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2017 – investeerimine Baltimaades 

• Ligi 340 miljonit eurot transpordile ja linnaarendusele  
• EFSI toetus haridusele ja innovaatilisele tehnoloogiale 
 
Euroopa Investeerimispanga (EIP) -poolne rahastamine Balti riikides ulatus 
2017. aastal 230 miljoni euroni ning keskendus muu hulgas innovatsioonile, 
linnaarendusele ja transpordile. Euroopa Investeerimisfond (EIF) toetas piirkonna 
väiksemaid innovaatilisi ettevõtteid omakapitali, garantiide ja kaasava rahastusega 
veel 109 miljoni euro ulatuses. Junckeri komisjoni Euroopa investeerimiskava 
näitas, mida saab Balti riikides teha nii piiriüleste tehingutega kui ka innovatsiooni 
otsese toetamisega. 
 
Nüüd, mil ELi majandus on taas tõusuteel, rõhutas EIP Grupp oma kasvu edendavat rolli, toetades 
strateegilisi projekte ja väiksemaid ettevõtteid. Transpordiprojektid olid endiselt esiplaanil ning oluliselt toetati 
ka Tallinna sotsiaal- ja linnataristut. Ka haridus oli prioriteet, mida kinnitab Läti Ülikoolile antud laen. Seda 
projekti, nagu ka Riia trammiprojekti, tagas Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) garantii, 
millega sai EIP Grupp anda innovaatilisemat ja suurema riskiga rahastust ka teistes sektorites, näiteks 
VKEde toetus EIFi hallatavate finantsinstrumentide kaudu, aga ka EIP laen superkondensaatoreid 
arendavale Eesti ettevõttele Skeleton. 2018. aastal on töös veel EFSi projekte. 
 
Taristu arendamine kogu piirkonnas 
Taristu arendamine on üks peamisi prioriteetseid valdkondi Baltimaades selle piirkonna konkurentsivõime ja 
sõltumatuse suurendamiseks. Nii lõigi Baltimaade suurim börsivälise kapitali ja riskikapitali investor BaltCap 
juulis selle piirkonna jaoks taristu fondi. Fond pakub eelkõige arengukapitali transpordi-, energia- ja 
energiatõhususe taristu projektidele kõigis kolmes riigis ja peaks seega aitama kaasata ligikaudu 480 miljoni 
euro väärtuses taristuinvesteeringuid. Eriti oluline on teiste, peamiselt erasektori partnerite kaasamine fondi 
– erasektori rahastamise ligimeelitamine on üks peamisi Junckeri kava eesmärke. 
 
Ringmajandus Põhja- ja Baltimaades 
Eelmise aasta lõpus andis EIP 50 miljoni euro suuruse laenu Soome ettevõttele Cramo, mis oli lisaks 
Soomele aga oluline uudis ka Eesti, Läti ja Leedu jaoks. Ettevõte rendib tehnikat, nii et ehitusettevõtted ei 
pea seda ostma, ning see suurendab 
ressursikasutuse tõhusust ja kärbib oluliselt 
ohtlikke heitkoguseid. Laen, mille eesmärk oli 
ajakohastada ja laiendada Cramo ehitusseadmete 
parki, tagab ka väga vajalikud ringmajanduse 
investeeringud kõigis kolmes Balti riigis. 
 
Kõik pardale! 
Omal ajal olid trammid enamikus Euroopa linnades 
aukohal, ent asendati hiljem busside ja autodega. 
Nüüd näib, et trammid teevad kauaoodatud 
comeback'i ja mitte ainult tänu nende 
keskkonnaeelistele rehvidel kaaslaste ees. 
2017. aastal toetas EIP Rigas Satiksmet 20 uue madalapõhjalise trammivaguni ostul, mis hakkavad sõitma 
Riias, ning trammitaristu ja -depoo moderniseerimisel. Kuna aga trammiteid ei saa ehitada igale poole, 
toetas EIP ka ettevõtte investeeringuid bussidesse, s.o. vesinikkütuseelemendiga bussidesse. Paremad 
sõiduomadused, väiksem saaste ja eelkõige väga mugav sõit Riia elanike jaoks. Kõik pardale! 
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Tulevik on hariduse päralt 
Euroopa areneb teadmistepõhise majanduse suunas, mille võti on mõistagi haridus. Seetõttu sõlmis EIP Läti 
Ülikooliga 30 miljoni euro suuruse laenulepingu uue ülikoolilinnaku arendamiseks. See tipptasemel teadus- 
ja õppekeskus uuendab ülikoolilinnakut, koondab suure osa selle tegevusest ühte kohta ja on tõhusam 
ülikooli halduse, õppejõudude ja üliõpilaste jaoks. 1919. aastal asutatud ülikool tähistab peagi oma saja-
aasta juubelit. Mis võiks veel parem olla kui vaadata tänu ELi toetusele kindlustundega tulevikku? 
 

 
Korterelamute renoveerimise maht suureneb 
EIP jätkuv pühendumus Leedu korterelamute renoveerimise kavale tõi juurde 60 miljoni euro suuruse 
panuse Siauliu bankaselt, mis koos Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 30 miljoni euroga toetab veel 
315 kortermaja renoveerimist, aidates ligikaudu 7900 majapidamisel saavutada parem energiatarbimise 
klass. Praeguseks on renoveeritud juba üle 40 000 kodu. 
 

 
Tallinna ettevalmistamine tulevikuks 
Üks väga tõhus instrument, mida EIP kohalikele omavalitsustele pakub, on 
linnaarenduse raamlaen. Suurtel linnadel on palju probleeme, millest 
enamiku saab lahendada suhteliselt väheste vahenditega. Seepärast on 
raske leida sobivat rahastust nende kõigi ükshaaval lahendamiseks. EIP 
raamlaenuga Tallinna linnale saab Eesti pealinn oma 
investeerimisstrateegiat ellu viia kuni 2018. aasta lõpuni. Sellega 
rahastatakse väikeseid ja keskmise suurusega ühistranspordi, 
tänavaremondi, koolide uuendamise, sotsiaal- ja tervishoiutaristu 
renoveerimise ja kultuuripärandi projekte. Kokkuvõttes ajakohastab Tallinn 
taristut ja parandab avalike teenuste kvaliteeti – väikese abiga EIP-lt. 
 
 
EIP tulevane tegevus Baltimaades 
EIP jätkab tööd selleks, et arendada oma tegevust kõigis kolmes Balti riigis 
2018. aastal ja edaspidi eelmiste aastate kogemuste varal. Päevakorras on 
kortermajade moderniseerimise toetamine Leedus, samuti transpordi- ja 
energiavaldkond kõikides Balti riikides.  
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Üdini innovaatiline 
 

Üks möödunud aasta inspireerivamaid tehnoloogia-
lugusid pärineb Eestist. Tallinna lähedal asuv 
superkondensaatorite tootja Skeleton alustas 
väikese mahuga, ent on nüüd sõlminud EIPga 
15 miljoni euro suuruse kvaasikapitalilaenu. 
Superkondensaatorid on energia salvestamise 
lahendused, milles kasutatakse grafeenilaadseid 
materjale, mis tagavad oluliselt suurema võimsuse 
kui tavapärased akud. See rahastus, mida toetati 
Junckeri kava alusel, annab juba tulemusi: Skeleton 
avas hiljuti teise tehase Saksamaal. 
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