64 190 000 000 євро профінансовано Групою ЄІБ1 

60 000 000 000 євро залучено на глобальних 
ринках облігацій

23 270 000 000 євро профінансовано для  
малих підприємств

13 520 000 000 євро надано для сприяння 
інноваціям

5 000 000 робочих місць збережено  
на малих підприємствах

854 підписаних проектів 

29% 
фінансування ЄІБ 
підтримували дії щодо 
змінення клімату

1 Надані нами 64,19 млрд євро фінансування у 2018 р. підтримали близько 
230 млрд євро інвестицій. ЄІБ зазвичай не фінансує понад 50% вартості проекту,  
а отже, наша участь спонукає інші організації допомагати у фінансуванні проектів.  



У 2018 р. Банк надав 15,15 млрд євро 
на захист довкілля. 
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Наш пріоритет
Європейський інвестиційний банк зосереджує свою 
увагу на чотирьох сферах: інновації, малі підприємства, 
клімат та інфраструктура. 

Успіх наших проектів забезпечує сукупний практичний 
досвід наших економістів, інженерів, фінансових 
аналітиків та спеціалістів у сфері змінення клімату. 
У свою чергу, схвалення заходів нашими спеціалістами 
заохочує додаткові інвестиції з боку приватного сектору. 
Ми працюємо в усьому світі задля поліпшення життя 
людей. У 2018 р. ми зробили безпечнішою питну воду 
для 20 мільйонів осіб, збудували кращі дороги для 
мільйонів водіїв та провели електроенергію для понад 
34 мільйонів домогосподарств. 



За підтримки ЄІБ Кіпрський інститут неврології  
та генетики в Нікосії оновив свої дослідницькі та 
лікувальні потужності. 
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Наше фінансування та дорадча діяльність підтримують 
мільйони робочих місць та сприяють розвитку 
тисяч малих підприємств. У 2018 р. ми забезпечили 
фінансування для 374 000 малих підприємств. Ми 
робимо Європу більш конкурентоспроможною завдяки 
підтримці найбільш передових інновацій та дій у сфері 
змінення клімату. У 2018 р. ми стояли за 29 мільйонами 
високошвидкісних цифрових з’єднань.

Одним із наших інструментів є Європейський фонд 
стратегічних інвестицій. Він має на меті заповнити 
велику прогалину у фінансуванні в Європі шляхом 
забезпечення 500 млрд євро інвестицій у період 
до 2020 р. До кінця 2018 р. Група ЄІБ затвердила 
фінансування у рамках ЄФСІ в обсязі 70,4 млрд євро та 
залучила 375,5 млрд євро інвестицій. 



Зварювальник на автобусному заводі в Сенегалі. ЄІБ 
інвестував у фонд, який сприяє розвитку цієї компанії. 
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Наші клієнти
Ми надаємо позики державному та приватному 
секторам. Також ми підтримуємо невеликі компанії 
через місцеві банки та надаємо позикові кошти 
інноваційним стартапам. Компанії із середнім рівнем 
капіталізації можуть отримати пряму підтримку для 
здійснення інвестицій у науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи. Ми не кредитуємо більше 
половини вартості проекту, оскільки хочемо, щоб 
наші позики залучали фінансування від приватних 
інвесторів та інших державних фінансових організацій. 

Банк пропонує широкий спектр фінансових продуктів 
на вигідних умовах. За деякими проектами, що 
підтримують розвиток інновацій та навичок у Європі, 
ми погоджуємося на більший ризик, ніж комерційний 
банк. Ми також пропонуємо технічну допомогу для 
сприяння в підготовці та реалізації проектів. 



Банк допомагає таким містам, як Париж, використовувати 
відновлювані джерела енергії, підвищувати мобільність та 
оновлювати дороги й мости.  
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Наші ресурси
ЄІБ є фінансово автономним. Ми залучаємо кошти 
шляхом випуску облігацій на міжнародних ринках 
капіталу.

Наш досконалий кредитний рейтинг означає, що ми 
залучаємо гроші за конкурентними ставками. Ми 
пропонуємо ці переваги нашим клієнтам. 

Ми – один із найбільш орієнтованих на екологію 
багатосторонніх банків на глобальних ринках. Наші 
банкіри винайшли ринок «зелених облігацій». 



Наші зобов’язання
• Високі природоохоронні та соціальні стандарти за 

всіма напрямками діяльності
• Ефективне врядування, прозорість та підзвітність
• Мінімальний вплив на екологію



Більше інформації про те, що ми 
пропонуємо, можна знайти за 

посиланням:  www.eib.org/products.



Європейський інвестиційний банк
U info@eib.org
www.eib.org
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