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ŽVILGSNIS Į EIB
Europos investicijų bankas (EIB) yra ilgalaikio skolinimo įstaiga  – 
Europos Sąjungos bankas. Esame didžiausia pasaulyje daugiašalė 
finansų įstaiga ir vienas didžiausių klimato projektų finansuotojų.

Nuo pat įkūrimo 1958 m. į  projektus Europoje ir kitose pasaulio 
šalyse EIB investavo daugiau nei trilijoną eurų. Mūsų veikla sutelkta 
į tokias prioritetines sritis: klimatas ir aplinka, vystymasis, inovacijos 
ir įgūdžiai, mažosios ir vidutinės įmonės, infrastruktūra ir sanglauda. 
Vis dėlto visoje EIB veikloje atsižvelgiama į klimato apsaugą.

EIB grupei priklausantis Europos investicijų fondas specializuojasi 
mažųjų ir vidutinių įmonių rėmimo srityje, finansuodamas verslumą, 
augimą, inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, užimtumą ir 
regioninę plėtrą.

EIB bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis siekdamas skatinti 
Europos integraciją, vystymąsi Europos Sąjungoje ir remti ES politiką. 
Ši veikla apima ne tik Europą: EIB veikia daugiau kaip 160 šalių ir 
kasmet pagerina milijonų žmonių gyvenimą Europos Sąjungoje ir 
visame pasaulyje.

Per visą EIB veiklos istoriją tarpusavio ryšiai mums buvo svarbiausias 
dalykas. Visoje Europoje EIB investicijos suartina ES šalis. Siekiant 
padidinti vystymosi finansavimo poveikį 2022 m. įsteigtas 
direktoratas EIB pasaulyje, padedantis spręsti pasaulines problemas 
ir visuose žemynuose skatinti augimą ir kurti galimybes.

Šiuo metu, kai abejojama daugiašališkumo verte, EIB veikla nuolat 
primena integruotų Europos pastangų galią.





Plintant COVID-19, pasaulis susidūrė su neatidėliotinomis 
ekstremaliosiomis sveikatos situacijomis. Reikėjo skubiai sukurti 
vakciną ir rasti sprendimų, kaip apriboti viruso plitimą. EIB finansavo 
COVID-19 vakcinų kūrimą ir gamybą, taip pat skyrė didelę paramą 
kitoms sveikatos priežiūros priemonėms Europos Sąjungoje ir už 
jos ribų. Tai apima ir iniciatyvos COVAX, kuria siekiama užtikrinti 
sąžiningą ir vienodą galimybę skiepytis nuo COVID-19 visose pasaulio 
šalyse, finansavimą.

Pandemija ypač smarkiai paveikė mažesnes įmones. Taip, be kita ko, 
nutiko todėl, kad joms teko laikinai užsidaryti, o  jų grynųjų pinigų 
atsargos paprastai ir šiaip būna mažesnės. EIB grupė reikšmingai 
prisidėjo prie ES priemonių, kuriomis siekiama suvaldyti ekonominį 
krizės poveikį Europos įmonėms ir ekonomikai. EIB įsteigto Europos 
garantijų fondo tikslas  – sutelkti iki 200 mlrd. eurų, kad padėtų 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms įveikti krizę.

Kaip didžiausias daugiašalis skolintojas pasaulyje, EIB padeda 
šalims klestėti, kurti darbo vietas, skatinti lygybę ir tvarumą. 
Bendradarbiaujame su viešaisiais ir privačiaisiais partneriais, o savo 
sėkmę vertiname pagal tai, kiek mūsų darbas padeda visuomenei ir 
gerina žmonių, kuriuos jis paliečia, gyvenimą.

EIB yra žaliausias daugiašalis skolintojas: kaip ES klimato bankas 
EIB savo veiksmais visame pasaulyje padeda vykdyti Paryžiaus 
susitarime – tarptautinėje sutartyje dėl klimato kaitos – ir Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tiksluose numatytus įsipareigojimus. Per 
ateinantį dešimtmetį įsipareigota į  klimato ir aplinkos tvarumą 
investuoti vieną trilijoną eurų.



EIB veikla paremtų investicijų

naujai pasirašytų sutarčių

skirta tvariajai energetikai 
ir gamtos ištekliams

visa sutelktų investicijų suma

pritraukta obligacijų rinkose

EIB grupės 
finansavimo apimtis

skirta mažosioms įmonėms

darbo vietų išsaugota 
mažosiose įmonėse

inovacijoms, skaitmeniniam ir 
žmogiškajam kapitalui skatinti

360 
mlrd. EUR

4,8  
trln. EUR

95,86 
mlrd. EUR

65,4 
mlrd. EUR

55,26 
mlrd. EUR

Daugiau 
kaip 45 

mlrd. EUR

15,38 
mlrd. EUR

4,5  
mln.

20,70 
mlrd. EUR

MŪSŲ POVEIKIS 
2021 M.



žmonių geria 
saugesnį vandenį 

naujų abonentų, turinčių 
5G paslaugų planą

žmonių, gaunančių geresnes 
sveikatos priežiūros paslaugas 

(įskaitant vakcinas nuo COVID-19)

namų ūkių, kuriems gali būti 
tiekiama elektros energija

papildomų kelionių 
viešuoju transportu

elektros energijos gamybos 
pajėgumai, 99,7 % iš 

atsinaujinančiųjų išteklių

žmonių gali naudotis 
pagerinta infrastruktūra

žmonių sumažėjo 
potvynių rizika

pasirašytų paskolų, kurių paskirtis 
padėti įmonėms, nukentėjusioms 

nuo COVID-19 pandemijos

346  
mln.

826 000

10  
mln.

94,3  
mln.

783  
mln.

8,1  
mln.

6,8  
mln.

11 400  
MW

33,26 
mlrd. EUR

2012–2021 m. bendras EIB finansavimas 
už Europos Sąjungos ribų sudarė 
71,92 mlrd. eurų, iš jų 26,15 mlrd. eurų – Afrikoje

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




PARAMA UKRAINAI
EIB palaiko Ukrainos valdžios institucijas ir Ukrainos žmones. Jis 
remia nepriklausomą Ukrainą.

Koordinuotai ES ir tarptautiniu mastu reaguodami į  šią krizę, 
sutelkėme finansinę paramą pagal EIB solidarumo paketą Ukrainai, 
kad padėtume Ukrainos vyriausybei tenkinti skubų likvidžių lėšų 
poreikį. Be to, EIB, bendradarbiaudamas su Europos Komisija, 
siekia suteikti papildomą finansavimą, kad Ukrainos vyriausybė 
galėtų toliau teikti svarbiausias viešąsias paslaugas šalyje likusiems 
piliečiams, užtikrinti, kad būtų galima įsigyti maisto, medicinos 
prekių ir degalų, taip pat remti transporto, energetikos, miestų 
plėtros ir skaitmeninius projektus.

EIB taip pat paskelbė apie 2022 ir 2023 m. 4 mlrd. eurų programą, 
kuria siekiama padėti ES valstybių narių miestams ir regionams 
tenkinti neatidėliotinus investicijų poreikius ir įveikti karo pabėgėlių 
iš Ukrainos priėmimo ir integracijos iššūkius. Naujosios EIB 
programos tikslas – finansuoti pagrindinės socialinės infrastruktūros 
(pavyzdžiui, būsto, mokyklų, ligoninių ir vaikų darželių), skirtos 
viešosioms paslaugoms pabėgėliams teikti, plėtrą.

EIB toliau bendradarbiauja su Europos partneriais, siekdamas ieškoti 
tolesnių paramos Ukrainai ir Ukrainos pabėgėliams galimybių.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
EIB buvo Europos Sąjungos pasaulinio atsako į COVID-19 pandemiją 
priešakyje ir ėmėsi neatidėliotinų veiksmų kartu su tarptautinėmis 
organizacijomis, kaip antai Pasaulio sveikatos organizacija ir 
Jungtinių Tautų vaikų fondas.

Neatidėliotina EIB grupės parama suteikė galimybę mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms bei novatoriškoms pradedančiosioms 
įmonėms investuoti net didelio neapibrėžtumo sąlygomis. Tikimės 
sutelkti 200 mlrd. eurų finansavimą savo Europos garantijų fonde, 
kad paremtume perspektyvias įmones, kurios patyrė sunkumų 
dėl pandemijos.

EIB taip pat padėjo finansuoti COVID-19 vakcinų kūrimą ir įsigijimą, 
viruso plitimą ribojančius sprendimus ir kitus su COVID-19 krize 
susijusius visuomenės sveikatos projektus.

EIB suteikė 100 mln. eurų paskolą 
Vokietijos bendrovei BioNTech, kad ši 

sukurtų pirmąją COVID-19 vakciną.

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


Per pandemiją EIB finansavo Italijos startuolį 
Eggtronic, kuris išrado energiją taupantį galios 
keitiklį. Dėl didelio energijos vartojimo efektyvumo 
Eggtronic keitikliai palieka daug mažesnį anglies 
dioksido pėdsaką nei panašūs prietaisai.



KLIMATAS IR 
ENERGETIKA
Klimato kaita yra didžiausias mūsų kartos pasaulinis iššūkis. Nuo 
klimato tikslų pasiekimo priklausys mūsų vaikų gerovė ir gyvenimo 
trukmė. EIB klimato ir energetikos politikos tikslai lemia naujus 
standartus Europoje ir už jos ribų. Neberemiame iškastinio kuro 
projektų ir iki 2025 m. 50 proc. savo investicijų skirsime kovos su 
klimato kaita veiksmams ir tvarumui.

EIB operacijomis spartinamas žaliasis augimas ir ekonomikos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas. Daugiausia dėmesio 
skiriame energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinančiajai 
energijai, nes tai padeda mažinti išmetamo CO₂ kiekį ir stiprinti 
mūsų energetinį saugumą. Visi mūsų veiksmai prisideda prie tvaraus 
socialinio ir ekonominio augimo.

EIB investicijomis taip pat padedama susidoroti su klimato kaitos 
sukeltais padariniais pažeidžiamose bendruomenėse, saugant 
biologinę įvairovę ir skatinant tvarų ūkininkavimą. Tausojame 
gamtinius išteklius ir tvarkome aplinką taip, kad ji būtų saugi ateities 
kartoms. Kiekvienas EIB remiamas projektas, nesvarbu, ar jis skirtas 
inovacijoms, mažosioms įmonėms ar infrastruktūrai, turi derėti su 
mūsų kovos su klimato kaita tikslais.

https://www.eib.org/climate




INOVACIJOS
Inovacijos palaiko Europos konkurencingumą ir leidžia kurti didelės 
vertės darbo vietas. EIB remia daugelį naujovių diegimo etapų ir 
idėjas, kurios gerina gyvenimo lygį.

Remiame didelio masto mokslinius tyrimus ir plėtrą, taip pat 
mažąsias specializuotas įmones. Mūsų investicijos į tokius sektorius 
kaip telekomunikacijos, aviacija, medicina ir skaitmenizavimas yra 
tarsi pritarimo ženklas, padedantis pritraukti papildomo privačiojo 
sektoriaus finansavimo tokiems projektams. EIB grupė padeda 
Europos bendrovėms kurti ir vystyti moderniausias technologijas.

Gavę EIB paskolas universitetai gali statyti ir plėsti savo mokslinių 
tyrimų laboratorijas, o  startuoliai  – įdarbinti darbuotojų ir tobulinti 
įrangą. Dėl EIB paramos pažangiausios idėjos virsta sėkmingu verslu.

EIB parėmė novatorišką Ispanijos bendrovę 
Anaconda, kuri sukūrė ekonomiškai efektyvų 

gydymą, padedantį gydytojams gelbėti gyvybes ir 
mažinti neįgalumą po insulto.

https://www.eib.org/innovation




ĮTRAUKTIS
EIB įgalina mažąsias įmones, jaunimą ir remia moteris verslininkes, 
suteikdamas joms galimybę gauti paskolas ir užimti vadovaujamas 
pareigas. Mažas pajamas gaunantiems gyventojams, savarankiškai 
dirbantiems asmenims ir labai mažoms įmonėms suteikiame 
galimybę gauti finansavimą ir verslo konsultacijas, kad jų projektai 
būtų sėkmingi.

Mes neskoliname didesnės sumos nei pusė projekto kainos. EIB 
dalyvavimo tikslas – skatinti privatųjį sektorių aktyviau įsitraukti ir 
didinti investicijas į projektą.

EIB yra pagrindinis skolintojas mažosioms 
įmonėms Vakarų Balkanuose, suteikęs pagalbą 
beveik 30 000 įmonių ir išlaikęs pusę milijono 

darbo vietų. Dėl mūsų darbo daugiau nei 
1 800 Serbijos mokyklų turi spartesnį interneto 

ryšį ir geresnę skaitmeninę įrangą, todėl 
mokytojai per pandemiją galėjo mokinius mokyti 

nuotoliniu būdu namuose. 





TVARUMAS
EIB pritraukia lėšų leisdamas obligacijas tarptautinėse kapitalo 
rinkose. Puikus mūsų kredito reitingas reiškia, kad lėšos 
pritraukiamos palankiausiomis sąlygomis, o  šią naudą galime 
perduoti savo klientams.

EIB kapitalo rinkos ekspertai sukūrė ir išplėtojo žaliųjų ir tvariųjų 
obligacijų rinką. Esame didžiausias viršvalstybinis žaliųjų obligacijų, 
kuriomis remiama atsinaujinančioji energija, energijos vartojimo 
efektyvumas, švarus vanduo ir sanitarija, emitentas.

http://www.eib.org/investor_info




EIB PASAULYJE
2022 m. pradėjo veikti EIB vystymo padalinys EIB pasaulyje, 
kurio tikslas  – didinti mūsų finansavimo vystymuisi poveikį. Per 
pastarąjį dešimtmetį (2012–2021 m.) EIB už Europos Sąjungos 
ribų investavo daugiau kaip 70 mlrd. eurų, kasmet sutelkdamas 
milijardines privačiojo sektoriaus investicijas. EIB pasaulyje stiprina 
EIB poveikį veikdamas vietos lygmeniu ir priartėdamas prie vietos 
bendruomenių, įmonių ir institucijų visame pasaulyje.

EIB toliau rems vietos mikrofinansų įstaigas regionuose, kuriuose 
gyventojai dažnai neturi galimybės naudotis bankų paslaugomis. 
Kai žmonės gali gauti kreditą, įmonės įdarbina daugiau 
darbuotojų, moterys tampa nepriklausomos, sumažėja gyventojų 
persikraustymas ir namų ūkiai gali išbristi iš skurdo.

Didinsime galimybę naudotis EIB sektoriaus išmanymu vietos 
lygmeniu, dalydamiesi savo žiniomis ir patirtimi su vietos partneriais. 
Teikiame nepriklausomas konsultacijas, remdamiesi patirtimi, įgyta 

Per pandemiją Kongo mažosios įmonės iš EIB gavo 
paskolų už sąžiningą palūkanų normą, o ne už 

labai dideles neoficialių skolintojų palūkanas, taip 
padedant šioms įmonėms ir jų bendruomenėms.

http://www.eib.org/global


dirbant įvairiose šalyse ir sektoriuose. Šios konsultavimo paslaugos 
gali būti teikiamos kartu su EIB finansiniais produktais, taip pat 
nepriklausomai nuo finansavimo.

Dėl klimato kaitos, COVID-19 pandemijos ir kitų krizių reikia, 
kad milijardai, kuriuos investuojame su savo tarptautiniais ir 
nacionaliniais bankais partneriais, virstų trilijonais užmezgant 
naujas partnerystes ir bendradarbiaujant su kitomis pasaulinėmis 
finansų institucijomis. Svarbiausia, kad EIB dalyvavimas skatina 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą, o  tai atveria galimybes dar 
didesnėms investicijoms.

Vien besivystančioms šalims reikia daugiau nei 2 trilijonų eurų 
papildomų metinių investicijų, kad būtų pasiekti JT darnaus 
vystymosi tikslai ir įgyvendinti Paryžiaus susitarimo užmojai spręsti 
klimato kaitos problemą.

Kaip ES kovos su klimato kaita bankas, EIB prisideda prie Europos 
žaliojo kurso – Europos Sąjungos plano, kuriuo siekiama užtikrinti, 
kad iki 2030 m. jos klimato, energetikos, transporto ir mokesčių 
politika sumažintų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį bent 55 proc. Tačiau Europos Sąjungai tenka tik 10 proc. 
pasaulinio išmetamųjų teršalų kiekio, todėl EIB pasaulyje padės 
išplėsti ES anglies dioksido išmetimo mažinimo pastangas už jos 
ribų, remdamas pasaulinį žaliąjį kursą.

EIB pasaulyje yra pagrindinis Europos Komisijos sąjungininkas 
įgyvendinant 300 mlrd. eurų vertės strategiją „Global Gateway“, 
pagal kurią remiami projektai, gerinantys pasaulinį ir regioninį 
skaitmeninio, klimato, transporto, sveikatos, energetikos ir švietimo 
sektorių junglumą. Skolinimas vystymuisi ir finansinės partnerystės 



spartina augimą, didina kaimo vietovių klestėjimą, miestų 
novatoriškumą ir stiprina ekonomiką.

EIB pasaulyje veikla remiamos šalys, siekiančios didinti lyčių 
lygybę ir įgalinti moteris darbe, bendradarbiaujant su moterų 
vadovaujamomis įmonėmis, kurios investuoja į  ateitį. Padedame 
milijonams žmonių, kurie neturi prieigos prie švaraus vandens, 
elektros, skiepų, geros sveikatos priežiūros ir tinkamų atliekų 
tvarkymo sistemų.





ĮSIPAREIGOJIMAS
EIB yra skaidrus ir atskaitingas ES piliečiams už visą savo veiklą. Dėl 
savo aplinkosauginių ir socialinių standartų esame puikūs viešojo ir 
privačiojo sektoriaus organizacijų, su kuriomis bendradarbiaujame, 
partneriai. Mūsų darbuotojai pasižymi aukšta kvalifikacija, 
atsidavimu ir įvairove. Tarp jų  – ekonomistai, inžinieriai, finansų 
analitikai ir klimato specialistai, kurie kasdien dirba su vietos 
ekspertais, institucijomis ir vyriausybėmis visame pasaulyje.

http://www.eib.org/cr
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EIB grupę sudaro Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų 
fondas (EIF).

EIB yra Europos Sąjungos bankas. Tai didžiausias daugiašalis emitentas ir 
skolintojas. Bankas įsikūręs Liuksemburge, jis turi platų vietos ir regioninių 
biurų tinklą Europoje ir už jos ribų.

EIF remia mažąsias įmones, gerindamas jų prieigą prie finansavimo 
šaltinių Europoje ir įvairiose šalyse už jos ribų. EIF kuria ir plėtoja rizikos ir 
augimo kapitalo, garantijų ir mikrofinansavimo priemones inovacijoms ir 
užimtumui skatinti.

EIB pasaulyje  – EIB tarptautinės plėtros padalinys. 2022 m. įsteigtas EIB 
pasaulyje tęsia dešimtmečius trunkantį EIB įsipareigojimą finansuoti 
vystymąsi, kovos su klimato kaita veiksmus, novatoriškas investicijas, 
tvarumą ir naujus būdus padėti žmonėms visame pasaulyje.
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