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EIB grupas darbības Latvijā 2020. gadā

Pašreizējā COVID-19 pandēmija būtiski ietekmē cilvēku dzīvi. Krīze prasīja drosmīgus, ātrus un reālus reaģēšanas 
pasākumus Eiropas līmenī, ko īstenoja ES dalībvalstis. 2020. gada martā EIB grupa nāca klajā ar pirmo pasākumu 
kopumu krīzes skarto uzņēmumu atbalstam. Tomēr EIB grupai bija arī svarīga loma tiešā cīņā pret COVID-19, atbalstot 
Eiropas centienus palēnināt pandēmijas izplatību, atrast zāles un izstrādāt vakcīnu.

2020. gadā EIB grupa turpināja sniegt atbalstu Latvijas projektiem, galvenokārt atbalstot vietējos MVU, kas ir 
ES ekonomikas virzītājspēks. Piemēram, pirmais sintētiskais vērtspapīrošanas darījums Baltijā tika parakstīts ar 
Igaunijas banku “Luminor”, lai palīdzētu vietējiem uzņēmumiem pārvarēt pandēmijas ekonomisko ietekmi. Daļa 
no šī instrumenta dos labumu Latvijas uzņēmumiem. Nākamajos gados EIB grupa turpinās sniegt nepieciešamo 
atbalstu Latvijas projektiem.

• EIB grupa Latvijas projektiem 2020. gadā piešķīra 
120 miljonus eiro (0,27 % no Latvijas IKP).

• Būtisks EIB grupas atbalsts mikrouzņēmumiem 
un mazajiem uzņēmumiem pandēmijas laikā.

• EIB arī sniedza konsultāciju pakalpojumus PPP 
metodoloģijas atjaunināšanai.
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PALĪDZAM UZŅĒMUMIEM ATGRIEZTIES UZ 
IZAUGSMES CEĻA
EIB atbalstīja “ALTUM”, lai nodrošinātu, ka Latvijas MVU var saņemt 
finansējumu, kad tas ir visvairāk nepieciešams. 

EIB atbalsta gada apjoms 
Eiropas Investīciju bankas parakstītie projekti Latvijā sasniedza 

118 miljonus eiro. 

2020. gadā EIB ieguldījumi Latvijā atbalstīja valsts reakciju uz COVID-19 krīzi, lai saglabātu darbavietas un nodrošinātu 
likviditāti MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, jo tie ir būtiski Latvijas ātrai atlabšanai no pašreizējās 
ekonomikas lejupslīdes. EIB priekšsēdētāja vietnieks Tomass Estross komentēja: “Latvijas valdība un ‘ALTUM’ dara 
visu iespējamo, lai atbalstītu MVU, un EIB priecājas, ka var sniegt atbalstu šai programmai.” Kopš finansējuma 
parakstīšanas 2020. gada augustā programmas pozitīvā ietekme ir skaidri redzama jau tagad — līdz šim atbalstu ar 
programmas starpniecību saņēmuši aptuveni 500 Latvijas uzņēmumi. EIB arī turpmāk, cik vien iespējams, atbalstīs 
savu ilggadējo partneri “ALTUM” visos gadījumos, kuros tā varēs nodrošināt finansējumu Latvijas MVU.
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VISS LIELAIS SĀKAS AR MAZUMIŅU
EIF atbalstīja Baltijas valstu finanšu partnerus mazo uzņēmumu atbalstam 
grūtos laikos, piesaistot finansējumu gandrīz 700 miljonu eiro apmērā.

Eiropas Investīciju fonds
EIF Latvijas projektu atbalstam piešķīra 

2,4 miljonus eiro.

Papildus īpašajam COVID-19 atbalstam ar “ALTUM” starpniecību EIB grupa izmantoja vēl vienu finanšu starpnieku 
MVU atbalstam Baltijā. Šī bija pirmā sintētiskā vērtspapīrošanas operācija Baltijā, un tā tika parakstīta ar Igaunijas 
starpnieku “Luminor”. Apvienojot garantijas un pretgarantijas starp EIF un EIB, “Luminor” šajos sarežģītajos 
ekonomiskajos apstākļos nodrošinās papildu aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem 
ar vidēji lielu kapitālu. Garantiju struktūra ļauj atbalstīt papildu aizdevumus un līzinga darījumus ar minētajiem 
uzņēmumiem vismaz 660 miljonu eiro vērtībā. No šīs summas aptuveni 75 miljoni eiro ir paredzēti jauniem 
aizdevumiem Latvijas uzņēmumiem. Galu galā tas nebūt nav maz.
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EIB VISPĀRĒJIE SASNIEGUMI 2020. GADĀ

Atbalsts kvalitatīviem 
projektiem 

EIB grupa ir apstiprinājusi projektus 

76.8 miljardu eiro vērtībā
gan ES, gan ārpus tās.

Videi draudzīgs finansējums
Pagājušajā gadā 

40 % no visiem EIB 

projektiem bija “zaļi”. 

Ar COVID-19 saistītais 
finansējums  

EIB grupas COVID atbalsta ietvaros kopā 
sasniedza 

25.46 miljardus eiro.

Investīciju plāns Eiropai
Laikā no 2015. līdz 2020. gadam Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonds Latvijā apstiprināja 

projektus  284 miljonu eiro
vērtībā.

Ievērojams finansējums
EIB grupas finansējums Latvijas projektiem bija

0,27 %
no Latvijas IKP 2020. gadā.

Pateicoties EIF darbībai pēdējos gados, 2020. 

gadā  Latvijā tika atbalstītas
gandrīz  

4580 darbavietas
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