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Ekonomikos pagrindas
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Europos strateginių investicijų fondas 

(500 mlrd investicijų iki 2020 m. per Europos

Investicijų Banką ir Europos Investicijų Fondą)

1. Mobilizuoti daugiau investicijų

 Europos investicinių projektų portalas

 Europos investicijų patariamasis centras

2. Padėti finansiniams ištekliams pasiekti 
įmones

 Teisinės aplinkos nuspėjamumas ir kokybė

 Nefinansinių reguliacinių trukdžių 

pagrindiniuose ES vieningos rinkos 

sektoriuose pašalinimas

 Struktūrinės reformos valstybėse narėse

3. Geresnė teisinė aplinka investicijoms

ES Investicijų planas
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Europos Investicinių Projektų Portalas

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/lt/index.html
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Europos Investicijų Patariamasis Centras

http://www.eib.org/eiah/
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Europos Strateginių Investicijų Fondas

#InvestEU



Europos Sąjungos bankas • Įsteigtas 1958 m. pagal Romos sutartį
(kitaip dar žinomą kaip Europos Bendrijos
įkūrimo sutartį)

• Didžiausias pasaulyje valstybinis bankas
pagal skolinimo ir skolimosi mastus

• Aukščiausią reitingą (AAA) turintis
bankas

• Ne-pelno siekiantis bankas, suteikiantis
paskolas ir garantijas iš esmės visuose
ekonomikos sektoriuose, ypatingai
orientuojantis į mažiau išsivysčiusius
regionus

• Finansiškai nepriklausomas, didžiąją
skolinamųjų išteklių dalį pritraukia
tarptautinėse kapitalo rinkose, leisdamas
obligacijas

• Per metus vidutiniškai finansuoja apie
440 projektų, 160 valstybių lygmenyje.
90% ES teritorijoje

• Pagrindinė būstinė Liuksemburge, virš
30 biurų pasaulyje

• Virš 3,000 darbuotojų:

− Finansininkai, inžinieriai, įvairių sektorių 
ekonomistai bei socialinės / aplinkos apsaugos 
ekspertai

− Virš 50 metų projektų finansavimo patirties
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Banko kapitalo pasiskirstymas
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EIB Grupės skolinimo mastai
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EIB veikla Lietuvoje

Pagrindiniai projektai (nuo 2011 m. Lietuvoje EIB paskolino virš EUR 830m):
• Lietuvos geležinkeliai AB, infrastruktūros modernizavimas (EUR 68m, 2015 m.)
• Amber grid AB dujotiekio tiesimo (Klaipėda-Kuršėnai) finansavimas (EUR 28m, 2015)
• LitPol Link elektros jungties finansavimas (EUR 65m, 2014)
• SGD terminalas, infrastruktūros Klaipėdos uoste finansavimas (EUR 87m, 2013)
• Skolinimas smulkiam ir vidutiniam verslui per komercinius bankus Lietuvoje (virš EUR 

200m per pastaruosius 5 metus)
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Tiesioginės EIB ilgalaikės paskolos vidutinėms / 
stambioms įmonėms
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Pagrindinės paskolos sąlygos

Paskolos tipas Ilgalaikė paskola (dažniausiai be įkeitimo)

Tikslinės įmonės Kotiruojamos, valstybinio bei privataus kapitalo

Paskolos suma Paprastai nuo 20mEUR. Lietuvoje atskiriems projektams nuo 10mEUR

Finansavimo dalis Iki 50% projekto investicijos sumos

Paskolos terminas 5 – 15 metai

Bazinė palūkanų norma Kintanti arba fiksuota

Paskolos marža
Konkurencinga, įvardijama klientui pradinėje projekto vertinimo stadijoje

(preliminariai įsivertinus projektą bei įmonės finansus)

Finansinės sąlygos 

(kovenantai/įsipareigojimai)
Standartiniai (skolos/EBITDA, nuosavo kapitalo, skolos aptarnavimo ir kt.).

Sprendimo priėmimo 

terminas
3 – 6 mėn.
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EIB paskolų nauda verslui

 Patraukli paskolų kainodara (AAA reitingas, ne pelno siekianti

organizacija)

 Ilgi paskolos terminai (iki 15 metų, tam tikrais atvejais iki 20 metų)

 Stambios paskolų sumos

 Įvairios paskolų valiutos (EUR, PLN, USD ir kt.)

 Konsultavimas ir techninė parama Kredito gavėjui nuo ankstyvosios 

projekto stadijos

 Suteikiamas finansavimas yra geras signalas kitiems potencialiems 

projekto finansuotojams / investuotojams
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EIB finansuotų projektų pavyzdžiai

Equity-type 
financing for an 
innovative fund

EUR 75m for 

investment in 
offshore wind, 
biomass and 
transmission 
projects
in Denmark

12

Alyvuogių ūkiai Kretos saloje (Graikija)

EIB finansavimas:

15m
Projekto dydis: 

31m

• Klientas išvystė ir patentavo alyvuogių aliejaus technologiją,
kurios dėka maisto pramonėje naudojamus mėsos bei pieno
riebalus pakeis alyvuogių aliejaus riebalai

• Bankas finansavo tyrimų ir plėtros (R&D) centro steigimą bei  
plėtrą į kitas rinkas



EIB finansuotų projektų pavyzdžiai

13

EIB finansavimas:

100m
Projekto dydis: 

200m

• Plieno gamybos lyderis Europoje
• Bankas finansavo tyrimų ir plėtros (R&D) centro steigimą,

efektyvesnės gamybos technologijos vystymą (elektros
energijos taupymas, CO2 emisijos mažinimas, išmetamų
metalo dulkių mažinimas).

Arvedi Grupė, plieno gamyba bei apdirbimas  (Italija)



EIB finansuotų projektų pavyzdžiai
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EIB finansavimas:

15m
Projekto dydis: 

93m

• Biologiškai degraduojančio plastiko gamybos lyderis pasaulyje
• Bankas finansavo integruotos žaliavos tiekimo grandinės

vystymą, bioplastiko bei chemikalų gamybos linijų įrengimą,
tyrimų ir plėtros (R&D) centro vystymą.

Novamont, biologiškai degraduojančio plastiko gamyba (Italija)



Ačiū už dėmesį – daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-
investment/plan/index_en.htm
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