
 
  Ko ieškoti ES banke 2017–2019 m.

PRIIMTAS
IŠŠŪKIS

EIB, ES bankas, pagal apimtį yra didžiausias pasaulyje dau-
giašalis skolintojas ir emitentas, finansuojantis ir teikiantis 
ekspertų pagalbą perspektyviems tvariems investiciniams pro-
jektams, prisidedantiems prie Europos Sąjungos politikos tikslų 
įgyvendinimo. Europos investicijų banko grupę sudaro Europos 
investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF). 

EIB ir EIF 2017–2019 m. veiklos planuose numatyti Banko ir 
Fondo tikslai ir prioritetinės sritys viduriniuoju laikotarpiu.

EIB numato pasirašyti paskolų už 74–76 mlrd. EUR per metus. 
EIF planuoja investuoti 9,6–10,4 mlrd. EUR į nuosavą kapitalą 
pakeitimo vertybiniais popieriais ir įtraukiąsias finansines 
operacijas ir garantijas. 

 Tikslai pagal viešosios politikos sritis 

Banko veikla siekiama keturių svarbiausių politikos tikslų, ge-
riausiai padedančių didinti augimą, užimtumą ir konkurencin-
gumą.

Visi 2016 m. skaičiai šioje brošiūroje jos rengimo metu neaudituoti ir preliminarūs. 

  Nors ES reikia stengtis stiprinti ekonomikos konkurencingumą ir 
didinti investicijas į inovacijas, turėtume pasidžiaugti tuo, 

ką jau pavyko padaryti, ir inovaciniais pajėgumais, kuriuos Europa 
turi įvairiausiose srityse – nuo medicinos iki kosminių technologijų, 

nuo chemijos iki aukštųjų technologijų mašinų gamybos. .

Elina Kamenitzer,  
EIB Paskolų Vokietijos ir Šiaurės šalių įmonėms skyriaus vadovė

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Dabar augimas ir gerovė Europoje labiausiai priklauso nuo to-
lesnio įgūdžių stiprinimo, žinių gilinimo ir šių įgūdžių bei žinių 
pritaikymo kuriant naujus produktus ir paslaugas. Kad ir toliau 
būtume konkurencingi, reikia aukštos kvalifikacijos specialistų 
ir didesnių investicijų į mokslą, technologijas ir inovacijas, ypač 
privačiojo sektoriaus vidutinės kapitalizacijos įmonėse. 

Manoma, kad didžiausią poveikį turės trys pagrindinės techno-
logijos:     skaitmeninės technologijos 
   biotechnologijos 
    medžiagų mokslas 

Bioekonomikos inovacijos

Bendra žemės ūkio, arba bioekonomikos sektoriaus, apyvarta ES 
vertinama 2 trilijonais EUR. Šiame sektoriuje dirba apie 22 mln. 
žmonių, arba 9 % visų ES dirbančiųjų (2013 m.). Didžioji dalis 
šių darbo vietų yra kaimo ar pakrančių vietovėse. Investicijomis 
į sektorių skatinama tvari ir ekonomiška gamyba, atsinaujinan-
čiųjų žemės, žuvininkystės ir akvakultūros išteklių naudojimas. 

Inovacijų ir žmogiškojo kapitalo skatinimas
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Žemės ūkio (bioekonomikos) sektorius taip pat gali prisidėti 
prie ES perėjimo į žiedinę ekonomiką.  

Moksliniai tyrimai ir inovacijos energetikos sektoriuje

Ilgalaikiams energetikos ir klimato politikos tikslams įgyvendin-
ti reikės šiuo metu komerciškai dar neprieinamų naujų techno-
logijų, taip pat išmanesnių ir itin veiksmingų energijos vartoji-
mo metodų. 

2016: 13,5 mlrd. EUR 
2017-2019: 15,2 mlrd. EUR per metus

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Veiksmingos infrastruktūros kūrimas
2016: 19,7 mlrd. EUR 
2017-2019: 19,1 mlrd. EUR per metus

Energetika
•  Konkurencingas ir patikimas energijos tiekimas: investuojame į 

bendro intereso ES projektus, pvz., į elektros tinklus.  

•  Energijos vartojimo efektyvumas:  ESIF suteikė Bankui galimybę 
išplėsti savo paramą investuojant į beveik nulinių energijos są-
naudų pastatus ir paskatinti priimti naujus pastatų standartus, 
kurie po 2021 m. bus privalomi.     

•  Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas: didelių investici-
jų reikia ne tik energijos gamybai, bet ir elektros tinklams, siekiant 
integruoti atsinaujinančiosios energijos šaltinius, padidinti energi-
jos kaupimo pajėgumus, modernizuoti elektros skirstymo tinklus ir 
diegti juose naujausias technologijas.

Transportas ir mobilumas

Energiją taupantis, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantis, 
švaresnis transportas 

Europoje transporto sektoriui tenka 32 % galutinio energijos suvarto-
jimo. Be to, transporto priemonės išmeta 20 % viso ES šiltnamio efek-
tą sukeliančių dujų kiekio, todėl transportas yra vienas iš didžiausių 
oro teršėjų, ypač miestų teritorijose. Mūsų iniciatyvos yra tokios:  

  parama įsigyjant naujų laivų arba juos modernizuojant tokiomis 
technologijomis, kad laivyba nekenktų aplinkai;

 investavimas į oro eismo valdymą;
  pagalba keičiant transporto priemones alternatyvų kurą naudo-

jančiomis priemonėmis; 
  viešojo transporto parkų miestuose ir miestų teritorijose atnauji-

nimas mažai ar visai oro neteršiančiomis transporto priemonėmis. 

Strateginė transporto infrastruktūra

EIB teikia pirmenybę mažiau išvystytiems regionams, daugiausia dė-
mesio skirdamas trūkstamoms grandims, ilgo nuotolio eismo truk-
džiams, sienos kirtimo vietų sąveikumui ir transporto jungtims, kad 
keleiviai galėtų pakeisti transporto rūšį. Be to, EIB gali teikti paramą 

regioninėms lėktuvų ir priklausomoms išperkamosios nuomos ben-
drovėms, taip pat tiesiogiai su Europos transporto tinklu (TEN-T) nesu-
sijusiai strateginės reikšmės infrastruktūrai. 

Judumas Europos miestuose  

Daugelyje miestų ir miestelių didėjanti transporto paklausa sukū-
rė nepalankią aplinką: didžiulis užterštumas, prasta oro kokybė, 
triukšmas ir aukštas anglies dioksido lygis. Bendros užterštumo 
mažinimo sąnaudos Europos miestuose ir miesteliuose vertina-
mos 100 mlrd. EUR, arba 1 % ES metinio BVP. Bankas finansuoja 
investicijas į išmaniąsias transporto sistemas ir technologijas, ga-
linčias suteikti transporto vartotojams geresnę ir patikimesnę ke-
lionės informaciją, efektyviau valdyti eismo srautus ir operacijas. 

Miestų ir regionų plėtra ir atnaujinimas 

Teikdami paskolas telksime dėmesį į miestų atnaujinimą, aplinkos in-
frastruktūrą, išteklių vartojimo efektyvumą, tarpregioninį susisiekimą, 
socialinį būstą ir platesnę įtrauktį, klimato kaitos švelninimą ir prisitai-
kymą prie jos, bendruomenių ir regionų atsparumo didinimą atsilie-
piant į netikėtus iššūkius, tokius kaip migracija ar žemės drebėjimai, ir 
pažangesnę plėtrą, apimančią inovacijas ir naujas technologijas. 

Sveikata

Nors didžioji dalis investicijų numatoma ligoninių infrastruktūrai 
gerinti, yra didelė tikimybė, kad reikės daugiau finansavimo skirti 
pirminės sveikatos priežiūros infrastruktūrai ir šiame sektoriuje 
dirbančių darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Kaimo infrastruktūros plėtra ir parama žemės ūkio 
verslams
Remdami kaimo infrastruktūrą ir biomasės pramonę (kur žemės 
ūkis vaidina pagrindinį vaidmenį), užtikrinsime labiau subalansuotą 
tvarų bendruomenių augimą ilgesniam laikotarpiui, nes neliks prie-
žasčių išvykti iš kaimo į miestą ir pagerės aprūpinimas maistu.

  Jei žemėlapyje pažymėtume kiekvieną viešojo sektoriaus operaciją, 
kurią finansavome per pastaruosius 10–15 metų, nepamatytume pla-
čiai pasklidusių atskirų projektų, bet prieš akis iškiltų ištisas kelių, ge-

ležinkelių, tramvajų linijų, vamzdynų ar sveikatos ir švietimo paslaugų 
tinklas. Jie visi yra vienos loginės visumos sudedamosios dalys. 

Rafal Rybacki, 

EIB Viešojo sektoriaus ir infrastruktūros finansavimo Lenkijoje ir 
Baltijos šalyse skyriaus vadovas

Dviračių takų 
įrengimas Italijos 
mieste Bolonijoje 
finansuotas EIB 
paskola

Angelita Rebollo Paryžiuje kuria vėžio 
gydymo metodiką, finansuojamą fondo, į 

kurį investavo ir EIF, lėšomis
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šių darbo vietų yra kaimo ar pakrančių vietovėse. Investicijomis 
į sektorių skatinama tvari ir ekonomiška gamyba, atsinaujinan-
čiųjų žemės, žuvininkystės ir akvakultūros išteklių naudojimas. 

Inovacijų ir žmogiškojo kapitalo skatinimas
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Žemės ūkio (bioekonomikos) sektorius taip pat gali prisidėti 
prie ES perėjimo į žiedinę ekonomiką.  

Moksliniai tyrimai ir inovacijos energetikos sektoriuje

Ilgalaikiams energetikos ir klimato politikos tikslams įgyvendin-
ti reikės šiuo metu komerciškai dar neprieinamų naujų techno-
logijų, taip pat išmanesnių ir itin veiksmingų energijos vartoji-
mo metodų. 

2016: 13,5 mlrd. EUR 
2017-2019: 15,2 mlrd. EUR per metus

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Veiksmingos infrastruktūros kūrimas
2016: 19,7 mlrd. EUR 
2017-2019: 19,1 mlrd. EUR per metus

Energetika
•  Konkurencingas ir patikimas energijos tiekimas: investuojame į 

bendro intereso ES projektus, pvz., į elektros tinklus.  

•  Energijos vartojimo efektyvumas:  ESIF suteikė Bankui galimybę 
išplėsti savo paramą investuojant į beveik nulinių energijos są-
naudų pastatus ir paskatinti priimti naujus pastatų standartus, 
kurie po 2021 m. bus privalomi.     

•  Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas: didelių investici-
jų reikia ne tik energijos gamybai, bet ir elektros tinklams, siekiant 
integruoti atsinaujinančiosios energijos šaltinius, padidinti energi-
jos kaupimo pajėgumus, modernizuoti elektros skirstymo tinklus ir 
diegti juose naujausias technologijas.

Transportas ir mobilumas

Energiją taupantis, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantis, 
švaresnis transportas 

Europoje transporto sektoriui tenka 32 % galutinio energijos suvarto-
jimo. Be to, transporto priemonės išmeta 20 % viso ES šiltnamio efek-
tą sukeliančių dujų kiekio, todėl transportas yra vienas iš didžiausių 
oro teršėjų, ypač miestų teritorijose. Mūsų iniciatyvos yra tokios:  

  parama įsigyjant naujų laivų arba juos modernizuojant tokiomis 
technologijomis, kad laivyba nekenktų aplinkai;

 investavimas į oro eismo valdymą;
  pagalba keičiant transporto priemones alternatyvų kurą naudo-

jančiomis priemonėmis; 
  viešojo transporto parkų miestuose ir miestų teritorijose atnauji-

nimas mažai ar visai oro neteršiančiomis transporto priemonėmis. 

Strateginė transporto infrastruktūra

EIB teikia pirmenybę mažiau išvystytiems regionams, daugiausia dė-
mesio skirdamas trūkstamoms grandims, ilgo nuotolio eismo truk-
džiams, sienos kirtimo vietų sąveikumui ir transporto jungtims, kad 
keleiviai galėtų pakeisti transporto rūšį. Be to, EIB gali teikti paramą 

regioninėms lėktuvų ir priklausomoms išperkamosios nuomos ben-
drovėms, taip pat tiesiogiai su Europos transporto tinklu (TEN-T) nesu-
sijusiai strateginės reikšmės infrastruktūrai. 

Judumas Europos miestuose  

Daugelyje miestų ir miestelių didėjanti transporto paklausa sukū-
rė nepalankią aplinką: didžiulis užterštumas, prasta oro kokybė, 
triukšmas ir aukštas anglies dioksido lygis. Bendros užterštumo 
mažinimo sąnaudos Europos miestuose ir miesteliuose vertina-
mos 100 mlrd. EUR, arba 1 % ES metinio BVP. Bankas finansuoja 
investicijas į išmaniąsias transporto sistemas ir technologijas, ga-
linčias suteikti transporto vartotojams geresnę ir patikimesnę ke-
lionės informaciją, efektyviau valdyti eismo srautus ir operacijas. 

Miestų ir regionų plėtra ir atnaujinimas 

Teikdami paskolas telksime dėmesį į miestų atnaujinimą, aplinkos in-
frastruktūrą, išteklių vartojimo efektyvumą, tarpregioninį susisiekimą, 
socialinį būstą ir platesnę įtrauktį, klimato kaitos švelninimą ir prisitai-
kymą prie jos, bendruomenių ir regionų atsparumo didinimą atsilie-
piant į netikėtus iššūkius, tokius kaip migracija ar žemės drebėjimai, ir 
pažangesnę plėtrą, apimančią inovacijas ir naujas technologijas. 

Sveikata

Nors didžioji dalis investicijų numatoma ligoninių infrastruktūrai 
gerinti, yra didelė tikimybė, kad reikės daugiau finansavimo skirti 
pirminės sveikatos priežiūros infrastruktūrai ir šiame sektoriuje 
dirbančių darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Kaimo infrastruktūros plėtra ir parama žemės ūkio 
verslams
Remdami kaimo infrastruktūrą ir biomasės pramonę (kur žemės 
ūkis vaidina pagrindinį vaidmenį), užtikrinsime labiau subalansuotą 
tvarų bendruomenių augimą ilgesniam laikotarpiui, nes neliks prie-
žasčių išvykti iš kaimo į miestą ir pagerės aprūpinimas maistu.

  Jei žemėlapyje pažymėtume kiekvieną viešojo sektoriaus operaciją, 
kurią finansavome per pastaruosius 10–15 metų, nepamatytume pla-
čiai pasklidusių atskirų projektų, bet prieš akis iškiltų ištisas kelių, ge-

ležinkelių, tramvajų linijų, vamzdynų ar sveikatos ir švietimo paslaugų 
tinklas. Jie visi yra vienos loginės visumos sudedamosios dalys. 

Rafal Rybacki, 

EIB Viešojo sektoriaus ir infrastruktūros finansavimo Lenkijoje ir 
Baltijos šalyse skyriaus vadovas

Dviračių takų 
įrengimas Italijos 
mieste Bolonijoje 
finansuotas EIB 
paskola

Angelita Rebollo Paryžiuje kuria vėžio 
gydymo metodiką, finansuojamą fondo, į 

kurį investavo ir EIF, lėšomis

© EIB 03/2017 print: QH-02-17-182-LT-C ISBN 978-92-861-3170-7 doi: 10.2867/512362
digital: QH-02-17-182-LT-N ISBN 978-92-861-3195-0 doi: 10.2867/546790



Galimybės gauti finansavimą atskirose ES valstybėse narėse ir tose 
šalyse, kurias labiausiai paveikė finansų krizė, vis dar reikšmingai 
skiriasi. Daug MVĮ tenka ieškoti specialių finansavimo formų, to-
kių kaip lankstus apyvartinio kapitalo finansavimas ir investicijos į 
nuosavą kapitalą. Nedidelės paskolos, kurias daugiausia ima ma-
žos įmonės, paprastai išduodamos taikant didesnę palūkanų nor-
mą dėl santykinai didesnių paskolos suteikimo sąnaudų ir įvairių 
rizikos ypatybių. 

Numatoma, kad EIB daugiausia dėmesio skirs pagrindinėms prio-
ritetinėms kryptims, tokioms kaip inovacijos, jaunimo užimtumas, 
parama tarptautinimui, klimato politikai ir kt. Šiuo metu Bankas 
turi ypač daug galimybių suteikti finansinę paramą daugeliui že-
mės ūkio ir maisto vertės grandinių operatorių.

Vanduo

Europos ekonomikai ir aplinkai vis dar labai svarbus vandens 
išteklių, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymas. EIB tebėra 
didžiausias skolintojas sektoriuje įgyvendinamiems projektams – 
nuo vandens tiekimo iki apsaugos nuo potvynių. 

Atliekos

Vis daugiau investuojama į atliekų perdirbimą ir jų panaudojimą 
energijai gauti, t. y. į projektus, kurie 
 naudingi aplinkai ir klimatui; 
 taupo gamtos išteklius ir energiją;
 mažina priklausomumą nuo įvežtinių žaliavų;  
 padeda kurti darbo vietas ir skatina ekonomikos augimą.

Bankas ir toliau rems investicijas, kuriomis prisidedama prie ES 
perėjimo į žiedinę ekonomiką. Jei bus pagrįsta, Bankas finansuos 
galutinių atliekų tvarkymo įrenginių, kurių reikia, kad biologinės 
atliekos nepatektų į sąvartynus, statybą.

Kaimo infrastruktūra

Klimato kaita turi didelį poveikį žemės ūkiui ir maisto rinkai. 
Ypač paveiktas dirvos derlingumas, pasėlių struktūra ir vandens 
ištekliai – visa tai turi įtakos aprūpinimui maistu.  

EIB ir toliau investuos į žemės ūkio ir miškininkystės projektus, 
kuriais tiesiogiai sprendžiamos klimato kaitos švelninimo ar pri-
sitaikymo prie jos problemos, ir rems projektus, kuriais siekiama 
palaikyti aplinkos viešąsias gėrybes, tokias kaip kraštovaizdis, 
dirbamos žemės biologinė įvairovė, klimato stabilumas ir dides-
nis atsparumas stichinėms nelaimėms. Žemės ūkio vertės gran-
dinėse EIB ir toliau teiks pirmenybę išteklių (ir energijos) varto-
jimo efektyvumo didinimo projektams, prisidedantiems prie 
sveikesnių, maistingesnių ir (arba) mažiau kenkiančių aplinkai 
produktų gamybos. 

Europos investicijų fondo strateginiai 
tikslai

EIF ir toliau didžiausią dėmesį skirs mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) ir mažų vidutinės kapitalizacijos įmonių rizikos finansa-
vimui Europoje. Atsižvelgdamas į numatomą ESIF plėtrą 
2018 m., EIF galės užtikrinti stabilius investicijų srautus. Tai 
bus pasiekta vykdant įvairius įgaliojimus, kurių dėmesio 
centre – inovacijos, konkurencingumas, socialinis verslumas, 
kultūros ir kūrybiniai sektoriai ir mikrofinansavimas. EIF ir 

  EIF darbas ir toliau bus siejamas su tikslu tarnauti Europos ekonomikai. 
Visų gyventojų sluoksnių verslumo skatinimas bus didžiausias 

mūsų prioritetas ir ateityje  

 Maria Leander, EIF generalinė sekretorė

Bankas, ypač per ESIF, siekia plėsti savo bankinius santykius įtrauk-
damas naujų tarpininkų ir kurti finansavimo platformas naujų 
verslo segmentų poreikiams, daugiausia bendradarbiaudamas 
su nacionalinėmis skatinamojo finansavimo įstaigomis. Be to, 
Bankas stengiasi plėsti ryšius su naujais nebankiniais tarpininkais, 
tokiais kaip paskolų fondai ir sutelktinio finansavimo platformos. 

EIB produktų skalę papildė garantijų, arba rizikos pasidalijimo, 
produktai, tiesioginio augimo finansavimas, suteikiamas vidu-
tinės kapitalizacijos įmonėms, papildomi tarpinio finansavimo 
pakeitimo vertybiniais popieriais segmentai ir investicijos į pasi-
renkamuosius MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių fondus ben-
dradarbiaujant su EIF. 

Už ES ribų EIB numato ir toliau remti labai mažas įmones ir skatinti 
vietos finansų ir privačiojo sektoriaus plėtrą teikdamas paskolas 
per tarpininkus (taip pat vietos valiuta) ir, vis dažniau, konsulta-
vimo paslaugas. Fondams, tenkinantiems smulkiųjų savininkų, 
gamintojų organizacijų ir kaimo mikroįmonių bei mažųjų įmonių 
poreikius už ES ribų, dažnai tenka spręsti ir kitokias, pvz., migraci-
jos ir klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, problemas.

Pagalba MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms  

Aplinkos apsauga

2016: 23,6 mlrd. EUR 
2017-2019: 22,3 mlrd. EUR per metus

2016: 16,9 mlrd. EUR 
2017-2019: 18,3 mlrd. EUR per metus

Horizontalieji sanglaudos ir klimato politikos 
tikslai 

EIB veikla susijusi su dviem svarbiausiais ES politikos tikslais:  

•  prisidėti prie ekonominės ir socialinės sanglaudos ir konver-
gencijos Europos Sąjungos viduje, Europos laisvosios preky-
bos asociacijos valstybėse ir narystės siekiančiose šalyse (30 % 
viso Grupės finansavimo);  

•  padėti prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją švelninti (26 % viso 
Grupės finansavimo).

Investicijų planas Europai
EIB grupė ir toliau sėkmingai įgyvendina tikslą per 
Europos strateginių investicijų fondą (ESIF) pritraukti 
apie 315 mlrd. EUR papildomų investicijų, kaip 
numatyta Investicijų plane Europai. Todėl siekiant 
sumažinti investicijų trūkumą Bankui tenka prisiimti 
didesnę riziką. Gavus teigiamą Europos Komisijos 
įvertinimą siūloma pratęsti ESIF veiklą. 

 Per ESIF Bankas gali remti įvairesnius klientus ir projektus. 
Ir didesni, ir mažesni investiciniai projektai gali turėti lemia-

mą vietinį poveikį, nes juos įgyvendinant kuriamos darbo 
vietos, o gyventojai gauna akivaizdžią socialinę, ekonominę 

ir aplinkosauginę naudą.  

Birthe Bruhn-Léon,  
EIB Ispanijos departamento direktorė

2017 m. EIF numato pradėti vykdyti mažiausiai penkias speci-
alizuotas jungtines investicijų programas su nacionalinėmis 
skatinamojo finansavimo įstaigomis, kurios rinkai pristatys visą 
rinkinį inovatyvių investicinių sprendimų. Šios iniciatyvos turė-
tų padėti EIF aktyviai bendradarbiauti su partneriais keičiantis 
geriausia rinkos praktika ir aptariant jungtinio investavimo ga-
limybes.

EIF ir toliau bendradarbiaus su Europos Komisija įgyvendinant 
svarbiausias ES reguliavimo iniciatyvas, pavyzdžiui, kovos su 
mokesčių vengimu iniciatyvas, pastangas padidinti mokesčių 
skaidrumą ir sukurti vienodas sąlygas visoms verslo įmonėms 
ES. Be to, EIF ir EK kartu vertins galimybę plėsti EIF veiklą, ap-
imant ir naujus sektorius (pvz., energetikos, įgūdžių ugdymo), 
taip pat aktyvinti veiklą, padedančią įgyvendinti ES politikos 
prioritetus, tokius kaip socialinis poveikis. 

EIF sieks būti naujų galimybių šaltiniu pritraukiant papildomų 
lėšų MVĮ ir mažų vidutinės kapitalizacijos įmonių finansavimui. 
Privataus kapitalo iš institucinių investuotojų (pvz., valstybinių 
turto fondų, šeimos turto valdymo subjektų, pensijų fondų, 
įvairių kitų fondų ir bendrovių) sukaupimas užtikrintų tvaresnę 
ilgalaikę paramą rinkai.

Moterys lupa vaisius tradiciniams Kipro 
saldumynams mažoje įmonėje Troodo kalnuose. 
Jai suteikta EIB užtikrinta paskola

Itin ploną saulės elementų plėvelę ga-
minančią įmonę Heliatek finansuoja EIB. 

Plėvelės kvadratinis metras sveria 500 g, jos 
storis – mažiau nei vienas milimetras

Už Europos ribų
Europos Komisija pasiūlė didinti EIB teikiamų garanti-
jų lygį pagal 2014–2020 m. išorės skolinimo įgaliojimą 
ir taip padėti EIB įgyvendinti Ekonominio atsparumo 
iniciatyvą Vakarų Balkanų ir pietinėse kaimyninėse 
šalyse sprendžiant migracijos situaciją. Be to, Bankas 
numato prisiimti svarbų vaidmenį vykdant Išorės in-
vesticijų planą, ypač teikiant technines konsultacijas 
ir skleidžiant patirtį tose šalyse, kurioms to reikia la-
biausiai.

  ES reikia aktyviai spręsti išorės problemas, kurios turi arba 
turės poveikį jos ateičiai. Pasaulis tapo sudėtingesnis, o pas-
taraisiais metais pasikeitusi situacija Europai reiškia ir daug 
didesnę riziką arba galimybes. Todėl turime spartinti mūsų 

pastangas padėti šalims partnerėms stiprinti jų atsparumą ir 
vystytis. EIB parodė, kaip puikiai ir lanksčiai jis geba atsiliepti 

į šiuos iššūkius.  

 Lionel Rapaille,  
EIB Viešojo sektoriaus operacijų ES rytinėse kaimyninėse 

šalyse skyriaus vadovas 

toliau tirs galimybes pradėti naujas iniciatyvas žemės ūkio 
sektoriuje. Be to, EIF rems veiklą pradedančias ir ją plėtojan-
čias įmones, investuodamas į įvairius fondus – nuo technolo-
gijų perdavimo ir verslo angelų iki visos Europos fondų fondų. 

Cheikas Sadibou Diopas, įmonės 
Senbus įkūrėjas, kuriam EIB suteikė 

finansinę pagalbą Senegale

Eddis Szweda Danijoje vadovauja nedidelei 
alaus daryklai, kurioje dirba penki žmonės. 

Gavusi EIF užtikrintą paskolą, įmonė gerokai 
padidino gamybą

  Bus sudaryta daug daugiau pakeitimo vertybiniais popieriais ar 
rizikos pasidalijimo garantijų struktūrizuoto finansavimo sandorių 

banko sukurtiems paskolų portfeliams arba tokiems, kuriuos jis dar 
tik ketina kurti. Tai bus didelė parama MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 

įmonėms. 

Milena Messori,  
Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimo 

per tarpininkus skyriaus vadovė 



Galimybės gauti finansavimą atskirose ES valstybėse narėse ir tose 
šalyse, kurias labiausiai paveikė finansų krizė, vis dar reikšmingai 
skiriasi. Daug MVĮ tenka ieškoti specialių finansavimo formų, to-
kių kaip lankstus apyvartinio kapitalo finansavimas ir investicijos į 
nuosavą kapitalą. Nedidelės paskolos, kurias daugiausia ima ma-
žos įmonės, paprastai išduodamos taikant didesnę palūkanų nor-
mą dėl santykinai didesnių paskolos suteikimo sąnaudų ir įvairių 
rizikos ypatybių. 

Numatoma, kad EIB daugiausia dėmesio skirs pagrindinėms prio-
ritetinėms kryptims, tokioms kaip inovacijos, jaunimo užimtumas, 
parama tarptautinimui, klimato politikai ir kt. Šiuo metu Bankas 
turi ypač daug galimybių suteikti finansinę paramą daugeliui že-
mės ūkio ir maisto vertės grandinių operatorių.

Vanduo

Europos ekonomikai ir aplinkai vis dar labai svarbus vandens 
išteklių, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymas. EIB tebėra 
didžiausias skolintojas sektoriuje įgyvendinamiems projektams – 
nuo vandens tiekimo iki apsaugos nuo potvynių. 

Atliekos

Vis daugiau investuojama į atliekų perdirbimą ir jų panaudojimą 
energijai gauti, t. y. į projektus, kurie 
 naudingi aplinkai ir klimatui; 
 taupo gamtos išteklius ir energiją;
 mažina priklausomumą nuo įvežtinių žaliavų;  
 padeda kurti darbo vietas ir skatina ekonomikos augimą.

Bankas ir toliau rems investicijas, kuriomis prisidedama prie ES 
perėjimo į žiedinę ekonomiką. Jei bus pagrįsta, Bankas finansuos 
galutinių atliekų tvarkymo įrenginių, kurių reikia, kad biologinės 
atliekos nepatektų į sąvartynus, statybą.

Kaimo infrastruktūra

Klimato kaita turi didelį poveikį žemės ūkiui ir maisto rinkai. 
Ypač paveiktas dirvos derlingumas, pasėlių struktūra ir vandens 
ištekliai – visa tai turi įtakos aprūpinimui maistu.  

EIB ir toliau investuos į žemės ūkio ir miškininkystės projektus, 
kuriais tiesiogiai sprendžiamos klimato kaitos švelninimo ar pri-
sitaikymo prie jos problemos, ir rems projektus, kuriais siekiama 
palaikyti aplinkos viešąsias gėrybes, tokias kaip kraštovaizdis, 
dirbamos žemės biologinė įvairovė, klimato stabilumas ir dides-
nis atsparumas stichinėms nelaimėms. Žemės ūkio vertės gran-
dinėse EIB ir toliau teiks pirmenybę išteklių (ir energijos) varto-
jimo efektyvumo didinimo projektams, prisidedantiems prie 
sveikesnių, maistingesnių ir (arba) mažiau kenkiančių aplinkai 
produktų gamybos. 

Europos investicijų fondo strateginiai 
tikslai

EIF ir toliau didžiausią dėmesį skirs mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) ir mažų vidutinės kapitalizacijos įmonių rizikos finansa-
vimui Europoje. Atsižvelgdamas į numatomą ESIF plėtrą 
2018 m., EIF galės užtikrinti stabilius investicijų srautus. Tai 
bus pasiekta vykdant įvairius įgaliojimus, kurių dėmesio 
centre – inovacijos, konkurencingumas, socialinis verslumas, 
kultūros ir kūrybiniai sektoriai ir mikrofinansavimas. EIF ir 

  EIF darbas ir toliau bus siejamas su tikslu tarnauti Europos ekonomikai. 
Visų gyventojų sluoksnių verslumo skatinimas bus didžiausias 

mūsų prioritetas ir ateityje  

 Maria Leander, EIF generalinė sekretorė

Bankas, ypač per ESIF, siekia plėsti savo bankinius santykius įtrauk-
damas naujų tarpininkų ir kurti finansavimo platformas naujų 
verslo segmentų poreikiams, daugiausia bendradarbiaudamas 
su nacionalinėmis skatinamojo finansavimo įstaigomis. Be to, 
Bankas stengiasi plėsti ryšius su naujais nebankiniais tarpininkais, 
tokiais kaip paskolų fondai ir sutelktinio finansavimo platformos. 

EIB produktų skalę papildė garantijų, arba rizikos pasidalijimo, 
produktai, tiesioginio augimo finansavimas, suteikiamas vidu-
tinės kapitalizacijos įmonėms, papildomi tarpinio finansavimo 
pakeitimo vertybiniais popieriais segmentai ir investicijos į pasi-
renkamuosius MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių fondus ben-
dradarbiaujant su EIF. 

Už ES ribų EIB numato ir toliau remti labai mažas įmones ir skatinti 
vietos finansų ir privačiojo sektoriaus plėtrą teikdamas paskolas 
per tarpininkus (taip pat vietos valiuta) ir, vis dažniau, konsulta-
vimo paslaugas. Fondams, tenkinantiems smulkiųjų savininkų, 
gamintojų organizacijų ir kaimo mikroįmonių bei mažųjų įmonių 
poreikius už ES ribų, dažnai tenka spręsti ir kitokias, pvz., migraci-
jos ir klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, problemas.

Pagalba MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms  

Aplinkos apsauga

2016: 23,6 mlrd. EUR 
2017-2019: 22,3 mlrd. EUR per metus

2016: 16,9 mlrd. EUR 
2017-2019: 18,3 mlrd. EUR per metus

Horizontalieji sanglaudos ir klimato politikos 
tikslai 

EIB veikla susijusi su dviem svarbiausiais ES politikos tikslais:  

•  prisidėti prie ekonominės ir socialinės sanglaudos ir konver-
gencijos Europos Sąjungos viduje, Europos laisvosios preky-
bos asociacijos valstybėse ir narystės siekiančiose šalyse (30 % 
viso Grupės finansavimo);  

•  padėti prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją švelninti (26 % viso 
Grupės finansavimo).

Investicijų planas Europai
EIB grupė ir toliau sėkmingai įgyvendina tikslą per 
Europos strateginių investicijų fondą (ESIF) pritraukti 
apie 315 mlrd. EUR papildomų investicijų, kaip 
numatyta Investicijų plane Europai. Todėl siekiant 
sumažinti investicijų trūkumą Bankui tenka prisiimti 
didesnę riziką. Gavus teigiamą Europos Komisijos 
įvertinimą siūloma pratęsti ESIF veiklą. 

 Per ESIF Bankas gali remti įvairesnius klientus ir projektus. 
Ir didesni, ir mažesni investiciniai projektai gali turėti lemia-

mą vietinį poveikį, nes juos įgyvendinant kuriamos darbo 
vietos, o gyventojai gauna akivaizdžią socialinę, ekonominę 

ir aplinkosauginę naudą.  

Birthe Bruhn-Léon,  
EIB Ispanijos departamento direktorė

2017 m. EIF numato pradėti vykdyti mažiausiai penkias speci-
alizuotas jungtines investicijų programas su nacionalinėmis 
skatinamojo finansavimo įstaigomis, kurios rinkai pristatys visą 
rinkinį inovatyvių investicinių sprendimų. Šios iniciatyvos turė-
tų padėti EIF aktyviai bendradarbiauti su partneriais keičiantis 
geriausia rinkos praktika ir aptariant jungtinio investavimo ga-
limybes.

EIF ir toliau bendradarbiaus su Europos Komisija įgyvendinant 
svarbiausias ES reguliavimo iniciatyvas, pavyzdžiui, kovos su 
mokesčių vengimu iniciatyvas, pastangas padidinti mokesčių 
skaidrumą ir sukurti vienodas sąlygas visoms verslo įmonėms 
ES. Be to, EIF ir EK kartu vertins galimybę plėsti EIF veiklą, ap-
imant ir naujus sektorius (pvz., energetikos, įgūdžių ugdymo), 
taip pat aktyvinti veiklą, padedančią įgyvendinti ES politikos 
prioritetus, tokius kaip socialinis poveikis. 

EIF sieks būti naujų galimybių šaltiniu pritraukiant papildomų 
lėšų MVĮ ir mažų vidutinės kapitalizacijos įmonių finansavimui. 
Privataus kapitalo iš institucinių investuotojų (pvz., valstybinių 
turto fondų, šeimos turto valdymo subjektų, pensijų fondų, 
įvairių kitų fondų ir bendrovių) sukaupimas užtikrintų tvaresnę 
ilgalaikę paramą rinkai.

Moterys lupa vaisius tradiciniams Kipro 
saldumynams mažoje įmonėje Troodo kalnuose. 
Jai suteikta EIB užtikrinta paskola

Itin ploną saulės elementų plėvelę ga-
minančią įmonę Heliatek finansuoja EIB. 

Plėvelės kvadratinis metras sveria 500 g, jos 
storis – mažiau nei vienas milimetras

Už Europos ribų
Europos Komisija pasiūlė didinti EIB teikiamų garanti-
jų lygį pagal 2014–2020 m. išorės skolinimo įgaliojimą 
ir taip padėti EIB įgyvendinti Ekonominio atsparumo 
iniciatyvą Vakarų Balkanų ir pietinėse kaimyninėse 
šalyse sprendžiant migracijos situaciją. Be to, Bankas 
numato prisiimti svarbų vaidmenį vykdant Išorės in-
vesticijų planą, ypač teikiant technines konsultacijas 
ir skleidžiant patirtį tose šalyse, kurioms to reikia la-
biausiai.

  ES reikia aktyviai spręsti išorės problemas, kurios turi arba 
turės poveikį jos ateičiai. Pasaulis tapo sudėtingesnis, o pas-
taraisiais metais pasikeitusi situacija Europai reiškia ir daug 
didesnę riziką arba galimybes. Todėl turime spartinti mūsų 

pastangas padėti šalims partnerėms stiprinti jų atsparumą ir 
vystytis. EIB parodė, kaip puikiai ir lanksčiai jis geba atsiliepti 

į šiuos iššūkius.  

 Lionel Rapaille,  
EIB Viešojo sektoriaus operacijų ES rytinėse kaimyninėse 

šalyse skyriaus vadovas 

toliau tirs galimybes pradėti naujas iniciatyvas žemės ūkio 
sektoriuje. Be to, EIF rems veiklą pradedančias ir ją plėtojan-
čias įmones, investuodamas į įvairius fondus – nuo technolo-
gijų perdavimo ir verslo angelų iki visos Europos fondų fondų. 

Cheikas Sadibou Diopas, įmonės 
Senbus įkūrėjas, kuriam EIB suteikė 

finansinę pagalbą Senegale

Eddis Szweda Danijoje vadovauja nedidelei 
alaus daryklai, kurioje dirba penki žmonės. 

Gavusi EIF užtikrintą paskolą, įmonė gerokai 
padidino gamybą

  Bus sudaryta daug daugiau pakeitimo vertybiniais popieriais ar 
rizikos pasidalijimo garantijų struktūrizuoto finansavimo sandorių 

banko sukurtiems paskolų portfeliams arba tokiems, kuriuos jis dar 
tik ketina kurti. Tai bus didelė parama MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 

įmonėms. 

Milena Messori,  
Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimo 

per tarpininkus skyriaus vadovė 



 
  Ko ieškoti ES banke 2017–2019 m.

PRIIMTAS
IŠŠŪKIS

EIB, ES bankas, pagal apimtį yra didžiausias pasaulyje dau-
giašalis skolintojas ir emitentas, finansuojantis ir teikiantis 
ekspertų pagalbą perspektyviems tvariems investiciniams pro-
jektams, prisidedantiems prie Europos Sąjungos politikos tikslų 
įgyvendinimo. Europos investicijų banko grupę sudaro Europos 
investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF). 

EIB ir EIF 2017–2019 m. veiklos planuose numatyti Banko ir 
Fondo tikslai ir prioritetinės sritys viduriniuoju laikotarpiu.

EIB numato pasirašyti paskolų už 74–76 mlrd. EUR per metus. 
EIF planuoja investuoti 9,6–10,4 mlrd. EUR į nuosavą kapitalą 
pakeitimo vertybiniais popieriais ir įtraukiąsias finansines 
operacijas ir garantijas. 

 Tikslai pagal viešosios politikos sritis 

Banko veikla siekiama keturių svarbiausių politikos tikslų, ge-
riausiai padedančių didinti augimą, užimtumą ir konkurencin-
gumą.

Visi 2016 m. skaičiai šioje brošiūroje jos rengimo metu neaudituoti ir preliminarūs. 

  Nors ES reikia stengtis stiprinti ekonomikos konkurencingumą ir 
didinti investicijas į inovacijas, turėtume pasidžiaugti tuo, 

ką jau pavyko padaryti, ir inovaciniais pajėgumais, kuriuos Europa 
turi įvairiausiose srityse – nuo medicinos iki kosminių technologijų, 

nuo chemijos iki aukštųjų technologijų mašinų gamybos. .

Elina Kamenitzer,  
EIB Paskolų Vokietijos ir Šiaurės šalių įmonėms skyriaus vadovė

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Dabar augimas ir gerovė Europoje labiausiai priklauso nuo to-
lesnio įgūdžių stiprinimo, žinių gilinimo ir šių įgūdžių bei žinių 
pritaikymo kuriant naujus produktus ir paslaugas. Kad ir toliau 
būtume konkurencingi, reikia aukštos kvalifikacijos specialistų 
ir didesnių investicijų į mokslą, technologijas ir inovacijas, ypač 
privačiojo sektoriaus vidutinės kapitalizacijos įmonėse. 

Manoma, kad didžiausią poveikį turės trys pagrindinės techno-
logijos:     skaitmeninės technologijos 
   biotechnologijos 
    medžiagų mokslas 

Bioekonomikos inovacijos

Bendra žemės ūkio, arba bioekonomikos sektoriaus, apyvarta ES 
vertinama 2 trilijonais EUR. Šiame sektoriuje dirba apie 22 mln. 
žmonių, arba 9 % visų ES dirbančiųjų (2013 m.). Didžioji dalis 
šių darbo vietų yra kaimo ar pakrančių vietovėse. Investicijomis 
į sektorių skatinama tvari ir ekonomiška gamyba, atsinaujinan-
čiųjų žemės, žuvininkystės ir akvakultūros išteklių naudojimas. 

Inovacijų ir žmogiškojo kapitalo skatinimas

Europos investicijų bankas
98 -100, boulevard  
Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org
U info@eib.org

Europos investicijų fondas
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org
U info@eif.org
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Žemės ūkio (bioekonomikos) sektorius taip pat gali prisidėti 
prie ES perėjimo į žiedinę ekonomiką.  

Moksliniai tyrimai ir inovacijos energetikos sektoriuje

Ilgalaikiams energetikos ir klimato politikos tikslams įgyvendin-
ti reikės šiuo metu komerciškai dar neprieinamų naujų techno-
logijų, taip pat išmanesnių ir itin veiksmingų energijos vartoji-
mo metodų. 

2016: 13,5 mlrd. EUR 
2017-2019: 15,2 mlrd. EUR per metus

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Veiksmingos infrastruktūros kūrimas
2016: 19,7 mlrd. EUR 
2017-2019: 19,1 mlrd. EUR per metus

Energetika
•  Konkurencingas ir patikimas energijos tiekimas: investuojame į 

bendro intereso ES projektus, pvz., į elektros tinklus.  

•  Energijos vartojimo efektyvumas:  ESIF suteikė Bankui galimybę 
išplėsti savo paramą investuojant į beveik nulinių energijos są-
naudų pastatus ir paskatinti priimti naujus pastatų standartus, 
kurie po 2021 m. bus privalomi.     

•  Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas: didelių investici-
jų reikia ne tik energijos gamybai, bet ir elektros tinklams, siekiant 
integruoti atsinaujinančiosios energijos šaltinius, padidinti energi-
jos kaupimo pajėgumus, modernizuoti elektros skirstymo tinklus ir 
diegti juose naujausias technologijas.

Transportas ir mobilumas

Energiją taupantis, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantis, 
švaresnis transportas 

Europoje transporto sektoriui tenka 32 % galutinio energijos suvarto-
jimo. Be to, transporto priemonės išmeta 20 % viso ES šiltnamio efek-
tą sukeliančių dujų kiekio, todėl transportas yra vienas iš didžiausių 
oro teršėjų, ypač miestų teritorijose. Mūsų iniciatyvos yra tokios:  

  parama įsigyjant naujų laivų arba juos modernizuojant tokiomis 
technologijomis, kad laivyba nekenktų aplinkai;

 investavimas į oro eismo valdymą;
  pagalba keičiant transporto priemones alternatyvų kurą naudo-

jančiomis priemonėmis; 
  viešojo transporto parkų miestuose ir miestų teritorijose atnauji-

nimas mažai ar visai oro neteršiančiomis transporto priemonėmis. 

Strateginė transporto infrastruktūra

EIB teikia pirmenybę mažiau išvystytiems regionams, daugiausia dė-
mesio skirdamas trūkstamoms grandims, ilgo nuotolio eismo truk-
džiams, sienos kirtimo vietų sąveikumui ir transporto jungtims, kad 
keleiviai galėtų pakeisti transporto rūšį. Be to, EIB gali teikti paramą 

regioninėms lėktuvų ir priklausomoms išperkamosios nuomos ben-
drovėms, taip pat tiesiogiai su Europos transporto tinklu (TEN-T) nesu-
sijusiai strateginės reikšmės infrastruktūrai. 

Judumas Europos miestuose  

Daugelyje miestų ir miestelių didėjanti transporto paklausa sukū-
rė nepalankią aplinką: didžiulis užterštumas, prasta oro kokybė, 
triukšmas ir aukštas anglies dioksido lygis. Bendros užterštumo 
mažinimo sąnaudos Europos miestuose ir miesteliuose vertina-
mos 100 mlrd. EUR, arba 1 % ES metinio BVP. Bankas finansuoja 
investicijas į išmaniąsias transporto sistemas ir technologijas, ga-
linčias suteikti transporto vartotojams geresnę ir patikimesnę ke-
lionės informaciją, efektyviau valdyti eismo srautus ir operacijas. 

Miestų ir regionų plėtra ir atnaujinimas 

Teikdami paskolas telksime dėmesį į miestų atnaujinimą, aplinkos in-
frastruktūrą, išteklių vartojimo efektyvumą, tarpregioninį susisiekimą, 
socialinį būstą ir platesnę įtrauktį, klimato kaitos švelninimą ir prisitai-
kymą prie jos, bendruomenių ir regionų atsparumo didinimą atsilie-
piant į netikėtus iššūkius, tokius kaip migracija ar žemės drebėjimai, ir 
pažangesnę plėtrą, apimančią inovacijas ir naujas technologijas. 

Sveikata

Nors didžioji dalis investicijų numatoma ligoninių infrastruktūrai 
gerinti, yra didelė tikimybė, kad reikės daugiau finansavimo skirti 
pirminės sveikatos priežiūros infrastruktūrai ir šiame sektoriuje 
dirbančių darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Kaimo infrastruktūros plėtra ir parama žemės ūkio 
verslams
Remdami kaimo infrastruktūrą ir biomasės pramonę (kur žemės 
ūkis vaidina pagrindinį vaidmenį), užtikrinsime labiau subalansuotą 
tvarų bendruomenių augimą ilgesniam laikotarpiui, nes neliks prie-
žasčių išvykti iš kaimo į miestą ir pagerės aprūpinimas maistu.

  Jei žemėlapyje pažymėtume kiekvieną viešojo sektoriaus operaciją, 
kurią finansavome per pastaruosius 10–15 metų, nepamatytume pla-
čiai pasklidusių atskirų projektų, bet prieš akis iškiltų ištisas kelių, ge-

ležinkelių, tramvajų linijų, vamzdynų ar sveikatos ir švietimo paslaugų 
tinklas. Jie visi yra vienos loginės visumos sudedamosios dalys. 

Rafal Rybacki, 

EIB Viešojo sektoriaus ir infrastruktūros finansavimo Lenkijoje ir 
Baltijos šalyse skyriaus vadovas
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