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1. Europos strateginių investicijų fondas 



Fondo veikimo investicinė logika 

2016 09 23 

• Fondas yra EK bei EIB 
iniciatyva, kuria 
siekiama įveikti 
dabartinį investicijų 
trūkumą ES bei 
paskatinti privačių 
investicijų pritraukimą 
 

• Fondo funkcionavimas 
gali būti apibūdinamas 
kaip mechanizmas, 
kurio pagalba EK, 
teikdama garantiją, 
prisiima pradinę 
nesėkmingų 
investicijų riziką, 
tokiu būdu sumažinant 
investicijų projektų 
ir/arba jų portfelio 
bendrą rizikingumą 



Fondo veikimo investicinė logika (II) 

2016 09 23 

• Per pirmus veiklos metus Fondas jau pritraukė 116 mlrd. € investicijų 
• 2016 m. rugsėjo 14 d. EK Prezidentas pasiūlė padvigubinti Fondo 

veiklos trukmę (iki 2022 m.) ir finansinę galią (iki 630 mlrd. €) 



Fondo finansavimo sritys 

• moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos 
 
• energetikos sektoriaus vystymas (įskaitant energetinį 

efektyvinimą) 
 

• transporto infrastruktūros ir įrangos bei novatoriškų 
transporto technologijų vystymas 
 

• finansinė parama subjektams, kuriuose yra ne daugiau 
kaip 3 000 darbuotojų 
 

• informacinių ir ryšių technologijų kūrimas ir diegimas 
 

• aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumas 
 

• žmogiškasis kapitalas, kultūra ir sveikata 
 

2016 09 23 



Fondo finansavimo ypatumai 

a) Fondo finansavimas yra skirtas tiek didelės apimties projektams, 

tiek mažos apimties projektams 

 

b) Fondo finansavimas apima platų ekonominės veiklos sektorių 

spektrą 

 

c) Projekto gyvybingumą bei rentabilumą patikrina nepriklausomi 

ekspertai, kurie nėra suinteresuoti lėšų panaudojimo sparta ar 

politiniais argumentais bei remiasi tik ekonominiu projekto vertinimu 

 

d) Fondo finansavimas yra ne mažiau patrauklus lėšų pritraukimo 

šaltinis, nei komercinių bankų ar sutelktinio finansavimo platformos 

teikiamas finansavimas (pagal kainą, trukmę, riziką, kt.) 

 

e) Fondo finansavimas yra teikiamas, laikantis prielaidos, kad jis turi 

būti susigrąžintas, todėl projekto vykdytojai tampa suinteresuoti 

užtikrinti ekonominę projekto logiką bei orientuotis į projekto 

rezultatus. 
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2. Lietuvos ekonominiai ypatumai 



Investicijų finansavimas Lietuvoje 

• Viešasis finansavimas 
• valstybės biudžeto lėšos 
• savivaldybių biudžetų lėšos 
• ESI fondų lėšos, tiesiogiai Europos Komisijos bei 

ES vykdomųjų agentūrų skirstomos lėšos 
 

• Privatus finansavimas 
• Kredito įstaigų teikiamas finansavimas 

(64 proc. visų finansinių įsipareigojimų, kuriuos 
prisiėmė ne finansinę veiklą vykdančios įmonės) 

• vertybinių popierių rinka 
• Sutelktinio finansavimo skolinimo šaltinių rinka 
• tarptautinių finansų įstaigų teikiamas 

finansavimas 
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Lietuvos ekonominiai ypatumai (I) 

Ekonominės veiklos plėtros tendencijos ne tik neišlygina 
regioninių netolygumų, bet ir juos didina 

2016 09 23 

BVP kitimas 2004-2014 m. 

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas 



Lietuvos ekonominiai ypatumai (II) 

2016 09 23 

 Projektui skirtas finansavimas 

(2007-2013 m. ESI fondai) 

Iš viso 

0 - 1 mln. € 7035 84,79% 

1 mln. € - 10 mln. € 1155 13,92% 

10 mln. € - 25 mln. € 67 0,81% 

daugiau nei 25 mln. € 40 0,48% 

 Iš viso 8297 100,00 %  

84,79 % 2007-2013 m. ESI fondų projektų neviršijo 1 mln. € 

Duomenų šaltinis: www.esparama.lt 

Atsižvelgiant į projektų skaičių ir apimtis, taip pat EIB tiesiogiai 
finansuojamų projektų vertes, 10 mln. € vertė yra laikoma 
atskaitos tašku, pasirenkant Fondo projektų administravimo 
mechanizmą (maži projektai – iki 10 mln. € vertės, dideli 
projektai – virš 10 mln. € vertės). 



Lietuvos ekonominiai ypatumai (III) 

 
• 2015 m. skurdo riziką patiriančių asmenų lyginamoji dalis 

Lietuvoje sudarė 29,3 % gyventojų (maža perkamoji galia) 
 

• Lietuvoje tarp gyventojų yra vienas iš didžiausių pajamų 
netolygumų visoje Europos Sąjungoje (pagal GINI 
koeficientą) 
 

• apskaičiuotas PVM prievolių vykdymo atotrūkis Lietuvoje 
yra antras pagal dydį ES (didelė šešėlinės ekonomikos dalis) 
 

• Lietuvoje 99,44 % visų veikiančių ūkio subjektų yra SVV 
subjektai 
 

• Lietuva yra viena iš ES valstybių, kurioje kredito įstaigos 
dažniausiai atsisako patenkinti SVV subjektų teikiamus 
prašymus dėl finansavimo 
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Lietuvos ekonominiai ypatumai (IV) 

• Lietuvos ekonomika 2015 m. yra penkta pagal dydį nuo 
pabaigos (mažesnės yra tik Maltos, Kipro, Estijos ir Latvijos 
ekonomikos) bei sudaro tik 0,25 % nuo visos ES BVP 
 

• Lietuvos užsienio prekybos balansas nuolat yra neigiamas, 
tuo tarpu bendras ES tarptautinės prekybos balansas nuo 
2013 m. yra teigiamas 
 

• Lietuvai 2016 m. buvo suteikta 29, tai yra ženkliai aukštesnė, 
nei ankstesniais metais, vieta globaliame logistikos 
reitinge 
 

• Lietuva yra laikoma vidutine inovatore pagal 2016 m. 
Europos inovacijų švieslentės duomenis 

2016 09 23 



Lietuvos materialinės investicijos 

2016 09 23 

• Lietuvos materialinės investicijos 2015 m. sudarė 7.705,7 
mln. € (20,76 % Lietuvos BVP), siekiama tvari reikšmė yra 
21-22% nuo BVP 
 

• vidutinė materialinių investicijų rodiklio priklausomybė nuo 
ES struktūrinės paramos lėšų yra 14,42 % 

 
• 2021-2027 m. laikotarpiu gali ženkliai sumažėti Lietuvai 

skiriamos ESI fondų lėšos 
 
• 89,13 % viso pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programą numatyto paskirstyti 
finansavimo yra teikiama subsidijos forma 

 
• 10,87 % finansavimo yra teikiama, naudojantis finansinėmis 

priemonėmis teikiama parama 



Investicijų finansavimo trūkumas 

2016 09 23 

Ekonominės veiklos sektorius Nustatytas rinkos investicijų 

trūkumas (mln. €) 

Atsinaujinantys ištekliai 355  

Energetikos infrastruktūra 175  

Energijos efektyvumas 1.055  

Transporto infrastruktūra 2.009  

Ekologiškas transportas 93  

Sveikatos apsaugos infrastruktūra 390  

Kultūros paveldo ir kultūros 

infrastruktūra 

306  

IT infrastruktūra 50  

Socialinės apsaugos infrastruktūra 203  

Švietimo infrastruktūra 43  

Vandentvarkos infrastruktūra 3.232  

Iš viso: 7.911  
Duomenų šaltinis: VIPA surinkti duomenys 



3. Apklausos rezultatai 



ESI fondų projektų ypatumai 

2016 09 23 

 Projektui skirtas finansavimas 

(2007-2013 m. ESI fondai) 

Iš viso 

0 - 1 mln. € 7035 84,79% 

1 mln. € - 10 mln. € 1155 13,92% 

10 mln. € - 25 mln. € 67 0,81% 

daugiau nei 25 mln. € 40 0,48% 

 Iš viso 8297 100,00 %  

84,79 % 2007-2013 m. ESI fondų projektų neviršijo 1 mln. € 

Duomenų šaltinis: www.esparama.lt 

Atsižvelgiant į projektų skaičių ir apimtis, taip pat EIB tiesiogiai 
finansuojamų projektų vertes, 10 mln. € vertė yra laikoma 
atskaitos tašku, pasirenkant Fondo projektų administravimo 
mechanizmą (maži projektai – iki 10 mln. € vertės, dideli 
projektai – virš 10 mln. € vertės). 



Kas aktualu Lietuvos ūkio subjektams? 

2016 09 23 

Projektų įgyvendinimą ribojantys veiksniai* 

* Ūkio subjektai, turintys iki 50 apdraustųjų, sudaro 95,30 % visų Lietuvos ūkio subjektų 

Duomenų šaltinis: apklausos duomenys 



Kas aktualu Lietuvos ūkio subjektams, 
svarstant finansavimo galimybes? 

2016 09 23 

Fondo finansavimo nenagrinėjo dėl 
šių priežasčių 

Planuojamų įgyvendinti projektų 
skaičius 

Duomenų šaltinis: apklausos duomenys 



4. Projektų finansavimas 



Fondo projektui būdingi požymiai 

2016 09 23 

• Pareiškėjas tyri būti parengęs investicijų projektą (viešajai 
infrastruktūrai) arba verslo planą (rinkos paslaugoms teikti 
naudojamai infrastruktūrai) 
 

• Remiantis prognozių duomenimis, projektas turi generuoti 
pajamų srautus, kurių pakanka susigrąžinti atliktas investicijas 
(projektas yra ekonomiškai gyvybingas) panaudojant lėšų šaltinius, 
atsirandančius iš: 
• trečiųjų asmenų (teikiant paslaugas, parduodant prekes), arba 
• viešojo sektoriaus (viešosios ir privačios partnerystės sutartys) 

 
• Projektas turi atitikti Fondo finansavimo prioritetus 

 
• Projektas turi būti orientuotas į darbo našumo didinimą, didinant 

produkcijos/paslaugų apimtis ir/arba mažinant produkcijos/paslaugų 
gamybos kaštus 



Fondo funkcionavimo mechanizmas 
(didesnės apimties projektams) 

2016 09 23 

Nacionalinė skatinamojo 
finansavimo istaiga

EIB (Fondo finansavimas)

Investicijų
grąža

Investicijų projektai

Teikia reikalingą
informaciją

užtikrina nuosavo finansavimo dalį
(akcininkų paskola, investicija į nuosavą kapitalą)

Projekto vykdytojas / 
pareiškėjas

Vykdomos konsultacijos
bei teikiama pagalba rengiant projektą

Teikiamas
finansavimas

Komerciniai 
investuotojai

Finansinė priemonė
arba jų derinys

parenkama pagal
projekto specifiką

Vertinamas projekto 
pagrįstumas bei 

parenkamos tinkamos 
finansinės priemonės



Fondo funkcionavimo mechanizmas 
(mažesnės apimties projektams) 

2016 09 23 

Kapitalo investicija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Nacionalinė skatinamojo 
finansavimo įstaiga

Investicijų grąža

EIB (Fondo 
finansavimas)

Valdo platformą Investicijų grąža

Investicija į
nacionalinę
platformą

Investicijų grąža

Investicijų projektai

Teikia
reikalingą

informaciją

užtikrina nuosavo finansavimo dalį
(akcininkų paskola,

investicija į nuosavą kapitalą)

Projekto vykdytojas / 
pareiškėjas

Subordinuotų paskolų 
finansinė priemonė (1:3)

Kapitalo investicijų 
finansinė priemonė (1:10)

Finansinė
priemonė

arba jų
derinys

parenkama
pagal

projekto
specifiką

Garantijų finansinė 
priemonė (1:10)

Nacionalinė platforma
Investicija į
nacionalinę
platformą

Paskolų finansinė 
priemonė (1:1)

Teikiamas
finansavimas

Investicijų
grąža

Komerciniai 
investuotojai

Investicijų grąža

Kitų fondų 
investicijos / 

projektai
Investicija į kitus fondus Investicija į finansinę priemonę

Instituciniai 
investuotojai 

(pensijų fondai, 
draudimo 
įmonės, 

profesionalūs 
investuotojai)

Investicijų grąža

Investicijos į kitus fondus 
(1:10)



5. Aktualiausi teiginiai 



Aktualiausi studijos teiginiai 

2016 09 23 

a) Fondo investicijos sudaro prielaidas didinti konkretaus ūkio 

subjekto, taip pat visos ekonomikos atsparumą verslo 

ciklams bei stabilizuoja ekonominį augimą 

 

b) Fondas teikia finansavimą didesnei ūkinės veiklos rūšių 

įvairovei, nei ESI fondų lėšos 

 

c) Fondas teikia finansavimą didesnei pareiškėjų įvairovei, nei 

ESI fondų lėšos, netaikant pareiškėjų bei išlaidų tinkamumo 

reikalavimų 

 

d) Europos investavimo konsultacijų centras (European 

Investment Advisory Hub) teikia pagalbą struktūrizuojant 

projektus bei teikiant juos finansavimui 

 



Aktualiausi komunikaciniai teiginiai (II) 

2016 09 23 

e) Fondas prisiima dalinę riziką už tinkamai struktūrizuoto 

projekto žlugimą, kai projektas įgyvendinamas, taikant 

projektinio finansavimo principus 

 

f)   Fondo teikiamas finansavimui nėra taikomos valstybės 

pagalbos nuostatos 

 

g) Atsižvelgiant į projektų dydį, Lietuvoje Fondo finansavimo 

panaudojimą galėtų skatinti nacionalinė platforma, NSFI, 

teikianti vieno langelio principu organizuojamas paslaugas bei 

ekspertinę pagalbą, rengiant projektus 



 

 

Ačiū! 



Kas aktualu Lietuvos ūkio subjektams?(II) 

2016 09 23 

Planuojamų įgyvendinti projektų EVRK sektoriai (projektų skaičius pagal 
apklausos duomenis) 

Duomenų šaltinis: apklausos duomenys 

Apdirbamoji gamyba 

Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų 
tvarkymas ir regeneravimas 

Statyba 
Meninė, pramoginė ir 

poilsio organizavimo 
veikla 


