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Švedijos aukštųjų technologijų inžinerijos 
grupės „Sandvik“ atliekami moksliniai 

tyrimai ir technologinė plėtra padeda 
užtikrinti Europos pramonės lyderystę 

technologijų srityje. EIB remia inovacijas, 
kurios yra tvaraus ekonomikos augimo ir 

konkurencingumo Europoje varomoji jėga. 
2012 m. Bankas apie 9 mlrd. EUR  

investavo į žinių ekonomiką.
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Iš viso skirta 52 mlrd. EUR paskolų ekonomikos augimui ir 
darbo vietų kūrimui skatinti ES ir už jos ribų

Finansuota 400 projektų daugiau kaip 60 šalių

Apie 9 mlrd. EUR  
investuota į inovacijas

Regionams, patyrusiems 
didžiausią ekonomikos 

ir finansų krizės poveikį, 
skirta 15 mlrd. EUR

Iš viso EIB grupės 
finansavimu — 
13 mlrd. EUR — 
pasinaudojo 200 000 mažųjų 
ir vidutinių įmonių
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Kapitalą padidinus 10 mlrd. EUR buvo sudarytos palankios 
sąlygos 2013–2015 m. ES projektams paskolinti  

papildomus 60 mlrd. EUR

Paskolos klimato politikai 
įgyvendinti — 13 mlrd. EUR

Beveik 7 mlrd. EUR paskolų 
skirta Europą jungiantiems 
transporto ir energijos tiekimo 
tinklams
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nansinė parama pritrauks papildomų lėšų iš priva
čiojo sektoriaus, kad būtų pasiektas kuo didesnis 
ekonomikos augimas ir sukurta kuo daugiau dar
bo vietų. O sujungę EIB finansines lėšas su ES biu
džeto ištekliais galime pasiekti dar įspūdingesnių 
rezultatų.

EIB atsižvelgė ir toliau atsižvelgs į specifinius regio
nų, patyrusių didžiausią krizės poveikį, poreikius, 
nes šiuose regionuose mūsų Bankas neretai bus vie
nintelis svarbus finansuotojas.

2012  m. mūsų Bankas pristatė patvirtintą veiklos 
planą ir 52  mlrd.  EUR finansavo apie 400  projek
tų daugiau kaip 60  šalių. Siekdami plataus užmojo 
tikslo  — didesnio ir geresnio ES ekonomikos augi
mo bei daugiau ir geresnių darbo vietų, daugiau 
nei anksčiau dėmesio skirsime mūsų finansuojamų 
projektų kokybei. Todėl sukūrėme tobulesnes verti
nimo sistemas, kurios mums padės nustatyti tiksles
nius mūsų finansuojamų projektų rezultatus. 

Akivaizdu, kad mūsų konsultacinių tarnybų, kurios 
padeda valstybėms narėms rengti ir įgyvendinti tva
rius investicijų projektus, veikla yra itin svarbi EIB 

E uropos Sąjunga gyvena sudėtingomis ekono
mikos ir didėjančio nedarbo sąlygomis, dėl ku
rių mūsų visuomenė, visų pirma jaunimas, pa

tiria skaudžių pasekmių. Akivaizdu, kad ypatingu 
laiku reikia imtis ypatingų priemonių ir ieškoti vie
ningo Europos atsako į krizę. 

EIB, kaip ES bankas, atlieka labai svarbų vaidmenį 
užtikrindamas investicijų teikimą ekonomikos augi
mą ir darbo vietų kūrimą skatinantiems projektams. 
Būtent todėl ypač džiaugiuosi, kad pirmaisiais mano 
pirmininkavimo EIB metais mūsų akcininkės, Euro
pos Sąjungos valstybės narės, priėmė istorinį spen
dimą 10  mlrd.  EUR, t.  y. beveik dvigubai, padidinti 
EIB įstatinį kapitalą. Esame pasirengę per ateinan
čius trejus metus, t. y. iki 2015 m., paskolas padidinti 
apytikriai iki 200 mlrd. EUR.

Su ES valstybėmis narėmis sutarėme didžiausią 
mūsų finansavimo veiklos dalį Europoje skirti ino
vacijoms ir gebėjimų stiprinimui, paskoloms MVĮ, 
išteklių naudojimo efektyvumo didinimui (įskai
tant švarią energiją) bei strateginei infrastruktūrai, 
siekiant bendro tvaraus ekonomikos augimo tikslo. 
Tai sunkiausiai finansuojamos sritys, kuriose EIB fi

Pirmininko
įžangos žodis
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Pirmininko
įžangos žodis

finansavimo reikalavimus atitinkančių ir ES struk
tūrinių fondų lėšomis besinaudojančių projektų pa
jėgumams didinti.

EIB finansavimo veiklą papildo Europos investicijų 
fondo (EIF) siūlomos specialios priemonės, kurias 
naudojant daugiausia dėmesio skiriama rizikos ka 
pitalo teikimui MVĮ, besikuriančioms įmonėms ir mik 
rofinansavimui. Dėtos ypatingos pastangos kuriant 
daugiau bendrų iniciatyvų, pavyzdžiui, EIF garanti
jas derinant su EIB paskolomis MVĮ.

Mūsų Bankas toliau finansavo projektus už ES ribų – 
Europos Sąjungos užsienio politikos siekiams įgy
vendinti skyrė numatytus 7,4  mlrd.  EUR. Narystės 
siekiančios šalys ir mūsų rytinės ir pietinės kaimyni
nės šalys tebėra vienas svarbiausių mūsų prioritetų. 
Be to, siekdamas prisidėti prie globalizacijos proce
so formavimo XXI a., visame pasaulyje EIB finansuo
ja Europos Sąjungai svarbius projektus.

EIB finansinę stiprybę rodo mūsų AAA  kreditingu
mo reitingas, kuriuo naudodamiesi tarptautinėse 
kapitalo rinkose 2012 m. sugebėjome išleisti emisijų 
už 71 mlrd. EUR. Tai svarbi paskata, nes pritrauktos 

lėšos cirkuliuos realiojoje ekonomikoje. Kartu tai ir 
aiškus pasitikėjimo EIB ir ES apskritai rodiklis.

Kaip ES bankas, 2013  m. didžiausią dėmesį skirsi
me savo veiklos anticikliniam poveikiui ir veiksime 
kaip patikimas tvarių projektų, vykdomų ES ir už jos 
ribų, partneris. Mūsų finansuojami projektai iš tikrų
jų keičia žmonių gyvenimą ir nesvarbu, ar jais išsau
gomos darbo vietos šimtuose tūkstančių mažųjų 
įmonių, ar užtikrinama, kad didžiausią krizės povei
kį patyrusiuose regionuose būtų įgyvendinami svar
būs infrastruktūros augimą skatinantys projektai, 
ar skiriama parama pažangiausioms inovacijoms ir 
švariai energijai, taip padedant Europai išlikti pasau
lio konkurencingumo viršūnėje.

EIB, kaip ES bankas, atlieka labai 
svarbų vaidmenį užtikrindamas 
investicijų teikimą ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą 
skatinantiems projektams.

Werner Hoyer
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E IB vaidmuo remiant ilgalaikes investicijas į eko
nomikos augimo skatinimą Europoje ir už jos 
ribų tapo dar svarbesnis sprendžiant dabartines 

ekonomines problemas. EIB savo finansinę ir techni
nę patirtį naudoja tam, kad gerintų finansavimą tose 
šalyse ir teritorijose, kurioms reikia paramos, pvz., 
mažiau išvystytos ekonomikos regionuose ir Euro
pos pakraščių valstybėse. Be to, veikdamas kaip pri
vačiojo ir viešojo sektorių investicijų katalizatorius, jis 
garantuoja projekto kokybę ir pritraukia bendrus fi
nansuotojus. Taip užtikrinama, kad lėšos bus skirtos 
pagrindiniams ekonomikos augimo skatintojams: 
gebėjimams ir inovacijoms, strateginei infrastruktū
rai, MVĮ ir klimato politikos projektams.

Europos  
ekonomikos augimo 
potencialo išlaisvinimas

Skirdamas lėšų realiosios 
ekonomikos vystymui, 2012 m. 

EIB pasirašė finansinių sutarčių už 
52 mlrd. EUR; pagal jas daugiausia 
dėmesio bus skiriama projektams, 

darantiems didžiausią poveikį 
ekonomikos augimui ir darbo 

vietų kūrimui.
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Europos  
ekonomikos augimo potencialo išlaisvinimas

Kaip ES bankas, EIB dirba, kad spartintų 
ekonomikos augimą ir skatintų užimtumą 

Europoje. Mes dirbame daugiau ir geriau, kad 
padėtume Europos ekonomikai atsigauti.

Kapitalo didinimas papildomam 
finansavimui ES

EIB nuo 2008 m. atliko reikšmingą vaidmenį įgyven
dinant Europos ekonomikos atkūrimo planą: kaip 
planuota, iki 2012 m. suteikė itin daug paskolų, o vė
liau jų apimtį sumažino siekdamas apsaugoti savo fi
nansinį pajėgumą, taip pat gebėjimą leisti emisijas fi
nansų rinkose patraukliomis sąlygomis. 

2012 m. EIB akcininkės (27 ES valstybės narės) nuta
rė kapitalą padidinti 10 mlrd. EUR, kad 2013–2015 m. 
valstybės narės papildomai gautų iki 60 mlrd. EUR rea 
liajai ekonomikai remti. Padidinus kapitalą Bankas 
galės didinti paramą tose srityse, kuriose gauti finan
savimą iki šiol buvo sunku. Be to, Bankas toliau jungs 
EIB lėšas su ES ištekliais, kad būtų padidintas jų veiks
mingumas, pasiektas kuo didesnis ekonomikos augi
mas ir sukurta kuo daugiau darbo vietų.

Inovacijos ir  
gebėjimai

Išteklių  
naudojimo  

efektyvumas

MVĮ  
finansavimas

Strateginė  
infrastruktūra

Skatinti mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir inovacijas, 

mokymą ir švietimą

Didinti
įsidarbinimo
galimybes

Stiprinti vidaus
rinką ir remti
sanglaudą

Skirti didelį
dėmesį klimato

politikai
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Inovacijų skatinimas

Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos 
yra būtini Europos konkurencingumui didinti. EIB 
padeda finansuoti mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir inovacijų projektus tiek mokslo institucijo
se, tiek privačiajame sektoriuje bei skatina juos tar
pusavyje dalytis žiniomis.

2012  m. EIB inicijavo savo siūlomų priemonių ver
tinimą, kad galėtų padidinti paramą investicijoms į 
mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovaci
jas. Atlikus rinkos ir sektorių tyrimą, tikimasi sukurti 
naujų finansinių priemonių, skirtų rinkos ir struktūri
niam neveiksmingumui šalinti, kad inovatyvios idė
jos galėtų tapti konkrečiomis verslo galimybėmis.

Būtina kreipti investicijas į 
inovacijas, nes griežto 

taupymo sąlygomis lėšos šiai 
sričiai yra itin mažinamos. 

2012 m. EIB investavo  
apie 9 mlrd. EUR,  

skirtų inovacijoms ir  
gebėjimams didinti ES.

Didiname
inovacijų pažangiam augimui 
Europoje finansavimą

EIB investuoja į pažangiausius mokslinius 
tyrimus, pvz., į didįjį hadronų priešpriešinių 

srautų greitintuvą CERN laboratorijoje Ženevoje. 
300 mln. EUR paskola buvo finansuota dalelių 

greitintuvo gamyba, taip sudarytos  
sąlygos 2012 m. pažangiųjų technologijų  

srityje padaryti istorinį atradimą.
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Europos  
ekonomikos augimo potencialo išlaisvinimas

Skaitmeninė ekonomika — ilgalaikio 
ekonomikos augimo pagrindas

Internetinės informacinės ir ryšių technologijos (IRT) 
yra pagrindinė ekonomikos augimo varomoji jėga – 
panaudojant plačiajuosčius tinklus 2006–2015  m. 
numatoma sukurti 2,1 mln. papildomų darbo vietų. 
Didėjantiems Europos duomenų poreikiams paten
kinti reikalingos investicijos į telekomunikacijų in 
frastruktūrą. Jos yra vienas pagrindinių Europos skait 
meninėje darbotvarkėje numatytų tikslų. Taigi itin 
spartus internetas, judriojo ryšio tinklai ir nuotoliniai 
kompiuteriniai ištekliai — prioritetinės Banko sritys. 
2012 m. EIB dalį inovacijoms skirto finansavimo, t. y. 
1,5 mlrd. EUR paskolų, skyrė investicijoms į informa
cines ir ryšių technologijas.

Parama didelės pridėtinės vertės 
investicijoms

EIB ir EIF stengiasi daugiausia investuoti į didesnės 
rizikos ir didesnės pridėtinės vertės projektus prio
ritetinėse technologijų srityse. Iš dalies tai galima 
paaiškinti tuo, kad dėl krizės privatūs rizikos kapita
lo fondai mažiau linkę rizikingai investuoti į inovaty
vias įmones ankstyvajame jų veiklos etape. 2012 m. 
Europos investicijų fondas (EIF), kuris daugiausia dė

mesio skiria MVĮ inovatyvių projektų finansavimui, 
pristatė rizikos pasidalijimo priemonę. Taikant šią 
priemonę bankai skatinami teikti paskolas ir ilgalai
kės nuomos sutartis mokslinių tyrimų, technologi
nės plėtros ir inovacijų diegimo projektus vykdan
čioms MVĮ. Šiuo metu sudaryti septyni sandoriai, 
kurių vertė — 345 mln. EUR.

Parama pažangiam augimui

Inovacijoms diegti reikalingi gebėjimai, todėl aukš
tos kokybės švietimas XXI  a. pirmaujančios eko
nomikos šalims yra būtinas. 2012  m. EIB švieti
mo ir gebėjimus skatinančius projektus parėmė 
1,5 mlrd. EUR paskolomis.

EIB daugiausia dėmesio skiria investicijoms, naudo
jamoms švietimo kokybei gerinti ir Europos aukšto
jo mokslo ir Europos mokslinių tyrimų erdvei kurti. 
Siektinas tikslas — Europoje gerinti aukštojo moks
lo ir mokslo išteklių suderinamumą ir integraciją. 
Tuo tikslu EIB skiria finansinę paramą investicijoms 
į mokyklų ir universitetų materialinę bazę, taip pat 
remiamos reformos, kuriomis siekiama gerinti aukš
tojo mokslo kokybę ir didinti jo konkurencingumą, 
kuriamos inovacijas skatinančios technologijų per
davimo iniciatyvos, taip šalinant atotrūkį tarp moks
lo įstaigų ir verslo įmonių.

Internetinės informacinės ir ryšių 
technologijos (IRT) yra pagrindinė 

ekonomikos augimo varomoji jėga – 
panaudojant plačiajuosčius tinklus 

2006–2015 m. numatoma sukurti 
2,1 mln. papildomų darbo vietų. 

2012 m. EIB IRT investicijoms skyrė 
1,5 mlrd. EUR paskolų.
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D ėl transporto tinklų dydžio ir ilgalaikės svarbos, 
taip pat dėl į juos investuojančioms nacionali
nėms ir regionų valstybinėms įstaigoms kylan

čių finansavimo problemų EIB yra natūralus partneris 
finansuojant didelės vertės investicijas į transporto 
tinklus. Bankas skiria dėmesį didelę vertę visai visuo
menei turinčių infrastruktūros projektų finansavimui, 
o dalydamasis profesine patirtimi pritraukia papildo
mų lėšų iš kitų investuotojų.

2012  m. Bankas finansavo 30  didelių transporto in 
frastruktūros projektų, ES transeuropinio transporto 
tinkluose (TENT) sujungusių dešimt šalių. Transeuro
pinės transporto jungtys didina prekybos galimybes 
ES viduje ir už jos ribų bei skatina ekonomikos augi
mą. Be to, transporto sektoriuje dirba labai daug dar
buotojų – kas dvidešimtas Europoje.

Kuriame
Europos transporto tinklus

Strateginės transporto jungtys 
yra labai svarbios skatinant ir 

palaikant Europos įmonių, 
kuriančių darbo vietas 

milijonams europiečių, 
konkurencingumą.  

2012 m. EIB paskolino  
6 mlrd. EUR svarbiausiems  

ES transporto tinklams.

2012 m. pastačius Masvlaktės 2 pylimą 
priartėta prie Roterdamo uosto statybos 

darbų pabaigos. Šiam išskirtiniam 
infrastruktūros projektui EIB skyrė 

900 mln. EUR paskolą.
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Europos  
ekonomikos augimo potencialo išlaisvinimas

EIB finansuoja Bretanės 
greitojo traukinio 

projektą, iš viso jam skyręs 
850 mln. EUR. Suaktyvinti 

kaimo vietovių plėtrą 
ir gerinti prieigą prie 

transeuropinių tinklų — 
vienas svarbiausių Banko 

prioritetų.

EIB teikia lėšų ne tik transporto logistikos ir pažangio
sioms transporto sistemoms, bet ir visoms transporto 
rūšims. Sukuriama apčiuopiama nauda visoms įmo
nėms ir piliečiams – jie naudojasi veiksmingesne, tva
resne ir efektyvesne transporto sistema.

Projektų obligacijų iniciatyvos 
bandomasis etapas

2012  m. EIB kartu su Europos Komisija pradėjo pro
jektų obligacijų iniciatyvos bandomąjį etapą. Šios 
iniciatyvos tikslas  — didinti prioritetinių infrastruk
tūros projektų finansavimą pritraukiant institucinius 
investuotojus, kaip antai: pensijų fondus ir draudimo 
bendroves.

Projektų obligacijomis siekiama padėti projektus 
įgyvendinančioms bendrovėms pačioms leisti inves
ticinio reitingo obligacijas.  Naudojant Komisijos ir 
EIB sukurtą rizikos pasidalijimo priemonę pirmaeilių 
obligacijų kredito reitingas padidėtų iki gana aukšto 
lygio, kad būtų pritraukta institucinių investuotojų. 
Taip ES biudžeto ištekliai būtų naudojami veiksmin
giau, o vertingi projektai įgyvendinami greičiau.

Bandomuoju etapu iš ES biudžeto skirta 230 mln. EUR 
garantinių lėšų investicijoms į infrastruktūrą trans
porto, energetikos ir ryšių sektoriuose. Daugiausia 
dėmesio bus skiriama papildomų lėšų pritraukimui 
kapitalo rinkose. EIB vadovauja 2012—2013 m. ban

domajam etapui, o nuo 2014 m. planuojama užtikrin
ti visokeriopą iniciatyvos veikimą. 

Partnerystės, jungiančios viešojo ir privačiojo sekto
rių finansavimą, taip pat gali padėti šalinti finansavi
mo spragas. Nors krizės laikotarpiu viešųjų ir priva
čiųjų partnerysčių (VPP) sumažėjo, jos ir toliau atlieka 
svarbų vaidmenį, ypač investuojant į transporto tink 
lus. EIB šioje srityje yra sukaupęs didelę profesinę  
patirtį ir žinių ir atlieka svarbų vaidmenį Europos VPP 
ekspertų centre. Ši jungtinė EIB, Europos Komisijos ir 
35 ES valstybių narių bei šalių kandidačių iniciatyva 
padeda savo nariams dalytis VPP žiniomis ir gerąja 
patirtimi. 2012  m. pagal šią iniciatyvą buvo konsul
tuojama ir pateikiamos gairės įvairiais klausimais: pri
eigos prie plačiajuosčio ryšio sukūrimo, efektyvaus 
energijos vartojimo visuomeninės paskirties pasta
tuose ir VPP finansavimo projektų obligacijomis.

Daugiau paramos ir praktinių patarimų valdžios ins
titucijoms, rengiančioms, plėtojančioms ir įgyvendi
nančioms VPP sprendimus, — taip pat viena pagrin
dinių 2012  m. Europos politikos centro paskelbtoje 
ataskaitoje, kurią parengė EIB ir kitų akcininkų pa
dedami Briuselio analitikai, pateiktų rekomendacijų. 
Ataskaitoje taip pat buvo teigiama, kad ES politikos 
kūrėjai privalo imtis lyderio vaidmens, jei projektų 
obligacijų iniciatyva taptų Europos infrastruktūros 
poreikių finansavimo šaltinių tvariąja dalimi. Ataskai
toje teigiama, kad jei Europa nori kuo geriau išnau
doti privačiojo ir viešojo sektorių investicijas, reikia 
įveikti nemažai kliūčių.  
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Skolindamas Europos 
energetikos sektoriui EIB remia 

tvarios, konkurencingos 
energijos ir patikimo jos tiekimo 

sistemos, atitinkančios 
visuomenės ekonominius, 

socialinius ir aplinkos apsaugos 
poreikius, kūrimą. 2012 m. EIB 

skyrė 4,5 mlrd. EUR energetikos 
projektams ES remti.

Energija 
atsigaunančiai ekonomikai

E IB atlieka svarbų vaidmenį finansuojant energe
tikos infrastruktūrą ir yra tapęs vienu didžiausių 
Europoje investicijų į elektros perdavimo tinklus 

finansuotojų. EIB visų pirma finansuoja energijos tink 
lų jungtis, pažangiuosius elektros tinklus ir tvarios 
energijos gamybą.

Energijos tiekimo patikimumo 
užtikrinimas Europoje

Investicijos į tinklus, kuriais būtų atnaujinamos ar 
papildomos dabartinės energijos tiekimo sistemos, 
stiprintų vidaus rinką. Finansuojant pažangiuosius 
elektros tinklus ir gerinant elektros kaupimo infra
struktūrą taip pat padedama gerinti iš atsinaujinan
čiųjų energijos išteklių gaminamos elektros energi
jos panaudojimą. Praeitais metais paskolos energijos 
perdavimo tinklams, įskaitant elektros perdavimo li
nijas ir gamtinių dujų transportavimo infrastruktūrą, 
viršijo 3,7 mlrd. EUR.
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Europos  
ekonomikos augimo potencialo išlaisvinimas

Skatiname vartoti tvarią energiją

Atsinaujinantiesiems energijos ištekliams teko di
džiausia energijos gamybai skirtų paskolų dalis. 
2012 m. Banko finansavimas, skirtas atsinaujinantie
siems energijos ištekliams, padidėjo iki daugiau nei 
2 mlrd. EUR, iš jų mažiau nei 0,4 mlrd. EUR padėjo fi
nansuoti elektros gamybą deginant dujas, tačiau ne
buvo pasirašyta projektų, skirtų energijos gamybai 
deginant anglis ar naftą. 

EIB sumažino paskolas angliavandenilio gamy
bos pramonei, kuriai energetikos sektoriuje nuo 
2005  m. teko mažiau nei 1  % EIB paskolų. Naftos 
perdirbimo sektoriuje Bankas daugiausia finansuo
ja energijos vartojimo efektyvumo ir konvertavimo 
projektus, bet nefinansuoja visų pajėgumų plėtros. 
Bankas taip pat gali finansuoti tik tas anglimis kū
renamas elektrines, kurios pakeičia dabar esamas 
elektrines, taiko geriausias technologijas, yra įreng
tos taip, kad surinktų anglies dioksidą, todėl gami

2012 m. pradėjo veikti Airijos—Didžiosios Britanijos elektros 
jungtis. Rytų ir Vakarų jungiamoji linija — tai pirmasis 

sėkmingas EIB remiamas ES atgaivinimo  
plano energetikos srityje projektas.

nant elektrą susidarančio anglies dioksido kiekį gali 
sumažinti bent jau 20 %.

Nuomonių apie EIB paskolas energetikos 
sektoriuje apklausa

2012 m. spalio mėn. EIB surengė viešas konsultacijas 
dėl savo paskolų energetikos sektoriui teikimo politi
kos. Pareikšti savo nuomonę, pvz., dalyvaujant gruo
džio mėn. Briuselyje vykusiame viešų konsultacijų su
sirinkime, buvo kviečiami suinteresuotieji subjektai, 
energetikos sektoriaus ekspertai ir plačiosios visuo
menės atstovai. EIB paskolų teikimo politiką formuo
ja remdamasis EIB politikos tikslais ir siekia energijos 
tiekimo patikimumo, konkurencingumo bei klimato 
politikos pusiausvyros. 2013 m. Bankas planuoja pa
tvirtinti atnaujintą paskolų energetikos sektoriui tei
kimo politiką.

Didžiausias pasaulyje jūros vėjo jėgainių parkas prie Šiaurės 
Vakarų Anglijos Britanijos krantų aprūpina energija 320 000 namų 

ūkių. EIB prisidėjo prie Walney jūros vėjo energijos perdavimo 
jungties finansavimo, taip remdamas atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių prijungimą prie elektros tinklų.
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MVĮ yra Europos ekonomikos 
pagrindas, darantis didelį poveikį 
užimtumui, ekonominei plėtrai ir 
socialinei sanglaudai ES. 2012 m. 

MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms EIB grupė skyrė daugiau 

nei 13 mlrd. EUR.

Kad ir kokia veikla užsiimtų 
mažosios įmonės: sporto 
reikmenimis, riestainiais, 

santechnikos įranga, 
savivaldybėms skirtais šiukšlių 

konteineriais, — jos yra būtinos 
siekiant Europoje išsaugoti 

dabartines darbo vietas ir sukurti 
naujų. 2012 m. EIB grupė skyrė 

paramą apie 200 000 MVĮ ir 
vidutinės kapitalizacijos įmonių.

P adėti MVĮ lengviau gauti lėšų — EIB grupės pri
oritetas. MVĮ užima 99 % visos verslo rinkos da
lies, o Europos privačiajame sektoriuje sukuria 

du trečdalius darbo vietų. Daugelis jų, norėdamos 
gauti lėšų priimtinomis sąlygomis, ir toliau susiduria 
su dideliais sunkumais. Norėdama sudaryti sąlygas 
MVĮ gauti lėšų, EIB grupė dirba kartu su plačiu finan
sinių tarpininkų, kaip antai: vietos bankų partnerių, 
fondų, išperkamosios nuomos bendrovių ir mikrofi
nansavimo įstaigų, tinklu. 

Sudarytos galimybės MVĮ gauti EIB lėšų

2012 m. Bankas pasirašė 10,5 mlrd. EUR vertės pasko
lų, kurios Europos Sąjungos MVĮ teikiamos per tarpi
ninkus. Pastarieji perskolina gautas lėšas MVĮ, pridė
dami tam tikrą nuosavų lėšų dalį.

Pastaraisiais metais EIB dirbo siekdamas MVĮ sudaryti 
palankesnes sąlygas gauti kreditą: didino lankstumą, 
supaprastino procedūras ir reikalavo iš bankų partne
rių daugiau skaidrumo. Be to, EIB kuria naujas priemo
nes papildomam MVĮ finansavimui gauti tose šalyse, 
kurios patiria didžiausią likvidumo trūkumą, pvz., Grai
kijoje. Šioje srityje, siekdamas paremti šalį, Bankas dėjo 
ypatingas pastangas ir sukūrė specialų MVĮ skirtą ga
rantijų fondą, kuris pradėjo veikti 2012 m.

Pagalbos ranka vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms

2012 m. pasibaigus dvejų metų bandomajam laikotar
piui EIB pradėjo įgyvendinti per tarpininkus teikiamų 
paskolų schemą, kuria gali naudotis vidutinės kapitali
zacijos įmonės, t. y. įmonės, kuriose dirba daugiau kaip 
250, bet mažiau kaip 3 000 darbuotojų. Vidutinės ka
pitalizacijos įmonės, pasinaudojusios šia galimybe, ES 
jau pasirašė paskolų už apytikriai 1,8 mlrd. EUR.

Remiame
mažąsias ir vidutines įmones
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Europos  
ekonomikos augimo potencialo išlaisvinimas

EIF padeda mažoms ir labai 
mažoms įmonėms augti, kad 
ir kokias prekes jos gamintų: 

biotechnologijų, lazerinių 
technologijų ar rankų darbo. 

2012 m. iš viso sukaupęs 
12,3 mlrd. EUR ir 

prisiėmęs įsipareigojimų  
už 2,6 mlrd. EUR,  

jis suteikė daugiau galimybių  
verslumui ir inovacijoms.

EIF tikslinė parama MVĮ

Prisiimdamas MVĮ riziką, EIF sudaro geresnes sąly
gas Europos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms 
įmonėms gauti finansavimą. Taikydamas tikslines 
priemones, kaip antai: investavimą į akcinį kapitalą, 
garantijų teikimą ir mikrofinansavimą,  — EIF remia 
įmones nuo ankstyvojo jų steigimo etapo iki toles
nės plėtros. Vienas iš EIF tikslų — padėti sparčiau pri
traukti papildomų verslumui ir inovacijoms skatin
ti reikalingų lėšų iš kitų rinkos dalyvių. 2012 m. šiuo 
tikslu jis iš viso sukaupė 12,3 mlrd. EUR ir prisiėmė fi
nansinių įsipareigojimų už 2,6 mlrd. EUR.

2012  m. EIF 1,4  mlrd.  EUR rizikai finansuoti skirtų 
lėšų skyrė rizikos ir augimo kapitalo fondams, taip 
sustiprindamas jų pajėgumą investuoti į MVĮ. Tai api
ma ir  bendrą darbą su naujais partneriais bendradar
biaujant su Europos verslo angelų fondu, naujų fon
dų fondų steigimą ir kuria pagrindą bendram darbui 
su privačiaisiais investuotojais.

Iš viso 500  mln.  EUR skirta garantijoms ir dar 
500 mln. EUR — įsipareigojimams didinti kredito ver
tę. EIF teikiamos garantijos finansų tarpininkams pa
deda MVĮ lengviau gauti paskolas ir sudaryti ilgalaikės 
nuomos sutartis. Tam panaudojama rizikos pasidali
jimo priemonė pagal dvi ES iniciatyvas — Konkuren-
cingumo ir inovacijų bendrąją programą (KIP) ir 
Bendrų Europos išteklių labai mažoms, mažoms ir vi-
dutinėms įmonėms finansuoti (JEREMIE) iniciatyvą.

Europos mikrofinansų priemonė „Progress“, kurią 
bendrai finansuoja EIB ir Europos Komisija, o valdo 
EIF, padeda labai mažoms įmonėms ir privatiems as
menims, kurie negalėtų pasinaudoti tradicine ban
kų sistema. Kadangi devynios iš dešimties MVĮ yra 
labai mažos įmonės, turinčios mažiau nei dešimt 
darbuotojų, pasinaudojant šia priemone remiami 
savarankiškai dirbantys asmenys ir padedama žmo
nėms įsidarbinti. 2012 m. pagal šią programą EIF pri
siėmė įsipareigojimų už daugiau nei 100 mln. EUR ir 
tapo svarbiausiu mikrofinansuotoju ES. Be to, jis to
liau teikė techninę pagalbą ir finansinę paramą pa
sinaudodamas Bendrų veiksmų mikrofinansų įstai-
goms Europoje remti (JASMINE) techninės pagalbos 
programa.

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir nacio- 
nalinėmis vystymo finansavimo įstaigomis  — EIF 
strateginės plėtros ir verslo regionuose skatinimo pa
grindas. 2012 m. EIF parengė keturias naujas iniciaty
vas, pagal kurias investiciniai pajėgumai padidėjo iki 
420 mln. EUR.

JEREMIE iniciatyva yra remiama ekonominė plėt 
ra pasirinktuose Europos regionuose, kuriuose MVĮ 
ypač sunku gauti lėšų. Nacionalinės ir regionų val
džios institucijos gali pasinaudoti JEREMIE ir paskirs
tyti iš Europos regioninės plėtros fondo gautus pini
gus. 2012 m. EIF vadovavo 14 kontroliuojančių fondų 
dešimtyje Europos šalių, jų valdomas turtas  — dau
giau kaip 1,25 mlrd. EUR.
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Remiame ekonominę  
ir socialinę sanglaudą

Skolindamas silpnesnės ekonomikos regionams EIB padeda 
mažinti visos Sąjungos socialinius ir ekonominius skirtumus. 

Griežto taupymo laikotarpiu Bankas padeda maksimaliai išnaudoti 
viešojo finansavimo galimybes ir užtikrina finansavimo 

nenutrūkstamumą. 2012 m. EIB, remdamas augimą skatinančius 
projektus mažesnę pažangą ekonomikos sityje padariusiuose ES 

regionuose, paskolino daugiau kaip 15 mlrd. EUR.
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Remiame  
ekonominę ir socialinę sanglaudą

Padėdamas atgaivinti ekonomiką ir skatinti jos 
augimą Vidurio ir Pietryčių Europoje EIB skyrė 

mažiausiai 20 mlrd. EUR į bendro veiksmų plano 
30 mlrd. EUR fondą. Pagrindiniai Banko tikslai – 

mažųjų įmonių, atsinaujinančiosios energijos 
ir energijos vartojimo efektyvumo, inovacijų ir 

konvergencijos projektai.

S ilpnesnės ekonomikos ES regionams ekono
mikos krizė sudavė ypač skaudų smūgį, todėl 
dar labiau didėjo jų atskirtis. EIB imasi tikslinių 

veiksmų, kad padėtų jiems vėl sugrįžti į tvaraus au
gimo kelią. Šiam prioritetiniam tikslui tenka beveik 
trečdalis Banko skolinimo ES sumos. Čia daugiausia 
dėmesio skiriama pagrindinės infrastruktūros projek
tų finansavimui, nes infrastruktūra būtina norint pri
traukti verslo įmones ir kurti darbo vietas. Visų pirma 
tai projektai, kuriais gerinama miestų aplinka ir spar
tinama Europos pakraščių regionų integracija, dėl to 
statomi transeuropiniai tinklai, teikiama pagalba MVĮ 
ir skatinama kurti naujoves bei ugdyti gebėjimus.

Postūmis silpnesnės ekonomikos 
regionams

Regionine politika išreiškiamas ES solidarumas su 
mažiau palankiais ūkininkauti regionais. Ja siekiama 
mažinti svarbius ekonominius, socialinius ir teritori
nius įvairių Europos regionų skirtumus. Prioritetus ir 
remtinus regionus nustato Europos Komisija. 

Regioninei politikai įgyvendinti 2007–2013  m. Ko
misija gali skirti (daugiausia subsidijų forma) apie 
350 mlrd. EUR struktūriniuose fonduose ir Sanglaudos  
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fonde sukauptų lėšų. Pinigai skiriami ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti, pavyzdžiui, 
gerinant susisiekimą su atokiais Europos regionais, 
stiprinant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ne
palankiuose ūkininkauti regionuose, investuojant 
į švaresnę aplinką, gerinant švietimą ir gebėjimų 
ugdymą.

Kaip Europos Sąjungos bankas, EIB teikia paskolas ir 
taip prisideda prie Komisijos investicijų regionuose. 
Europos Sąjungoje nėra regiono, kuris nebūtų gavęs 
EIB paskolų.

Tiksliniai produktai norintiems 
pasinaudoti struktūriniais fondais

Bendrosiomis paskolomis viename ar keliuose sek
toriuose finansuojamos kompleksinės investicinės 
programos, kurias paprastai įgyvendina nacionali
nis, regioninis ar vietos viešojo sektoriaus subjektas ir 
kurios trunka keletą metų. Bendrosios paskolos dau
giausia skiriamos investicijoms į infrastruktūrą tokio

se srityse, kaip atsinaujinančioji energija ir energijos 
vartojimo efektyvumas, transporto ar miestų atnauji
nimas, finansuoti. 2012 m. EIB bendrosios paskolos – 
iš viso 3,7 mlrd. EUR – visoje ES padėjo remti svarbias 
investicijas.

Europos struktūrinių fondų tikslas – mažinti regioni
nius pajamų, turto ir galimybių skirtumus, bet jų lė
šos suteikiamos tik tuo atveju, jei iš pradžių vietos 
valdžios institucijos gali skirti dalį savo lėšų. Griežto 
taupymo sąlygomis kai kurioms valstybėms narėms 
buvo sunku skirti savąją lėšų dalį, todėl rizikuojama 
neįgyvendinti investicinių projektų, galinčių paska
tinti jų ekonomikos augimą. 

Krizės metu svarbia priemone tapo speciali ben
drosios paskolos rūšis – struktūrinės programos pa
skola. EIB struktūrinės programos paskolos padeda 
išspręsti šią problemą finansuodamos dalį naciona
linio biudžeto indėlio į įvairiausiems prioritetiniams 
projektams, remiamiems dotacijomis iš ES struktūri
nių fondų, skirtas investicijas. Tai, kad EIB iš dalies pa
dengė kai kurių šalių indėlį, ypač svarbu ir dėl to, kad 
taip stabilizuojami investicijų srautai, užtikrinamas  

Traukinių keleiviai Varšuvoje naudojasi 
patogesniais ir našesniais traukiniais, 

nupirktais padedant EIB. Bankas  
padeda atnaujinti jų riedmenis  

ir susijusią infrastruktūrą.
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Remiame  
ekonominę ir socialinę sanglaudą

augimas ir užimtumas. Taip Bankas padeda ir šiems 
regionams pasinaudoti ES fondais. 2012  m. struk
tūrinių programų paskoloms buvo skirta apie 
2,1  mlrd.  EUR ir užtikrintos svarbiausios investicijos, 
pvz., Kipre, Portugalijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje. 

Prisitaikant prie ypatingų sąlygų

Paskolos labiausiai nuo krizės nukentėjusioms šalims 
padėjo užtikrinti nenutrūkstamą investicijų į viešą
jį sektorių srautą. Šioje srityje EIB atliko ypač svarbų 
vaidmenį gerindamas prieigą prie finansavimo šalti
nių, mažindamas likvidumo trūkumą ir konsultuoda
mas struktūrinių reformų vykdymo klausimais.

Graikijoje realiajai ekonomikai finansuoti 2012 m. su
teikta paskolų už 900  mln.  EUR. EIB dėmesio centre 
buvo ekonominė ir socialinė infrastruktūra ir smulku
sis verslas. 2012 m. 705 mln. EUR skirta energetikos, 
švietimo projektams ir MVĮ. 2012  m., kaip viena EIB 
grupės specialių priemonių, kuria siekiama pradė
ti finansuoti vietos mažąsias įmones ir gerinti jų pri

eigą prie finansavimo šaltinių, buvo įsteigtas ir pra
dėjo veikti tikslinis MVĮ garantijų fondas. Fondas yra 
bendra Graikijos, Europos Komisijos ir EIB iniciatyva. 
Įsteigtas panaudojant 500 mln. EUR šalyje nepanau
dotų struktūrinių fondų lėšų, šis fondas teiks garanti
jas EIB paskoloms MVĮ per bankus partnerius, jų ben
dra suma bus iki 1 mlrd. EUR. Mažosios įmonės yra ir 
svarbiausios Graikijos eksportuotojos. Siekdamas pa
dėti atsigauti į eksportą orientuotai ekonomikai EIB 
įsteigė naujų MVĮ prekybą finansuojančių produktų, 
kurių vertė 500 mln. EUR. 

2012 m. EIB finansinis indėlis Portugalijoje buvo maž
daug 740 mln. EUR. EIB pasirašė paskolų už daugiau 
kaip 870  mln.  EUR ir pritaikė naujoviškus metodus 
nacionalinėms ir ES investicijoms užtikrinti. Be to, 
pradėjęs taikyti išskirtinę priemonę – 2,8  mlrd.  EUR 
vertės portfelinę valstybės garantiją, Bankas suteikia 
galimybę pritraukti 1  mlrd.  EUR papildomo kapitalo 
naujoms būsimoms operacijoms.

Airijoje 2012  m. suteikta paskolų už daugiau 
kaip 530  mln.  EUR. Ypač didelę paramą Bankas  
suteikė atsinaujinančiosios energijos ir vandens  

Paskolos šalims, 
patyrusioms 
skaudžiausią 
krizės smūgį, 

padėjo užtikrinti 
nenutrūkstamą 

investicijų srautą į 
viešąjį sektorių.
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infrastruktūros, taip pat švietimo projektams ir mažo
sioms įmonėms. Pasirašyta paskolų už daugiau kaip 
500 mln. EUR.

Pagalba mažiau palankiems ūkininkauti 
regionams

EIB teikia ne tik finansinę, bet ir techninę pagalbą, 
kad vėliau įstojusios valstybės narės galėtų veiksmin
gai pasinaudoti struktūriniais ir Sanglaudos fondais. 
Kartu su Europos Komisija EIB sukūrė keletą priemo
nių, kuriose derinamas EIB finansavimas ir ES biudže
tiniai ištekliai.

Viena iš šių iniciatyvų yra JASPERS (angl. Joint As-
sistance to Support Projects in European Regions). JAS
PERS yra EIB valdoma ir bendrai su Europos Komisija, 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir Vokietijos 

vystymo banku Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
finansuojama iniciatyva. Ji teikia techninę pagalbą 
ES struktūrinių fondų finansavimą galinčioms gauti 
šalims, kad jos kokybiškiau parengtų didelius pro
jektus, teikiamus finansuoti dotacijomis iš ES struk
tūrinių ir Sanglaudos fondų. Nuo 2006  m. pradžios, 
kai JASPERS pradėjo savo veiklą, 12oje šalių buvo 
patvirtinti 226 JASPERS padedant parengti projektai. 
Tai beveik 39  mlrd.  EUR vertės investicijų, iš jų vien 
2012 m. suteikta daugiau kaip 10 mlrd. EUR.

Skatinant tarpvalstybinį regionų 
bendradarbiavimą

Kai kurių regionų problemas geriausia spręsti ben
dradarbiaujant su regioniniais kaimynais. Būtent tai 
Europos Komisija vadina Europos teritoriniu ben
dradarbiavimu. ES struktūriniai fondai skatina tokį 

Bendrų veiksmų planas 
Vidurio ir Pietryčių Europos 
ekonomikos augimui skatinti
EIB atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendindamas 
tarptautinių finansų įstaigų bendrų veiksmų planą, 
kuriuo siekiama skatinti ekonomikos augimą Vidurio 
ir Pietryčių Europoje, tiesiogiai atsiliepdamas į 
tebejaučiamą ekonomikos nuosmukio poveikį likusioje 
Europos dalyje. 2012 m. paskelbdamas šį planą Bankas 
įnešė mažiausiai 20 mlrd. EUR į 30 mlrd. EUR veiksmų 
plano, sukurto kartu su Pasaulio banko grupe ir Europos 
plėtros ir rekonstrukcijos banku (EPRB), biudžetą. 

Ši parama bus skiriama prioritetinėms sritims, pvz., 
MVĮ, atsinaujinančiajai energijai ir energijos vartojimo 
efektyvumui, inovacijoms ir konvergencijai. Ypač bus 
stengiamasi pritraukti ES dotacijas, derinti privačiuosius 
ir viešuosius išteklius ir teikti tikslines EIB konsultacijas 
Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Bulgarijai, Čekijai, 
Juodkalnijai, Kosovui, Kroatijai, Latvijai, Lenkijai, 
Lietuvai, Estijai, buvusiajai Jugoslavijos Respublikai 
Makedonijai, Rumunijai, Serbijai, Slovakijai Slovėnijai 
ir Vengrijai. Jos visos skaudžiai nukentėjo nuo krizės.
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Remiame  
ekonominę ir socialinę sanglaudą

glaudų regionų bendradarbiavimą visas šalis domi
nančiais klausimais. EIB taip pat remia regionines 
iniciatyvas, kurios suartina ES valstybes nares ir šalis 
partneres. 

Baltijos jūros regione EIB remia projektus, apiman
čius Daniją, Estiją, Islandiją, Latviją, Lenkiją, Lietu
vą, Norvegiją, Rusiją, Suomiją, Švediją ir penkias 
federalines Vokietijos žemes (Berlyno, Brandenbur
go, Hamburgo, MeklenburgoPomeranijos ir Šlėzvi
goHolšteino). Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad 
regionas būtų ekologiškai tvarus, konkurencingas, 
pasiekiamas ir kad jame būtų rūpinamasi rizikos 
prevencija. Įgyvendindamas šią iniciatyvą 2012  m. 
Baltijos jūros regione Bankas rėmė maždaug 64 
projektus, kuriems finansuoti suteikė 7,7  mlrd.  EUR 
paskolų.

Dunojaus regiono strategijoje numatytos investici
jos bendriems tikslams pasiekti Austrijoje, Bulgarijo

je, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Čekijoje, Juodkalnijoje, 
Kroatijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Slovėni
joje, Vengrijoje, Vokietijoje (BadeneViurtemberge ir 
Bavarijoje), taip pat Moldovoje ir Ukrainoje. Dunojaus 
regione 2012 m. Bankas rėmė 83 projektus, kuriems fi
nansuoti suteikė 7,5 mlrd. EUR.

  JASPERS – Naujų ES valstybių narių 
konsultavimas rengiant infrastruktūros 
projektus

  Bendra pagalba projektams Europos 
regionuose remti (EIB, Europos Komisija, 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir KfW 
Bankengruppe)

   JESSICA – Parama miestų vystymui
  Bendra Europos parama tvarioms investicijoms 

į miestų teritorijas (EIB, Europos Komisija ir 
Europos Tarybos Vystymo bankas)

   JEREMIE – Lankstus MVĮ finansavimas
  Bendri Europos ištekliai labai mažoms, mažoms 

ir vidutinėms įmonėms finansuoti  (EIF ir Europos 
Komisija)

   JASMINE – Individualus mikrofinansų įstaigų 
konsultavimas 
Bendri veiksmai mikrofinansų įstaigoms 
Europoje remti (EIF ir Europos Komisija)
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Saugome aplinką – 
klimato politikos 
finansavimas

EIB yra vienas didžiausių klimato politikos finansuotojų, vien 2012 m. 
jai įgyvendinti skyręs 13 mlrd. EUR. Bankas remia ES tikslą Sąjungoje ir 

už jos ribų naudoti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias 
technologijas ir siekti klimato kaitai atsparaus augimo. Būdamas 

didžiausias paramos inovatyvioms švarioms technologijoms teikėjas, 
EIB ir toliau veikia kaip investicijų katalizatorius.
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lies dioksido taršai įvertinti visuose sektoriuose, 
siekdamas tiksliau nustatyti taršos mažinimo ir 
energijos taupymo pastangų rezultatus. 2012  m. 
Bankas baigė šį tyrimą ir išanalizavo dar vienų 
metų emisijų duomenis: analizei buvo atrinkti 71 
projektas, į kuriuos investuota 55  mlrd.  EUR, 21  % 
iš jų skyrė EIB. Manoma, kad per metus šių projektų 
tarša bus apie 7,5 mln. tonų teršalų CO2 ekvivalen
tu. Apskaičiuota, kad dėl šių EIB investicijų per me
tus bus išmetama 2,1 mln. tonų teršalų CO2 ekviva
lentu mažiau.

Lėšos išmetamųjų teršalų mažinimui

Finansuodamas paskolas atsinaujinančiųjų energi
jos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo pro
jektams EIB tiesiogiai prisideda prie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų teršalų mažinimo. 2012 m. paramai 
šiems tikslams skirta 4,4 mlrd. EUR.

EIB yra pagrindinis vėjo energijos projektų finansuo
tojas ES. Pastaraisiais metais jis ypač padidino finan
savimą žemyninio ir jūros vėjo jėgainių parkams. 
Vien 2012 m., suteikęs 1,4 mlrd. EUR paskolų, EIB fi
nansavo dešimties vėjo jėgainių parkų veiklą. Šiems 
projektams jau patiems savaime reikia didelių, ilga
laikių ir techniškai sudėtingų investicijų. Todėl su
prantama, kad EIB yra šio sektoriaus finansavimo 
partneris, galintis pasiūlyti ne tik lėšų, bet ir techni
nę patirtį. Dėl panašių priežasčių Bankas finansuo
ja ir saulės energijos projektus – tiek koncentruo
tos saulės energijos, tiek fotovoltines elektrines. 
2012 m. buvo pasirašytos devynios saulės energijos 
projektų finansavimo sutartys, visa paskolų vertė – 
425 mln. EUR. Kiekvienas finansuojamas projektas – 
tai nuolat tobulėjančios, našesnės ir naujoviškesnės 
technologijos.

Į energijos vartojimo efektyvumą atsižvelgiama 
ir vertinant visus Banko finansuojamus projektus. 
Manoma, kad tikslinės investicijos į energijos var
tojimo efektyvumą duos naudos ateityje. EIB finan
suoja projektus, susijusius ir su pasiūla (pvz., jung
tiniai šilumos, elektros ir rajono šildymo projektai), 
ir su paklausa (daugiausia viešų ir privačių pastatų 
apšiltinimas).

E IB tvirtai remia ES tikslą iki 2050 m. Europos 
ekonomiką paversti gerokai palankesne klima
tui išsaugoti ekonomika, dėl to keliami dides

ni nei numatytieji iki  2020 m. tikslai, t. y. šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 20  %, ener
gijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių dalį padidinti iki 
20  % ir 20  % sumažinti energijos vartojimą apskri
tai. Vienas sudėtingiausių mūsų laikų uždavinių, be 
abejo, yra kurti mažo anglies dioksido kiekio tech
nologijų ekonomiką. 

Kurdami mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
visuomenę turėsime ir moderniausias technologijas, 
ir naujas ekologiškas darbo vietas. Europos Komisijos 
duomenimis, iki 2020 m. galime sukurti iki 1,5 mln. pa
pildomų darbo vietų. Be to, būtų ir kitokios naudos: 
mažėtų Europos priklausomybė nuo importuojamos 
energijos, mažėtų sąskaitos už elektrą ir oro tarša, di
dėtų judumas. Toks persitvarkymas į veiksmingiau iš
teklius naudojančią pažangiąją ekonomiką Europai 
gyvybiškai svarbus, kad ji ir toliau būtų konkurencinga

Klimato kaita taip pat verčia mūsų visuomenę prisi
taikyti. Taigi, siekiant ilgalaikio projektų tvarumo EIB 
konsultacijos ir atsparumą klimato kaitai didinančių 
projektų finansavimas yra labai svarbūs.

EIB finansinė parama naujoviškai klimato politikai dau
giausia įgyvendinama skolinant atsinaujinančiosios 
energijos, energijos vartojimo efektyvumo, tvaraus 
transporto, vandens, potvynių valdymo ir miškininkys
tės sektoriams. Klimato politikos nuostatos yra svarbus 
visų Banko veiklos sričių veiksnys, pavyzdžiui, naudoja
mos geriausios, kokios tik yra, technologijos. Dažniau
siai bendradarbiaujant ne tik su Europos Komisija, bet 
ir su tarptautinėmis organizacijomis buvo kuriamos 
ir naujoviškos, didesnės finansinės rizikos, finansinės 
priemonės. Geras pavyzdys yra iniciatyva „Tvari ener
gija visiems“ (angl. Sustainable Energy for All), 2012 m. 
pradėta įgyvendinti kartu su Jungtinėmis Tautomis. 

Mažinant mūsų anglies dioksido 
išmetimo rodiklį

Nuo 2009  m. Bankas dalyvavo trejų metų bando
mojoje iniciatyvoje EIB finansuojamų projektų ang 
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Atsparumo klimato kaitai didinimas

Imtis prevencinių prisitaikymo prie galimo klimato kai
tos poveikio priemonių yra veiksmingiau ir pigiau nei 
griebtis priverstinių paskutinę minutę sumanytų veiks
mų. Į vadinamąjį atsparumą klimato kaitai atsižvelgiama 
vertinant visus EIB projektus. 2012 m. projektams, pade
dantiems didinti atsparumą klimato kaitai ir prisitaikyti 
prie kintančių oro sąlygų, skirta beveik 1 mlrd. EUR.

Dauguma priemonių, kurias Bankas įgyvendina miški
ninkystės srityje, yra prisitaikymo priemonės. Pavyzdžiui, 
miškai gali padėti apsaugoti dirvą nuo erozijos ir su
mažinti potvynių riziką, jie labai naudingi saugant bio 
loginę įvairovę, palaikant dirvos derlingumą ir valdant 
vandens baseiną. Kartu jie susiurbia daugiausia anglies 
dioksido, nuo kurio priklauso pasaulio klimatas. Nors EIB 
finansuojami projektai vykdomi daugiausia ES, Bankas, 
glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos Komisija ir 
tarptautinėmis finansų įstaigomis, investuoja ir į besi
vystančiose šalyse vykdomus projektus.

Vis dažniau susidarančios ekstremalios oro sąlygos turi 
didelį poveikį gėlo vandens išteklių kokybei ir jų priei
namumui, dėl jų kyla su vandeniu susijusios gamtos 
nelaimės, pvz., sausros ir potvyniai. EIB yra didžiausias 
paskolų pasaulio vandens sektoriui šaltinis. Be prisitai
kymo prie klimato kaitos, dar vienas svarbus tikslas yra 
integruotas vandens išteklių valdymas. Pavyzdžiui, Pie
tų Afrikos Respublikoje EIB suteikė tris paskolas, skirtas 
vandens sistemai įrengti Durbano mieste ir Šiaurinio 
Kranto teritorijoje, – padėjo finansuoti užtvankos ir van
dens perdavimo ir paskirstymo sistemos statybą, kad iki 
2025  m. būtų patenkinti 5,5 mln. regione gyvenančių 
žmonių vandens poreikiai.

EIB finansinė parama inovatyviai 
klimato politikai remti paskolų 
forma daugiausia nukreipiama 

į atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, energijos vartojimo 

efektyvumo, tvaraus transporto, 
vandens, potvynių valdymo ir 

miškininkystės sektorius.
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Specializuoti fondai ir iniciatyvos
Griežto biudžeto taupymo sąlygomis EIB yra specialiai 
atsakingas už pagalbą su klimatu susijusiems projektams. 
Bankas dažnai veikia kaip katalizatorius pritraukiant 
investicijas šiems projektams įgyvendinti, viešajame 
ir privačiajame sektoriuje vykdo keletą iniciatyvų jų 
finansavimui užtikrinti. Be to, jis sukūrė akcijų ir anglies 
dioksido kreditų fondus atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo projektams 
remti. Nuo pat projekto rengimo pradžios jis dirba su 
projektų iniciatoriais, teikia techninę pagalbą rengiant 
projektus. Kita vertus, jis valdo kelias kitas energetikai 
ir klimato kaitai skirtas iniciatyvas arba programas ir 
dalyvauja jose, kaip antai:

  2020 m. Europos energetikos, klimato kaitos ir infras
truktūros fondas, dar vadinamas Marguerite fondu, 
buvo sukurtas skatinti investicijoms į infrastruktūros 
projektus, kuriais įgyvendinami svarbiausi ES politikos 
tikslai klimato kaitos, energijos tiekimo patikimumo 
ir transeuropinių transporto tinklų plėtros srityse. 

  Ekologija – augimui fondo (angl. Green for Growth 
Fund) lėšomis finansuojami energijos vartojimo efek
tyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektai 
Pietryčių Europoje, pvz., teikiant paskolas, investuojant 
į akcinį kapitalą ir teikiant techninę pagalbą.

  Iniciatyvos Tvari energija visiems tikslas – suteikti 
galimybes visiems gauti šiuolaikiškas energetikos 
paslaugas ir iki 2030 m. du kartus pakelti pasaulio 
energijos vartojimo efektyvumo lygį ir padidinti 
atsinaujinančiosios energijos dalį tarp visų pasaulio 
energijos rūšių.

  NER300 yra didžiausia pasaulyje dotacijų pro
grama anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
demonstravimo bei inovatyvių atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių technologijų projektams remti. 

  Altelijos klimato fondas (angl. Althelia Climate Fund) 
yra 2012 m. pasiūlytas labai modernus projektas 
tvariam žemės naudojimui ir pirmykščių miškų 
išsaugojimui remti. 

  EIB išleidžia klimato apsaugos obligacijas, kurių 
pelnas naudojamas projektams atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo 
srityse finansuoti. Nuo 2007 m. EIB išleido 1,7 mlrd. EUR 
vertės klimato apsaugos obligacijų. Vien 2012 m. šios 
obligacijos pritraukė 350 mln. EUR atitinkančią sumą. 
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EIB savo veikloje miestų teritorijose 
daugiausia dėmesio skiria miestų 

ekologinės aplinkos gerinimui ir 
tvarios jų plėtros užtikrinimui. 2012 m. 

tvarios miestų plėtros finansavimui 
EIB skyrė 8 mlrd. EUR.

Įgyvendindamas užduotį padėti kurti 
tvarius miestus, EIB finansavo Monpeljė 

(Prancūzija) tramvajaus statybą. 2012 m. ji 
išsiplėtė nuo dviejų iki keturių linijų. 

M iestuose ir miesteliuose gyvena apie 75  % 
europiečių, miestuose sukuriama apie 85  % 
Europos Sąjungos BVP. Nors miestuose ir 

metropolijose sutelktas inovacijų ir ekonomikos au
gimo potencialas, čia daugiausia darbo vietų, verslo 
įmonių ir aukštojo mokslo įstaigų, vis dėlto miestuo
se kyla ir didžiausios socialinės sanglaudos ir aplinkos 
tvarumo problemos. Europos miestuose suvartoja
ma 80  % energijos, miestuose susidaro 80  % šiltna
mio efektą sukeliančių dujų. Tai reiškia, kad miestams 

Kad miestai 
būtų ekologiškesni

tenka spręsti svarbiausias šių dienų problemas, tokias 
kaip tarša ir emisijos, be to, reikia užtikrinti, kad inf
rastruktūra neatsiliktų nuo miestų plėtros.

Tvarios miestų plėtros užtikrinimas

EIB paskolos miestuose daugiausia skirtos miestų at
naujinimo ir atgaivinimo projektams, kurie padeda 
stiprinti tvarias bendruomenes, dėl to yra tvarkomos 
tos teritorijos, kuriose gyvena labiausiai vargstantys 
piliečiai. Bankas stengiasi geriau panaudoti ribotus 
žemės išteklius miestų centruose, remti savivaldybių 
investicijas į viešosios infrastruktūros atnaujinimą ir 
kultūros paveldo apsaugą. 2012 m. miestų plėtros ir 
atnaujinimo bei sveikatos apsaugos projektams buvo 
skirta apie 2,4 mlrd. EUR.

Europos pagalbos vietinei energetikai priemonė 
(ELENA) – tai bendra EIB ir Europos Komisijos inicia
tyva, skirta padėti vietos ir regionų valdžios institu
cijoms rengti energijos vartojimo efektyvumo arba 
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JESSICA – miestams
JESSICA – tai Europos Komisijos, Europos investicijų 
banko (EIB) ir Europos Tarybos Vystymo banko 
iniciatyva „Bendra Europos parama tvarioms 
investicijoms į miestų teritorijas“ (angl. Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas). Ši 
finansinė priemonė per vadinamuosius miestų 
plėtros fondus padeda paskirstyti ES struktūrinių 
fondų išteklius ir panaudoti juos atsiperkančioms 
investicijoms į projektus. EIB konsultuoja, kaip 
geriausiai paskirstyti išteklius, ir teikia pagalbą 
fondų valdytojams. Iki 2012  m. pabaigos buvo 
finansuoti 75 JESSICA vertinimo tyrimai, 54iuose 
regionuose pasirašyta 18 kontroliuojančiųjų fondų 
finansavimo sutarčių, kurių vertė – 1,7 mlrd. EUR. 
2012 m. pabaigoje jau veikė 37 miestų plėtros fondai, 
sukaupę apie 1,4 mlrd. EUR.

atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektus, kad jie 
būtų patrauklesni išorės investuotojams. ELENA pa
dengia dalį techninės pagalbos sąnaudų, būtinų in
vesticinei programai rengti, įgyvendinti ir finansuoti. 
2012  m. techninės pagalbos įsipareigojimai naudos 
gavėjams pagal ELENA buvo 12  mln.  EUR, o bendra 
įsipareigojimų suma išaugo iki 37 mln. EUR. 

Remiame tvarų transportą

EIB parama tvariam transportui labai įvairi – nuo vie
šojo transporto infrastruktūros statybos, plėtimo ar 
atnaujinimo iki dviračių ir pėsčiųjų takų tinklų ir elek
tromobilių kūrimo. Be to, Bankas skatina kurti mažiau 
aplinką teršiančias ir saugesnes transporto priemo
nes, remia mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
kuriant sprendimus, kaip efektyviai vartoti energiją 
ir mažinti išlakas. Mūsų finansuojami projektai pade
da gerinti oro kokybę, mažinti triukšmo taršą, didin
ti saugumą ir energijos vartojimo efektyvumą, riboti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.

Paryžius – pirmasis Europos miestas, pradėjęs 
plačiai taikyti atviros prieigos infrastruktūrą 

elektromobiliams. Norėdamas padėti 
Prancūzijos sostinei tapti dar ekologiškesnei, 

EIB paskolino 75 mln. EUR.

Per pastaruosius penkerius 
metus EIB padėjo 
finansuoti:

32 metro 
4 miestų geležinkelių 
48 tramvajų linijų

48 geležinkelių ir 
27 greitaeigių traukinių 

geležinkelių projektus.

Apie 25 mln. žmonių 
ES kasdien naudojasi EIB 
finansuotomis viešojo 
transporto priemonėmis.
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EIB veikla visame pasaulyje padeda 
įgyvendinti ES užsienio politikos 

tikslus. Finansuodamas projektus 
Bankas prisideda ir prie ekonomikos 

augimo bei darbo vietų kūrimo už 
Sąjungos ribų. EIB kaip ES bankas yra 

natūralus Europos Komisijos ir 
Europos išorės veiksmų tarnybos 

partneris, finansuojantis ES politiką 
įgyvendinančius projektus  

Sąjungai nepriklausančiose  
šalyse. 2012 m. visame pasaulyje EIB  

paskolino apie 7,4 mlrd. EUR.

2013 m. EIB švenčia 
50-ies metų veiklos 

Užsachario  
Afrikoje sukaktį.

7,4 mlrd. 
EUR

Skolinimas už ES ribų 
pagal regionus

	 Naujosios valstybės narės
	 Viduržemio jūros regiono šalys
	 Rytinės kaimynės
	 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalys
	 Azija
	 Lotynų Amerika
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Skatiname 
tvarų augimą už ES ribų

D auguma Banko finansavimo operacijų už Są
jungos ribų vykdoma pagal ES biudžeto ga
rantiją, nustatytą išorės veiklos įgaliojimuose 

kiekvienam pasaulio regionui: narystės siekiančioms 
šalims, pietinėms ir rytinėms kaimynėms ir Azijoje, 
Lotynų Amerikoje ir Pietų Afrikoje partnerystėje da
lyvaujančioms šalims. EIB veiklos įgaliojimai šiuose 
regionuose galioja iki 2013 m. Per visą 2007–2013 m. 
laikotarpį garantijai įgyvendinti skirta 29 mlrd. EUR. Į 
šią sumą įtraukti ir 2 mlrd. EUR, skirti paskoloms kli
mato politikai įgyvendinti, taip pat pietinių Vidurže
mio jūros regiono valstybių politinėms reformoms 
remti Arabų pavasario pradžioje. Kito laikotarpio 
(2014–2020  m.) įgaliojimus Europos Komisija, Euro
pos Parlamentas ir Taryba svarstys 2013  m. Turėda
mas ES biudžeto garantiją EIB gali ekonomiškai veiks
mingai ir lanksčiai papildyti ES skiriamas lėšas, kartu 
sustiprindamas išorės politikos poveikį.

Visuose šiuose regionuose Bankas remia projektus, 
kuriais skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vie
tų kūrimas. Jis tai daro teikdamas techninę pagalbą 
ir finansuodamas vietos privačiojo sektoriaus plėtros, 
socialinės ir ekonominės infrastruktūros ir klimato 
politikos projektus.

Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėms 
(AKR) bei užjūrio šalims ir teritorijoms (UŠT) EIB skoli
na pagal Kotonu susitarimą, apibrėžiantį ES santykius 

Skatiname 
tvarų augimą už ES ribų

su šio regiono šalimis partnerėmis. Paskutinį kartą šis 
susitarimas buvo atnaujintas 2010 m. Pagal šį doku
mentą finansavimas teikiamas iš ES valstybių narių 
biudžetų per Europos plėtros fondą ir iš EIB nuosavų 
išteklių.

EIB, kaip ES bankas, yra natūralus Europos Komisijos 
ir Europos išorės veiksmų tarnybos partneris finan
suojant projektus, kuriais remiami ES politikos tikslai 
už Sąjungos ribų. Banko finansuojami projektai duo
da apčiuopiamus rezultatus, darančius poveikį kas
dieniam žmonių gyvenimui.

Lėšos ir patirtis ES narystės siekiančioms 
šalims

Paskolos ES narystės siekiančioms šalims yra svarbi 
priemonė, galinti joms padėti įgyvendinti savo tiks
lą tapti ES narėmis. Sąjungos plėtrai reikia investicijų, 
kad šios šalys galėtų prisitaikyti prie Europos ekono
minio ir socialinio modelio ir ES standartų. 2012  m. 
narystės Sąjungoje siekiančioms šalims suteikta 
3,1 mlrd. EUR paskolų. Kroatijai, kuri įstos į ES 2013 m. 
liepos mėn., jau paskolinta 300 mln. EUR.

2012 m. pasinaudojant Vakarų Balkanų investicijų sis
tema buvo remiamos MVĮ, su klimato kaita susijusios 
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iniciatyvos ir kitos prioritetinės sritys. Ši bendra inicia
tyva, kurią 2009 m. sukūrė Europos Komisija, EIB, ERPB 
ir Europos Tarybos Vystymo bankas, suteikia galimybę 
sutelkti dotacijų išteklius paskoloms prioritetiniams inf
rastruktūros projektams Vakarų Balkanuose finansuoti. 
Iki 2012  m. pabaigos buvo suteikta 279  mln.  EUR ver
tės dotacijų 138 projektams, kuriems finansuoti pa
pildomai pritraukta daugiau kaip 7,7  mlrd.  EUR pa
skolų investicijoms iš tarptautinių finansų įstaigų, iš jų 
2,3 mlrd. EUR jau paskirta.  

Parama rytinėms ir pietinėms ES 
kaimynėms

Pagrindinis Banko prioritetas yra tvaraus augimo užtik
rinimas ir darbo vietų kūrimas pietinėse Viduržemio jū
ros regiono šalyse (Alžyre, Egipte, Gazos ruože / Vakarų 
Krante, Izraelyje, Jordane, Libane, Maroke, Tunise, ne
trukus ir Libijoje). Jau dabar EIB yra didžiausia regione 

viešoji finansų įstaiga, atliekanti svarbų vaidme
nį vadinamosios Dovilio partnerystės, sukurtos po 
Arabų pavasario įvykių demokratinei ir ekonomi
nei pertvarkai finansuoti, veikloje. 2012 m. EIB pa
sirašė beveik 1,7 mlrd. EUR vertės paskolų Vidurže
mio jūros šalių privačiojo sektoriaus plėtrai remti 
ir svarbių infrastruktūros projektų įgyvendinimui 
spartinti.

ES nusprendus taikyti sankcijas Sirijos režimui, 
2012 m. EIB šiai šaliai neteikė nei paskolų, nei tech
ninės pagalbos.

Rytinėse kaimyninėse šalyse (Armėnijoje, Azerbai
džane, Gruzijoje, Moldovoje, Rusijoje ir Ukrainoje) 
EIB, 2012 m. suteikęs daugiau kaip 900 mln. EUR pa
skolų, labiausiai rėmė smulkųjį verslą ir strateginius 
infrastruktūros projektus. Banko Rytų partnerystės 
priemone papildomai finansuojamos paskolos, pa
dedančios panaudoti ES investicijas regione, ypač 
kai projektus vykdo Europos Sąjungos įmonės.

Suteikęs 300 mln. EUR paramą, EIB remia 
pirmosios saulės energijos projektą Šiaurės 

Afrikoje. Kvarzazato (Marokas) saulės 
energijos kompleksas gamins elektrą 
daugiau kaip pusei milijono žmonių.
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Skatiname 
tvarų augimą už ES ribų

Kampalos vandens projektui 
įgyvendinti EIB suvienijo 
pastangas su partneriais 

pagal tarpusavio pasitikėjimo 
iniciatyvą, kad 2,5 mln. 

gyventojų turinti Ugandos 
sostinė turėtų vandenvalos 

įrenginius ir geriamojo vandens 
paskirstymo sistemą, o švarus 

ir saugus geriamasis vanduo 
pasiektų dar 400 000 žmonių.

Bendradarbiavimas su kitais partneriais

Banko veikloje bendradarbiavimas yra labai svarbus, 
ypač vykdant veiklą už Sąjungos ribų. Siekiant ge
resnių rezultatų įgyvendinant projektus, ES dotacijos 
vis dažniau derinamos su EIB paskolomis. Be to, Ban
kas aktyviai dalyvauja ES išorės bendradarbiavimo ir 
plėtros platformos (angl. EU Platform for External Co-
operation and Development), įkurtos siekiant toliau 
didinti ES išorės bendradarbiavimo veiklos poveikį, 
veikloje. Tai padės didinti ribotus finansinius išteklius 
ES šalių partnerių naudai ir plėtros veiksmingumą.

EIB ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas 
(ERPB) nuolat bendradarbiauja bendrai finansuoda
mi projektus rytinėse kaimyninėse šalyse. Nuo šiol 
bus bendradarbiaujama ir vykdant veiklą pietinėse 
Viduržemio jūros regiono šalyse. Be to, 2012 m. EIB 
pasirašė susitarimo memorandumą dėl bendradar
biavimo su Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos 
Komisija ir ERPB įgyvendinant projektus pagal ES ir 
Rusijos partnerystę modernizavimui ir taip sustiprino 
bendradarbiavimą šiame regione.

EIB dirba kartu su Prancūzijos plėtros agentūra 
(pranc. Agence Française de Développement) ir Vokie
tijos valstybiniu banku Kreditanstalt für Wiederaufbau 

pagal tarpusavio pasitikėjimo iniciatyvą, pagal kurią 
viena iš dalyvaujančių įstaigų įgaliojama atlikti ben
drai finansuojamo projekto vertinimą. Taip mažina
mos projekto iniciatorių administracinės išlaidos ir 
sandorio sąnaudos. 2012 m. buvo sėkmingai baigtas 
bandomasis etapas, kuriame dalyvavo 14 bendrai fi
nansuojamų projektų Užsachario Afrikoje ir Artimuo
siuose Rytuose / Šiaurės Afrikoje, o veiklos gairės pa
sirašytos 2013  m. pradžioje. Tarpusavio pasitikėjimo 
iniciatyva didina finansavimo įgyvendinant ES poli
tiką veiksmingumą ir užtikrina didesnį ES investicijų 
matomumą.

Rezultatų vertinimas siekiant tikslingo 
poveikio

EIB numato ataskaitose išsamiau atskleisti savo veik
los poveikį ir atidžiau ją stebėti už ES ribų. 2012  m. 
Bankas pradėjo savo naujos rezultatų vertinimo sis
temos, naudojamos Banko veiklos poveikiui vertinti 
atsižvelgiant į stebimus nustatyto tikslo standartinius 
rodiklius, bandomąjį etapą. Sistema vertins ne tik 
energijos vartojimo efektyvumą, CO2 pėdsaką, povei
kį aplinkai ir visuomenei, bet ir finansuojamų projek
tų poveikį užimtumui ir fiskaliniams rezultatams bei 
įmonių valdymui privačiajame sektoriuje.



E IB finansiškai yra autonomiškas. Jo kapitalą pa
sirašė 27 ES valstybės narės – Banko akcininkės. 
Kiekvienos valstybės narės dalis EIB kapitale ap

skaičiuojama pagal jos ekonominį svorį stojimo į ES 
metu. 2012  m. EIB akcininkės priėmė istorinį spren
dimą 10  mlrd.  EUR – praktiškai du kartus – didinti 
įmokėtąjį EIB kapitalą. Per trejus metus bus galima 
iki 60  mlrd.  EUR papildomai finansuoti ekonomiš
kai perspektyvius projektus. Dėl to 2013–2015  m. 
bendra EIB suteiktų paskolų vertė padidės maždaug 
200 mlrd. EUR, o suderintą ES atsaką į krizę papildys 
investicijų elementas.

EIB finansinę galią užtikrina puiki turto kokybė, pa
tikimas valdymas, riziką ribojanti skolinimo politi

Solidus  
finansinis partneris

ka, ilgalaikis pelningumas ir stiprus likvidumas. Šie 
veiksniai kartu Bankui suteikia galimybę ir toliau nau
dotis puikų AAA kredito reitingą turinčio emitento 
pranašumu. 

2012 m. pabaigos sąskaitos dar prieš būsimą grynų
jų pinigų kapitalo injekciją rodė, kad gerokai padidė
jo Banko kapitalo pakankamumo rodiklis, t. y. Banko 
kapitalo ir jo turto santykis, 2012  m. pabaigoje bu
vęs 23 %. Metų pabaigoje blogų paskolų dalis buvo 
beveik nulinė (0,3  % viso paskolų portfelio), o tur
to kokybė puiki. Metinis grynasis pelnas išaugo iki 
2,7 mlrd. EUR – šis padidėjimas rodo pastaraisiais me
tais buvusį rekordinį skolinimo lygį.

Jau daugiau kaip 50 metų EIB 
yra patikimas finansinis 

partneris įgyvendinant ES 
tikslus. Neramiais laikais Bankas 

yra stabilumo šaltinis. 2012 m. jo 
akcininkės nutarė didinti EIB 

kapitalą, kad būtų galima didinti 
investicijas, kuriomis būtų 

kuriamos darbo vietos ir būtų 
prisidedama prie Europos 

ekonomikos augimo.
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N audodamasis savo finansiniu pajėgumu, Ban
kas gali leisti emisijas labai patraukliomis są
lygomis. Kadangi Bankas nesiekia vien didinti 

pelną, šiomis patraukliomis sąlygomis pritrauktomis 
lėšomis daugiausia naudojasi Banko paskolas gau
nantys klientai. Nepaisant svyravimų rinkose, kurios 
didelėje Europos dalyje patyrė neigiamą ekonominių 
sąlygų poveikį, 2012  m. tarptautinėse kapitalo rin
kose Bankas pritraukė 71,3  mlrd.  EUR (įskaitant dalį 
2013 m. išankstinio finansavimo lėšų). 

Didžiausias pasaulyje  
viršvalstybinis emitentas

Bankas yra didžiausias pasaulyje 
daugiafunkcis emitentas ir 

kreditorius. 2012 m. 
tarptautinėse kapitalo rinkose 

jis pritraukė 71 mlrd. EUR.
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Trumpai apie finansus

EIB obligacijų emisijų 
pasiskirstymas pagal regionus

	 Europa
	 Azija
	 Artimieji Rytai ir Afrika
	 Šiaurės ir Pietų Amerika

57%34%

5% 4%



EIB valdymo organai

Valdytojų tarybą sudaro visų 27 valstybių narių pa
skirti ministrai, dažniausiai finansų ministrai.

Ji nustato bendrąsias skolinimo politikos gaires, tvir
tina metinę finansinę atskaitomybę ir balansą, priima 
sprendimus dėl Banko dalyvavimo finansuojant ope
racijas ES nepriklausančiose valstybėse ir dėl kapitalo 
didinimo. Be to, Valdytojų taryba skiria Direktorių val
dybos, Valdymo komiteto ir Audito komiteto narius. 
Valdytojų taryba posėdžiauja vieną kartą per metus.

Nuo 2012 m. sausio mėn. EIB pirmininkas yra Werner 
Hoyer. Nuo Banko įsteigimo 1958  m. jis yra septin
tasis EIB pirmininkas. Prieš tapdamas EIB pirmininku 
Werner Hoyer buvo Vokietijos užsienio reikalų minis
terijos valstybės ministras, atsakingas už Europos po
litiką, ir Vokietijos parlamento narys.

Direktorių valdyba turi išimtinę teisę priimti spren
dimus dėl finansavimo, ypač dėl paskolų ir garantijų 
suteikimo bei Banko emisijų išleidimo. 

Valdyba rūpinasi tinkamu vadovavimu Bankui ir užti
krina, kad Bankas būtų valdomas vadovaujantis Su
tarčių ir Banko statuto nuostatomis bei Valdytojų ta
rybos parengtais bendraisiais nurodymais. Direktorių 
valdybos nariai skiriami penkeriems metams, jie atsa
kingi tik Bankui. 

Direktorių valdybą sudaro 28 direktoriai: po vieną pa
siūlo kiekviena valstybė narė ir vieną – Europos Ko
misija. Taip pat yra 18 pakaitinių direktorių, tai reiškia, 
kad kai kurie atstovauja kelių valstybių grupei. Be to, 
siekdama plėsti Direktorių valdybos narių profesines 
kai kurių sričių žinias, Valdyba gali pasirinkti balsavi
mo teisės neturinčių ekspertų grupę iš ne daugiau 
kaip šešių asmenų (trijų narių ir trijų pakaitinių), ku
rie dalyvauja Valdybos posėdžiuose su patariamojo 
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balso teise. Išskyrus atvejus, kai Statute yra nustaty
ta kitaip, Direktorių valdyba sprendimus priima ne 
mažiau kaip vienu trečdaliu balsavimo teisę turinčių 
narių balsų, atstovaujančių ne mažiau kaip 50 % pasi
rašytojo kapitalo. Direktorių valdyba posėdžiauja de
šimt kartų per metus.

Valdymo komitetas yra Banko nuolatinis kolegi
alus vykdomosios valdžios organas. Jo devyni na
riai yra pavaldūs pirmininkui ir prižiūrimi Direktorių 
valdybos. 

Valdymo komitetas yra atsakingas už Banko einamą
ją veiklą, rengia Direktorių valdybos sprendimus ir 
užtikrina šių sprendimų įgyvendinimą. Jo nariai ski
riami šešeriems metams ir atsiskaito tik Bankui. Jie 
gali būti paskirti ir kitai kadencijai. Valdymo komite
tas posėdžiauja kiekvieną savaitę, posėdžiams pir
mininkauja Direktorių valdybos pirmininkas. Banko 
statute nustatyta, kad Banko pirmininkas yra ir Di

rektorių valdybos pirmininkas. Keturioms didžiau
sioms akcininkėms – Prancūzijai, Vokietijai, Italijai ir 
Jungtinei Karalystei – Valdymo komitete atstovauja
ma visą laiką. 

Audito komitetas yra nepriklausomas organas, atsi
skaitantis tiesiogiai Valdytojų tarybai. Jis atlieka Ban
ko finansinės atskaitomybės auditą ir tikrina, ar jo 
veikla atitinka geriausios bankų veiklos pavyzdžius. 
Jį sudaro šeši nariai, skiriami vienai šešerių metų 
kadencijai.

Audito komitetas įvertina, ar tinkamai buvo vykdo
mos Banko operacijos ir ar deramai tvarkomi aps
kaitos dokumentai. Direktorių valdybai tvirtinant fi
nansinę atskaitomybę, Audito komitetas teikia savo 
ataskaitą apie atliktą auditą. Audito komiteto pa
rengta praėjusių metų darbo ataskaita teikiama Val
dytojų tarybai kartu su Direktorių valdybos metine 
ataskaita. 

Valdymo komiteto nariai (iš kairės į dešinę): Simon Brooks, Anton Rop, Mihai Tanasescu, Pim van Ballekom,  
Wilhelm Molterer, Magdalena Álvarez Arza, Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive ir Werner Hoyer.
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EIB yra vienintelis viešasis bankas, išskirtinai priklausantis tik 
27 valstybėms narėms. Būdamas ES šeimos dalis, jis prisideda 
prie ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ir visa savo 

veikla padeda gyvendinti Sąjungos politikos tikslus.
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Maketavo: EIB dizaino grupė

Spausdino Jouve spaustuvė ant MagnoSatin popieriaus augaliniais aliejiniais dažais. Pagal Miškų valdymo tarybos (angl. 
Forest Stewardship Council) taisykles sertifikuoto popieriaus sudėtyje yra 100 % grynojo pluošto, kurio bent 50 %  yra iš 
gerai tvarkomų miškų.
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