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Euroopa Investeerimispanga Grupp on alates 1993. aastast investeerinud 
erinevatesse Eesti projektidesse enam kui 3,34 miljardit eurot. Meie 
partnerlus Eestiga on saanud tugevamaks. Väikeettevõtete toetamisest taristu 
täiustamiseni kohalikul ja riigi tasandil – oleme töötanud koos riigi majanduse 
kasvu ja õitsengu heaks. 

Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi 2020. aasta 
väljaandes on Eesti ELi liikmesriikide hulgas seitsmendal kohal. Riik toimib 
jätkuvalt hästi digitaalsete avalike teenuste alal. Oleme uhked, et saame 
digiülemineku vallas teha tihedat koostööd selliste partneritega nagu Bolt ja 
Eesti Energia.

Pank on jätkuvalt Eestile toeks, et Eesti saaks ehitada oma inimeste jaoks üles 
jätkusuutlikuma tuleviku. 

Thomas Östros
Euroopa Investeerimispanga asepresident
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Vaid 1,3 miljoni elanikuga Eesti on mitmel rindel digiüleminekus maailma liider. See 
on aidanud majandusel areneda ja kasvada. 81% Eesti ettevõtetest on aga puudus 

oskustöötajatest, mis on üks peamine takistus investeerimisele. 

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) on koroonaviiruse pandeemia ajal vähenenud 
vähem kui teistes riikides Euroopas. See tuleneb sellest, et Eesti on COVID-19 haigusega 
hästi toime tulnud, aga ka sellest, et kriisi mõju on olnud suhteliselt kerge naaberriikidele 
ja äripartneritele.

Eesti suutis kiiresti viia sisemajanduse koguprodukti kriisieelsest tasemest kõrgemale. 
Väljavaated riigi majanduse jaoks jäävad siiski ebakindlaks ja sama kehtib välisnõudluse 
kohta. See on nii sellepärast, et pandeemia kulg on vaktsiinide kasutuselevõtule 
vaatamata etteaimamatu. 

Riiklikud investeeringud, mis on suuresti ELi rahaliste vahendite kujul, aitavad riigil 
taastuda. Eestile on Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust antud 969 miljonit 
eurot, mis võrdub 3,6%-ga riigi 2020. aasta SKP-st. 

MAJANDUSE ÜLEVAADE

EIP TEGEVUS EESTIS SEKTORITE KAUPA ALATES TEHINGUTE 
ALGUSEST

  Energia 21,26%

  Krediidiliinid 14,95%

 Transport 14,95%

 Koondtaristu 14,03%

 Haridus 9,47%

 Linnaarendus 6,15%

  Teenindus 5,59%

  Tervishoid 5,00%

  Side 3,55%

  Vesi, kanalisatsioon 2,91%

  Põllumajandus, kalandus, metsandus 1,09%

  Tahked jäätmed 0,70%

  Tööstus 0,36%
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EIP GRUPI TEGEVUS EESTIS AASTAL 2020 PRIORITEETIDE KAUPA 
(miljonites eurodes)

Taristu

VKEd

Keskkond

Innovatsioon
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Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid (ESIF) 

suunavad üle poole ELi rahalistest 
vahenditest teadustöösse ja 

innovatsiooni, digitehnoloogiatesse, 
vähese CO2 heitega majandusse, 

loodusvarade säästvasse 
majandamisse ja 

väikeettevõtetesse. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
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EESTI JA EIP

EIP on Eestiga koos töötanud alates 1993. aastast. 
Me moderniseerisime Tallinna lennujaama, 

oleme rahastanud väikeettevõtteid kohalike 
pankade kaudu ja investeerinud innovatiivsetesse 
kohalikesse ettevõtetesse. Andsime rahalisi 
vahendeid Tartu linnavalitsusele linna põhikoolide 
ja gümnaasiumide taristu renoveerimiseks.

Pank rahastab otse ainult suuri projekte, siiski saab 
EIP rahastada väikesi projekte struktuuriprogrammi 
laenudega.

Panga struktuuriprogrammi laenudega toetatakse projekte 
Eestis sageli. Need laenud, mida toetatakse ELi ühtekuuluvus- ja 
struktuurifondidest, ulatusid 2014.–2020. aastal 720 miljoni euroni. Nendega toetatakse 
investeeringuid, mille maht on kokku umbes 5,7 miljardit eurot ja mis on keskendunud 
sotsiaalsele ühtekuuluvusele, töötajate kvalifikatsiooni tõstmisele ja oskuste 
arendamisele, parandades nende võimalusi tööturul, teadus- ja arendustööle, 
energiatõhususele, veekaitsele, kestlikule linnaarendusele ja transpordile.

Pank annab ka nõuandetuge platvormi fi-compass kaudu. Lisateavet fi-compass’i kohta 
saab saidilt: www.fi-compass.eu.

Eesti sai aastatel 
2014–2020 Euroopa 

struktuuri- ja investeerimis-
fondidest (ESIF) toetust 

4,8 miljardit eurot,  
mis moodustas keskmiselt 
3362 eurot inimese kohta. 

https://www.fi-compass.eu/


8 EUROOPA INVESTEERIMISPANK EESTIS

VÄIKEETTEVÕTETE 
TOETAMINE

Väikeettevõtetel on Eesti majanduses eluliselt tähtis osa. Me toetame äriettevõtteid 
kohalike pankade, finantsasutuste ja kapitalifondide kaudu.

Üks näide sellest, kuidas EIP rahastab Eesti väikeettevõtteid, on meie tagatis 
vahendajapangale Luminor. Sellega sai toetada uut laenude andmist Baltimaade 
ettevõtetele, mida pandeemiast tingitud kriis on kahjustanud. Selle Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondist antud tagatisega toetatakse vähemalt 660 miljoni 
euro summas täiendavaid laene ja liisinguid väikeettevõtetele kõigis kolmes Balti riigis.

COVID-19 pandeemia tabas raskelt kultuuri- ja loomesektorit. 6 miljoni euro suurune 
tagatis Euroopa Investeerimisfondilt (EIF) aitab Eesti ettevõttel Finora Capital, mis on 
täisdigitaalne alternatiivne rahastaja, arendada välja uusi tooteid väikeettevõtetele 
kultuuri- ja loomesektoris ning aidata neil hankida kogemusi ja laieneda uutele 
turgudele. 

Balti Innovatsioonifondid 1 ja 2: kolme jõud

Balti Innovatsioonifond 2 on 156 miljoni euro suurune fondifond, mille on 
turule toonud Euroopa Investeerimisfond ja Balti riikide tugiinstitutsioonid. 
Fond toetab riskikapitaliturge kolmes Balti riigis, keskendudes ettevõtetele, 
millel on kasvupotentsiaali. Balti Innovatsioonifondi 2 (BIF 2) tagatisel 
antud rahaliste vahenditega on kaasatud ligi 1 miljard eurot, mis on 
investeeritud 69 väikeettevõttesse, ja loodud enam kui 10 000 töökohta 
11 majandussektoris.

BIF 1 ja BIF 2 näitavad, kuidas kolm Balti riiki ühendavad jõud, et teha 
väikesed kapitaliturud investoritele atraktiivsemaks ja luua ettevõtetele 
rohkem võimalusi.

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/index.htm
http://engage.eif.org/bif-baltic-innovation-fund/home/
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BIF 2 rajaneb edule, 
mille saavutas selle 2012. 

aastal käivitatud eelkäija BIF 1, 
millega kaasati kokku 

532 miljonit eurot,  
ja on nüüd täielikult 

rakendatud. 
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KAASAV RAHASTU

LHV Pank, suuruselt neljas pank Eestis, sai tänu Euroopa Komisjoni tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni programmist EaSI eraldatud tagatisele, mille andis välja 

Euroopa Investeerimisfond, käivitada täiesti uue finantseerimisliini. See on aidanud 
rahastust saada sellistel haavatavatel elanikerühmadel nagu noored ettevõtjad ja 
mikroettevõtted, mida käitavad rahvus- või usuvähemused.

EaSI aitab haavatavatel 
elanikerühmadel saada 

finantsteenuseid ja 
alustada ettevõtlust. 
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DIGIÜHISKOND

Eesti on tuntud ülimalt digitehnoloogilise riigina. Peaaegu kaks kolmandikku firmadest 
Eestis on juurutanud vähemalt ühe digitehnoloogia. EIP aitab lairibainternetiühenduse 

piire riigis veelgi kaugemale nihutada. Tänu 70 miljoni euro suurusele laenule EIP-lt sai 
Eesti Energia tagada Eestis riigi katmise kiudoptilise lairibavõrguga. Uus võrk tagab suure 
võimsusega lairibaühenduse allalaadimiskiirusega 1 GB/s enam kui veerand miljonile 
majapidamisele, sealhulgas ligi 50 000 majapidamisele vähese ühendusega piirkondades.

2020. aastal andis EIP ka 50 miljoni euro suuruse riskikapitalilaenu sõidutellimisrakenduse 
Bolti arendajale tema teadus- ja arendustegevuse laiendamiseks. Bolt investeerib oma 
sõidutellimistehnoloogia täiustamisse ja laiendamisse ning samuti personaliseeritud 
liikuvusteenustesse, nagu toidukullerid. Sellele laenule anti tagatis Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondist. 

Investeeringud Tallinna  
ja Tartu tulevikku

Toetame selliseid projekte, mis muudavad elu linnapiirkondades 
kestlikumaks. 

Euroopa Investeerimispank andis 100 miljoni euro suuruse 
laenu, et aidata arendada Tallinna põhitaristut ja parandada 
avalike teenuste kvaliteeti, sealhulgas ühistranspordi 
moderniseerimiseks, linna tänavate renoveerimiseks, koolide 
ajakohastamiseks, sotsiaal- ja tervishoiutaristu uuendamiseks 
ning kultuuripärandi säilitamiseks. 

Tartus andis EIP 20 miljoni euro suuruse laenu koolide 
renoveerimiseks ja energiatõhususinvesteeringute tegemiseks. 
Ligi 94 000 elanikuga Tartu omavalitsusüksus on Tallinna järel 
Eesti suuruselt teine linn. Tartu on riigi vanima ja tuntuima 
ülikooli kodu. 
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KLIIMAMEETMED

EIP on üleilmsel kasvuhoonegaaside heite vastasel võitlusel esirinnas ja toetab 
jõupingutusi muutuva kliimaga kohanemiseks. Oleme asetanud kestlikkuse oma töös 

kesksele kohale.

Andsime 45  miljoni euro suuruse laenu kahe maismaatuulepargi jaoks, mis ehitati 2014. 
aastal Narva ja Paldiskisse, vastavalt võimsusega 39 MW ja 22 MW. 

175 miljoni euro suurune EIP laen Eesti Energiale 2019. aastal aitas parandada selle 
ettevõtte elektrijaotusvõrku, sealhulgas renoveerida olemasolevaid ja ehitada uusi 
elektriliine, paigaldada nutiarvesteid, tänavavalgustust ja elektrisõidukite laadimisjaamu. 
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INIMESTE KOKKU 
TOOMINE

Kasvu ja kaasamise võti on transport. See ühendab inimesi ja võimaldab ettevõtetel 
kaubelda. Panga eesmärk on kiirendada säästlike transpordivahendite kasutuselevõttu, 

kaasates erainvesteeringuid ning tagades tasakaalustatud ja kestliku regionaalarengu. 

2020. aastal andsime 95 miljonit eurot riigi raudtee-ettevõttele Eesti Raudtee. Seda laenu 
kasutatakse juht- ja signaalsüsteemide täiustamiseks enamuses osas riigi raudteevõrgust 
ja digitaalsete rongijuhtimissüsteemide kasutusele võtmiseks. 

Taeva kõrguseni

Euroopa ääremaal asub Eesti lennujaam 4 km 
kaugusel Tallinna vanalinna muistsetest 
munakivisillutisega tänavatest. Lennujaama 
ainsa terminali kasutajate arv on viimaste 
aastatega tohutult kasvanud.

Selleks et kasvava nõudlusega sammu pidada 
ja tulevikus veelgi rohkem reisijaid ligi 
tõmmata, on lennujaam ette võtnud rida 
täiustusi. Need on muu hulgas:

-  hoovõturaja pikendamine uute valgustus- ja 
drenaažirajatistega

- rohkem kohti lennukitele maa peal
-  terminali ümberkonfigureerimine suuremate 

hulkade ja suurema mugavuse jaoks
- uue reisijate autoparkla ehitamine.

Ükski neist ei tule odavalt kätte ja EIP on 
andnud nende töödega abistamiseks laenu 
30 miljonit eurot.
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Hea tervis ei ole üksnes meie elu põhielement – see on ka meie ühiskonna jõukuse 
eeltingimus. ELi pangana toetame tervishoiuprojekte, mis tagavad kõigile 

kvaliteetsed ja taskukohased teenused. 

EIP on uhke, et ta võib Eestis nimetada Põhja-Eesti Regionaalhaiglat oma pikaajaliseks 
partneriks. Meie teist, 25 miljoni euro suurust laenu sellele haiglale 2020. aastal 
kasutatakse tipptasemel psühhiaatriakliiniku rajamiseks ja uute kabinettide ehitamiseks, 
et ühendada haigla patoloogia-, onkoloogia- ja hematoloogiaosakonnad. Need pakuvad 
patsientidele mugavaid, kvaliteetseid ja turvalisi ruume ning puhkealasid. Selle laenuga 
moderniseeritakse ka tööruume ja muudetakse need tervishoiutöötajate jaoks 
turvalisemaks.

Balti Innovatsioonifondi kaudu andis Euroopa Investeerimisfond määrava tähtsusega 
rahastamisvahendid eakate hoolduse ettevõttele Viru Haigla AS, mis tegutseb 
Pihlakodu nime all, et ehitada rohkem hooldekodusid ja laiendada nende tegevust. 
Pihlakodul on nüüd kolm rajatist, mis tegutsevad Tallinna ümbruses, pakkudes 
moodsaid, otstarbekohaseid eakate hooldamise teenuseid. 

TERVISHOIU 
ÜMBERMÕTESTAMINE 



Trükitud FSC® paberile.

EIP kasutab Metsahoolekogu (FSC) sertifitseeritud paberit, sest seda paberit teevad inimesed, kes armastavad puid.

Metsahoolekogu edendab keskkonnahoidlikku, ühiskondlikult kasulikku ja majanduslikult elujõulist maailma metsade 
majandamist.

Me kõik teame, et lugemine on inimesele kasulik. See on kasulik ka planeedile – juhul, kui loetav on trükitud õigele paberile.
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Euroopa Investeerimispank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
www.eib.org

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

EIP GRUPI MOODUSTAVAD EUROOPA INVESTEERIMISPANK JA EUROOPA 
INVESTEERIMISFOND.

EUROOPA INVESTEERIMISPANK
Euroopa Investeerimispank on üks suurimaid mitmepoolseid panku maailmas ja 
jätkusuutliku rahastamise, kliimameetmete ja ühtekuuluvuse liider. Pank toetab 
innovatsiooni kõikides majandussektorites ja edendab majanduspartnerlusi väljaspool 
Euroopa Liitu.

EUROOPA INVESTEERIMISFOND
Euroopa Investeerimisfond (EIF) toetab väikeettevõtteid, parandades nende 
laenusaamisvõimalusi Euroopas ja paljudes riikides väljaspool Euroopat. EIF kavandab 
ja arendab riski- ja kasvukapitali, tagatisi ja mikrorahastamisinstrumente, et edendada 
innovatsiooni ja tööhõivet.

Marco Francini 
EIP Grupi Baltimaade regionaalbüroo 
juhataja
+370 66 92 59 77
m.francini@eig.org

Tim Smit 
Pressiesindaja
+352 4379-89076
+352 691 28 64 23
t.smit@eib.org 
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