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EIB grupės veikla Lietuvoje 
2020 m.

Nepaisant didžiulio COVID-19 poveikio žmonių gyvenimui, 2020 m. EIB grupės finansavimui Lietuvoje buvo labai 
geri metai. EIB ir EIF kartu į Lietuvos projektus investavo ne mažiau nei 987 mln. EUR, arba 2,04 % Lietuvos BVP – 
tai didžiausias rodiklis ES po Estijos. Didžioji paramos dalis teko energetikos ir infrastruktūros projektams, taip pat 
švietimo sektoriui ir MVĮ.

Krizė vertė reaguoti drąsiai, greitai ir atkakliai visos Europos lygiu. ES valstybės narės tą ir darė. Pradžioje labiausiai 
jaučiama solidarumo išraiška buvo 540 mlrd. EUR priemonių paketo patvirtinimas. 2020 m. kovą EIB grupė parengė 
pirmą finansavimo paketą, skirtą nuo krizės nukentėjusioms įmonėms. Bet EIB grupė vaidino pagrindinį vaidmenį 
ir tiesiogiai kovojant su COVID-19, remdama Europos pastangas lėtinti pandemijos plitimą, ieškoti gydymo būdų ir 
kurti vakciną.

Siekiant padėti vietos MVĮ atlaikyti pandemijos sukeltą ekonominį nuosmukį, pirmą kartą Baltijos šalyse pasirašytas 
sintetinės sekiuritizacijos sandoris. Kur reikės, EIB grupė teiks paramą Lietuvos projektams ir ateityje.
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• 2020 m. EIB grupė į projektus Lietuvoje 
investavo 987 mln. EUR

• Per pandemiją teikta itin reikalinga parama 
mikroįmonėms ir mažosioms įmonėms, taip 
pat ir bendrai finansuojant su kitais ES fondais

• Energetikos sektorius tebėra svarbus tiek 
užtikrinant energijos tiekimo patikimumą,  
tiek jos vartojimo efektyvumą
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LIETUVOS APRŪPINIMAS ENERGIJA
EIB padidino paramą Lietuvos energetikos sektoriui, remdamas svarbiausius 
energijos tiekimo patikimumo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
projektus.

Metinė EIB grupės investicijų apimtis
Europos investicijų banko grupė projektams Lietuvoje  
įgyvendinti skyrė 

987 mln. EUR

2020 m. investuodamas Lietuvoje EIB daugiausia dėmesio skyrė energetikai. Be tradicinių investicijų į energijos 
tiekimo patikimumą šiuo metu EIB reikšmingai padidino investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
projektus. Vienas iš didžiausių naudos gavėjų buvo Kauno miestas – EIB pasirašė 55 mln. EUR paskolos sutartį, pagal 
kurią finansuojamas inovatyvių šilumos ir vėsumos energijos gamybos įrenginių, naudojančių atsinaujinančiuosius 
energijos išteklius, diegimas, procesų skaitmenizavimas, vamzdynų modernizavimas ir naujų vamzdynų tiesimas. 
Kita paskolos sutartis – tarp EIB ir „Ignitis grupės“ – dar didesnė: 110 mln. EUR. Ji skirta išmaniųjų skaitiklių sistemų ir 
duomenų surinkimo bei valdymo IT sprendimų, kurie užtikrins, kad energija būtų vartojama kuo efektyviau, diegimui.

Energijos tiekimo patikimumas, įskaitant jos perdavimą, Baltijos šalyse tebėra svarbiausias dalykas. EIB suteikė 
paramą Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriui „Amber Grid“ – pasirašė 65 mln. EUR vertės paskolos sutartį 
dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos finansavimo. Ši dujotiekių jungtis ne tik užtikrins dujų srautus 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, bet ir veiksmingai integruos į ES dujų rinką kitas Baltijos šalis ir netgi Suomiją. Paskola 
finansuojama 165 km ilgio jungties nuo Lenkijos sienos iki Jauniūnų dujų kompresorių stoties Širvintų rajone statyba. 
Tai bus paskutinis tokio tipo EIB finansuojamas projektas Lietuvoje, nes nuo 2021 m. pabaigos EIB nebefinansuos 
projektų, susijusių su iškastinio kuro naudojimu.
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VISI DIDELI DALYKAI PRASIDEDA NUO MAŽŲ
EIF padėjo pritraukti beveik 700 mln. EUR Baltijos šalių finansiniams 
partneriams, kad sunkiu metu jie galėtų padėti mažosioms įmonėms.

Europos investicijų fondas
Remdamas Lietuvos projektus EIF skyrė

4,6 mln. EUR

Kalbant apie paramą MVĮ, mikroįmonės paprastai pamirštamos. Tačiau EIF nepamiršta. Tai rodo ir trys sandoriai, 
šiais metais sudaryti su Lietuvos alternatyvaus finansavimo įstaigomis „Noviti“, „Faktoro“ ir „Central Credit Union“. 
Pasirašius finansavimo sutartis, kurių bendra vertė 4,6 mln. EUR, svertinis poveikis buvo ne mažesnis nei 28 mln. EUR 
– tiek gali gauti vietos verslo įmonės, dažniausiai mikroįmonės. 

Be to, EIB grupė naudojosi dar vieno vietos finansų tarpininko paslaugomis, kad paremtų MVĮ visose trijose Baltijos 
šalyse. Tai Estijos tarpininkas „Luminor“, su kuriuo sudarytas pirmasis sintetinės sekiuritizacijos sandoris Baltijos 
šalyse. Derindamas EIF ir EIB garantijų ir priešpriešinių garantijų priemones, šiuo sunkių ekonominių sąlygų laikotarpiu 
bankas „Luminor“ teiks papildomų paskolų mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. 
Garantijų struktūra tokia, kad papildomų paskolų ir ilgalaikės nuomos sutarčių vertė šioms įmonėms gali siekti ne 
mažiau nei 660 mln. EUR. Iš šios sumos apie 45 mln. EUR numatyta naujoms paskoloms Lietuvos įmonėms. Taigi, 
ne taip ir mažai.
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EIB GRUPĖS PASIEKIMAI 2020 M.

Rėmėme gerus projektus
EIB grupė patvirtino

76,8 mlrd. EUR
projektams finansuoti ES ir už jos ribų

Žaliasis finansavimas
Pernai ne mažiau kaip

40 %
visų EIB projektų buvo žali 

SU COVID-19  
SUSIJĘS FINANSAVIMAS

EIB grupės parama dėl COVID

25,46 mlrd. EUR

Investicijų planas Europai
Europos strateginių investicijų  

fondas 2015–2020 m. patvirtino 

434 mln. EUR
projektams finansuoti Lietuvoje

Reikšmingas finansavimas
EIB grupė Lietuvoje finansavo projektus,  

kurių vertė atitinka 

2,04 %
Lietuvos BVP – antras pagal dydį rodiklis ES

Vien 2020 m. EIF veikla padėjo išlaikyti  
daugiau kaip 

7 500
darbo vietų Lietuvoje
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