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Моќта на природата е неверојатна. Низ историјата, луѓето се плашеле од нејзините 
бури, поплави, суши и ерупции. Во ова критично време, сфаќаме дека наместо тоа, 
мораме да бидеме во склад со природата и да ја искористиме нејзината моќ ако сакаме 
да ги победиме климатските промени што ги предизвикаа нашите сопствени постапки. 
Повеќе од половина од инвестициите на Европската инвестициска банка сега се во 
климатските активности и одржливоста на животната средина. Нашиот приоритет е да 
ја финансираме зелената транзиција кон обновливи извори напојувани од природата, 
од геотермална енергија до хидроелектрична енергија и енергија од ветер. Затоа ги 
ставаме овие природни сили директно на насловните страници на нашите главни 
извештаи оваа година.
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ЕИБ НАКРАТКО
Европската инвестициска банка (ЕИБ) е банката на Европската Унија. 
Ние сме најголемата мултилатерална финансиска институција во 
светот и еден од најголемите обезбедувачи на финансии за климатски 
активности.

Од своето основање во 1958 година, ЕИБ инвестираше над билион 
евра во проекти во Европа и во земјите ширум светот. И додека 
климатските активности се дел од сè што правиме, нашите активности 
се фокусираат на следниве приоритетни области: клима и животна 
средина, развој, иновации и вештини, мали и средни бизниси, 
инфраструктура и кохезија.

Европскиот инвестициски фонд, кој е дел од групацијата ЕИБ, е 
специјализиран за поддршка на мали и средни претпријатија со 
финансирање нови бизниси, раст, иновации, истражување и развој, 
вработување и регионален развој.

ЕИБ работи со други институции на ЕУ за поттикнување на европската 
интеграција, промовирање на развојот во Европската Унија и 
поддршка на политиките на ЕУ. Оваа работа се протега и надвор од 
Европа: ЕИБ е активна во повеќе од 160 земји и подобрува милиони 
животи секоја година во Европската Унија и низ целиот свет.

Меѓусебната поврзаност беше во срцето на работата на ЕИБ низ 
нашата историја. Ширум Европа, инвестициите на ЕИБ ги зближуваат 
земјите од ЕУ. Преку ЕИБ Глобално, којшто е основан во 2022 година 
за да го зголеми влијанието на нашите развојни финансии, помагаме 
во справувањето со глобалните предизвици и поттикнуваме раст и 
можности на сите континенти.

Во време кога вредноста на мултилатерализмот е доведена во 
прашање, работата на ЕИБ служи како постојан потсетник за моќта на 
интегрираните европски напори.





Со ширењето на КОВИД-19, светот се соочи со непосредни итни случаи 
поврзани со здравјето и економијата. Имаше итна потреба да се пронајде 
вакцина и решенија за ограничување на ширењето на вирусот. ЕИБ го 
финансираше развојот и производството на вакцини за КОВИД-19 и 
даде значителна поддршка за други мерки за здравствена заштита, во 
Европската Унија и пошироко. Групацијата ЕИБ, исто така, значително 
придонесе за мерките на ЕУ за ограничување на економските ефекти 
од кризата врз европските бизниси и економијата.

Токму кога кризата со КОВИД-19 почна да ослабнува, Русија ја 
нападна Украина, предизвикувајќи нова глобална криза. Како дел од 
меѓународниот одговор на кризата, банката мобилизираше финансиска 
поддршка преку Пакетот за солидарност на ЕИБ за Украина за да и 
помогне на земјата да одговори на итните потреби. Дополнително, 
во соработка со Европската комисија, ЕИБ работи на обезбедување 
понатамошно финансирање за да ѝ помогне на владата да обезбедува 
клучни јавни услуги за граѓаните кои останале во Украина.

Како најголем мултилатерален заемодавач во светот, ЕИБ им помага 
на економиите да процветаат, да создаваат работни места и да 
промовираат еднаквост и одржливост. Работиме со јавни и приватни 
партнери и го мериме нашиот успех преку тоа колку нашата работа му 
помага на општеството и го прави животот подобар за луѓето до кои 
допира.

Инвестициите на ЕИБ активно ја поддржуваат зелената транзиција. Како 
климатска банка на ЕУ, ЕИБ помага во исполнувањето на обврските од 
Парискиот договор, меѓународниот договор за климатски промени, 
како и Целите за одржлив развој на Обединетите нации, преку своите 
активности ширум светот. Ветивме инвестиции од 1 билион евра за 
одржливост на климата и животната средина во следната деценија.



во инвестиции поддржани 
од активностите на ЕИБ

во зелени инвестиции

во финансирање за 
одржлива енергија и 

природни ресурси 

мобилизирани во 
севкупните инвестиции

собрани на пазарите на 
обврзници  

во финансирање на 
групацијата ЕИБ

во финансирање на 
помалите бизниси

одржани работни места во 
малите бизниси

*  Податоците се однесуваат на малите и средните претпријатија/средно големите компании што ја искористија поддршката на ЕИБ во 2022 година или 
поддршката на ЕИФ помеѓу октомври 2021 и септември 2022 година како резултат на операции потпишани со посредници до крајот на 2022 година.

за зајакнување на 
иновациите, дигиталниот и 

човечкиот капитал

260 
милијарди 

евра 

4,9 
билиони 

евра 

72,45 
милијарди 

евра 

36,5 
милијарди 

евра

44,28 
милијарди 

евра 

14,11 
милијарди 

евра

18,72 
милијарди 

евра

5,3 
милиони * 

15,52 
милијарди 

евра

НАШЕТО ВЛИЈАНИЕ ВО 2022 ГОДИНА



луѓе пијат побезбедна вода 

нови претплатници со 
овозможени 5G услуги

луѓе имаат корист од 
подобрените здравствени 

услуги, вклучително и 
вакцините за КОВИД-19

домаќинствата кои имаат 
напојување со електрична 

енергија 

дополнителни патувања со 
јавен превоз

капацитет за производство на 
електрична енергија, 100 % од 

обновливи извори

луѓе имаат корист 
од подобрената 
инфраструктура

луѓе се соочуваат со 
намален ризик од поплави

украински бегалци во прифатни 
центри или објекти за 

привремено сместување

570,1 
милиони 234.700

25,4 
милиони

17 
милиони 

150,4 
милиони

8,5 
милиони

6,6 
милиони

15.800 MW 3,1 
милиони 

*  Вкупното финансирање на групацијата ЕИБ надвор од Европската Унија вклучува - покрај ЕИБ Глобално - проекти од ЕИФ надвор од Европската Унија и проекти 
на ЕИБ во Европската асоцијација за слободна трговија.

Финансирањето на ЕИБ во 2022 година 
изнесуваше 65,15 милијарди евра, вклучително и 
10,82 милијарди евра во активности на  
ЕИБ Глобално*

https://www.eib.org/en/about/key-figures




ПОДДРШКА 
ЗА УКРАИНА
Европската инвестициска банка стои рамо до рамо со украинските власти и 
народот на Украина. Таа поддржува независна Украина.

Како дел од координираниот одговор на ЕУ и меѓународната заедница на 
оваа криза, банката мобилизираше финансиска поддршка преку Пакетот за 
солидарност на ЕИБ за Украина за да и помогне на владата да ги задоволи 
итните потреби за ликвидност. Дополнително, во соработка со Европската 
комисија, ЕИБ работи на обезбедување понатамошно финансирање за да ѝ 
овозможи на украинската влада да продолжи да обезбедува клучни јавни 
услуги за луѓето кои останале во земјата, осигурувајќи се дека храната, 
медицинските материјали и горивото ќе останат достапни, истовремено 
поддржувајќи ги транспортот, енергетиката, урбаниот развој и дигиталните 
проекти. Два главни пакети за финансирање беа одобрени во 2022 година:

•  Прв пакет од 668 милиони евра непосредно по почетокот на војната за да 
ѝ помогне на владата да плати за итни потреби.

•  Втор пакет од 1,59 милијарди евра за поправка на оштетената 
инфраструктура и продолжување на критичните проекти, потпишан 
во јули 2022 година. Малку повеќе од 1 милијарда евра од овој пакет се 
исплатени за да и се помогне на земјата да ги поправи оштетените патишта, 
мостови и железници.

Институтот ЕИБ, социјалниот и културен огранок на банката на ЕУ, исто така 
понуди хуманитарна помош од 2,5 милиони евра за Украинците погодени 
од војната. Банката помогна да се пренаменат грантови од 59 милиони евра 
за поправка на возови и железници во Украина, инсталирање привремени 
мостови уништени од војната и подобрување на здравствената заштита и 
домувањето за луѓето принудени да ги напуштат своите домови.

Банката, исто така, понуди грантови во вредност од речиси 18 милиони евра за 
Украина од Доверливиот фонд за техничка помош на источното партнерство 
за да им помогне на заедниците да се грижат за околу 700.000 луѓе кои ги 
напуштиле своите домови. Партнерскиот фонд е поддржан од Австрија, 
Франција, Германија, Латвија, Литванија, Полска, Шведска и Обединетото 
Кралство. ЕИБ продолжува да работи со европските партнери за да ги истражи 
понатамошните можности за поддршка на Украина и украинските бегалци.

http://www.eib.org/ukraine




КОВИД-19
ЕИБ беше во првите редови на глобалниот одговор на Европската 
Унија на пандемијата на КОВИД-19 и се обедини со меѓународните 
организации како што се Светската здравствена организација и 
Детскиот фонд на Обединетите нации за да преземе итна акција.

Итната поддршка од групацијата ЕИБ им овозможи на малите и 
средни претпријатија и иновативните стартапи да инвестираат 
и покрај екстремната неизвесност. Очекуваме да мобилизираме 
финансирање од 200 милијарди евра со нашиот Европски гарантен 
фонд, поддржувајќи ги одржливите компании кои се мачеа поради 
пандемијата.

ЕИБ, исто така, помогна во финансирањето на развојот и купувањето 
вакцини за КОВИД-19, решенија за ограничување на ширењето на 
вирусот и други проекти за јавно здравје поврзани со кризата од 
КОВИД-19.

ЕИБ обезбедува заем од 15 милиони евра за 
Spindiag GmbH, за финансирање на развојот 

на платформата на младата компанија за 
дијагностичко тестирање базирано на ПЦР 

која ќе се користи во здравствените установи.

http://www.eib.org/covid-19


За време на пандемијата, ЕИБ го финансираше 
италијанскиот стартап Eggtronic, кој го измисли 
штедливиот конвертор на енергија. Поради 
нивната висока енергетска ефикасност, 
конверторите на Eggtronic имаат многу помал 
јаглероден отпечаток споредено со слични уреди.



КЛИМА 
И ЕНЕРГИЈА
Климатските промени се најголемиот глобален предизвик на нашата 
генерација. Постигнувањето на климатските цели ќе ја одреди 
благосостојбата на нашите деца. Климатските и енергетските цели на 
ЕИБ поставуваат нови стандарди во Европа и пошироко. Ние повеќе 
не поддржуваме проекти за фосилни горива и ќе посветиме 50 % од 
нашите инвестиции на климатските активности и одржливоста до 
2025 година.

Руската агресија во Украина ја турна Европа во енергетска криза, што 
ја прави потребата за дејствување уште поитна. Инвазијата нè потсети 
на важноста од заштитата на безбедноста на нашето снабдување со 
енергија – енергијата е безбедносно прашање, а декарбонизацијата е 
прашање на стратешка автономија.

Операциите на ЕИБ го забрзуваат зелениот раст и декарбонизацијата 
на економиите. Ние поддржуваме проекти за енергетска ефикасност 
и обновливи извори на енергија, кои помагаат да се намалат емисиите 
на јаглерод и да се зајакне нашата енергетска безбедност. Сите наши 
активности придонесуваат за одржлив социјален и економски раст.

Инвестициите на ЕИБ, исто така, се справуваат со ефектите од 
климатските промени врз ранливите заедници, заштитувајќи ја 
биолошката разновидност и промовирајќи одржливо земјоделство. 
Ги зачувуваме природните ресурси и ја правиме животната средина 
безбедна за идните генерации. Секој проект што ЕИБ го поддржува, 
без разлика дали се работи за иновации, мали бизниси или 
инфраструктура, мора да биде усогласен со нашите климатски цели.

https://www.eib.org/climate




ИНОВАЦИИ
Иновациите ја одржуваат Европа конкурентна и создаваат работни 
места со висока вредност. ЕИБ поддржува многу фази на иновации, 
поддржувајќи ги идеите што го подобруваат животниот стандард.

Ние поддржуваме големи истражувања и развој, како и мали 
специјализирани фирми. Нашите инвестиции во сектори како 
што се телекомуникациите, воздухопловството, медицината 
и дигитализацијата се печат на одобрување што привлекува 
дополнително финансирање од приватниот сектор за тие проекти. 
Групацијата ЕИБ им овозможува на европските компании да создаваат 
и развиваат најсовремени технологии.

Со заемите од ЕИБ, универзитетите ги градат и прошируваат своите 
истражувачки капацитети, а стартапите го зголемуваат својот персонал 
и ја подобруваат својата опрема. Со поддршка од ЕИБ, врвните идеи се 
претвораат во деловни успеси.

ЕИБ ја поддржа Anaconda, пионерска шпанска 
компанија која разви исплатлив третман, што 

им помага на лекарите да спасат животи и да 
го намалат инвалидитетот по мозочен удар.

https://www.eib.org/innovation




ИНКЛУЗИВНОСТ
ЕИБ ги поттикнува малите бизниси и младите луѓе и ги поддржува 
жените претприемачи, давајќи им пристап до заеми и обука. Ние 
им овозможуваме на луѓето со ниски приходи, самовработените и 
микропретпријатијата да добијат финансии и деловни совети за да се 
уверат дека нивните проекти ќе успеат.

Вообичаено, не позајмуваме повеќе од половина од цената на проектот. 
Вклучувањето на ЕИБ е дизајнирано да служи како катализатор 
за поголемо вклучување на приватниот сектор, зголемувајќи ги 
инвестициите во проектот.

ЕИБ е водечки заемодавач на малите бизниси 
на Западен Балкан, помагајќи речиси 

30.000 компании и одржувајќи половина милион 
работни места. Како резултат на нашата работа, 

повеќе од 1.800 училишта во Србија имаат побрзи 
интернет-врски и подобра дигитална опрема, 

овозможувајќи им на наставниците да им 
понудат учење од далечина на учениците 

дома за време на пандемијата. 





ОДРЖЛИВОСТ
ЕИБ собира пари со издавање обврзници на меѓународните пазари 
на капитал. Нашиот одличен кредитен рејтинг ни овозможува да 
собираме средства со добри стапки и овие придобивки се пренесуваат 
на клиентите.

Експертите за пазари на капитал на ЕИБ создадоа и развија зелени и 
одржливи пазари на обврзници. Ние сме најголемиот наднационален 
издавач на зелени обврзници, кој поддржува обновливи извори на 
енергија, енергетска ефикасност, чиста вода и канализација.

http://www.eib.org/investor_info




ЕИБ ГЛОБАЛНО
ЕИБ Глобално, развојниот огранок на ЕИБ, беше создаден во 2022 
година за да го зголеми влијанието на нашите развојни финансии. ЕИБ 
инвестираше повеќе од 70 милијарди евра надвор од Европската Унија 
во последната деценија (2012 – 2022 г.), мобилизирајќи секоја година 
милијарди евра во инвестиции од приватниот сектор. ЕИБ Глобално 
го засилува влијанието на ЕИБ со тоа што се приближува до локалните 
заедници, компаниите и институциите ширум светот.

ЕИБ ќе ја прошири својата поддршка за локалните микрофинансиски 
институции во регионите каде луѓето често немаат пристап до банките. 
Кога луѓето можат да добијат кредит, бизнисите вработуваат повеќе 
работници, жените стануваат независни, раселувањето се намалува и 
домаќинствата можат да излезат од сиромаштијата.

Ќе ја зголемиме достапноста на секторската експертиза на ЕИБ на 
локално ниво, споделувајќи го нашето знаење и искуство со локалните 
партнери. Обезбедуваме независни совети, надоврзувајќи се на 
искуството стекнато од работата во широк опсег на земји и сектори. 
Овие советодавни услуги можат да ги придружуваат финансиските 
производи на ЕИБ, но тие исто така може да се понудат и независно од 
какво било финансирање.

Малите бизниси во Конго добиваа заеми од 
ЕИБ за време на пандемијата по фер каматна 

стапка, наместо со многу високи стапки на 
неформални заемодавачи, што им помагаат 

на овие бизниси и нивните заедници.

http://www.eib.org/global




Климатските промени, пандемијата на КОВИД-19 и другите кризи 
бараат милијардите што ги инвестираме со нашите меѓународни и 
национални партнерски банки да се претворат во билиони, преку 
нови партнерства и постојана соработка со глобалните финансиски 
институции. И она што е најважно, вклученоста на ЕИБ го поттикнува 
вклучувањето на приватниот сектор, што привлекува нови 
инвестиции.

Само на земјите во развој им требаат повеќе од 2 билиони евра 
дополнителни годишни инвестиции за да ги исполнат целите 
за одржлив развој на ОН и амбициите од Парискиот договор за 
справување со климатските промени.

Како климатска банка на ЕУ, ЕИБ работи на поддршка на Европскиот 
зелен договор, нацртот на Европската Унија што се грижи нејзините 
политики за климата, енергетиката, транспортот и оданочувањето да 
ги намалат емисиите на стакленички гасови за најмалку 55 % до 2030 
година (споредено со нивоата од 1990 година). Меѓутоа, емисиите во 
Европската Унија изнесуваат само 10 % од глобалните емисии, така 
што ЕИБ Глобално ќе помогне да се прошират напорите на Европа 
за декарбонизација надвор од нејзините граници, поддржувајќи го 
Глобалниот зелен договор.

ЕИБ Глобално е клучен сојузник на Европската комисија во нејзината 
програма Глобална порта вредна 300 милијарди евра за поддршка на 
проекти што ја подобруваат глобалната и регионалната поврзаност во 
дигитализацијата, климата, транспортот, здравството, енергетиката и 
образованието. Развојните заеми и финансиските партнерства го 
забрзуваат растот, ги прават руралните области попросперитетни, им 
овозможуваат на градовите да бидат поиновативни и ги зајакнуваат 
економиите.

Работата на ЕИБ Глобално ги поддржува земјите кои се обидуваат да ја 
подобрат родовата еднаквост и да им дадат поголема моќ на жените 
на работното место преку ангажирање во бизниси предводени од 
жени. Ние им помагаме на милиони луѓе кои немаат пристап до чиста 
вода, електрична енергија, вакцини, добра здравствена заштита и 
соодветни системи за третман на отпад.





НАШАТА 
ПОСВЕТЕНОСТ
Европската инвестициска банка одговара пред граѓаните на ЕУ. Банката 
поддржува проекти што ги промовираат приоритетите и целите на 
Европската Унија, вклучително климатска и еколошка одржливост, 
иновации и вештини, инфраструктура, мали и средни претпријатија, 
кохезија и развој. ЕИБ гарантира дека сите проекти што ги поддржува 
– без разлика дали се во енергетиката, транспортот, индустријата или 
земјоделскиот сектор – се усогласени со целите на Парискиот договор. 
Нашиот персонал вклучува економисти, инженери, финансиски 
аналитичари и специјалисти за климата кои секојдневно работат со 
локални експерти, институции и влади ширум светот.

http://www.eib.org/cr






Групацијата ЕИБ ја сочинуваат Европската инвестициска банка (ЕИБ) и 
Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ).

ЕИБ е банката на Европската Унија. Таа е најголемиот мултилатерален 
заемопримач и заемодавач во светот. Со седиште во Луксембург, банката има 
голема мрежа на локални и регионални канцеларии во Европа и пошироко.

ЕИФ ги поддржува малите бизниси преку подобрување на нивниот пристап 
до финансии во Европа и во голем број земји надвор од Европа. ЕИФ дизајнира 
и развива капитал за вложување и раст, гаранции и микрофинансиски 
инструменти за да ги промовира иновациите и вработувањето.

ЕИБ Глобално е меѓународен развоен огранок на ЕИБ. Основан во 2022 
година, ЕИБ Глобално ја продолжува повеќедецениската посветеност на 
ЕИБ за финансирање на развојот, климатските активности, иновацијата и 
одржливоста ширум светот.
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