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EIP Grupi tegevus Eestis aastal 2020

• Eesti oli 2020. aastal EIP Grupi finantseeringute 
osakaalu poolest SKPs (2,48%) esimesel kohal

• Pandeemiale reageerimine: toetus mikro-  
ja väikeettevõtetele

• Investeerimine innovatsiooni, digiüleminekusse  
ja Eesti ükssarviku staatuses ettevõtetesse

Kestev COVID-19 pandeemia jätab inimeste ellu sügava jälje. Kriis nõudis julget, kiiret ja kindlameelset vastust Euroopa 
tasandil, mille ELi liikmesriigid ka andsid. Kõige käegakatsutavam solidaarsuse väljendus oli juba varakult vastu võetud 
komplekt meetmeid 540 miljardi euro väärtuses. 2020. aasta märtsis tuli EIP Grupp välja algse meetmepaketiga, et 
toetada kriisist kahjustatud ettevõtteid. Kuid EIP Grupp täidab võtmeosa ka otseses võitluses COVID-19 vastu, toetades 
Euroopa jõupingutusi, et pandeemia levikut aeglustada, leida ravi ja arendada välja vaktsiin.

2020. aastal investeeris EIP Grupp tugevalt Eesti projektidesse, peamiselt kohalike VKEde toetuseks. Näiteks sõlmiti 
kõige esimene sünteetiline väärtpaberistamistehing Baltimaades Luminoriga, et aidata kohalikel ettevõtetel 
pandeemia majanduslike tagajärgedega toime tulla. EIP Grupp tegi Eesti projektide toetuseks kättesaadavaks 
kokku 669 miljonit eurot.

EIP Grupp töötab tihedalt koos finantspartneritega Eestis, et toetada kohalikke ettevõtjaid ja toimida katalüsaatorina 
investeerimisel majanduse põhisektoritesse.
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DIGIÜLEMINEKU HOOGUSTAMINE
2020. aastal toetas Euroopa Investeerimispank Eesti lairibaühendust Eesti 
Energia kaudu

Eesti on tuntud ülimalt digitehnoloogilise riigina. EIP aitab lairibainternetiühenduse piire riigis veelgi kaugemale 
nihutada. 70 miljoni euro suuruse laenuga EIP-lt katab Eesti Energia riigi kiudoptilise võrguga lairibaside jaoks Eestis. 
Uus võrk suudab tagada väga suure võimsusega lairibaühenduse allalaadimiskiirusega 1 GB/s enam kui veerand 
miljonile majapidamisele, sealhulgas ligi 50 000 majapidamisele piirkondades, kus piisavat ühenduvust ei ole.

2020. aastal toetasid EIP investeeringud Eestisse riigi reageerimist COVID-19-le, et säilitada töökohti ning anda 
likviidsust VKEdele ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetele. Täiendava rahastusega 25 miljoni euro ulatuses 
pandi õlg alla Eesti tervishoiusektorile Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurdeehituseks ja moderniseerimiseks. 
Pank toetas ka Eesti Raudteed 95 miljoni euroga ning jätkab suure kasvuga ja väga innovaatiliste idufirmade 
rahastamist.

EIP aastamaht
Euroopa Investeerimispank sõlmis Eestis projekte summas

280 miljonit eurot
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KÕIK SUURED ASJAD ALGAVAD VÄIKESTEST
EIF annab tagatisi Eesti finantspartneritele, kes toetavad rasketel aegadel 
väikeettevõtteid, võimendades finantseerimist peaaegu 700 miljoni euro 
ulatuses

Üks valdkond, mida on COVID-19 eriti rängalt tabanud, on kultuuri- ja loomesektor. Tänu 6 miljoni euro suurusele 
tagatisele Euroopa Investeerimisfondist (EIF) Eesti laenuandjale Finora Capital tehakse loome- ja kultuuriettevõtjatele 
Eestis kättesaadavaks rohkem toetust. EIF-i tagatised võimaldavad täisdigitaalsel alternatiivsel rahastajal Finoral 
välja arendada uue toote, mis vastab VKEde spetsiifilistele vajadustele kultuuri- ja loomesektoris, hankida kogemust 
nende sektorite rahastamises ja laieneda uutele turgudele.

Kõige suurema muutuse tõi aga kõige esimene sünteetiline väärtpaberistamistehing Baltimaades, mis tehti kohaliku 
vahendajapanga Luminoriga. Tänu nii tagatis- kui ka vastutagatistehingutele EIF-i ja EIP vahel saab Luminor 
praegustes keerulistes majandusoludes anda täiendavalt laenu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning 
keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetele. Tagatisega saab toetada vähemalt 660 miljoni euro ulatuses lisalaene ja 
-liisinguid nendele ettevõtjatele kõigis kolmes Balti riigis.

Euroopa Investeerimisfond
EIF pühendas Eesti projektide toetusele 

477 miljonit eurot

Kultuuri- ja loomesektori kujutis (Euroopa Komisjon)
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EIP GRUPI ÜLDTULEMUSED 2020. AASTAL

Toetus headele projektidele
EIP Grupi poolt heaks kiidetud projektide  

maht oli 

76,8 mld €
nii ELis kui ka väljaspool

Kliimameetmed
Möödunud aastal mitte vähem kui

40%
kõikidest EIP projektidest olid 

keskkonnahoidlikud

Rahastamine seoses  
COVID-19-ga

EIP Grupi COVID-toetus oli kokku

25,46 mld €

Euroopa investeerimiskava
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond  

on toetanud 263 mln €
väärtuses projekte Eestis aastatel 2015–2020

Märkimisväärne rahastamine
EIP Grupi rahastus Eesti projektidele 2020.  

aastal moodustas 2,48%
Eesti SKPst – kõrgeim määr kõigist ELi riikidest

Ainuüksi 2020. aastal toetati ligi  

8 000 töökohta
tänu EIFi tegevusele viimastel aastatel

© Euroopa Investeerimispank 02/2021 ET

Fotod: Euroopa Investeerimispakk, Shutterstock, GettyImages


