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КОРОТКО ПРО 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК (ЄІБ)
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — це кредитний підрозділ 
Європейського Союзу. Інакше кажучи, ми — банк Європейського Союзу. 
Ми є  найбільшою в  світі багатосторонньою фінансовою установою 
й одним з найбільших джерел фінансування боротьби зі зміною клімату.

З моменту заснування в 1958 році ЄІБ інвестував більше трильйона євро 
в різноманітні проекти в Європі та в усьому світі. Хоча боротьба зі зміною 
клімату є  складовою частиною всієї нашої діяльності, ми зосереджені 
перш за все на наступних пріоритетних сферах: клімат і  довкілля, 
розвиток, інновації та навички, малий і  середній бізнес, інфраструктура 
й згуртованість.

Європейський інвестиційний фонд, який є  частиною групи ЄІБ, 
спеціалізується на підтримці малих і  середніх підприємств, 
фінансуванні підприємницької діяльності, розвитку, інновацій, 
досліджень і розробок, зайнятості й регіональному розвитку.

ЄІБ співпрацює з  іншими інститутами ЄС з  метою сприяння європейській 
інтеграції, розвитку та підтримки політики ЄС. Ця діяльність виходить і  за 
межі Європи: ЄІБ діє в  більш ніж 160 країнах і  щорічно покращує життя 
мільйонів людей у Європейському Союзі та за його межами.

Протягом усієї нашої історії взаємозв’язок був ключовим елементом 
діяльності ЄІБ. Інвестиції ЄІБ тісніше поєднують країни ЄС між собою. 
Через EIB Global, створений у 2022 році з метою розширення ефективності 
впливу програм фінансування розвитку, ми допомагаємо вирішувати 
глобальні проблеми та сприяти економічному зростанню й  реалізації 
можливостей на всіх континентах.





У  часи, коли роль багатосторонності ставиться під сумнів, 
робота ЄІБ є  постійним нагадуванням про важливість спільних 
європейських зусиль.

Через поширення COVID-19 світ зіткнувся з надзвичайною ситуацією в сфері 
охорони здоров'я. Виникла нагальна необхідність у  створенні вакцини та 
впровадженні рішень, необхідних для обмеження поширення вірусу. ЄІБ 
профінансував розробку й  виробництво вакцин проти COVID-19 і  надав 
істотну підтримку для втілення інших заходів охорони здоров'я як всередині 
Європейського Союзу, так і  за його межами. Це стосується, зокрема, 
ініціативи COVAX, мета якої — гарантувати справедливий і  рівноправний 
доступ до вакцинації від COVID-19 у всіх країнах світу.

Невеликі компанії особливо постраждали від пандемії через неможливість 
повноцінної діяльності та через те, що у них зазвичай менше грошових 
резервів, на які можна розраховувати. Група ЄІБ зробила значний 
внесок у  заходи ЄС щодо обмеження економічних наслідків кризи для 
європейського бізнесу й  економіки. Європейський гарантійний фонд, 
створений ЄІБ, прагне залучити до 200 мільярдів  євро для допомоги 
малому й середньому бізнесу в подоланні кризи.

Як найбільший у  світі багатосторонній кредитор, ЄІБ сприяє 
процвітанню економіки, створенню робочих місць, рівності й сталому 
розвитку. Ми працюємо з  державними й  приватними партнерами, 
а  наш успіх оцінюється тим, наскільки наша діяльність допомагає 
суспільству й покращує життя людей.

ЄІБ є  найбільш екологічним багатостороннім кредитором: як 
кліматичний банк ЄС, ЄІБ діє в  усьому світі, щоб сприяти виконанню 
зобов'язань, передбачених Паризькою угодою (міжнародним 
договором про зміну клімату) і Цілями сталого розвитку ООН. Протягом 
наступного десятиліття ми плануємо інвестувати один трильйон євро 
в забезпечення сталості довкілля й екології.



інвестицій за підтримки ЄІБ

нових позик

фінансування сталої енергетики 
та природних ресурсів

усіх залучених інвестицій

залучено на ринках 
облігацій

фінансування групою ЄІБ

фінансування для 
малого бізнесу

робочих місць збережено 
в малому бізнесі

стимулювання інновацій, 
цифрового й людського капіталу

360 
млрд євро

4,8 
трлн євро

95,86 
млрд євро

65,4 
млрд євро

55,26 
млрд євро

Понад 45 
млрд євро

15,38 
млрд євро

4,5  
млн

20,70 
млрд євро

НАШ ВНЕСОК 
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людей п'ють більш 
безпечну воду

нових абонентів 
з підключеними послугами 5G

людей мають доступ до 
більш якісних медичних 

послуг, зокрема до 
вакцини від COVID-19

будинків підключені 
до електроенергії 

нових поїздок на 
громадському транспорті

потужності виробництва 
електроенергії, з них 99,7 % 
припадає на відновлювані 

джерела енергії

людей користуються 
покращеною 

інфраструктурою

людей тепер живуть зі 
зниженим ризиком повеней

кредитів для допомоги 
підприємствам, які 

постраждали від пандемії COVID-19

346  
млн

826 000

10  
млн

94,3  
млн

783  
млн

8,1  
млн

6,8  
млн

11 400  
МВт

33,26 
млрд євро

У період 2012-2021 років загальний обсяг 
фінансування ЄІБ за межами Європейського Союзу 
склав 71,92 мільярда євро, з яких 26,15 мільярда 
євро були виділені на Африку

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




ПІДТРИМКА УКРАЇНИ
ЄІБ підтримує владу та народ України. Ми також підтримуємо 
незалежність країни.

У  рамках скоординованої відповіді ЄС та міжнародної спільноти на 
цю кризу ми схвалили надання фінансової підтримки в  межах Пакету 
солідарності ЄІБ з Україною, щоб допомогти уряду України задовольнити 
гостру потребу в ліквідних коштах. Окрім цього, ЄІБ та Європейська комісія 
працюють над подальшим фінансуванням, аби уряд України міг і  надалі 
надавати критично важливі державні послуги громадянам, які залишились 
у країні, та забезпечувати доступність продуктів харчування, медикаментів 
і  палива, а  також підтримувати функціонування транспорту, енергетику, 
міський розвиток і цифрові технології.

ЄІБ також виділяє 4 мільярди євро на 2022 і 2023 роки, аби задовольнити 
нагальні інвестиційні потреби міст і  регіонів у  державах-членах ЄС 
і  вирішити проблеми прийому й  інтеграції українських біженців, які 
через війну полишили свої домівки. Нова програма ЄІБ спрямована 
на фінансування розвитку ключової соціальної інфраструктури для 
надання біженцям доступу до державних послуг: житла, шкільної освіти, 
медичного забезпечення, дитячих садків тощо.

ЄІБ продовжує працювати з  європейськими партнерами над 
вивченням подальших можливостей для підтримки України та 
українських біженців.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
ЄІБ знаходиться на передовій глобального реагування Європейського 
Союзу на пандемію COVID-19. Щоб вжити негайних заходів, ми 
об'єдналися  з  такими міжнародними організаціями, як Всесвітня 
організація охорони здоров'я та Дитячий фонд ООН.

Екстрена підтримка з  боку групи ЄІБ надала змогу малим і  середнім 
підприємствам та інноваційним стартапам здійснювати інвестиції, 
незважаючи на надзвичайно високий рівень невизначеності. Завдяки 
нашому Європейському гарантійному фонду ми плануємо залучити 
200 мільярдів євро для підтримки життєздатних компаній, які зазнали 
збитків через пандемію.

ЄІБ також допоміг профінансувати розробку й  закупівлю вакцин від 
COVID-19, заходи для обмеження поширення вірусу та інші проєкти 
у галузі охорони здоров'я, пов'язані зі спричиненою COVID-19 кризою.

ЄІБ надав фінансову підтримку на 
суму 100 мільйонів євро німецькій 

компанії BioNTech для розробки першої 
вакцини від COVID-19.

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


Під час пандемії ЄІБ фінансував італійський 
стартап Eggtronic, який винайшов енергоощадний 
перетворювач напруги. Завдяки високій 
енергоефективності перетворювачі Eggtronic 
залишають набагато менший вуглецевий слід, 
ніж аналогічні пристрої.



КЛІМАТ 
І ЕНЕРГЕТИКА
Зміна клімату — найбільша глобальна проблема нашого покоління. 
Від досягнення кліматичних цілей залежатиме добробут і  тривалість 
життя наших дітей. Цілі ЄІБ в  галузі клімату й  енергетики задають 
нові стандарти в  Європі та за її межами. Ми більше не підтримуємо 
проєкти пов'язані з використанням викопного палива, і до 2025 року 
спрямуємо 50 % наших інвестицій на боротьбу зі зміною клімату та 
сталий розвиток.

Діяльність ЄІБ прискорює «зелене» зростання й  декарбонізацію 
економіки. Ми зосереджені на енергоефективності та відновлюваних 
джерелах енергії, які допомагають скоротити викиди CO₂ та зміцнити 
нашу енергетичну безпеку. Всі наші дії сприяють сталому соціальному 
та економічному розвитку.

Інвестиції ЄІБ також спрямовані на усунення наслідків зміни 
клімату для вразливих груп населення, захист біорізноманіття 
та сприяння сталому сільському господарству. Ми зберігаємо 
природні ресурси й робимо навколишнє середовище безпечним 
для майбутніх поколінь. Усі проєкти яким надає підтримку ЄІБ 
(інноваційні, малий бізнес, інфраструктурні тощо), повинні 
відповідати нашим кліматичним цілям.

https://www.eib.org/climate




ІННОВАЦІЇ
Інновації підтримують конкурентоспроможність Європи і  створюють 
високооплачувані робочі місця. На багатьох етапах ЄІБ підтримує 
інновації та ідеї, які підвищують рівень життя.

Ми підтримуємо масштабні дослідження й розробки, а також невеликі 
спеціалізовані компанії. Наші інвестиції у  галузі телекомунікації, 
авіації, медицини та цифровізації є свідченням схвалення, яке сприяє 
залученню додаткового фінансування цих проєктів з  приватного 
сектора. Група ЄІБ дає можливість європейським компаніям 
створювати й розвивати найсучасніші технології.

Завдяки кредитам ЄІБ університети будують і  розширюють 
дослідницькі центри, а  стартапи збільшують штат і  вдосконалюють 
обладнання. За підтримки ЄІБ сучасні ідеї перетворюються на 
успішний бізнес.

ЄІБ надав підтримку Anaconda, новаторській 
іспанській компанії, що розробила економічно 

ефективне лікування, яке допомагає 
лікарям рятувати життя і знижувати ризик 

інвалідності після інсульту.

https://www.eib.org/innovation




ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
ЄІБ розширює можливості малого бізнесу та молоді й  підтримує 
жінок-підприємців, надаючи їм доступ до кредитів та керівних посад. 
Ми надаємо можливість малозабезпеченим верствам населення, 
самозайнятим особам і мікропідприємствам отримувати фінансування 
та бізнес-консультації, щоб забезпечити успіх їхніх проєктів.

Ми не фінансуємо більше половини вартості проєкту. Залученість ЄІБ 
покликана стати каталізатором для більш активної участі приватного 
сектора та збільшення інвестицій у проєкт.

ЄІБ є провідним кредитором малого бізнесу 
на Західних Балканах, допомагаючи майже 

30 000 компаній і зберігаючи пів мільйона робочих 
місць. Завдяки нашій роботі понад 1800 шкіл 
у Сербії мають більш швидке підключення до 

інтернету та більш досконале цифрове обладнання, 
тому вчителі могли успішно забезпечувати 

дистанційне навчання під час пандемії. 





СТАЛИЙ РОЗВИТОК
ЄІБ залучає кошти, випускаючи облігації на міжнародних ринках 
капіталу. Наш відмінний кредитний рейтинг дозволяє нам 
залучати кошти за хорошими ставками, і  ці переваги передаються 
нашим клієнтам.

Експерти ЄІБ з  ринків капіталу створили й  розвинули «зелені» 
й  екологічні ринки облігацій. Ми є  найбільшим наднаціональним 
емітентом зелених облігацій, які підтримують відновлювані джерела 
енергії, енергоефективність, чисту воду та санітарію.

http://www.eib.org/investor_info




ПІДРОЗДІЛ 
EIB GLOBAL
EIB  Global, як підрозділ ЄІБ з  розвитку, було запущено в  2022 році, 
щоб розширити ефективність впливу програм фінансування розвитку. 
За  останнє десятиліття (2012-2021 роки) ЄІБ інвестував понад 
70 мільярдів євро за межами Європейського Союзу, щорічно залучаючи 
мільярди інвестицій з  приватного сектора. EIB  Global посилює вплив 
ЄІБ на місцевому рівні за рахунок наближення до місцевих громад, 
компаній та установ по всьому світу.

ЄІБ надаватиме підтримку місцевим мікрофінансовим установам 
у  регіонах, де люди часто не мають доступу до банків. Коли люди 
мають доступ до кредитів, підприємства наймають більше працівників, 
жінки стають незалежними, переміщення населення скорочується, 
а домогосподарства можуть побороти бідність.

Щоб допомогти малим підприємствам і громадам 
Конго під час пандемії, ЄІБ надавав кредити за 

справедливою процентною ставкою, а не за 
надвисокими ставками неофіційних кредиторів.

http://www.eib.org/global


Ми будемо розширювати доступність галузевого досвіду ЄІБ 
на місцевому рівні, ділитися знаннями та досвідом з  місцевими 
партнерами. Ми надаємо незалежні консультації, спираючись на 
власний досвід, накопичений в результаті роботи в різноманітних 
країнах і  галузях. Ці консультаційні послуги можуть надаватися 
разом із фінансовими продуктами ЄІБ, а  також незалежно 
від фінансування.

Зміна клімату, пандемія COVID-19 та інші кризи вимагають, щоб 
мільярди, які ми інвестуємо разом із нашими міжнародними 
й національними банками-партнерами, перетворилися на трильйони 
за рахунок встановлення нових партнерських відносин та співпраці 
з  іншими глобальними фінансовими інститутами. Найголовніше, 
що ЄІБ заохочує до участі приватний сектор, а  це відкриває нові 
рівні інвестицій.

Тільки країнам, що розвиваються, потрібно більше 2 трильйонів  євро 
додаткових щорічних інвестицій для досягнення Цілей сталого розвитку 
ООН та цілей Паризької угоди про зміну клімату.

Як кліматичний банк ЄС, ЄІБ підтримує Європейський зелений курс, 
план Європейського Союзу щодо скорочення викидів парникових 
газів щонайменше на 55 % до 2030 року, за рахунок політики 
в  галузі клімату, енергетики, транспорту й  оподаткування. Проте на 
Європейський союз припадає лише 10 % глобальних викидів, тому 
EIB  Global допоможе поширити зусилля ЄС щодо декарбонізації за 
межі його кордонів та підтримати ініціативу Світового зеленого курсу.

EIB  Global є  ключовим союзником Європейської комісії в  рамках 
програми Global Gateway із загальним бюджетом 300 мільярдів євро. 
Вона має на меті підтримку проєктів які налагоджують міжнародні 
зв’язки в  сферах цифрових технологій, клімату, транспорту, 



охорони здоров'я, енергетики й  освіти. Кредитування розвитку 
та фінансове партнерство прискорюють економічне зростання, 
сприяють процвітанню сільських районів, розвитку інновацій у містах 
і зміцненню економіки. 

За рахунок взаємодії з  очолюваними жінками підприємствами, які 
інвестують у  майбутнє, EIB  Global спрямовує діяльність на підтримку 
країн, які намагаються забезпечувати гендерну рівність і розширювати 
кар'єрні можливості жінок. Ми допомагаємо мільйонам людей, які не 
мають доступу до чистої води, електрики, вакцин, якісного медичного 
обслуговування та систем переробки відходів.





ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ЄІБ веде прозору й  підзвітну перед громадянами ЄС діяльність. 
Екологічні й соціальні корпоративні стандарти роблять нас відмінним 
партнером для організацій державного й  приватного секторів, 
з якими ми співпрацюємо. Наші співробітники відрізняється високою 
кваліфікацією, цілеспрямованістю й  різноманітністю. Серед них 
є  економісти, інженери, фінансові аналітики та фахівці з  клімату, які 
щодня працюють з місцевими експертами, установами й урядами по 
всьому світу.

http://www.eib.org/cr
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Група ЄІБ складається з  Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та 
Європейського інвестиційного фонду (ЄІФ).

ЄІБ — це банк Європейського Союзу. Це найбільший у світі багатосторонній 
позичальник і кредитор. Окрім головного офісу в Люксембурзі, ЄІБ має велику 
мережу місцевих і регіональних офісів у Європі та за її межами.

Європейський інвестиційний фонд підтримує малі підприємства в  Європі 
та в країнах за її межами, надаючи їм доступ до фінансування. Європейський 
інвестиційний фонд розробляє та розвиває венчурний капітал і  капітал 
зростання, гарантії та інструменти мікрофінансування з  метою сприяння 
інноваціям та зайнятості.

EIB  Global є  підрозділом ЄІБ з  міжнародного розвитку. Заснований у  2022 
році, EIB Global продовжує багаторічне прагнення ЄІБ фінансувати розвиток, 
боротьбу зі зміною клімату, інновації, сталий розвиток та нові способи 
надання допомоги людям по всьому світу.
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