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EIP ÜLEVAADE
Euroopa Investeerimispank (EIP) on Euroopa Liidu pank. Oleme suurim 
mitmepoolne finantsasutus maailmas ning üks suuremaid kliimameetmete 
rahastajaid.

Alates asutamisest 1958. aastal on EIP investeerinud üle triljoni euro 
projektidesse Euroopas ja riikides üle maailma. Arvestame kõikides 
tegevustes kliimameetmetega, kuid prioriteedina keskendume järgmistele 
valdkondadele: kliima ja keskkond, areng, innovatsioon ja oskused, 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, taristu ja ühtekuuluvus.

EIP Gruppi kuuluv Euroopa Investeerimisfond keskendub väikeste ja  
keskmise suurusega ettevõtjate toetamisele, rahastades uusi ettevõtteid, 
kasvu, innovatsiooni, teadus- ja arendustegevust, tööhõivet ja regionaal- 
arengut.

EIP töötab koos teiste ELi institutsioonidega, et tugevdada Euroopa 
lõimumist, edendada arengut Euroopa Liidus ja toetada ELi poliitikat. See 
töö ulatub Euroopast kaugemale: EIP tegutseb enam kui 160 riigis ning 
parandab igal aastal miljonite inimeste elujärge nii Euroopa Liidus kui ka 
kogu maailmas.

Omavaheline seotus on olnud EIP töö keskmes kogu tema ajaloo vältel. EIP 
investeeringud kogu Euroopas toovad ELi riike üksteisele lähemale. Aastal 
2022 meie arengurahastuse mõju suurendamiseks loodud üksuse EIP 
Global kaudu aitame lahendada üleilmseid probleeme ning soodustada 
kasvu ja võimalusi kõigis maailmajagudes.

Ajal, mil mitmepoolsuse väärtust seatakse küsimärgi alla, tuletab EIP töö 
pidevalt meelde Euroopa ühendatud jõupingutuste võimsust.





COVID-19 levik põhjustas maailmas vahetu tervise- ja majandusalase 
hädaolukorra. Oli kiiresti vaja leida vaktsiin ja lahendused viiruse leviku 
piiramiseks. EIP on rahastanud COVID-19 vaktsiinide arendamist ja tootmist 
ning andnud ulatuslikku toetust muude tervishoiumeetmete jaoks nii 
Euroopa Liidus kui ka mujal. EIP Grupp on märkimisväärselt panustanud 
ka ELi meetmetesse, et ohjeldada kriisi majanduslikke tagajärgi Euroopa 
ettevõtetele ja majandusele.

COVID-19 kriis oli vaevalt vaibuma hakanud, kui Venemaa tungis Ukrainasse, 
vallandades sellega uue üleilmse kriisi. Rahvusvahelise kriisile reageerimise 
osana on pank kaasanud finantstoetust EIP Ukraina solidaarsuspaketi 
kaudu, et aidata riigil katta pakilisi vajadusi. Lisaks töötab EIP koos Euroopa 
Komisjoniga selle nimel, et pakkuda täiendavat rahastust, mis aitaks 
valitsusel käigus hoida Ukrainasse jäänud inimeste jaoks elutähtsaid avalikke 
teenuseid.

EIP kui maailma suurim mitmepoolne laenuandja aitab riikidel saavutada 
majandusedu tänu töökohtade loomisele ning võrdsuse ja kestlikkuse 
edendamisele. Töötame koos avaliku ja erasektori partneritega ning 
mõõdame oma edu selle põhjal, kui palju meie töö abistab ühiskonda ja 
muudab paremaks nende inimeste elujärge, keda see puudutab.

EIP investeeringud toetavad aktiivselt rohepööret. ELi kliimapangana aitab 
EIP oma üleilmse tegevuse kaudu täita Pariisi kokkuleppes (kliimamuutusi 
käsitlev rahvusvaheline leping) võetud kohustusi ja ÜRO kestliku arengu 
eesmärke. Meil on kavas investeerida järgmise kümnendi jooksul kliima- ja 
keskkonnaalasesse kestlikkusse üks triljon eurot.



investeeringuid, mida on EIP 
tegevus toetanud

roheinvesteeringuid

säästva energia ja 
loodusvarade rahastamiseks 

kaasatud 
koguinvesteeringuid

kogutud võlakirjaturgudelt  

EIP Grupi rahastamist

rahastamist väiksematele 
ettevõtetele

töökohta säilitatud 
väikeettevõtetes

*  Arvandmed on VKEde / keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete kohta, mis said vahendajapankadega kuni 2022. aasta lõpuni sõlmitud tehingute tulemusel 2022. 
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*  EIP Grupi kogurahastus väljaspool Euroopa Liitu hõlmab – lisaks EIP Globali tegevusele – EIFi projekte väljaspool Euroopa Liitu ning EIP projekte Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsioonis.

Aastal 2022 oli EIP rahastus 65,15 miljardit eurot, 
sh 10,82 miljardit eurot EIP Globali tegevuseks*

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




TOETUS  
UKRAINALE
Euroopa Investeerimispank toetab Ukraina ametiasutusi ja inimesi. Ta 
toetab sõltumatut Ukrainat.

ELi ja rahvusvahelise kriisile kooskõlastatult reageerimise osana on pank 
kaasanud finantstoetust EIP Ukraina solidaarsuspaketi kaudu, et aidata 
Ukraina valitsusel katta pakilist likviidsusvajadust. Lisaks töötab EIP 
koostöös Euroopa Komisjoniga selle nimel, et pakkuda lisarahastust, mis 
võimaldaks Ukraina valitsusel jätkata kriitilise tähtsusega avalike teenuste 
osutamist riiki jäänud inimestele, tagada toidu-, ravimi- ja kütusevarude 
olemasolu ning toetada ka transpordi-, energia-, linnaarendus- ja 
digiprojekte. Aastal 2022 kiideti heaks kaks suurt rahastamispaketti:

•  668 miljoni euro suurune esimene pakett varsti pärast sõja algust, et 
aidata valitsusel katta pakiliste vajaduste kulusid;

•  1,59 miljardi euro suurune teine pakett, mis eraldati kahjustatud taristu 
parandamiseks ja kriitilise tähtsusega projektide jätkamiseks 2022. 
aasta juulis. Sellest paketist on veidi üle ühe miljardi euro välja makstud, 
et aidata riigil parandada kahjustatud teid, sildu ja raudteid.

Ka ELi panga sotsiaal- ja kultuuriharu EIP Instituut pakkus sõja tõttu 
kannatanud ukrainlastele 2,5 miljonit eurot humanitaarabi. Pank aitas 
muuta 59 miljoni euro väärtuses toetuste otstarvet, et remontida Ukrainas 
ronge ja raudteid, rajada sõjas hävinud sildade asemele ajutisi sildu 
ning parandada kodust põgenema sunnitud inimeste tervishoidu ja 
elamistingimusi.

Samuti pakkus pank Ukrainale ligi 18 miljoni euro väärtuses toetusi 
idapartnerluse tehnilise abi sihtfondist, et aidata kogukondadel 
hoolitseda umbes 700 000 inimese eest, kes on kodust põgenenud. 
Seda partnerlusfondi toetavad Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Läti, 
Leedu, Poola, Rootsi ja Ühendkuningriik. EIP jätkab koostööd Euroopa 
partneritega, et leida uusi võimalusi Ukraina riigi ja põgenike toetamiseks.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
EIP on olnud COVID-19 pandeemiale reageerimisel Euroopa Liidus 
eesliinil ning on kiirete meetmete võtmiseks ühendanud jõud selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Maailma Terviseorganisatsioon 
ja ÜRO Lastefond.

Erakorraline toetus EIP Grupilt on võimaldanud väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel ning innovatiivsetel idufirmadel teha suurest 
ebakindlusest hoolimata investeeringuid. Loodame kaasata 200 miljardit 
eurot rahastust oma Euroopa tagatisfondiga, toetades elujõulisi 
ettevõtteid, mis sattusid pandeemia tõttu raskustesse.

EIP on aidanud rahastada ka COVID-19 vaktsiinide arendamist ja ostu, 
viiruse leviku piiramise lahendusi ning COVID-19 kriisiga seotud muid 
rahvaterviseprojekte.

EIP laenab ettevõttele Spindiag GmbH  
15 miljonit eurot, et see noor äriühing saaks 

välja arendada diagnostiliste PCR-testide 
platvormi kasutamiseks tervishoiuasutustes.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
http://www.eib.org/covid-19


Pandeemia ajal rahastas EIP Itaalia idufirmat 
Eggtronic, mis on leiutanud energiat salvestava 
võimsusmuunduri. Eggtronicu muunduritel on tänu 
nende suuremale energiatõhususele palju väiksem 
süsinikujalajälg kui muudel sarnastel seadmetel.



KLIIMA  
JA ENERGIA
Kliimamuutused on meie põlvkonna suurim üleilmne proovikivi. 
Kliimaeesmärkide saavutamisest sõltub meie laste heaolu. EIP kliima- 
ja energiaeesmärgid seavad Euroopas ja mujal uusi standardeid. Me ei 
toeta enam fossiilkütuseprojekte ning eraldame 2025. aastaks 50% oma 
investeeringutest kiimameetmetele ja kestlikkusele.

Venemaa agressioon Ukrainas on tekitanud Euroopas energiakriisi, 
muutes tegutsemisvajaduse veelgi pakilisemaks. See sissetung on meile 
meelde tuletanud meie energiavarustuse kaitsmise tähtsust – energeetika 
on julgeolekuküsimus ja süsinikdioksiidiheite vähendamine on vajalik 
strateegilise autonoomia saavutamiseks.

EIP tegevus kiirendab rohelist majanduskasvu ja riikide süsinikdioksiidi-
heite vähendamist. Toetame energiatõhususe ja taastuvenergia projekte,  
mis aitavad vähendada süsinikdioksiidiheidet ja tugevdada meie energia- 
julgeolekut. Kogu meie tegevus toetab kestlikku sotsiaalset ja majandus-
likku kasvu.

EIP investeeringud aitavad leevendada ka kliimamuutuste mõju 
haavatavatele kogukondadele, kaitstes elurikkust ja edendades säästvat 
põllumajandust. Kaitseme loodusvarasid ja muudame keskkonna 
tulevaste põlvede jaoks ohutuks. Iga projekt, mida EIP toetab, olgu see 
siis innovatsiooni, väikeettevõtete või taristu vallas, peab olema kooskõlas 
meie kliimaeesmärkidega.

https://www.eib.org/climate




INNOVATSIOON
Innovatsioon hoiab Euroopat konkurentsivõimelisena ja loob suure 
väärtusega töökohti. EIP toetab mitmeid innovatsioonietappe, pakkudes 
toetust ideedele, mis parandavad elatustaset.

Toetame ulatuslikku teadus- ja arendustegevust, samuti väikseid 
spetsialiseerunud ettevõtteid. Meie investeeringud sellistes sektorites 
nagu telekommunikatsioon, lennundus, meditsiin ja digiüleminek 
on kvaliteedimärk, mis kaasab nendesse projektidesse lisarahastust 
erasektorist. EIP Grupp võimaldab Euroopa ettevõtetel luua ja arendada 
kõrgtasemel tehnoloogiat.

EIP laenudega saavad ülikoolid ehitada ja laiendada oma teadusrajatisi 
ning idufirmad suurendada töötajate arvu ja täiustada seadmeid. EIP 
toetusega muudetakse murrangulised ideed ärieduks.

EIP toetas teedrajavat Hispaania ettevõtet 
Anaconda, mis on välja arendanud kulutõhusa 

ravi, mis aitab arstidel päästa elusid ja 
vähendab töövõimetust pärast insulti.

https://www.eib.org/innovation




KAASAMINE
EIP võimestab väikeettevõtjaid ja noori ning toetab naisettevõtjaid, 
võimaldades neile juurdepääsu laenudele ja koolitusele. Võimaldame 
väikese sissetulekuga inimestel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja 
mikroettevõtetel saada rahastust ja ärinõustamist, et tagada nende 
projektide edu.

Me ei anna tavaliselt laenu rohkem kui pool projekti maksumusest. EIP 
osaluse eesmärk on toimida katalüsaatorina, et kaasata rohkem erasektorit, 
suurendades projekti investeerimist.

EIP on juhtiv laenuandja Lääne-Balkani 
väikeettevõtetele, aidates ligikaudu 

30 000 ettevõtet ja säilitades pool miljonit 
töökohta. Tänu meie tööle on rohkem kui 

1800 koolil Serbias kiirem internetiühendus ja 
paremad digiseadmed, mis võimaldasid õpetajatel 
pakkuda õpilastele pandeemia ajal distantsõpet.





KESTLIKKUS
EIP hangib vahendeid rahvusvahelistel kapitaliturgudel võlakirjade 
emiteerimisega. Meie suurepärane krediidireiting võimaldab meil hankida 
vahendeid hea intressimääraga ja see eelis antakse edasi ka klientidele.

EIP kapitaliturueksperdid on välja arendanud roheliste ja kestlikkust 
toetavate võlakirjade turu. Oleme suurim riigiülene organisatsioon, kes 
emiteerib rohelisi võlakirju, mis toetavad taastuvenergiat, energiatõhusust, 
puhast vett ja kanalisatsiooni.

http://www.eib.org/investor_info




EIP GLOBAL
EIP arenguharu EIP Global loodi 2022. aastal meie arengurahastuse mõju 
suurendamiseks. EIP on investeerinud viimasel kümnendil (2012–2022) 
rohkem kui 70 miljardit eurot väljaspool Euroopa Liitu, kaasates igal aastal 
erasektorist miljardeid eurosid investeeringuid. EIP Global suurendab 
EIP mõju, minnes lähemale kohalikele kogukondadele, ettevõtjatele ja 
asutustele üle maailma.

EIP laiendab oma toetust kohalikele mikrokrediidiasutustele piirkondades, 
kus inimestel sageli puudub juurdepääs pankadele. Kui inimesed saavad 
laenu, siis palkavad ettevõtted rohkem töötajaid, naised saavad iseseisvaks, 
väheneb sundränne ja leibkonnad suudavad end vaesusest välja võidelda.

Suurendame EIP valdkonna tundmise kogemuste kättesaadavust kohalikul 
tasandil, jagades oma teadmisi ja kogemusi kohalike partneritega. 
Pakume sõltumatut nõustamist, tuginedes kogemustele, mis on saadud 
paljudes eri riikides ja sektorites tegutsedes. Need nõustamisteenused 
võivad kaasneda EIP finantstoodetega, aga neid võidakse pakkuda ka 
rahastamisest sõltumatult.

Kongo väikeettevõtted said EIPlt pandeemia 
ajal laenu õiglase intressimääraga, selle 

asemel et võtta väga kõrge intressiga laene 
mitteametlikelt laenuandjatelt. See on abiks 

neile ettevõtetele ja nende kogukondadele.

https://www.eib.org/en/global/
http://www.eib.org/global




Kliimamuutused, COVID-19 pandeemia ja muud kriisid nõuavad, et 
miljardid, mille me koos oma rahvusvaheliste ja riikide partnerpankadega 
investeerime, muutuksid triljoniteks tänu uutele partnerlustele ja jätkuvale 
koostööle üleilmsete finantsasutustega. Kõige tähtsam on see, et EIP osalus 
julgustab erasektori kaasa tulemist, mis toob juurde uusi investeeringuid.

Ainuüksi arenguriigid vajavad rohkem kui kahte triljonit eurot täiendavaid 
investeeringuid aastas, et täita ÜRO kestliku arengu eesmärgid ja Pariisi 
kokkuleppe sihtmärgid kliimamuutustega võitlemisel.

EIP kui ELi kliimapank töötab Euroopa rohelise kokkuleppe toetamise 
nimel. See on Euroopa Liidu kava, et tagada kliima-, energia-, transpordi- 
ja maksupoliitika abil kasvuhoonegaaside vähendamine aastaks 2030 
vähemalt 55% võrra (võrreldes 1990. aasta tasemega). Samas tekitab 
Euroopa Liit vaid 10% kogu maailma heitest, seega aitab EIP Global 
laiendada Euroopa süsinikdioksiidiheite vähendamise jõupingutusi ka ELi 
piiridest väljapoole, toetades üleilmset rohelist kokkulepet.

EIP Global on Euroopa Komisjoni peamine liitlane tema 300 miljardi 
euro suuruses programmis „Global Gateway“, et toetada projekte, mis 
edendavad üleilmset ja piirkondlikku ühenduvust digiülemineku, kliima, 
transpordi, tervishoiu, energeetika ja hariduse valdkonnas. Arengulaenud 
ja finantspartnerlused kiirendavad kasvu, suurendavad maapiirkondade 
heaolu, võimaldavad linnadel uuenduslikumaks muutuda ja tugevdavad 
majandust.

EIP Globali tegevus toetab riike, kes püüavad suurendada soolist 
võrdõiguslikkust ja kindlustada naiste õigusi tööl, tehes koostööd 
naisjuhtidega ettevõtetega. Me aitame miljoneid inimesi, kellel puudub 
juurdepääs puhtale veele, elektrile, vaktsiinidele, heale tervishoiule ja 
piisavatele jäätmetöötlussüsteemidele.





MEIE KOHUSTUSED
Euroopa Investeerimispangal on aruandekohustus ELi kodanike ees. Pank 
toetab projekte, mis edendavad Euroopa Liidu prioriteete ja eesmärke, mis 
hõlmavad muu hulgas kliimat ja keskkonnasäästlikkust, innovatsiooni ja 
oskusi, taristut, väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, ühtekuuluvust 
ja arengut. EIP tagab, et kõik tema toetatavad projektid nii energeetika, 
transpordi, tööstuse kui ka põllumajanduse valdkonnas on kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega. Meie töötajate seas on ökonomiste, insenere, 
finantsanalüütikuid ja kliimaspetsialiste, kes töötavad iga päev koos 
kohalike ekspertide, institutsioonide ja riikide valitsustega üle maailma.

http://www.eib.org/cr






EIP Grupi moodustavad Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfond (EIF).

EIP on Euroopa Liidu pank. See on maailma suurim mitmepoolne vahendite 
koguja ja laenuandja. EIP asub Luksemburgis ning pangal on suur kohalike ja 
piirkondlike büroode võrgustik Euroopas ja mujal.

EIF toetab väikeettevõtteid, parandades nende rahastuse saamise võimalusi 
Euroopas ja paljudes riikides väljaspool Euroopat. EIF töötab välja ja arendab riski- 
ja kasvukapitali, tagatisi ja mikrokrediidiinstrumente, et edendada innovatsiooni 
ja tööhõivet.

EIP Global on EIP rahvusvaheline arenguharu. 2022. aastal asutatud EIP 
Global jätkab EIP kümnenditepikkust pühendumist arengu, kliimameetmete, 
innovatsiooni ja kestlikkuse rahastamisele kogu maailmas.

02/2023    ET pdf: ISBN 978-92-861-5487-4


	EIP ÜLEVAADE
	MEIE MÕJU 2022. AASTAL
	Aastal 2022 oli EIP rahastus 65,15 miljardit eurot, sh 10,82 miljardit eurot EIP Globali tegevuseks*

	TOETUS UKRAINALE
	COVID-19
	KLIIMA JA ENERGIA
	Pandeemia ajal rahastas EIP Itaalia idufirmat Eggtronic, mis on leiutanud energiat salvestava võimsu

	INNOVATSIOON
	KAASAMINE
	KESTLIKKUS
	EIP Global
	MEIE KOHUSTUSED
	EIP Grupi moodustavad Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa Investeerimisfond (EIF).

