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2017-ieji: investuojame Baltijos valstybėse 

• Beveik 340 mln. EUR transportui ir miestų plėtrai  
• ESIF parama švietimui ir inovatyvioms technologijoms 
 
2017 m. Europos investicijų bankas (EIB) tikslinėms sritims, tokioms kaip 
inovacijos, miestų plėtra ir transportas, Baltijos valstybėse skyrė 230 mln. EUR. 
Europos investicijų fondas (EIF) šiame regione rėmė inovatyvias mažąsias įmones, 
finansuodamas investicijas į nuosavą kapitalą, garantijas ir įtraukųjį finansavimą. 
Junckerio vadovaujamos Komisijos investicijų planas Europai taip pat parodė, kiek 
daug galima padaryti Baltijos valstybėse pagal šį planą vykdant tarptautinius 
sandorius ir tiesiogiai remiant inovacijas. 
 
ES ekonomikai vėl pradėjus augti, 2017 m. EIB grupė pabrėžė savo kaip augimą palaikančios institucijos 
vaidmenį remdama strateginius projektus ir mažesnes įmones. Transporto projektai vis dar buvo 
darbotvarkės pradžioje, be to, didelė parama suteikta socialinei ir miesto infrastruktūrai vystyti Talino 
savivaldybėje. Pirmenybė teikta ir švietimui – tai rodo Latvijos universitetui suteikta paskola. Šis naujausias 
projektas, kaip ir Rygos tramvajaus projektas, buvo įgyvendinamas su Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF) garantija – pasinaudodama šiuo fondu EIB grupė galėjo finansuoti inovatyviau, prisiimdama didesnę 
riziką kituose sektoriuose. Tokios paramos pavyzdžiais galėtų būti EIF valdomų finansinių priemonių 
panaudojimas remiant MVĮ, taip pat EIB paskola superkondensatorius gaminančiai Estijos bendrovei 
„Skeleton“. 2018 m. numatoma finansuoti dar daugiau ESIF projektų. 
 
Infrastruktūros vystymas visame regione 
Siekiant stiprinti Baltijos valstybių ekonominį konkurencingumą ir nepriklausomumą vienas iš svarbiausių 
dalykų yra infrastruktūros vystymas. Tuo tikslu „BaltCap“, didžiausias investuotojas į nuosavą ir rizikos 
kapitalą Baltijos valstybėse, liepos mėn. pristatė šiam regionui skirtą infrastruktūros fondą. Fondo dėmesio 
centre –vystymo kapitalas transporto, energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo infrastruktūros 
projektams visose trijose šalyse. Tuo pagrindu tikimasi pritraukti apie 480 mln. eurų investicijų infrastruktūrai. 
Ypač svarbu, kad fondo veikloje dalyvauja ir kiti, daugiausia privatūs partneriai. Pritraukti privačiojo 
sektoriaus finansų yra vienas iš svarbiausių Junckerio plano tikslų. 
 
Žiedinė ekonomika Šiaurės ir Baltijos šalyse 
Praėjusiais metais EIB pasirašė 50 mln. EUR paskolos sutartį su Suomijos bendrove „Cramo“. Ši žinia buvo 
svarbi ne tik Suomijai, bet ir Estijai, Latvijai ir Lietuvai. Įmonė nuomoja statybų techniką, kad statybų 
bendrovėms nereikėtų jos pirkti. Taip efektyviau naudojami ištekliai ir reikšmingai sumažėja kenksmingų 
išmetalų kiekis. Paskola, skirta „Cramo“ statybų 
technikos parkui modernizuoti ir plėsti, bus naudojama 
ir taip reikalingoms investicijoms į žiedinę ekonomiką 
visose trijose Baltijos valstybėse. 
 
Važiuojame! 
Kažkada daugelyje Europos miestų karaliavo 
tramvajai, bet vėliau juos pakeitė autobusai ir privatūs 
automobiliai. Atrodo, kad dabar ilgai laukti tramvajai 
grįžta, pirmiausia dėl pranašumo, palyginti su savo 
guminiaračiais giminaičiais, aplinkos atžvilgiu. 2017 m. 
EIB suteikė paskolą įmonei „Rigas Satiksme“ 20-čiai 
naujų žemųjų tramvajų, skirtų kelionėms Rygoje, įsigyti, tramvajų infrastruktūros ir jų depo modernizavimui. 
Bet kadangi tramvajų neįmanoma įrengti visur, EIB prisidėjo ir prie įmonės investicijų į autobusus, tiksliau – į 
vandeniliniu kuru varomus autobusus! Geresni ekonominiai rodikliai, mažiau taršos ir svarbiausia – labai 
patogi susisiekimo priemonė rygiečiams. Važiuojame! 
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Ateitis – tai švietimas 
Europa žengia į „žinių ekonomiką“, kurioje švietimas, suprantama, vaidina svarbiausią vaidmenį. Šiuo tikslu 
EIB suteikė 30 mln. eurų paskolą Latvijos universitetui, kad šis galėtų toliau vystyti naują „Akademinio 
centro“. Tokio šiuolaikiško mokslo ir studijų centro statyba duos postūmį modernizuoti studijų miestelį, didelę 
dalį veiklos sutelkti vienoje vietoje – tai bus naudinga ir universiteto administracijai, ir dėstytojams, ir 
studentams. 1919 m. įkurtas universitetas greitai švęs savo pirmąjį šimtmetį. Ar ne puikus būdas tai daryti su 
pasitikėjimu žvelgiant į ateitį, turint ES paramą? 
 

 
 

Įsibėgėjusi daugiabučių renovacija  
Nuolatinis EIB įsipareigojimas padėti Lietuvoje įgyvendinti daugiabučių renovacijos programą paskatino 
Šiaulių banką skirti 60 mln. eurų, kad kartu su 30 mln. eurų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų padėtų 
renovuoti dar 315 daugiabučių ir padėti maždaug 7 900 namų ūkių patekti į geresnio energijos vartojimo 
klasei priskiriamų namų ūkių skaičių. Jau renovuota 40 000 būstų! 
 

 
Talinas ruošiasi ateičiai 
Labai veiksminga priemonė, kurią EIB skiria savivaldybėms, yra miestų 
plėtros bendroji paskola. Didieji miestai turi daugybę spręstinų 
problemų, tačiau finansinių poreikių požiūriu daugelis jų yra gana 
mažos, todėl, norint jas spręsti vieną po kitos, gauti pakankamai lėšų 
labai sunku. Talino savivaldybei suteikta EIB bendroji paskola sudarys 
galimybes Estijos sostinei iki 2018 m. pabaigos įgyvendinti savo 
investavimo strategiją, tokiu būdu finansuojant mažus ir vidutinio dydžio 
projektus viešojo transporto, gatvių atnaujinimo, mokyklų infrastruktūros 
gerinimo, socialinės ir sveikatos infrastruktūros bei kultūros paveldo 
atnaujinimo srityse. Taigi gavęs nedidelę pagalbą iš EIB Talinas 
modernizuos savo infrastruktūrą ir gerins viešųjų paslaugų kokybę. 
 
 
EIB veikla Baltijos valstybėse ateityje 
Remdamasis pastarųjų metų patirtimi, 2018 m. ir vėliau EIB tęs savo 
veiklą visose trijose Baltijos valstybėse. Darbotvarkėje ir toliau lieka 
parama gyvenamųjų pastatų renovacijai Lietuvoje, taip pat transporto ir 
energetikos projektams visose Baltijos valstybėse.  
 

 
 

Kontaktai žiniasklaidai 
 
Tim Smit 
Tel. (+352) 4379 89076 
El. paštas t.smit@eib.org 
 

Spaudos sekretoriatas 
Tel. (+352) 4379 21000 
El. paštas press@eib.org 

 
 

 

Bendrieji kontaktai 
 
Europos investicijų bankas 
98-100 boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
 

Informacija 
Tel. (+352) 437922000 
El. paštas info@eib.org 

 

  

Inovatyvūs visoje savo veikloje 
 

Viena iš labiausiai įkvepiančių technologijų istorijų 
pernai mus pasiekė iš Estijos. Netoli Talino įsikūrusi 
superkondesatorių gamintoja įmonė „Skeleton“ 
pradėjo veiklą kaip nedidelė įmonė, o dabar jau 
pasirašė 15 mln. eurų kvazinuosavo kapitalo 
investicijos sutartį su EIB. Superkondensatoriai – tai 
energijos saugojimo prietaisai, gaminami iš panašios 
į grafeną medžiagos. Jie sukaupia gerokai didesnį 
energijos kiekį negu tradicinės baterijos. Šis 
finansavimas su pagal Junckerio planą suteikta 
garantija jau duoda vaisių: neseniai 
„Skeleton“atidarė antrą įmonę Vokietijoje. 
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