2006 m. metinė ataskaita

I tomas

Veiklos ataskaita

EIB grupės 2006 m. metinę ataskaitą sudaro trys atskiri tomai:
➾V
 eiklos ataskaita, kurioje apibendrinama EIB grupės veikla per praėjusius metus ir apžvelgiamos ateities perspektyvos;
➾ F inansinė ataskaita, kurioje pateikiamos EIB grupės, EIB, Kotonu investicinės priemonės, EVIPP Patikos fondo ir EIF finansinė atskaitomybė kartu su atitinkamais aiškinamaisiais priedais;
➾ S tatistinė ataskaita, kurioje pateikiamas 2006 m. EIB finansuotų projektų ir skolos emisijų sąrašas bei EIF projektų sąrašas. Joje taip pat pateikiamos suvestinės lentelės už
ataskaitinius metus ir praėjusius penkerius metus.
Kartu su šiuo leidiniu pateiktame kompaktiniame diske skaitytojai ras visuose trijuose tomuose pateiktą informaciją, o taip pat elektroninę šių tomų versiją įvairiomis kalbomis, į
kurias jie buvo išversti.
Metinė ataskaita taip pat skelbiama Banko interneto svetainėje adresu www.eib.org/report
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EIB grupė: pagrindiniai duomenys
Europos investicijų bankas
Veikla 2006 m.

(mln. EUR)

Pasirašytos paskolų sutartys
Europos Sąjunga
Valstybės partnerės

45 761
39 850
5 911

Patvirtintos paskolos
Europos Sąjunga
Valstybės partnerės

53 371
45 559
7 811

Išmokėtos paskolos
Iš Banko išteklių
Iš biudžeto išteklių

36 802
36 535
267

Pritrauktos lėšos (iki apsikeitimo sandorių)
Bendrijos valiutomis
Ne Bendrijos valiutomis

48 050(1)
26 535
21 515

Padėtis 2006.12.31.
Įsipareigojimai
Paskolos iš Banko išteklių
Suteiktos garantijos
Finansavimas iš biudžeto išteklių
Trumpalaikės, vidutinės ir ilgalaikės trukmės obligacijų emisijos
Nuosavosios lėšos
Balansas iš viso
Metų pelnas
Pasirašytasis kapitalas
iš jo įmokėtas ir įmokėtinas

310 911
68
1 982
246 576
31 172
289 158
2 566
163 654
8 183

Europos investicijų fondas
Veikla 2006 m.
Pasirašyti sandoriai
Rizikos kapitalas (34 fondai)
Garantijos (54 operacijos)

2 728
688(2)
2 040

Padėtis 2006.12.31.
1) Lėšos, pritrauktos pagal
įgaliojimą leisti tarptautines
emisijas 2006 m, įskaitant
2,9 mlrd. EUR gautų jau 2005 m.
2) Be šių, dar yra NEOTEC ir Dahlia
fondų fondai; jiems numatytos
kitos programos, kurioms EIF
skiria atitinkamai 50 mln. EUR
ir 75 mln. EUR (RKM ir EIF).

Portfelis
Rizikos kapitalas (244 fondai)
Garantijos (188 operacijos)
Nuosavosios lėšos
Balansas iš viso
Metų pelnas
Pasirašytasis kapitalas
iš jo įmokėtas

14 910
3 774(2)
11 136
694
771
49
2 000
400
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TURTAS
1.	Grynieji pinigai kasoje, centrinių bankų ir bankų pašto
skyriuose esančiose einamosiose sąskaitose . .................................
2.	Iždo vekseliai, kuriuos superka
centriniai bankai .......................................................................................................................................
3.

Paskolos ir avansai kredito įstaigoms
a) išmokami pagal pareikalavimą ................................................................................
b) kitos paskolos ir avansai ......................................................................................................
c) paskolos .............................................................................................................................................................

2006.12.31.
14 676

Paskolos ir avansai klientams
a) paskolos .............................................................................................................................................................
b) specialieji atidėjiniai . ..................................................................................................................

1.	Sumos, mokėtinos kredito įstaigoms
a) terminuotos su nustatytu grąžinimo terminu arba
įspėjimo laikotarpiu ..............................................................................................................................

2.
165 224
14 598 326
115 846 949

Skolos vertybiniai popieriai, patvirtinti skolos lakštais
a) emituojami skolos vertybiniai popieriai .................................................
b) kiti .................................................................................................................................................................................

3.

141 866 003
- 82 417

719 292
10 572 110

Kiti įsipareigojimai
a) įvairūs kreditoriai ...............................................................................................................................
b) įvairūs įsipareigojimai ..............................................................................................................
c) neigiamos atkuriamosios vertės . ..........................................................................

Akcijos ir kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai .............

1 671 533

7.

Nematerialusis turtas . ....................................................................................................................

5 131

8.	Pastatai, baldai ir įranga ............................................................................................................

219 884

9.

Kitas turtas
a) įvairūs skolininkai .............................................................................................................................
b) teigiamos atkuriamosios vertės ............................................................................

4.

Sukauptos sąnaudos ir atidėtos pajamos

5.

Atidėjiniai
a) darbuotojų pensijoms .............................................................................................................

10.	Pasirašytasis kapitalas ir gautini rezervai, pareikalauti
įmokėti, bet dar neįmokėti . .................................................................................................

1 444 700

11. Išankstiniai mokėjimai ir sukauptos pajamos ................................

80 726

869 174

6.

271 225 112

Kapitalas
– Pasirašytasis ...................................................................................................................................................
– Nepareikalautas įmokėti ........................................................................................................

163 653 737
-155 471 050
8 182 687

7.

Konsoliduoti rezervai
a) rezervų fondas .......................................................................................................................................
b) papildomi rezervai .........................................................................................................................

16 365 374
2 511 342
18 876 716

8.

Lėšos, paskirtos struktūrinei finansinei priemonei

1 250 000

9.

Lėšos, paskirtos rizikos kapitalo operacijoms

1 663 824

11. Finansinių metų pelnas:
Prieš asignavimus iš bendrosios bankinės rizikos fondo
Asignavimai metams iš bendrosios bankinės rizikos fondo
Paskirstytinas pelnas
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO
304 432 951

344 285

VISI ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Bendros bankinės rizikos fondas po asignavimų

TURTO IŠ VISO

1 483 201
39 739
15 437 071

869 174

293 211
14 315 907
14 609 118

251 742 473
1 090 202

16 960 011

11 291 402
6.

218 967

252 832 675

141 783 586
5.	Skolos vertybiniai popieriai, įskaitant pastovių pajamų
vertybinius popierius
a) Von öffentlichen Emittenten ........................................................................................
b) Von anderen Emittenten ....................................................................................................

2006.12.31.

218 967

2 701 696

130 610 499
4.

ĮSIPAREIGOJIMAI

ĮSIPAREIGOJIMŲ IR NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO

0
2 259 612
975 000
3 234 612
33 207 839
304 432 951
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Pirmininko žodis
2006 m., 50-ečio išvakarėse, Europos investicijų
banko (EIB) veikla buvo grindžiama naująja Valdytojų tarybos prieš metus priimta strategija. Šioje
naujojoje strategijoje daugiausia dėmesio skiriama
trims tikslams: stiprinti EIB operacijų poveikį, Europos Sąjungoje finansinę paramą teikti pagal šešis
Europos prioritetus, lėšas už Europos Sąjungos
ribų skirti atsižvelgiant į Europos Sąjungos išorės
politiką.
2006 m. Europos investicijų bankas paskolino
45,8 mlrd. EUR. Tuometinių ES-25 valstybių narių
finansavimo veikla sudarė 87 % Banko finansinių
operacijų, kurių vertė – 39,8 mlrd. EUR. Europos
investicijų fondas (EIF), specializuotas EIB grupės
rizikos kapitalo padalinys ir mažų bei vidutinių
įmonių garantijų teikėjas, į rizikos kapitalo fondus
investavo beveik 700 mln. EUR, o bankų bei finansinių įstaigų paskolų MVĮ portfeliams suteikė garantijų už 2 mlrd. EUR. Veiklai finansuoti EIB iš viso
pritraukė 48 mlrd. EUR, tarptautinėse kapitalo rinkose išleidęs daugiau nei 300 obligacijų emisijų,
denominuotų 24 valiutomis.

Poveikio stiprinimas
Banko operacijų poveikis labiausiai stiprinamas
spartinant bendradarbiavimą su kitomis viešosiomis ir privačiosiomis institucijomis, kad būtų naudojama sinergija, susiformuojanti telkiant ekspertų
pagalbą ir dalijantis jų patirtimi bei derinant subsidijas su paskolų lėšomis. Šiuo atžvilgiu Europos
Komisija, kaip subsidijų teikimo specialistė, yra tikra
EIB partnerė. 2006 m. buvo pradėtos trys naujos iniciatyvos, kad padedant EIB būtų galima geriau pasinaudoti Europos Komisijos valdomais struktūriniais
fondais, kurių lėšos 2007–2013 metams buvo gerokai padidintos – iki 308 mlrd. EUR. Dėl šios priežasties dalį struktūrinių fondų lėšų bus galima skirti
finansų inžinerijai, naudojamai teikiant paramą MVĮ
ir mikroįmonėms (JEREMIE) arba vykdant miestų
socialinę plėtrą (JESSICA). Pagal trečiąją iniciatyvą
(JASPERS), kurią finansuoja Komisija, EIB grupė ir

ERPB, yra siūloma nemokama techninė pagalba
atrenkant ir įgyvendinant infrastruktūros projektus,
kurie gali būti finansuojami iš struktūrinių fondų.
Be to, EIB ir Komisija dėjo bendras pastangas, kad
būtų skatinamos inovacijos, moksliniai tyrimai bei
technologijų plėtra. Taikant naujas finansines priemones sudaromos sąlygos geriau dalytis rizika
ir telkti papildomą viešojo ar privačiojo sektorių
kapitalą. EIF savo ruožtu pagal Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programą 2007–
2013 m. bus atsakingas už lengvesnių finansavimo
sąlygų sudarymą, visų pirma veiklą pradedančioms
MVĮ.

Šeši prioritetai Europos Sąjungoje
EIB grupė, atrinkdama finansuotinus projektus
Europos Sąjungoje, siekia veiksmingai prisidėti
prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo, taip
pat šiems projektams pritraukti lėšų iš kitų šaltinių. Dėl tokio Valdytojų tarybos nustatyto tikslo,
kurį įgyvendinant pirmiausia dėmesys skiriamas
ne projektų skaičiui, o jų kokybei, šiek tiek sumažėjo 2006 m. paskolintos sumos dydis (39,8 mlrd.
EUR palyginti su 42 mlrd. EUR 2005 m.). Apskritai
EIB grupė paskaičiavo, kad 2006 m. skolindama ji iš
viso parėmė investicijų už 120 mlrd. EUR, kurių du
trečdaliai buvo skirti Europos Sąjungos mažiausiai
išsivysčiusioms vietovėms. Vykdydama stabilesnę
skolinimo veiklą ir nedaug didindama darbuotojų
skaičių EIB grupė pirmiausia kuria pridėtinę vertę,
daugiausia dėmesio skirdama sudėtingesniems
projektams ir naujoviškesniems finansiniams produktams. Tokiais veiksmais ji vykdo įsipareigojimą
remti investicijas visose 27 valstybėse narėse, nors
vertinant santykiniais dydžiais daugiausia paramos
bus skiriama naujosioms valstybėms narėms.
Šeši ES prioritetai, kuriuos EIB ėmėsi finansuoti
ES viduje 2006 m. buvo: ekonominė ir socialinė
sanglauda, parama inovacijoms, transeuropiniai
transporto tinklai (TEN), aplinką tausojanti plėtra,
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parama MVĮ, tausus, konkurencingas ir patikimas
energijos tiekimas. Kiekvienas prioritetas atskirai
išsamiai aprašomas šios Veiklos ataskaitos pirmojoje dalyje, o visą EIB paskolų sąrašą galima rasti
atskirai skelbiamoje Statistikos ataskaitoje.

Parama Europos Sąjungos išorės politikai
Už Europos Sąjungos ribų EIB prisideda prie ES
vykdomos paramos ir bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis politikos įgyvendindamas finansinius jos aspektus. Šios šalys skirstomos į tris dideles
grupes: šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės, ES pietinės ir rytinės kaimynės bei Afrikos, Karibų baseino, Ramiojo vandenyno, Azijos ir
Lotynų Amerikos šalys partnerės. Kiekvienoje iš šių
grupių EIB turi tam tikrą vaidmenį, aprašytą atitinkamuose šios Veiklos ataskaitos skyriuose.
2006 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba
pripažino EIB veiksmų už ES ribų svarbą, Bankui
suteikdama naujus mandatus užsienio valstybėse,
pagal kuriuos 2007–2013 m. laikotarpiu EIB iš viso
gali paskolinti 27,8 mlrd. EUR, t. y. trečdaliu daugiau
palyginti su ankstesne pagal suteiktus mandatus
leistina paskolų suma. Pagrindiniai šiais mandatais
siekiami uždaviniai – pasirengti būsimųjų valstybių
narių stojimo procesui ir remti Europos Sąjungos
kaimynystės politiką. Naujieji mandatai AKR šalių
atžvilgiu įsigalios 2008 m.

Geras valdymas
Naujos iniciatyvos ir nauji finansiniai produktai
Europos Sąjungoje, naujieji mandatai už ES ribų –
visi šie pokyčiai rodo, kad po 49 veiklos metų EIB
tebėra moderni ir dinamiška finansų institucija. Kurdamas valdymo metodus Bankas taip pat remiasi
geriausia tarptautine patirtimi. Pastaraisiais metais
buvo imtasi įvairių priemonių kontrolės funkcijas atliekančių padalinių veiklai tobulinti, skaidru-

mui didinti ir santykiams su pilietine visuomene
gerinti. Banko socialinė atsakomybė tapo nuolatiniu rūpesčiu, būtent todėl ateity šioje srityje numatoma imtis papildomų tobulinimo veiksmų. Banko
valdymas analizuojamas antrojoje šios Veiklos ata
skaitos dalyje, taip pat ir Banko socialinės atsakomybės ataskaitoje, kurią kiekvieną besidomintįjį šiuo
Banko veiklos aspektu kviečiu skaityti drauge su šia
ataskaita.

Philippe Maystadt
Europos investicijų banko grupės pirmininkas



EIB grupė

EIB grupė



2006 m. veiklos ataskaita

2007–2009 m. Banko veiklos planas
2005 m. buvo inicijuota nauja strateginė kryptis, kuri yra Europos investicijų banko (toliau – EIB,
Bankas) ekonominės veiklos plano pagrindas. Norėdamas įgyvendinti šią naująją strategiją Bankas turi būti pasirengęs skatinti potencialiai didelės pridėtinės vertės projektus, nors jie ir būtų
rizikingi. Išsamus trijų metų (2007–2009 m.) ekonominės veiklos planas išdėstytas viešai skelbiamame dokumente „Banko veiklos planas“ (angl. Corporate Operational Plan). Europos Sąjungoje
(ES) yra išskiriami šeši prioritetai: ekonominė ir socialinė sanglauda išsiplėtusioje ES, parama inovacijoms, transeuropinių ir prieigos tinklų plėtra, aplinką tausojanti plėtra, parama mažoms ir
vidutinėms įmonėms bei tausi, konkurencinga ir patikima energetika.

ES ir EIB išteklių bei specialistų kompetencijos
derinimas
Europoje buvo patikslinti skolinimo prioritetai, kad
atsispindėtų 2007–2013 m. finansinėse perspektyvose numatyti ES politikos pokyčiai ir su jais susiję
nauji bendro finansavimo ES biudžeto lėšomis ir
EIB paskolomis mechanizmai bei naujos iniciatyvos,
kurių dalyviai yra Bankas, Komisija ir valstybės narės.
2006 m. įgyvendintos tam tikros naujos veiklos iniciatyvos, kuriomis bus daromas pagrindinis poveikis
Banko operacijoms ateityje jam veikiant kaip skolintojui, teikiant konsultavimo paslaugas bei valdant ES
lėšas ir programas.
2006 m. imtasi trijų iniciatyvų, trijų „J“: JASPERS, JEREMIE ir JESSICA. Įgyvendinant kiekvieną iš šių iniciatyvų savaip naudojama sinergija, susiformuojanti
telkiant ekspertų pagalbą ir derinant subsidijas su
paskolų lėšomis. Be to, kiekviena jų padeda gerinti
EIB klientams siūlomų paslaugų kokybę ir veiksmingumą.
➾ JASPERS (angl. Joint Assistance to Support Projects in the European Regions – Bendra pagalba
projektams Europos regionuose remti) – tai techninės pagalbos programa, kuri padės identifikuoti ir rengti didelės apimties projektus, kuriuos
būtų galima finansuoti iš struktūrinių fondų. Siekiant kiek galima daugiau pasinaudoti didelėmis
subsidijomis iš struktūrinių ir sanglaudos fondų
2007–2013 m., dvylikai naujųjų valstybių narių

aukštos kokybės projektus padės rengti stipri
grupė, kuriai bus vadovaujama iš Banko pagrindinės būstinės Liuksemburge, padedant vietos
atstovams ir ekspertams, įsikūrusiems Varšuvos,
Vienos ir Bukarešto regioniniuose biuruose. Be
Europos Komisijos samdomų ir apmokamų ekspertų, konsultacijas teiks, koordinavimą užtikrins,
projekto struktūras rengs ir atnaujins, trikdžius ir
trūkumus šalins bei problemas nustatys EIB bei
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB)
paskirti darbuotojai. Jau pradėti rengti projektai,
kuriems įgyvendinti prireiks daugiau nei 25 mlrd.
EUR investicijų.
➾ JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro
to Medium Enterprises – Bendros Europos lėšos
mikroįmonėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms)
– tai bendra EIB grupės ir Europos Komisijos inicia
tyva, skirta padėti mažoms įmonėms lengviau
gauti finansavimą, įskaitant lėšas veiklos pradžiai
ir mikrokreditus. Pasinaudodamos JEREMIE iniciatyva dalį joms numatytų struktūrinių fondų lėšų
valstybės narės ir regionai gali skirti specialiai
mikroįmonėms ir mažoms įmonėms sukurtoms
finansinėms priemonėms įsigyti. Šiuos išteklius
valdys Europos investicijų fondas (EIF), jam talkins
ir jį rems Bankas bei kiti skolintojai, o jais naudotis
galės rizikos kapitalo bei mažų ir vidutinių įmonių
(MVĮ) finansavimo ir mikrofinansavimo srityse veikiančios finansų įstaigos.
➾ JESSICA (angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Bendra Europos
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parama tvarioms investicijoms į miestų teritorijas)
– tai Europos Komisijos politikos įgyvendinimo iniciatyva, kurią remia EIB ir kurią taikant dalyvauja
Europos Tarybos plėtros bankas. ES regioninės
politikos srityje įgyvendinant iniciatyvą JESSICA
investicijoms į tausojantį miestų atnaujinimą
remti yra naudojamos finansų inžinerijos priemonės. Valstybės narės gali dalį iš struktūrinių fondų
joms skirtų lėšų investuoti į miestų plėtros fondus,
kurie daugiausia dėmesio skirs pajamų duodančioms miestų programoms. Numatyta, kad svarbiausias vaidmuo teks Bankui, nes jis gali iš dalies
finansuoti šias programas, be to, valstybių narių
institucijos gali tiesiogiai paskirti jį JESSICA lėšas
kontroliuojančio fondo valdytoju.

Rizikos pasidalijimas skatinant naująją Banko
strategiją
Buvo sukurtos dvi finansinės priemonės, kurias
įgyvendinant derinamos ES biudžeto ir EIB paskolų
lėšos. Taikant Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę (angl. Risk Sharing Finance Facility), daugiausia skirtą privačiojo sektoriaus investicijoms
į mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, bendros
ES biudžeto ir EIB rezervų lėšos bus naudojamos
paskolų rizikai dengti, kai paskolos suteikiamos
žemesnio investicinio reitingo projektams bei jų
iniciatoriams, investuojantiems į Europos ekonomikai būtinas technologijas. Be to, taikant Paskolų
garantijų priemonę transeuropiniams transporto
tinklams (angl. Loan Guarantee Instrument for TENs
Transport) ES biudžeto lėšos ir EIB rezervai bus
naudojami garantijoms dėl pajamų rizikos ribotą
laiką teikti, jei nutiesus transeuropinius tinklus
lėtai didėtų transporto srautai. Šiomis naujomis ES
ir EIB priemonėmis yra papildomi kiti inovaciniai
produktai, sukurti bendradarbiaujant su komercinių bankų sektoriumi.

Energetika tampa svarbiu prioritetu
Energetika tapo pagrindiniu ES politinės darbotvarkės klausimu, o Bankas ją įtraukė į 2007–2009 m.
Banko veiklos planą kaip vieną prioritetinių tikslų.
EIB skolinimas energetikos sektoriuje nėra naujiena,
tačiau kai šiam sektoriui suteikiama prioritetinė
reikšmė, jam reikia skirti daugiau aukštos kvalifikacijos darbuotojų bei finansinių išteklių.
Naujas trijų lygiavertės svarbos dalių prioritetinis tikslas buvo įvardytas kaip „tausi, konkurencinga ir patikima energetika“. Atsižvelgiant į ES politikos kryptis
buvo apibrėžtos penkios EIB skolinimo sritys: atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas,
moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos energetikos
srityje, tiekimo ES viduje (įskaitant transeuropinius
energetikos tinklus) patikimumas ir diversifikacija
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bei išorės energijos tiekimas (įskaitant vamzdynus ir
suskystintųjų gamtinių dujų terminalus).

Patvirtintos, pasirašytos, išmokėtos paskolos
(2002-2006 m.)

2007–2009 m. Banko veiklos plane taip pat nustatomi kiekybiniai tikslai: kasmet visose penkiose srityse tiek ES viduje, tiek už jos ribų iš viso pasirašyti
paskolų už 4 mlrd. EUR. Antrinis tikslas – kasmet
skolinti 600–800 EUR atsinaujinančios energijos
projektams, 50 % lėšų skiriant elektros gamybai,
kurioje naudojamos atsinaujinančios energijos
technologijos.

mlrd.
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Prioritetai už ES ribų
Artimiausiais metais EIB savo veiklą už ES ribų
vykdys remdamasis keletu naujų mandatų. Tuo
tikslu buvo padidintos skolinamos lėšos. Palyginti
su 20,7 mlrd. EUR dydžio paskolų mandatais
2000–2006 m., 2007–2013 m. naudodamasis naujais
mandatais EIB gali skolinti iki 27,8 mlrd. EUR.

Narystės siekiančioms šalims ir šalims kandidatėms (Kroatijai, Turkijai ir Buvusiajai Jugoslavijos
Respublikai Makedonijai), taip pat potencialioms
šalims kandidatėms (Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Juodkalnijai, Serbijai ir Kosovui) numatyta paskolinti iki 8,7 mlrd. EUR pagal pasirengimo
narystei mandatą. Anksčiau pagal tokį mandatą
skolinimui buvo skirta 10,2 mlrd. EUR, bet skolinama suma teko dvylikai naujųjų valstybių narių,
kurios šiuo metu jau yra įstojusios į ES.

1

Išsamiau apie EIB veiklą pagal mandatą
ne ES šalyse žr. atitinkamuose šios Veiklos ataskaitos skyriuose..

Įgyvendinant ES kaimynystės politiką EIB paskolos yra kreipiamos į pietuose ir rytuose su Europa
besiribojančias šalis. ES kaimynystės šalims taikomą prioritetą aiškiai rodo tai, kad 2007–2013 m.
šios šalys galės pasinaudoti 12,4 mlrd. EUR, t. y.
didžiausiu iki šiol už ES ribų suteiktu mandatu.
Remdamasis šiuo mandatu EIB galės pasiekti
Viduržemio jūros šalyse partnerėse užsibrėžtus ambicingus tikslus (8,7 mlrd. EUR, palyginti
su 4,6 mlrd. EUR 2000–2006 m., neįtraukus Turki-

0

2002

2003

2004

2005

2006

Išmokėtos paskolos
Pasirašytos paskolų sutartys
Patvirtintos paskolos

joje suteiktų paskolų) ir kartu pradėti operacijas
Rytuose (Rusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Armėnijoje, Azerbaidžane ir Gruzijoje).
2007–2013 m. Azijoje ir Lotynų Amerikoje EIB
paskolins iki 3,8 mlrd. EUR. Pietų Afrikos Respublika galės gauti 900 mln. EUR, t. y. daugiau nei
anksčiau suteikti 825 mln. EUR. Afrikos, Karibų
baseino ir Ramiojo vandenyno šalims (AKR) taikomas 2000 m. 20 metų laikotarpiui pasirašytas Kotonu partnerystės susitarimas. Konkrečios
EIB skolinamos sumos nustatomos vėliau parengiamais finansiniais protokolais. Pagal dabartinį
protokolą 2 mlrd. EUR galima gauti taikant Investicinę priemonę, kuri yra valstybių narių įnašais
per Europos plėtros fondą finansuojamas atnaujinamas fondas, ir 1,7 mlrd. EUR – iš Banko nuosavųjų lėšų. Nuo 2008 m. Investicinė priemonė bus
papildyta dar 1,1 mlrd. EUR, o 2 mlrd. EUR bus
paskolinta iš nuosavųjų lėšų. Prie šios sumos reikėtų priskaičiuoti palūkanų subsidijoms ir techninei pagalbai skirtus 400 mln. EUR1.
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Tvarumas ir geras valdymas
Visoje Banko veikloje tvarusis vystymasis toliau
bus laikomas pagrindiniu reikalavimu ES viduje ir
už jos ribų. Su tvariuoju vystymusi paprastai siejami trys tikslai: aplinkos apsauga, socialinė lygybė
ir sanglauda bei ekonominė gerovė. Šie trys tikslai buvo dar kartą patvirtinti 2006 m. birželio
mėn. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime priimant Atnaujintą ES tvariojo vystymosi

strategiją (angl. Renewed EU Sustainable Development Strategy). Atsižvelgdamas į tai EIB tobulina
savo projektų identifikavimo, vertinimo ir stebėsenos priemones, siekdamas užtikrinti, kad vertinant projekto pridėtinę vertę būtų pakankamai ir
nuolat atsižvelgiama į tvarumą. Bankas toliau stip
rins savo gebėjimus tvariojo vystymosi srityje ir
atitinkamai informuos suinteresuotąsias šalis bei
plačiąją visuomenę. Čia verta pažymėti, kad šiuo
metu savo interneto svetainėje EIB tikslina tvariojo
vystymosi deklaraciją.

EIB Direktorių
valdyba kiekvienais
metais tvirtina
Banko veiklos planą
artimiausiems
trejiems metams

EIB grupė
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Subalansuota visos
Europos Sąjungos plėtra
Europos investicijų bankas visada buvo ir yra Bankas regionams, t. y. remiamoms sritims, kurios taip
pat gauna subsidijas iš struktūrinių fondų. 2006 m. neturtingiausioms ES teritorijoms2 atiteko daugiau nei du trečdaliai EIB paskolų. 2004 m. įstojus 12 naujų valstybių narių gerokai padidėjo mažiau
išvystytose ES dalyse gyvenančių Europos piliečių skaičius ir procentinė dalis. Be to, šiems Europos
regionams daugiausia dėmesio skiriama vykdant ES sanglaudos politiką, kurią reikės įgyvendinti
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.
2006 m.  ES-25 valstybių narių regionams buvo paskolinta 26,7 mlrd. EUR, o tai yra 67 % visos
paskolintos sumos. Pridėjus projektams Bulgarijoje ir Rumunijoje skirtus 739 mln. EUR, visa paskolinta suma ES-27 valstybių narių regionuose sudarytų 27,5 mlrd. EUR.

Bendri tikslai ir sektoriai
2006 m. Bankas daugiausia skolino mažiau išvystytų
regionų transporto ir telekomunikacijų (43 %), energe
tikos (14 %), vandens, nuotekų tvarkymo ir atliekų
(18 %) sektoriams.
Transporto sektoriuje EIB paskolino 320 mln. EUR
automagistralės M3 / M35 atkarpai tiesti. Automagistralė yra transeuropinių tinklų dalis, jungianti Vengrijos sostinę Budapeštą su mažiau išsivysčiusiais
rytiniais Vengrijos rajonais. Nutiesta automagistralė
labai svarbi Vengrijos rytinių dalių plėtrai ir jų integracijai į ES. Vengrijai įstojus į ES transporto srautai padidėjo, tad investicijos padės gerinti ir kelių saugumą.

Regionai, kuriuose BVP vienam gyventojui yra mažesnis nei 75 % ES vidurkio,
ir struktūrinius sunkumus patiriantys
regionai.

nybos projekte, parengtame kaip viešojo ir privačiojo
sektoriaus partnerystė (VPP), dalyvauja dešimt mokyklų: trys vidurinės mokyklos, penkios naujos pradinės
mokyklos (įskaitant vieną mokyklą, kurioje pamokos
vyksta gėlų kalba), viena pradinio ir vidurinio išsilavinimo mokykla ir nauja specialiųjų poreikių vaikų

ES regionų plėtra
2006 m. individualios paskolos: 20,2 mlrd. EUR
mln.

30 000
25 000

Pramonės ir paslaugų sektoriuje EIB bankui Hansapank Estijoje suteikė 25 mln. EUR, skirtų vidutinio
dydžio (iki 3000 darbuotojų) įmonių visose Baltijos valstybėse investicijoms finansuoti. EIB lėšas
Estijoje Hansapank skirstys pats, o Latvijoje ir
Lietuvoje – per savo pavaldžiuosius bankus. EIB
siekia įmonėms suteikti geresnes galimybes gauti
vidutinės trukmės ir ilgalaikį finansavimą. Baltijos
valstybėse banko paskolos tebėra svarbus įmonės finansavimo šaltinis, nes dažnai nėra įmanoma
išleisti naujų akcijų ar obligacijų.
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Aukštutinėje Škotijoje, EIB suteikė 60 mln. GBP (svarų
sterlingų) paskolą investicijoms į mokyklų statybą ir
remontą. Aukštutinės Škotijos regiono švietimo tar-
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ES regionų plėtra
Paskolų pasiskirstymas pagal sektorius (2006 m.)

(mln.)

Suma

Iš viso %

Ryšiai

8 760

44

Energetika

2 857

14

Sveikatos apsauga, švietimas

2 436

12

Vanduo, nuotekų ir atliekų tvarkymas

2 115

10

Miestų plėtra

1 446

7

Pramonė

1 438

7

Kitos paslaugos

1 169

6

20 220

100

Iš viso individualių paskolų
Kredito linijos3
3

6 500

Anksčiau vadintos paskolomis per užsienio bankus (global loans).

mokykla. Be to, projektu bus stiprinama švietimo
aplinka platesnei visuomenei atveriant galimybes
mokytis visą gyvenimą. Laikui bėgant minėtu projektu bus svariai prisidėta prie ekonomikos augimo ir
regiono plėtros.
Daugeliu regionuose įgyvendinamų projektų yra
remiami kiti prioritetiniai tikslai. 2006 m. 59 % tiesiogiai Lisabonos darbotvarkei remti skirtų paskolų, kaip
ir 65 % paskolų natūraliai ir miestų aplinkai gerinti bei
73 % paskolų TEN projektams ir didiesiems Europos
tinklams, įskaitant energetikos tinklus, atiteko remiamiems regionams.

Bulgarija ir Rumunija
Bulgarija ir Rumunija į ES įstojo 2007 m. sausio 1 d.
EIB projektus šiose dviejose šalyse finansuoja nuo
1990 m. Iš viso 2006 m. pabaigoje Bankas Bulgarijai skyrė 1,3 mlrd. EUR, o Rumunijai – 4,9 mlrd. EUR.
Teikdamas paramą visiems pagrindiniams šalies
ekonomikos sektoriams EIB skolino remdamas
investicijas, kurių reikėjo, kad būtų įgyvendinti stojimo į ES kriterijai ir apskritai kad būtų lengviau integruotis į ES ateityje.

Šiuo metu Bulgarija ir Rumunija yra ES narės, tad
gali naudotis ir Banko lėšomis. Paramos pagrindų
susitarimuose, kuriuos 2006 m. pasirašė EIB ir atitinkama šalis, nurodoma, kokio veiklos lygmens
tikimasi šiose naujosiose valstybėse narėse. Nepaisant to, kad finansuojama pagal konkrečius projektų pasiūlymus, susitarimuose nurodoma, kad
EIB paskolų suma šių šalių 2007–2013 m. laikotarpio investicijų programoms kasmet gali siekti apie
500–700 mln. EUR Bulgarijoje ir apie 1 mlrd. EUR
Rumunijoje. Šioms šalims bendradarbiaujant su
EIB daugiausia dėmesio bus skiriama bendrai su ES
struktūriniais fondais finansuojamoms priemonėms,
trims „J“ (JASPERS, JEREMIE ir JESSICA) ir vyriausybėms bei privatiems partneriams teikiamai paramai
VPP projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje.

Skolinimas pagal struktūrinių fondų
programas
Nuo 2001 m. Bankas yra pasirašęs keletą generalinių
paskolų (angl. framework loans), kuriomis teikiama
parama kartu su struktūriniais fondais valstybėse
narėse finansuojamoms 2000–2006 m. veiklos programoms. Generalinėmis paskolomis yra finansuojamos operacijos pagal daugelį sistemų, kurias paprastai
įgyvendina valstybinis sektorius ir kurios yra įtrauktos į
investicijų programą. Šios operacijos dažniausiai būna
skirtos infrastruktūros projektams. Tokio skolinimo
pagal struktūrinių fondų programas tikslas – remti
struktūrinių fondų panaudojimą. Iš pradžių ši skolinimo forma buvo taikoma neturtingiausiems Ispanijos ir Italijos regionams, o šiuo metu tokios paskolos
teikiamos Vokietijoje, Čekijoje, Kipre, Vengrijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje, kur patvirtintų
paskolų suma yra daugiau nei 3,5 mlrd. EUR.
Pasinaudojant JASPERS, JEREMIE ir JESSICA iniciatyvomis Banko ir struktūrinių fondų bendradarbiavimo srityje bus pasiekta naujų aukštumų.

2006 m. veiklos ataskaita
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JASPERS:
techninė projektų rengimo pagalba
2006 m. Europos Komisija prisidėjo prie bendrų EIB ir ERPB pastangų ir sukūrė JASPERS,
skirtą projektų, kuriuos siūloma finansuoti
ES struktūrinių fondų subsidijomis, rengimui gerinti ir padėti valstybėms narėms
greičiau ir veiksmingiau panaudoti ES teikiamas subsidijas. 2007–2013 m. regionai iš
viso galės gauti 308 mlrd. EUR subsidijų.

EIB susitikimas su
regionų atstovais
Briuselyje

Pagalba pagal JASPERS iniciatyvą naudos gavėjams teikiama nemokamai. Pagal šią iniciatyvą
teikiamomis paslaugomis galima pasinaudoti rengiant aukštos kokybės projektus visose ES valstybėse narėse, kurioms taikomas konvergencijos tikslas, tačiau pirmiausia bus pasirenkami didelės
apimties projektai ir dvylikoje naujausių valstybių narių įgyvendinami projektai. Taikant JASPERS
padedama rengti infrastruktūros projektus, kuriais siekiama tobulinti transporto tinklus, aplinkosaugos sistemas ir didinti energijos vartojimo efektyvumui bei atsinaujinančios energijos vartojimui skirtas investicijas. Be to, JASPERS remia įvairiarūšio transporto sistemų ir miestų transporto
tobulinimą.
JASPERS įgyvendina apie 20 ekspertų grupė ir pagalbiniai darbuotojai iš EIB bei ERPB. Komisijai
suteikus finansinių išteklių, iki 2007 m. vasaros tikimasi grupę papildyti 32 inžinieriais ir ekonomistais. Grupė dirba EIB pagrindinėje būstinėje Liuksemburge ir trijuose regioniniuose biuruose Varšuvoje, Vienoje ir Bukarešte. 2006 m. pabaigoje grupė jau dalyvavo daugiau nei 100 investicinių
projektų ir programų, kurių bendra investicinių išlaidų suma buvo 25 mlrd. EUR.

Konkretesni veiksmai
2007–2013 m. struktūrinių ir Sanglaudos fondų programavimo laikotarpiu išskiriami trys tikslai:
➾ konvergencija: skatinti augimą, kad būtų pasiekta
neturtingiausių ES regionų konvergencija su likusia ES dalimi;

➾ regionų konkurencingumas ir užimtumas: spartinti ekonomikos pokyčius už konvergencijos re
gionų ribų stiprinant konkurencingumą ir remiant
daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimą;
➾ Europos teritorijų bendradarbiavimas: tarpvalstybinis, tarptautinis ir regionų bendradarbiavimas
siekiant didesnės ES integracijos.

EIB grupė
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Įgyvendinant šią atnaujintą sanglaudos politiką, konvergenciją labiau remia struktūriniai ir Sanglaudos
fondai, o regionų konkurencingumo ir užimtumo
didinimo tikslo daugiausia siekiama taikant Lisabonos darbotvarkę.
Norėdamas atspindėti naująją ES sistemą, 2007 m.
Bankas savo įprastą „socialinės ir ekonominės sanglaudos“ tikslą, anksčiau vadintą „regionų plėtra“,
pakeis „konvergencijos“ tikslu. Už konvergencijos
regionų ribų EIB toliau remia šiuos ES politikos tikslus: inovacijas, aplinkos apsaugą, transeuropinius tinklus, tausią, konkurencingą ir patikimą energetiką;
taip pat teikia paramą MVĮ.
EIB skolinimas siekiant konvergencijos tikslo bus
taikomas nurodytiems konvergencijos regionams,
laipsniškai nutraukiamos paramos regionams ir
laipsniškai įvedamos paramos regionams – iš viso
ES-27 valstybių narių 113 regionų, kuriuose gyvena
190 mln. žmonių. Konvergencijos tikslas išliks pagrindiniu Banko uždaviniu, kuriam įgyvendinti ateityje
numatyta skirti 40 % visų metinių paskolų.

2006 m. veiklos ataskaita
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Parama inovacijoms
2000 m. parengusi Lisabonos darbotvarkę ES užsibrėžė strateginį tikslą – sukurti konkurencingą, inovacijomis ir žiniomis grįstą Europos ekonomiką, kuriai veikiant būtų galima siekti tvaraus augimo, kurti daugiau bei geresnių darbo vietų ir skatinti didesnę socialinę sanglaudą. 2000
m. EIB grupė pradėjo iniciatyvą „Inovacija 2010“ (i2i), suteikusią galimybę paskolomis finansuoti
investicijas, kurios yra Lisabonos darbotvarkės pagrindas.

Iki šiol pagal šią iniciatyvą EIB yra suteikęs paskolų
už 45,7 mlrd. EUR. 2006 m. inovacijoms remti paskolinta 10,4 mlrd. EUR, t. y. tiek pat, kaip ir ankstesniais metais, o tai leidžia daryti prielaidą, kad savo
tikslą – pasirašyti paskolų už 50 mlrd. EUR – šiame
dešimtmetyje Bankas viršys.

taip pat dalyvauti mokymosi visą gyvenimą programose, mokslinių tyrimų veiklos integravimui į
aukštojo mokslo institucijų vykdomus projektus,
susijusios IT infrastruktūros atnaujinimo projektams, skaitmeninio raštingumo ugdymo ir elektroninio mokymo programoms.

Nuo 2000 m. neturtingiausiose ES dalyse buvo sutelkta
apie 70 % remiamų investicijų. 2006 m. inovacijų projektams mažiausiai išvystytuose regionuose atiteko
5,6 mlrd. EUR, arba 59 % regionuose suteiktų paskolų
inovacijoms finansuoti (2005 m. – 8,8 mlrd. EUR, arba
84 %). Finansuojant inovacijas remiamuose regionuose žinios perkeliamos į atsiliekančiuosius regionus ir sukuriama atsvara tendencijai tokias investicijas
sutelkti turtingiausiose vietovėse. Šitaip EIB derina
Lisabonos darbotvarkę su kitu savo politikos prioritetiniu tikslu – socialine sanglauda ir konvergencija.

➾ Technologijų sklaida bei informacijos ir komunikacijų technologijų plėtra – šioje srityje remiamas
fiksuoto ir mobiliojo ryšio plačiajuosčių tinklų kūrimas ir prieigos technologijų diegimas, kuriami tinklai tam tikruose sektoriuose (sveikatos apsaugos
ir transporto) bei elektroninės prekybos platformos.

Trys didžiausi investicijų sektoriai
Rengiantis atnaujinti technologijas ir specialiai
parengti žmogiškąjį kapitalą Lisabonoje numatytai
Europos ekonomikai, iniciatyvoje „Inovacija 2010“
(i2i) daugiausia dėmesio skiriama trims investicijų sritims:
➾ Moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos – privačiojo
ir viešojo sektoriaus investicijos į mokslinius tyrimus, kompetencijos ir akademinių mokslinių
tyrimų centrų kūrimas bei vartojimo (produktų ir
procesų) rinkos investicijos privačiajame sektoriuje.
➾ Švietimas ir mokymas: parama aukštojo mokslo
sistemai gerinant galimybes gauti išsilavinimą,

Investuodama į rizikos kapitalo fondus, kurie finansuoja MVĮ nuosavą kapitalą, pavaldžioji EIB įmonė EIF
taip pat atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Lisabonos strategiją. 2006 m. EIF pasirašė 688 mln. EUR
vertės susitarimų dėl investicijų į rizikos kapitalą, iš
viso metų pabaigoje EIF investiciniai įsipareigojimai
į 244 fondus buvo 3,8 mlrd. EUR.

Moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos
Pastaraisiais metais moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos tapo pačia svarbiausia veiklos sritimi. 2006 m.
jai skirta paskolų už 6,7 mlrd. EUR. Pusė šios sumos
atiteko investicijoms Vokietijoje. Apie 1,9 mlrd. EUR
buvo skirta Vokietijos automobilių pramonei. Bankas labai domisi šios srities projektais, nes jais ne tik
padedama kurti ES moderniausias technologijas, bet
dažnai jais grindžiami kiti ES politikos tikslai, pvz.,
energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir išmetamųjų anglies dvideginio dujų mažinimas.
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EIB finansuoja mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas tiek privačiajame, tiek valstybiniame sektoriuje. Pavyzdžiui, Lenkijoje EIB per Finansų
ministeriją paskolino 500 mln. EUR daliai 2006 m. biudžeto išlaidų finansuoti šiose srityse: kapitalo investicijoms į mokslo ir technologijų infrastruktūrą bei
įrengimus, Lenkijos mokslų akademijos ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų, akredituotų valstybinių universitetų, universitetinių technikos kolegijų ir
tokio pat lygmens kitų įstaigų mokslininkų pastovaus
darbo užmokesčio išlaidoms bei mokslininkų moksliniam darbui skirtoms dotacijoms. Lenkijoje taikomas
modelis skiriasi nuo bendro ES–25 valstybių narių
modelio: vyriausybė išlieka pagrindiniu investuotoju į mokslinius tyrimus ir plėtrą, o verslo sektoriaus
išlaidos šioje srityje, palyginti su visomis moksliniams
tyrimams ir plėtrai skirtomis išlaidomis, pastaraisiais
metais sumažėjo. Nors užsienio įmonės Lenkijoje
pastatė gamybos įrengimus, pastebima tendencija
mokslinius tyrimus ir plėtrą sieti su pagrindine įmone
užsienyje. EIB paskola suteikta siekiant padėti šaliai
pakeisti vyraujančią neigiamą tendenciją išlaidų
moksliniams tyrimams ir plėtrai srityje, stabilizuojant
ir laipsniškai didinant viešojo sektoriaus investicijas į
šią sritį, kad gerėjanti mokslinės veikos infrastruktūra
skatintų privatųjį sektorių didinti jos finansavimą.
Ispanijoje Bankas finansavo Barselonos universiteto teritorijoje įkurto Barselonos mokslo parko plėtrą. Projektu siekiama biomedicinos bendrovėms ir
gamtos mokslų tyrimų institutams sudaryti sąlygas
pasinaudoti jų tyrimams tinkama papildoma įranga
ir laboratorijomis. Parkas priima privačiojo ir viešojo
sektorių mokslinių tyrimų grupes ir siūlo joms įvairius
technologinius įrenginius.
Be to, Mainco, Kaizerslauterno, Tiubingeno ir Freibergo universitetai, t. y. visi aukščiausios klasės
Vokietijos mokslinių tyrimų centrai, gavo beveik
900 mln. EUR investicijoms į fundamentinių tyrimų ir
šiuolaikinių mokslinių tyrimų įrenginius.

Švietimas ir mokymas
EIB paskolino daugiau nei 1,9 mlrd. EUR investicijoms į žmogiškąjį kapitalą įvairiose srityse, pavyzdžiui:
mokyklų ir universitetų pastatams statyti ir atnaujinti, dabartinėms mokymo programoms įgyvendinti.
Pavyzdžiui, Venecijos universitete Bankas, suteikęs
25 mln. EUR paskolą, finansavo mokymo įrenginių
modernizavimą. Šis universitetas yra plačiai žinomas
tam tikrose humanitarinių mokslų srityse. Ekonomikos, Užsienio kalbų, Literatūros ir Filosofijos fakultetai
laikomi pačiais geriausiais Italijoje. Be to, įgyvendinant
projektą bus prisidėta prie Venecijos miesto pasaulio
paveldo teritorijų išsaugojimo, nes bus atstatyta ir
atnaujinta keletas istorinių pastatų.
Vokietijos universitetuose EIB finansavo fundamentinius mokslinius tyrimus. Be to, šioje šalyje Bankas
suteikė bankui KfW 200 mln. EUR kredito liniją, pagal
kurią šis bankas finansuoja Vokietijos vyriausybės
profesinio rengimo ir verslumo įgūdžių programos
kvalifikuotiems darbininkams mikrokreditus. Tikslas
– suteikti žinių ir įgūdžių, ypač vadybos, apskaitos, teisės srityse, bei aukštesnę profesinę kvalifikaciją dalyviams, norintiems tapti verslininkais ir įsteigti savo
verslą arba ketinantiems sektoriuje, kuriame jie dirba,
eiti atsakingesnes pareigas. Programa – tai Vokietijos švietimo sistemos, kuria teikiama parama žmonėms, dalyvaujantiems neakademinio mokymosi visą
gyvenimą programoje, dalis. Jos vaidmuo yra svarbus rengiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus visoje
gamybos ir paslaugų grandinėje ir sudarant galimybę
jiems tapti lankstesniems bei kuriant sąlygas laipsniškai taikyti ir kaupti inovacijas.
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Pasirašytos paskolų sutartys pagal iniciatyvą Inovacija 2010
(2000–2006 m.)

EIB skolinimas pagal Iniciatyvą i2i
2000–2006 m.
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Žinoma, kartais svarbus vaidmuo formuojant žmogiškąjį kapitalą tenka su švietimu ir mokymu susijusiam sveikatos apsaugos sektoriui. Būtent dėl
šios priežasties EIB finansuoja ligoninių atstatymą ir
atnaujinimą, pvz., Araso ligoninę Pa de Kalė departamente, ligonines Marselyje ir Nicoje (Prancūzija),
Roterdamo universiteto ligoninę Nyderlanduose ir
Royal London bei Barts ligonines Jungtinėje Karalystėje.

Informacijos ir komunikacijų technologijų
tinklai
Investicijos į šiuos tinklus buvo skatinamos EIB
paskolomis, kurių bendra suma – daugiau nei
1,3 mlrd. EUR. Minėti tinklai būtini inovacijų sklaidai
ir duomenų mainams. Plačiajuosčių prieigos tinklų
kūrimas – tai svarbi šios srities dalis. 160 mln. EUR
Bankas paskolino įmonei Telecom Italia, kad ši juos
investuotų į plačiajuostį ryšį Prancūzijoje. Šis projektas – tai projekto iniciatoriaus strategijos dalis, kuria
siekiama rengti konkurencingus projektus pasirinktose naujose rinkose Vokietijoje, Nyderlanduose ir
Prancūzijoje.
Prahoje Bankas finansavo naują Deutsche Post informacijos paslaugų centrą, integruojantį bendrovės
siuntinių, skubių siuntinių, korespondencijos ir logistikos operacijas. Naujajame centre pasauliniam tinklui Deutsche Post World Net kuriama bendra IT
platforma. Bendrovės paslaugų konkurencinis pranašumas labai priklauso nuo technologinio proceso
veiksmingumo, pasiekiamo diegiant moderniausias
technologijas.
Garso ir vaizdo projektai taip pat yra Banko paskolų
dalis informacijos ir komunikacijų technologijos srityje. EIB parama siekiama stiprinti šio sektoriaus
tarptautinį konkurencingumą. Paprastai skolinant
garso ir vaizdo sektoriui daugiausia dėmesio skiriama rizikos pasidalijimo kreditams, dėl kurių susitariama su kvalifikuotomis finansų įstaigomis. Be to,
2006 m. EIB paskolino 75 mln. EUR BBC Worldwide

investicijoms į naują garso ir vaizdo programų turinį
2006–2008 m. Daugiausia bus kuriamos naujos dokumentinės, gamtos mokslų ir pramoginės programos.

Rizikos pasidalijimo paskolų produktai
Inovacijų sektorius ypatingas tuo, kad jame dažnai
kuriamos naujos technologijos ir ieškoma naujų jų
tobulinimo būdų. Todėl investicijų į šį sektorių negalima remti įprastomis paskolomis, o reikia naudoti
rizikos pasidalijimo finansinius produktus.
Atsižvelgdamas į tokią padėtį, EIB sukūrė Struktūrinę
finansinę priemonę (SFP) (angl. Structured Financing Facility), pagal kurią būtų galima teikti paramą
žemesnio investicinio reitingo prioritetiniams projektams ir jų rengėjams, didesnę nei įprasta kredito
riziką dengiant iš Banko kapitalo perviršio. Ši priemonė, nors skirta išimtinai inovacijų sektoriui, gali
būti taikoma ir kitoms sritims. 2006 m. Valdytojų
taryba pritarė, kad priemonei numatyta suma būtų
padidinta nuo 750 mln. EUR iki 1,250 mlrd. EUR ir
nutarė kitai SFP nustatyti 3,750 mlrd. EUR kapitalo
lėšų bendrą ribą.
Dalis SFP priemonės bus skirta naujai rizikos pasidalijimo sistemai – Rizikos pasidalijimo finansinei priemonei (angl. Risk-Sharing Finance Facility), prie kurios
taikymo prisideda Europos Komisija. Įgyvendinant
šią priemonę, kredito rizikai dengti Komisija skiria
dalį pagal 7-ąją mokslinių tyrimų bendrąją programą
(angl. 7th Research Framework Programme) numatytų lėšų. Nuo 2007 m. pagal šią programą taikant
papildomus finansinius produktus, pvz., tikslines ir
subordinuotas paskolas, priešemisinį finansavimą
(angl. mezzanine financing), išvestines finansines
priemones, netiesiogines ir finansavimo, dalyvaujant kapitale, priemones, privačioms bendrovėms
ir visuomeninėms organizacijoms bus sudarytos
geresnės sąlygos gauti paskolas. Taikant rizikos pasidalijimo finansavimą reikia daug darbuotojų, tačiau
juo kuriama pridėtinė vertė, ir jis puikiai tinka Lisabonos darbotvarkei įgyvendinti.
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Kiekybiniai rezultatai (EUR)
mlrd.

2006 m.

2005 m.

2000-2006 m.

Moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos

6,7

6,2

23,0

Švietimas ir mokymas

1,9

2,3

11,1

Informacijos ir komunikacijų technologijų tinklai

1,3

1,9

9,9

10,4

10,7

44,8 4

Iš viso i2i projektams ES
4

Įskaitant 300 mln. EUR Šveicarijoje veikiančioms CERN laboratorijoms.
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Aplinką tausojanti plėtra
EIB veikla aplinką tausojančios plėtros srityje yra susijusi su įvairiais aplinkos klausimais, įskaitant klimato kaitą, gamtos ir augalijos bei gyvūnijos apsaugą, sveikatą, gamtos išteklius ir
atliekų tvarkymą bei gyvenimo miestuose kokybės gerinimą.

2006 m. investiciniams projektams aplinkosaugos srityje Bankas suteikė tiesioginių paskolų už
10,9 mlrd. EUR, t. y. 24 % visų paskolų. Investicijos
aplinkosaugos srityje taip pat gali būti finansuojamos naudojant kredito linijas. Bankas Dexia Crediop
Italijoje gavo 50 mln. EUR kredito liniją, skirtą tik
mažiems investicijų projektams aplinkosaugos srityje
finansuoti, Vokietijos bankai Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) ir BayernLB – atitinkamai 151 mln. EUR
ir 300 mln. EUR kredito linijas, skirtas mažos apim-

Aplinka ir gyvenimo kokybė
2002-2006 m.  suteiktos individualios paskolos:
52,9 mlrd. EUR

Aplinka ir gyvenimo kokybė
2006 m.  suteiktos individualios paskolos
mln.

Iš viso
Klimato kaita

2 158,7

Aplinka ir sveikatos apsauga

2 334,5

Miestų aplinka

4 058,1

Gamta, biologinė įvairovė ir gamtos ištekliai

473,8

Gamtos ištekliai ir atliekų tvarkymas

624,4

Individualių paskolų iš viso

9 650,0

ties projektams inovacijų, aplinkosaugos ir sveikatos
apsaugos srityse.

mln.

Kova su klimato kaita

15 000

2006 m. akivaizdžiai ir grėsmingai spartėjant klimato kaitai, šis klausimas aplinkos apsaugos
darbotvarkėje ir toliau buvo svarbiausias. Vadovaujantis Kioto protokolu, kuriuo siekiama iki
2008–2012 m. 8 %, palyginti su 1990 m. lygiu,
sumažinti išmetamąsias šiltnamio efektą sukeliančias dujas, buvo dedama itin daug pastangų ir
paskolinta 2,3 mlrd. EUR investicijoms į atsinaujinančią energiją ir energijos vartojimo efektyvumą.
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2006

Pavyzdžiui, Ispanijoje 70 mln. EUR paskola finansuotos investicijos į pirmąją ES didelę komercinę
saulės energijos elektrinę, pastatytą dėl aukštų
radiacijos lygių idealioje vietoje – plačiame slėnyje
į šiaurę nuo Siera Nevados, už maždaug 60 km nuo
Granados miesto. Be to, Andasolo elektrinėje bus
išbandyta nauja aukštos temperatūros šilumos
kaupimo sistema, kad žiemą elektrą būtų galima
gaminti daugiau nei 12 valandų, o vasarą – iki
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20 valandų per parą. Saulės energijos generatoriai
pakeis iškastinį kurą naudojančias elektrines, tai
leis kovoti su klimato kaita. Tikimasi, kad elektrinė
taps geru pavyzdžiu, padėsiančiu ES išplėsti naują
koncentruotos saulės energijos technologijos
panaudojimą elektros gamyboje. Už šią paskolą
EIB skirtas Project Finance Deal Award apdovanojimas už geriausią metų finansavimo sandorį atsinaujinančios energijos srityje.
Be to, toliau buvo rengiama ES prekybos išmetamųjų teršalų leidimais sistema (angl. EU Emis-

sions Trading Scheme, ETS). Taikant šią sistemą apie
12 000 ES pastatytų pramonės gamyklų nustatyti
apribojimai jų išmetamosioms anglies dvideginio
dujoms. Norėdamos įvykdyti teisinius reikalavimus
šioje srityje šios gamyklos galės pirkti ir parduoti
išmetamųjų teršalų leidimus. EIB taip pat aktyviai
dalyvauja kuriant išmetamųjų anglies dvideginio
dujų rinką. Jis įsteigė du 2006 m. pabaigoje pradėjusius veiklą prekybos išmetamosiomis anglies
dvideginio dujomis fondus, kurių vieną Bankas
valdo kartu su ERPB, o kitam vadovauja kartu su
Pasaulio banku.

EIB poveikis aplinkai
Skolindamas lėšas EIB daro poveikį gyvenimo kokybei, tačiau toks poveikis jaučiamas jau vien dėl
paties Banko egzistavimo: jo biurų ir juose dirbančių žmonių. Taip reiškiasi Banko kaip įstaigos
poveikis aplinkai.
EIB nuolat stengiasi, kad jo pastatai, kasdienė kabinetų priežiūra kuo geriau atitiktų aplinkosaugos reikalavimus. To siekiama įgyvendinant integruoto
aplinkos apsaugos valdymo sistemą: gerinamas energijos vartojimo efektyvumas, kaupiami ir perdirbami
atliekų srautai bei įsigyjant įrenginius palaipsniui atsižvelgiama į aplinką tausojantį aspektą.
Naujo Banko pastato statyba greta Liuksemburge
esančios pagrindinės būstinės pastatų – tai puiki
galimybė nuo pat pradinio statybos etapo atsižvelgti į aplinkos apsaugos aspektus. Keliamas
tikslas – kuriant geras darbo sąlygas pastato darbuotojams kiek galima labiau sumažinti statybos ir
administracinio pastato eksploatavimo neigiamą poveikį aplinkai. Į naujų pastatų padarinius aplinkai buvo atsižvelgta dar pradiniame projektavimo etape. Vienas svarstytų klausimų – racionalus
energijos vartojimas. Pasirinktos technologijos padės daugiau nei 50 %, palyginti su standartiniais
administraciniais pastatais, sumažinti energijos suvartojimą.
Šis naujas EIB pastatas, kurio statybą planuojama baigti pačioje 2008 m. pradžioje, – tai pirmasis pagal BREEAM (angl. Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)
metodą vertinamas Europos žemyno statinys, kurio projektas buvo įvertintas „labai gerai“.
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ERPB ir EIB daugiašalis fondas anglies dvideginio
kreditams pirkti (angl. EBRD–EIB Multilateral Carbon
Credit Fund), kuriam šešios valstybės narės ir šešios
energetikos bendrovės įsipareigojo skirti 165 mln.
EUR, turėtų labai paspartinti anglies dvideginio kreditų nustatymą visose šalyse nuo Vidurio Europos
iki Centrinės Azijos. Šiame regione yra daug galimybių ekonomiškiausiai sumažinti šiltnamio efektą

sukeliančių dujų išmetimus gerinant energijos vartojimo efektyvumą. Atitinkamus projektus rengiasi
finansuoti tiek EIB, tiek ERPB. Šalutiniai tokių investicijų produktai – apyvartiniai anglies dvideginio
kreditai. Į šį fondą investuojančios šalys (būtinai
ERPB arba EIB akcininkės) ir bendrovės gali pirkti
projektuose nustatytus anglies dvideginio kreditus, kuriuos šiame regione finansuoja ERPB arba

Miestų aplinka ir JESSICA
Miestų aplinkos apsauga tapo pagrindiniu Europos veiksmų tikslu. ES, nacionaliniai, regionų ir vietos politikos kūrėjai vis labiau supranta, kokios gali būti lokalizuoto skurdo ir socialinės atskirties
pasekmės miesto vietovių gyvenimo kokybei ir ekonominės veiklos rezultatams. EIB skolinimo strategijoje atsispindi ES politika: skatinama miestų santalka, kad miestai nesiplėstų padrikai, ir taip
sumažėtų žemės plotų paklausa ribotose užmiesčio teritorijose. Miestų tankinimas taip pat tinka
energijos vartojimo efektyvumui didinti, nes mažinamas poreikis mieste važinėti automobiliu ir
sudaromos lengvesnės sąlygos naudotis miesto transportu. Be to, EIB domisi turtingu senamiesčių
kultūros ir architektūros palikimu kaip vertingu miestų vietovių atnaujinimo šaltiniu. 2006 m. ES
miestams atnaujinti ir transportui EIB paskolino 4,1 mlrd. EUR.
Lenkijoje Silezijos regiono šiaurėje esančiame nedideliame Čenstochovos mieste, kuriame gyvena
apie 250 000 vietos gyventojų, ant Jasna Guros kalvos yra prisiglaudęs XIV-ojo amžiaus paulinų vienuolynas – viena švenčiausių krikščionių piligriminių vietų, kasmet pritraukianti daugiau nei 4 mln.
lankytojų. Dėl šios priežasties miesto infrastruktūrai tenka neproporcingai didelis krūvis. Lankytojai
yra labai svarbūs vietos ekonomikai, todėl 2006 m. EIB suteikė 29 mln. EUR paskolą miesto infrastruktūrai tobulinti ir komunalinėms paslaugoms gerinti.
Dauguma Europos miestų yra parengę
miesto plėtros planus, kuriuose nurodytos fiziškai griūvančios teritorijos. Jose labiau paplitęs socialinis ir
ekonominis nepriteklius, dėl to joms reikalingas ypatingas dėmesys. Pavyzdžiui,
2006 m. EIB Prancūzijoje tapo Nacionalinės miestų ir socialinio atgaivinimo programos partnere, 500 mln. EUR parėmęs
vietos valdžios institucijų investicijas į
200 nepalankioje padėtyje esančių šalies
miestų vietovių.
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Investicijos į tausųjį miesto viešąjį transportą neatsiejamos nuo miestų atnaujinimo: skatinant atsisakyti asmeninių automobilių mieste yra daroma teigiama įtaka miestų aplinkai. Pavyzdžiui, Rumunijoje EIB paskolino 63 mln. EUR Bukarešto metro plėsti ir atnaujinti. Paskola papildomos ankstesnės
šiuo tikslu suteiktos paskolos, kurių vertė – 215 mln. EUR. Valensijoje (Ispanija) Bankas finansavo
susidėvėjusio priemiestinio geležinkelio, kuriuo važinėjo seni dyzeliniai traukiniai, pakeitimą to
paties maršruto, tačiau galingesne ir dažniau paslaugas teikiančia pratęsta metro linija.
2006 m. buvo parengta nauja EIB remiama Europos Komisijos politikos iniciatyva JESSICA, skirta
miestams atnaujinti tose srityse, kurioms 2007–2013 m. biudžetiniu laikotarpiu teikiamos lėšos iš ES
struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo). Prie iniciatyvos prisidės Europos Tarybos plėtros bankas ir kitos tarptautinės finansų įstaigos, taip pat galbūt komerciniai bankai ir privatusis sektorius.
Naudojant naujus finansinius produktus, JESSICA siekiama suteikti papildomą impulsą miestų
atnaujinimui. Ją įgyvendinant sudaromos sąlygos per grąžinamus į apyvartą ir atgaunamus finansinius mechanizmus, visų pirma nuosavą kapitalą, garantijas ir subordinuotas paskolas, investicijoms
į miestų plėtros fondus naudoti tarpinius mokėjimus iš struktūrinių fondų. Atgautas lėšas galima
reinvestuoti į miestų projektus arba panaudoti subsidijoms. Bendras miestų plėtros fondų ypatumas
– komercinis požiūris, nes tikimasi atgauti bent jau investuotąją dalį, ir tai, kad jie privalo investuoti
į pajamas duodančius projektus pagal aiškius integruoto miestų atnaujinimo ir plėtros planus. Valstybės narės gali EIB pasirinkti šių fondų valdytoju. Tokiu konkrečiu atveju bendras finansavimas EIB
paskolomis taptų sklandesnis, o prireikus tuoj pat būtų galima pasinaudoti Banko specialistų kompetencija ir patirtimi miestų atnaujinimo srityje.

JESSICA iniciatyvos privalumai ateityje:
➾ pritrauks papildomų paskolų išteklių VPP ir kitiems regionų miestų plėtrai skirtiems projektams;
➾ teiks profesionalias konsultacijas finansų ir valdymo klausimais, pasitelkiant tokias specialistų
institucijas, kaip EIB ir Europos Tarybos Plėtros bankas;
➾ kurs svaresnes paskatas naudos gavėjams sėkmingai panaudoti paramą derinant subsidijas su
paskolomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis;
➾ užtikrins ilgalaikį į miestų plėtrą investuojančių fondų tvarumą, juos papildant atnaujinamais
Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo įnašais.
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EIB. Be to, Pasaulio bankas ir EIB įsteigė Europos
anglies dvideginio kreditų fondą (angl. Carbon Fund
for Europe) – ES valstybėms narėms ir bendrovėms
skirtą priemonę anglies dvideginio kreditams įsigyti
ir Pasaulio banko arba EIB parengtuose ir finansuojamuose projektuose nustatytiems anglies dvideginio kreditams parduoti. Europos anglies dvideginio
kreditų fondas savo veiklą pradėjo išmokėdamas
pirmuosius 50 mln. EUR.
Vienas iš EIB, ERPB ir Pasaulio banko dalyvavimo
anglies dvideginio kreditų srityje privalumų –
galimybė tiesiogiai gauti jų pačių projektų paketus, kurių daugumą galima panaudoti kreditams
nustatyti. Visos trys institucijos naudojasi keletą
metų remiant pagrindinius projektus užmegztais ryšiais su priimančiosiomis šalimis ir su jų
projektus įgyvendinančiais subjektais. Šioms iniciatyvoms remti EIB gali pasiūlyti techninę pagalbą,
finansuojamą pagal specialiai sukurtą Klimato kaitos techninės pagalbos programą (angl. Climate
Change Technical Assistance Facility), pagal kurią
subsidijomis finansuojamas investicinių projektų,
padedančių įsigyti anglies dvideginio kreditus,
rengimas. Ši programa pradėjo veikti 2006 m.

Projektai vandens srityje
Vandens išteklių valdymas yra pagrindinis ES politikos aplinkos, regionų ir plėtros srityse akcentas. Per
pastarąjį dešimtmetį ES pagrindine investicijas pritraukiančia jėga tapo aplinkosaugos standartų griežtinimas, visų pirma ES direktyvomis dėl miesto nuotekų
kaupimo ir valymo, geriamojo vandens ir maudyklių
vandens kokybės. Ateityje daugiausia investicijų bus
skiriama Vandens pagrindų direktyvai, kuria yra skatinamas tvarus išteklių valdymas remiantis integruoto
upių baseinų valdymo planais, įgyvendinti. Keliamas
uždavinys – iki 2015 m. pasiekti gerą visų vandens telkinių ekologinį lygį.
Vykdant daugelį finansuojamų projektų pagal plačios apimties nacionalines, regionų ir miesto kapi-

talinių išlaidų programas yra atnaujinami ir plečiami
veikiantys skirstymo, surinkimo ir valymo tinklai. Antai
2006 m. Águas de Portugal gavo 420 mln. EUR inves
ticijoms į regioninėms komunalinėms įmonėms teikiamas koncesijas, skirtas vandens tiekimui ir nuotekų
surinkimui bei valymui visoje Portugalijoje. Investicijomis pasinaudos apie penki milijonai, t. y. apie pusė,
nuolatinių Portugalijos gyventojų. Pagrindinis tikslas
– visuomenės sveikatai gresiantį pavojų švelninti regio
nuose gerinant vandens išteklių, pvz., požeminio vandens, upių ir pakrančių vandenų, kokybę bei mažinant
geriamojo vandens tiekimo kainą, taip pat didinant
paviršiaus vandenų rekreacinį potencialą.

Tik aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys
projektai
Kaip ES institucija, EIB prisiima atsakomybę užtikrinti, kad visi Europoje jos finansuojami projektai
atitiktų ES aplinkos apsaugos politikos kryptis, principus ir standartus. Valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse EIB tikrina, ar projektai atitinka tam tikrus
ES ir nacionalinius aplinkosaugos teisės aktus, visų
pirma ES direktyvą dėl poveikio aplinkai vertinimo ir
ES direktyvas, susijusias su pramonine tarša, vandens
ir atliekų tvarkymu, oro ir dirvožemio tarša, profesine
sveikata ir sauga bei gamtos apsauga.
Už Europos ribų Bankas, atsižvelgdamas, kiek reikia, į
vietos sąlygas, taip pat taiko kaip galima aukštesnius
standartus. Kai kuriais atvejais dėl finansinių ar valdymo priežasčių sunku visiškai įgyvendinti ES aplinkos standartus, tad reikėtų siekti juos įgyvendinti
vėlesniame etape.
Bankas apie minėtą politiką viešai paskelbė 2006 m.
nustatęs „Europos aplinkosaugos principus“ (EAP)
(angl. European Principles for the Environment). Pritardamas ES politikai aplinkos apsaugos srityje, šiuo
dokumentu EIB viešai patvirtino savo griežtą poziciją aplinkosaugos valdymo srityje. Be to, EAP priėmė
dar kitos keturios daugiašalės finansų institucijos:
Europos plėtros banko taryba, ERPB, Šiaurės šalių
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investicijų bankas (NIB), Šiaurės šalių aplinkosaugos
finansavimo korporacija (angl. Nordic Environment
Finance Corporation). Taigi EAP, kuriems labai pritaria Europos Komisija, leidžia labiau suderinti institucijų metodus aplinkos apsaugos srityje, nustatydami
nuoseklų ir aiškų mechanizmą aplinkosaugos klausimams kartu su projektų iniciatoriais spręsti.

Socialinio poveikio vertinimas
Paprastai EIB terminą „aplinka“ vartoja plačiąja
prasme, jį taikydamas keletui susijusių socialinių
klausimų. 2006 m. šie klausimai buvo nagrinėjami
sistemiškai, nes socialinio poveikio vertinimui imama
skirti daugiausia dėmesio, ypač analizuojant už ES
ribų įgyvendinamus projektus.

Socialinėms problemoms mažinti besivystančiose
šalyse Bankas remiasi tarptautinių finansų įstaigų
socialinio poveikio vertinimo patirtimi. Jų metodas
paremtas galimo neigiamo socialinio poveikio nustatymu ir atitinkamomis švelninimo bei kompensavimo priemonėmis. Atliekant investavimo analizę
paprastai yra išnagrinėjami visi pajamų pasiskirstymui reikšmingi padariniai ir galimas skurdo mažinimo
poveikis. Taip pat vertinami darbo standartai, profesinė sveikata ir sauga, persikėlimo klausimai, poveikis
vietos gyventojams ir kultūros paveldui. Nagrinėjamas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ir konsultacijos su jomis, kiti valdymo klausimai. Šitaip galima
susidaryti bendrą vaizdą apie EIB finansuojamais projektais vietos bendruomenėms ir visai visuomenei,
kurioje jos gyvena, kuriamas socialines galimybes.
Nuo 2006 m. EIB ir jo tvarią aplinką padedanti kurti
veikla išsamiau aprašoma Banko socialinės atsakomybės ataskaitoje (angl. Corporate Responsibility Report),
kurią galima gauti pateikus prašymą.
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TEN:
Europai skirti transporto tinklai
Energetikos ir transporto sektoriai dažnai vadinami šiuolaikinės pramoninės visuomenės arterijomis, todėl Europos sveikatai ir gyvybingumui būtina, kad jie patikimai veiktų. Energetika ir
transportas yra neatsiejami, nes transportui reikalinga energija, o energijos tiekimas labai daug
priklauso nuo transporto jungčių5.

5

Šiame skyriuje aptariami transeuropiniai
transporto tinklai. 2006 m. patys tapę
EIB prioritetu energetikos sektoriaus TEN
aptariami skyriuje „Tausi, konkurencinga
ir patikima energetika“.

Transeuropinių tinklų plėtra – tai pagrindinis vidaus
rinkos kūrimo bei ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimo veiksnys. EIB yra pirmaujantis skolintojas ilgalaikiams infrastruktūros projektams Europos
Sąjungoje, o transeuropinių transporto tinklų infrastruktūros finansavimas – viena iš pagrindinių Banko
veiklos krypčių.

Prioritetiniu ES tikslu TEN tapo 1993 m. Nuo tada
Bankas šiems tinklams iš viso yra skyręs paskolų už
77 mlrd. EUR. Įgyvendinant 2003 m. Europos veiksmus augimui (angl. European Action for Growth), be
mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų, daugiausia
dėmesio taip pat skiriama TEN projektams. Įgyvendinant šią iniciatyvą, kuria siekiama stiprinti Europos
ilgalaikio augimo potencialą, buvo nustatyta 30 prioritetinių transporto projektų. Kol kas EIB remia 21 tokį
projektą. Be to, Bankas įsipareigojo 2004–2013 m. laikotarpiu TEN projektams paskolinti 75 mlrd. EUR.

TEN 2006 m.
Transeuropiniai tinklai
2002-2006 m.: 36 mlrd. EUR

2006 m. EIB finansuodamas transporto TEN, ES-25
valstybėse narėse skyrė 7,3 mlrd. EUR: 3,2 mlrd. EUR
(43 %) – kelių projektams, 2,8 mlrd. EUR (38 %) atiteko prioritetiniam ES ir EIB geležinkelių transporto
sektoriui, o likusi dalis – uostams ir oro uostams.

mln.
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Bankui skolinant TEN tinklams daugiausia investicijų
skirta Ispanijai ir Portugalijai. 2006 m. paskolų suma
TEN šiose šalyse buvo 3,171 mlrd. EUR, iš jų vien
Ispanija gavo 2,9 mlrd. EUR, o 1,1 mlrd. EUR skirta
prioritetiniams TEN. Ispanijoje parama atiteko greitaeigių traukinių linijų Madridas–Barselona–Figeresas ir Kordoba–Malaga statybai, o Portugalijoje
– Linha do Norte linijai. Baskų regione Bankas finansavo greitkelių infrastruktūros atnaujinimo darbus.
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Lenkijoje siekiant patobulinti jungtis ir prieigą prie
kitų ES valstybių narių Bankas paskolino 300 mln.
EUR trijų šalies vakarinės dalies automagistralių
atkarpų statybai ar remontui: A1 automagistralės
atkarpai, kuria Katovicai ir jo priemiesčiai sujungiami
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1993-2006 m.

Prioritetinių transeuropinių tinklų maršrutai

EIB operacijos transeuropiniams
tinklams ir koridoriams remti

Su finansavimo įsipareigojimais susijusios TEN
atkarpos
Kitos finansuojamos ES svarbios infrastruktūros
ir tinklai
Kelių ir geležinkelių koridoriai Vidurio ir Rytų
Europoje
Finansuojamos koridorių atkarpos
Keliai ir geležinkeliai
Elektra
Dujos
Oro uostai
Daugiaregioniniai projektai
Įvairiarūšio transporto centrai
Uostai
Oro eismo kontrolė

St. Petersburg

Helsinki

Naftos ir gamtinių dujų telkinių
eksploatacija
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Stockholm
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210 mln. EUR paskolino automagistralės Rijeka–
Zagrebas galutinei Kroatijos atkarpai, einančiai išilgai Europos transporto koridoriaus nuo Vengrijos
sienos per Kroatiją iki Slovėnijos sienos, tiesti. Norvegijai buvo skirta 112 mln. EUR E18 automagistralės keturių eismo juostų atkarpai, tarpusavyje ir su
likusia ES jungiančiai Norvegiją, Švediją, Suomiją ir
Daniją, tiesti pagal Šiaurės trikampio (angl. Nordic
Triangle) TEN–T prioritetinį projektą.

Finansavimas ir specialistų kompetencija

su Čekijos siena, A4 automagistralės atkarpai, jungiančiai Katovicus su Vokietijos siena, ir šalia Ščecino
nuteistai A6 automagistralės atkarpai, sujungiančiai
su Vokietijos siena ir toliau besitęsiančiai iki Berlyno.
Prancūzijoje EIB prisideda prie keleto greitaeigiams
traukiniams skirtų investicijų: TGV Atlantique, TGV
Nord Europe, TGV Méditerranée ir TGV Est. 2006 m.
Bankas parėmė naujos greitaeigių traukinių linijos LGV Reinas–Rona, kuria Dižonas sujungiamas
su Vokietijos siena, rytinės šakos pirmąjį statybų
etapą. Nutiesus naująją liniją bus pašalinta prioritetinio geležinkelių TEN projekto trūkstama grandis
ir patobulintas traukinių eismas išilgai ašies Lionas/
Ženeva–Duisburgas–Antverpenas/Roterdamas. Įgyvendinant projektą bus daromas teigiamas poveikis
regiono plėtrai, nes jau pirmajame etape yra kuriamas ir tobulinamas susisiekimas su struktūrinių
fondų remiamu regionu. Paskola, kuria sukuriama
finansinė EIB pridėtinė vertė, ypatinga tuo, kad 50
metų paskolinta 150 mln. EUR suma.
2006 m. 1,3 mlrd. EUR suma buvo finansuoti į transeuropinius tinklus įtraukti Austrijos, Italijos, Nyderlandų, Vokietijos, Ispanijos bei Graikijos oro uostai,
skrydžių valdymo centrai ir jūrų uostai.
Be to, 738 mln. EUR suteikta kaimyninių šalių
didžiausių transporto ašių projektams. Bankas

Banko nepriklausomo Veiklos vertinimo padalinio
atliktame ir 2006 m. paskelbtame EIB skolinimo TEN
projektams ex-post vertinime6 buvo padaryta išvada,
kad svarbiausias išskirtinis Banko ypatumas – konkurencingomis palūkanomis ir sąlygomis teikiami
besiskolinančiojo poreikius atitinkantys, dažnai labai
dideli finansiniai ištekliai. Tačiau taip pat svarbus jo
nefinansinis įnašas. EIB yra sukaupęs patirties ir turi
kompetentingų specialistų, todėl jam dalyvaujant
nuo pat projekto rengimo pradžios, galima laiku susitarti dėl projekte dalyvaujančių įmonių, projekto ir
finansų struktūros.
EIB tenka svarbus vaidmuo skatinant privačiojo sektoriaus investicijas į TEN. Jis dalyvauja viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėse nuo pat jų pradžios, t. y.
nuo devintojo dešimtmečio pabaigos, kai Jungtinėje
Karalystėje buvo parengta pirmoji tokia partnerystė.
Tai vienas didžiausių VPP finansuotojų, kurio apie
20 mlrd. EUR paskolų portfelis taikomas daugiau nei
100 VPP. Austrijos institucijų prašomas EIB dalyvavo
pirmajame 2006 m. Austrijos automagistralės VPP
projekte ir rėmė su projektu susijusius TEN. Bankas
paskolino 350 mln. EUR A5 automagistralės (Šiaurės
automagistralės) pietinei atkarpai šiaurrytinėje Vienos dalyje ir Vienos šiaurinio apvažiuojamojo greitkelio bei miesto išorinio žiedinio greitkelio atkarpoms
projektuoti, tiesti ir eksploatuoti. Bus investuojama
ir į prioritetinio TEN projekto Gdanskas–Katovicai–
Žilina/Brno–Viena tobulinimą. Projekto vykdytojui
33 metams suteikiama koncesija eksploatuoti kelius,
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renkant mokestį už važiavimą jais ir kompensuojant
už nepakankamai intensyvų automagistralės naudojimą. EIB dalyvavimas šiame pavyzdiniame VPP
projekte ženkliai pagerino paskolos sąlygas besiskolinančiajam, todėl bus mažesnės ir viešojo sektoriaus
išlaidos.
Siekdamas apsidrausti nuo kredito rizikos, atsirandančios įgyvendinant tam tikrus transporto
TEN, EIB gali pasinaudoti savo struktūrine finan-

sine priemone (SFP), kurią taikant taip pat sudaromos sąlygos skolinti žemesnio investicinio reitingo
projektams. Be to, nuo 2007 m. transporto TEN
projektų SFP rezervais ir ES biudžeto lėšomis finansuojama paskolų garantijų sistema bus galima
pasinaudoti, norint gauti akredityvą įplaukų iš
transporto srautų stygiaus rizikai veiklos pradžioje
dengti. Tikimasi, kad transporto TEN plėsti ir įgyvendinti taip pat labai padės pagal JASPERS7 teikiama techninė pagalba.

Dokumentą „Tarpvalstybinių TEN projektų vertinimas“ (angl. Evaluation
of Cross-Border TEN Projects) galima
rasti EIB interneto svetainėje adresu
www.eib.org.
7
Žr. skyrių „Subalansuota visos Europos Sąjungos plėtra“.
6
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Parama mažoms ir vidutinėms įmonėms
Remdami MVĮ Europos Sąjungoje, EIB ir EIF bendrai naudojasi savo specialistų kompetencija ir
patirtimi. Drauge jie savo finansinėmis priemonėmis garantuoja, kad EIB grupė gali finansuoti
pačias įvairiausias MVĮ investicijas. 2006 m. naujosioms EIB kredito linijoms ir EIF investicijoms į
rizikos kapitalą bei MVĮ garantijas kartu buvo skirta 8,6 mlrd. EUR, o paramą iš EIB arba EIF gavo
apie 209 000 MVĮ.

Kredito linijos – EIB būdas pasiekti MVĮ
EIB remia MVĮ bankams tarpininkams patraukliomis sąlygomis teikdamas finansines lėšas, kurias
jie naudoja MVĮ investicijoms finansuoti. Šios kredito linijos – tai svarbi finansinė priemonė EIB, tarpininkams ir paramą gaunančioms MVĮ. Derinant
EIB finansinius pajėgumus su puikiu bankų tarpininkų ir finansų įstaigų specialistų vietos rinkos
išmanymu yra gerinamos mažų įmonių finansavimo sąlygos. Be tarpininkams teikiamų kredito
linijų Bankas finansuotų tik didelės apimties projektus. Pagal kredito linijas MVĮ gauna įvairaus
dydžio sumas, bet investicija negali būti didesnė
kaip 12,5 mln. EUR.
2006 m. Europos Sąjungoje Bankas pasirašė 107
naujas kredito linijų suteikimo sutartis per 118 tarpininkų. Apskritai yra apskaičiuota, kad EIB lėšomis
pasinaudojo 30 000 MVĮ. Visoje ES teritorijoje MVĮ
finansuoti buvo suteiktos 75 kredito linijos, kurių
bendra lėšų suma buvo 6 mlrd. EUR.
Kaip ir tiesioginių EIB paskolų atveju EIB finansuojant per kredito linijas yra sukuriamas sverto efektas ir pritraukiami kiti finansavimo šaltiniai. 2006 m.
Briuselio regioninei investicinei bendrovei (pranc.
Société Régionale d’Investissement de Bruxelles)
suteikta beveik 100 mln. EUR kredito linija buvo
specialiai skirta šiam efektui pasiekti. Šiuo atveju
EIB, iš dalies finansuodamas MVĮ, rems investicijas
pramonės ir paslaugų sektoriuose, įskaitant investicijas į energetiką, aplinkos apsaugą, švietimą ir sveikatos apsaugą. MVĮ investicijos bus pasirenkamos
pagal patikimų komercinių bankų, kurie pasidalydami riziką bendrai finansuos investicijas nuosavosiomis lėšomis, pateiktus pasiūlymus.

MVĮ galimybė gauti lėšų padidėjo diversifikavus
tarpininkus. Bet kurioje rinkoje daugėjant EIB lėšomis disponuojančių tarpininkų, didėja konkurencija
dėl MVĮ klientų, todėl MVĮ finansuojamos geresnėmis sąlygomis. Pavyzdžiui, Čekijoje buvo įsteigtas naujas tarpininkas Komerčni Banka. Komerčni
Banka – tai vienas didžiausių Čekijos komercinių
bankų, labai gerai pažįstantis vietos rinką, turintis platų padalinių tinklą. 2006 m. EIB šiam bankui
suteikus 37,5 mln. EUR kredito liniją, jis tapo dešimtuoju tarpininku Čekijos Respublikoje.
Be to, MVĮ gali būti finansuojamos iš EIB kredito
linijų pagal konkrečias aiškiai nustatytas sritis.
Pavyzdžiui, 2006 m. Vokietijoje bankui Deutsche
Bank buvo suteikta pirmoji kredito linija, skirta
vidutinės apimties investiciniams projektams išimtinai mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų srityje
finansuoti. 100 mln. EUR EIB lėšų paskirta investicijoms į mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų projektus (finansuojama iki 25 mln. EUR projektų išlaidų,
kurių pusė dengiama EIB lėšomis), kuriuos įgyvendins stambesnės MVĮ ir kitos privačios bendrovės
bei viešieji ir privatūs subjektai, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų konsorciumai.
Deutsche Bank kredito linija skirta didelės apimties
MVĮ investicijoms. Kitomis kredito linijomis finansuojamos mažos apimties investicijos, t. y. mažų ir
mikroįmonių, turinčių mažiau nei dešimt darbuotojų, investicijos. Pavyzdžiui, Lenkijoje EIB suteikė
50 mln. EUR bendrovei Raiffeisen Leasing Polska
investicijoms nuo 10 000 iki 250 000 EUR finansuoti.
Lėšos bus panaudotos pramonėje, daugiausia transporto įrenginių pirkimui, ir paslaugoms arba turizmui. Vykdomos finansinės operacijos struktūra
naujoviška: perkami Lenkijos pirmaujančios išperkamosios nuomos bendrovės Raiffeisen Leasing
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Jeremie
2006. m. gimė JEREMIE iniciatyva – dar viena MVĮ skirta priemonė, kuria praturtinama EIB grupės
finansinių produktų paletė.
JEREMIE – tai bendra Europos Komisijos ir EIB grupės iniciatyva, kurios tikslas – ES valstybėms narėms
suteikti galimybę panaudoti dalį 2007–2013 m. biudžetiniam laikotarpiui joms numatytų struktūrinių
fondų lėšų tarpininko valdomam atnaujinamam fondui įsteigti, kad taikant specialiai sukurtą finansinių produktų paketą būtų lengviau finansuoti mažas įmones, įskaitant veiklą pradedančias įmones,
taip pat teikti mikrokreditus regionų plėtros srityje. JEREMIE iniciatyvai įgyvendinti EIF subūrė atsidavusių specialistų grupę. Šiuo metu (ir iki 2007 m. pabaigos) šie specialistai drauge su valstybių narių
atsakingomis institucijomis stengiasi įvertinti pridėtinę vertę, kurią galima sukurti kiekvienu JEREMIE
iniciatyvos taikymo atveju. 2006 m. buvo pasirašyti susitarimo memorandumai su Slovakija, Graikija,
Rumunija bei Portugalija; vyksta derybos su kai kuriomis kitomis valstybėmis narėmis.
JEREMIE – tai nauja MVĮ finansavimo kryptis, apimanti ir struktūrinių fondų panaudojimą, ir lėšų reinvestavimą per kontroliuojantį fondą. Ji sukuria naujas galimybes ir yra pažangus žingsnis nuo anksčiau taikyto finansavimo vien skiriant subsidijas iš struktūrinių fondų.

Polska, kuri yra Raiffeisen tarptautinės grupės narė,
sudarytų išperkamosios nuomos sutarčių reikalavimais pagrįsti, turtu užtikrinti vertybiniai popieriai.
Naudojant tokią struktūrą EIB suteikiama galimybė
finansuoti MVĮ kitomis nei kredito linijos priemonėmis. Be to, EIF dalyvauja sandoryje kaip garantas.

Europos investicijų fondas
EIF yra vienintelė ES įstaiga, ypatingą dėmesį skirianti MVĮ finansavimui. Didžiausias šio fondo
akcininkas – EIB, turintis 61,2 % jo akcijų, Europos
Komisija (30 %) ir 16 šalių finansų įstaigos (8,8 %
akcijų). EIF veikloje daugiausia dėmesio skiriama
rizikos kapitalo, garantijų priemonėms ir susijusiems produktams. 2006 m. EIF paramą suteikė
183 000 MVĮ, kurių beveik trečdalis yra mikroįmonės, turinčios mažiau nei 10 darbuotojų.
EIF veikia kaip fondų fondas. Jis investuoja į rizikos kapitalą, ypač į fondus, iš kurių finansuojamos
aukštųjų technologijų MVĮ pradiniame jų veiklos

etape. Be to, jis teikia MVĮ ir mikrokreditų garantijas finansų įstaigoms. EIF, kaip ir EIB, remia MVĮ per
finansų tarpininkus, t. y. EIF savo partneriais pasirenka kitus rizikos kapitalo fondus ir bankus. EIF
naudoja nuosavąsias lėšas, kurios 2006 m. pabaigoje sudarė 649 mln. EUR, ir savo akcininkų ar trečiųjų šalių jam patikėtas lėšas.
2006 m. EIF sudarė 688 mln. EUR 8 vertės rizikos
kapitalo sandorių, o iš viso metų pabaigoje įsipareigojimų investuoti į rizikos kapitalą suma buvo
3,8 mlrd. EUR. Investavęs į 244 fondus, rizikos kapitalo srityje EIF pirmauja Europoje. Jis įsiveržė į
priekį ne tik dėl savo investicijų masto ir taikymo
apimties, bet ir dėl savo kaip skatintojo vaidmens.
Įsigydamas nedaug fondo kapitalo, bet jau tuo
suteikdamas jam EIF „kokybės ženklą“, EIF skatina
įvairius investuotojus, ypač iš privačiojo sektoriaus,
dalyvauti fondų veikloje. 2006 m. EIF toliau plėtė
investavimo strategiją, teikdamas lėšų ne tik fondams, finansuojantiems įmonės veiklą pradiniame
etape, bet ir viduriniajame bei vėlesniame įmonės
veiklos etape, taip pat investavo į greitesnį technologijų perdavimą, kad moksliniai tyrimai lengviau

33

EIB grupė

EIB grupė

34

2006 m. veiklos ataskaita

Parama mažoms ir vidutinėms įmonėms

taptų pelno šaltiniu. Be to, 2006 m. EIF pirmą kartą
investavo į tik ekologiją remiantį Aplinkos apsaugos technologijų fondą (angl. Environmental Technologies Fund ), kurio veiklai naudojamos Europos
Komisijos lėšos.

lizingo bendrovės, garantijas teikiančios įstaigos ir
bendro pobūdžio investicijų fondai. Dalį EIF veiklos
pagal mandatą finansuoja Europos Komisija, o kita
dalis dengiama nuosavosiomis lėšomis.
EIF taip pat remia finansų įstaigų sukauptų MVĮ
skirtų paskolų ir išperkamosios nuomos sutarčių pakeitimą vertybiniais popieriais siekiant juos
parduoti kapitalo rinkose. 2006 m. atlikta apie 20
naujų kredito vertės padidinimo operacijų, tarp
kurių yra pirmasis daugiašalis daugialypio turto
kaupėjų (įvairų MVĮ turtą jungiantys bankai) inicijuotas pakeitimas vertybiniais popieriais, kurio
procese dalyvavo KfW, Čekijos Raiffeisenbank ir
Lenkijos Raiffeisenbank Polska. EIB taip pat įsigijo
dalį šio turto (apie Banko finansuojamą įmonės
Raiffeisen Leasing Polska veiklą MVĮ ir mikrokreditų srityje žr. ankstesniame skyriuje). EIF naudodamas savo AAA reitingą sukuria pridėtinę vertę MVĮ
garantijų suteikimo ir pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams.

2006 m. EIF suteikė garantijų už 2 mlrd. EUR. Metų
pabaigoje bendra fondo garantijų paketo, kurį
sudarė 1888 sandoriai, vertė buvo 11,1 mlrd. EUR.
Teikdamas garantijas MVĮ, EIF siūlo dvi pagrindines
produktų linijas: kredito draudimą ir kredito vertės
padidinimą (pakeitimą vertybiniais popieriais).

8

EIF veikla įvertinama atskirai, todėl jo
duomenys nėra įtraukti į EIB skolinimo
duomenis.

EIF kredito draudimas – tai sandorio šalies MVĮ skirto
portfelio, mikrokreditų arba išperkamosios nuomos
sutarčių dengimas garantija arba jų pergarantavimas, kai Fondas dengia 50 % kiekvienos atskiros
portfelio paskolos arba nuomos sutarties kredito
rizikos. Tokiu būdu sandorio šaliai siekiama suteikti
kapitalo paramą, taip sudarant sąlygas didinti jų
skolinimą MVĮ ateityje. Sandorio šalys – tai bankai,
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Tausi, konkurencinga ir
patikima energetika
Vėl padidėjus dėmesiui Europos energijos tiekimo aspektams, EIB šiai sričiai skyrė visas jėgas ir
2006 m. nusprendė į vieną visumą sujungti įvairias savo veiklos kryptis energetikos sektoriuje bei
suteikti jai prioritetinės politikos statusą. Nuo šiol tausi, konkurencinga ir patikima energetika
tapo viena iš šešių pagrindinių Banko politikos krypčių ES.
Dar niekada, net po neigiamų padarinių turėjusios
aštuntojo dešimtmečio naftos krizės, Europos darbotvarkėje energetikos klausimams nebuvo skirta
tiek daug dėmesio. ES ir EIB rūpi trys pagrindiniai
dalykai: tausumas, konkurencingumas ir tiekimo
patikimumas. Tausumas siejamas su ribotų neatsinaujinančių išteklių vartojimu bei bendru jų, ypač
išmetamųjų CO² dujų, poveikiu gamtos aplinkai.
Konkurencingumas – tai pagrindinė ES ekonominės
plėtros sąlyga, nes energetika vaidina pagrindinį
vaidmenį visuose ekonomikos sektoriuose. Pagaliau
patikimumas reikalingas dėl padidėjusio Europos
priklausomumo nuo išorės energijos tiekimo, susijusio su daug pavojingų tarptautinių veiksnių.
Energetikos sektoriuje EIB paskolas pasirinkta teikti
penkiose srityse: atsinaujinančios energijos, energijos vartojimo efektyvumo, mokslinių tyrimų, plėtros
ir inovacijų energetikos srityje, tiekimo ES viduje
(įskaitant transeuropinius energetikos tinklus) patikimumo ir diversifikavimo bei išorės energijos tiekimo patikimumo ir ekonominės plėtros. Nuo
2007 m. paskolos energetikai ES viduje ir už jos ribų
kasmet turėtų sudaryti apie 4 mlrd. EUR. Iš šios bendros sumos 600–800 mln. EUR bus skirta atsinaujinančios energijos projektams, o pusė naujos rūšies
elektros gamybai Banko teikiamų paskolų turėtų
būti susijusios su atsinaujinančios energijos technologijomis.

Atsinaujinanti energija
2006 m. paskolų atsinaujinančios energijos projektams
vertė buvo 524 mln. EUR (2007 m. tikslas – mažiausiai
600–800 mln. EUR), tai sudarė 31 % visų Banko elektros
gamybai suteiktų paskolų. Per penkerius metus – nuo
2000 iki 2006 m. – paskolinta 2,2 mln. EUR, arba vidutiniškai 35 % elektros gamybai suteiktų paskolų.

2006 m. vėjo energijos pasaulio rinkoje pirmaujančiai gamintojai Iberdrola (Ispanija) Bankas paskolino
450 mln. EUR. Ši iki šiol didžiausia EIB atsinaujinančiai energijai suteikta paskola buvo panaudota
31 vėjo ūkio ir dviejų mažų hidroelektrinių statybai.
Pažvelgus į pastarųjų metų investicijų tendencijas
matyti, kad vėjo energijai teko daugiausia atsinaujinančios energijos finansavimo. Vis dėlto siekiama
EIB atsinaujinančios energijos paskolų portfelį
diversifikuoti, pirmenybę teikiant nepakankamai
panaudojamiems atsinaujinantiems energijos šaltiniams, pavyzdžiui, saulės energijai, ypač biokurui,
ir naujoms atsinaujinančios energijos technologijoms, kurioms numatomos ilgalaikės ekonominės
perspektyvos. Banko suteikta 70 mln. EUR paskola
pirmajai didelei ES komercinei saulės energijos elektrinei Andasole9 Ispanijoje yra rodoma kelio, kuriuo
reikia eiti, kryptis.

Energijos vartojimo efektyvumas
EIB nori, kad energijos vartojimo efektyvumui daugiau dėmesio būtų skiriama visose ūkinės veiklos
srityse: pramonės, transporto, būstų, paslaugų ir
kituose sektoriuose. 2006 m. Bankas investicijoms
į energijos vartojimo efektyvumą ES paskolino
317 mln. EUR. EIB prioritetu laiko bendrą šilumos ir
elektros gamybą bei termofikaciją, taip pat centralizuoto šilumos tiekimo tinklus. Galima ir netgi pageidaujama plačiai investuoti į energijos taupymą,
ypač 2004 m. į ES įstojusiose valstybėse narėse, naujosiose narėse Bulgarijoje bei Rumunijoje ir kaimyninėse šalyse.
Italijoje Bankas elektros ir dujų reguliavimo institucijai IRIDE paskolino 120 mln. EUR, skirtų elektros

9

Žr. skyrių „Aplinką tausojanti plėtra“.
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gamybos pajėgumams tobulinti ir nuotolinio elektroninio matavimo įrenginiams elektros skirstymo
tinkluose Turine įtaisyti. Investuojant tikimasi didinti
energijos vartojimo efektyvumą ir racionaliau ją vartoti bei ekonomiškai ir nekenkiant aplinkai įgyvendinti
vietos elektros energijos poreikius. Senesnę elektros
energijos ir centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos gamybos technologiją deginant mazutą pakeis švaresnė ir ekonomiškesnė šiuolaikinė dujų kombinuoto
ciklo technologija. Įrengus skaitmeninius matuoklius
bus sudarytos palankios sąlygos valdyti elektros ir šilumos poreikius bei sukurti veiksmingesnę tiekimo krūvio reguliavimo sistemą. Abiem atvejais bus taupoma
ir racionaliau vartojama energija.

Vienas iš dviejų Graikijoje finansuotų projektų yra
prioritetinis energetikos TEN, susijęs su 85 km ilgio
dujotiekio, sujungiančio Graikijos ir Turkijos nacionalines dujų sistemas nuo Komotini Graikijoje iki
Graikijos ir Turkijos sienos, tiesimu ir eksploatavimu.
Graikija, norėdama patenkinti didėjančius energijos
poreikius ir pagerinti tiekimo patikimumą, projektu
siekia per Turkiją importuoti gamtines dujas iš Kaspijos jūros ir Viduriniųjų Rytų šaltinių. Be to, dujotiekis taps priemone galimam dujų tranzitui į platesnę
Europos rinką ateityje, jį prijungus prie Italijos ir Balkanų vamzdynų.

Išorės energijos tiekimo patikimumas ir
ekonominė plėtra
Moksliniai energetikos tyrimai, plėtra ir
inovacijos
Moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms energetikos sektoriuje atitenka svarbi Banko inovacijoms
skiriamos paramos dalis10. Puikus pavyzdys – paskolos Vokietijos labai svarbiai mokslinių tyrimų, plėtros
ir inovacijų investicijų programai, skirtai išmetamiems teršalams mažinti ir saugai didinti bei vandeniliu varomam keleiviniam automobiliui kurti.
Mokslinių energetikos tyrimų, plėtros ir inovacijų srityje Bankas atidžiai stebi Europos technologijų platformose (ETP) vykstantį darbą, pvz., su vandenilio
elementais ir kuro produktais, fotovoltiniais elementais ir šilumine saulės sistema susijusius procesus.

10
11

Žr. skyrių „Parama inovacijoms“.
Žr. skyrių „Pietiniai ir rytiniai kaimynai“.

Už ES ribų EIB remia ES tikslą kurti visos Europos
energetikos bendriją su kaimyninėmis šalimis.
Šalyse partnerėse jis taip pat daugiausia investuoja
į projektus, stiprinančius energijos tiekimo ES valstybėms patikimumą. Be to, Bankas kuria klimato
kaitos projektus ir prisideda prie gyventojų, ypač
neturtingiausiuose segmentuose, galimybių pasinaudoti šiuolaikiniais energijos šaltiniais didinimo.

Transeuropiniai energetikos tinklai

2006 m. energetikos investicijoms už ES ribų EIB
paskolino apie 1 mlrd. EUR, iš jų 594 mln. EUR atiteko Viduržemio jūros regionui. Viduržemio jūros
regiono šalys partnerės11 energijos tiekimo srityje
patiria didelių sunkumų, kurie ateityje turi tendenciją didėti, nes energijos poreikiai nuolat auga.
Šiuo metu 16 mln. gyventojų mažiausiai išvystytose
Viduržemio jūros regiono teritorijose vis dar neturi
elektros.

Transeuropiniams energetikos projektams parengti
ir įgyvendinti reikia daug laiko, o metinis investavimo ir finansavimo tempas neišvengiamai kinta.
2006 m. EIB energetikos TEN projektams paskolino
321 mln. EUR, o tai yra gana maža suma, palyginti
su ankstesniais metais. Paskolos buvo skirtos dujų
ir elektros energijos projektams Airijoje, Jungtinėje
Karalystėje ir Graikijoje įgyvendinti.

Įgyvendinant Europos ir Viduržemio jūros regiono
šalių investicijų ir partnerystės programą (EVIPP)
(angl. Facility for Euro-Mediterranean Investment
and Partnership, FEMIP) energetikos srityje keliami
tokie pat tikslai, kokių siekia pati ES: aplinkosaugos
reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis užtikrinti
patikimą elektros energijos tiekimą, kurti konkurencingą energetikos pramonę ir gerinti energijos
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vartojimo efektyvumą. Remdamas šiuos tikslus EIB
teikia paskolas pagal EVIPP, daugiausia dėmesio
skirdamas nacionalinės ir regionų infrastruktūros
statybai bei tobulinimui, taip pat Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių energetikos rinkų geresnei
integracijai, tokiu būdu stiprindamas energijos tiekimo patikimumą visoms suinteresuotoms šalims.
Nuo 2002 m. pagal šią programą Viduržemio jūros
regiono šalyse partnerėse energetikos projektams
buvo skirta 20 paskolų už 2,8 mlrd. EUR sumą, t. y.
42 % visų pagal EVIPP suteiktų paskolų.
Be to, energetikos investicijoms svarbus vaidmuo
teko Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalyse. 2006 m. šioms šalims EIB paskolų buvo
suteikta už 185 mln. EUR. Kamerūne, privatizavus
AES Sonel, Bankas finansavo investicijų į šilumos ir
hidroelektrinių įrenginius programą, skirtą energijos perdavimui ir skirstymui gerinti. Ganoje Bankas
rėmė gamtinių dujų dujotiekio tiesimą iš Nigerijos
į Ganą, Togą ir Beniną, o Malyje pastačius natūralaus upės nuotėkio hidroelektrinę pagerės elektros
energijos tiekimas pačioje šalyje, Mauritanijoje ir
Senegale. Be to, Karibų baseine, Barbadose, EIB
finansavo vėjo ūkio statybą , o Ramiojo vandenyno
šalyse – hidroelektrinės statybą Fidžyje. Daugiausia
pastaraisiais metais Banko finansuotų atsinaujinančios energijos projektų buvo už ES ribų.
Atsižvelgiant į naująjį energetikos prioriteto tikslą
ypatingai daug dėmesio bus skiriama projektams
už ES ribų, kuriais užtikrinamas energijos tiekimo ES
valstybėms patikimumas, tokius kaip vamzdynų ir
suskystintų gamtinių dujų terminalų statyba energijos trasportavimui į Europą.
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Rengiantis Europos Sąjungos plėtrai
Iš visų šalių, kuriose EIB aktyviai dirba už Europos Sąjungos ribų, artimiausios yra stojančiosios
šalys ir šalys kandidatės, taip pat Vakarų Balkanų šalys, kurias galima laikyti potencialiomis šalimis
kandidatėmis vėlesniuoju laikotarpiu. 2006 m. Bulgarija ir Rumunija tebebuvo stojančiosios šalys,
bet nuo 2007 m. sausio 1 d. jos jau yra ES narės.

vietos valdžios įstaigų mažos apimties investiciniams projektams finansuoti. Per visą pasirengimo
narystei laikotarpį EIB suteikė Bulgarijai paskolų už
467 mln. EUR.

EIB ir Bulgarija pasirašo
bendradarbiavimo sutartį
2006 m. spalio 5 d.

Bulgarija
Per kelerius metus iki Bulgarijos įstojimo į ES EIB
skolinimo operacijos šioje šalyje vyko visuose
svarbiausiuose sektoriuose, pvz., buvo skolinama
pagrindinei infrastruktūrai, gamybai ir paslaugoms, įskaitant per vietos finansų įstaigas teikiamą
paramą MVĮ bei savivaldybėms. 2006 m. EIB per
bankus HVB Bank Biochim ir DSK Bank suteikė
dvi kredito linijas po 30 mln. EUR verslo įmonių ir

2006 m. EIB ir Bulgarija pasirašė susitarimo memorandumą. Jame numatyta paramos sistema, kurią
taikydamas Bankas 2007–2013 m. kasmet suteiks
500–700 mln. EUR paskolų Bulgarijos vyriausybės prioritetinėms investicijoms. Bendradarbiaujant daugiausia dėmesio bus skiriama pagrindinei
šalies infrastruktūrai transporto ir aplinkosaugos
sektoriuose gerinti ir atnaujinti (finansavimą derinant su ES subsidijomis ir kitais šaltiniais), techninei ir ekspertų pagalbai atrinktiems ES sanglaudos
ir struktūrinių fondų projektams, įtrauktiems į nacionalinių priemonių planą pagal JASPERS iniciatyvą,
teikti ir pagalbai nacionalinę viešojo ir privačiojo
sektoriaus partnerystės programą įgyvendinančiai
Bulgarijos vyriausybei.

Rumunija
Plėtroje dalyvaujančios šalys
2006 m. suteiktos paskolos
(mln.)
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Turkija
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60

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija
Vakarų Balkanai
Plėtroje dalyvaujančios šalys

10
403
3 248

2006 m. EIB Rumunijoje paskolino 679 mln. EUR.
Transporto sektorius tradiciškai vaidina svarbų vaid
menį, todėl 2006 m. buvo skirtos paskolos vykdomai
šalies kelių remonto programai ir Bukarešto metro
modernizuoti. EIB parama investicijoms į MVĮ bei
savivaldybių projektus yra prioritetinė sritis, bet
daug dėmesio buvo skiriama ir vandens sektoriaus
projektams. Naujų vandens valymo įrenginių statybai Bukarešte buvo skirta 25 mln. EUR paskola;
41,5 mln. EUR panaudota savivaldybių kanalizacijos sistemų remontui, o 29,5 mln. EUR skirta miestų
geriamojo vandens tiekimo paslaugoms gerinti. Šis
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EIB 2006 m. forumas:
Pietryčių Europa –
kintantis regionas
Metinis EIB forumas yra Banko vadovų ir ekspertų teminių diskusijų ir konsultacijų su aukšto lygio politiniais, akademiniais ir verslo
partneriais platforma. 2006 m. Atėnuose (Graikija) EIB pakviesta
susirinko daugiau kaip 600 žmonių auditorija aptarti, kaip būtų
galima sustiprinti politinę ir ekonominę Pietryčių Europos integraciją, užtikrinančią stabilumą ir augimą, demokratiją ir klestėjimą.
Forumo dalyviai diskutavo, kaip ES galėtų suteikti pagreitį šiam
procesui ir koks yra politikos lyderių bei verslo bendruomenių
vaidmuo regione, kas galėtų padėti ir vadovauti siekiant regionų
bendradarbiavimo ir Europos integracijos. Kadangi regiono ekonomikos dinamikai svarbiausia yra prekyba ir veiksmingi infrastruktūros tinklai, kalbėtojai pabrėžė viešojo ir privačiojo sektorių
vaidmenį remiant infrastruktūros projektus, skatinant tarpvalstybinį investavimą ir kuriant paslaugas, įskaitant viešojo sektoriaus ir privačių verslo įmonių galimybes gauti finansavimą (kalbų
medžiagą galima rasti EIB informaciniame biuletenyje Nr. 125 arba
apsilankius Banko interneto svetainėje).
Tęsiant tradiciją, po forumų, skirtų aplinką tausojančio vystymosi
aspektams (Dublinas, 2003 m.), investicijoms į naująsias valstybes
nares (Varšuva, 2004 m.), Lisabonos strategijai (Helsinkis, 2005 m.)
ir 2006 m. įvykusio Pietryčių Europai skirto Atėnų forumo, kitas EIB
forumas įvyks 2007 m. rugsėjo mėn. Slovėnijoje. Jame bus aptariamas investavimas į energetiką ir klimato kaitos procesų valdymas.
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projektas – tai Mažų ir vidutinių miestų infrastruktūros plėtros programos (MVMIPP ) (angl. Small and
Medium-sized Towns Infrastructure Development
Programme) dalis. MVMIPP skatina mažesnes tos
pačios apskrities savivaldybes jungtis į asociacijas ir
vandens infrastruktūros eksploatavimą bei vandens
tiekimo valdymą perduoti regionų operatoriams.
Įgyvendinus projektą pagerės vandens tiekimo
paslaugos, bus taupomos išlaidos ir mažinami nutekėjimo nuostoliai, nes bus pakeisti tinklo vamzdynai
ir senieji siurbliai, taip pat bus įrengti vandens suvartojimo skaitikliai. EIB paskola derinama su ES PHARE
programos subsidijomis.

Kroatija ir Turkija yra narystės siekiančios šalys, nes
derybos dėl įstojimo į ES su jomis jau vyksta, o Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija yra šalis
kandidatė, nes su ja derybos dar neprasidėjo. Šių ir
Vakarų Balkanų šalių (Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Serbijos ir Kosovo) atžvilgiu
EIB sutiko vykdyti ES pasirengimo narystei mandatą,
pagal kurį 2007–2013 m. joms suteiks paskolų už
8,7 mlrd. EUR. Be to, EIB svarstys galimybę pagal
mandatą teikiamų paskolų sumas papildyti paskolomis, kurias jis skirs savo rizika.

2006 m. spalio mėn. Atėnuose vykusiame EIB forume
(žr. langelį) Bankas pasirašė pagrindų susitarimą su
Rumunija, labai panašų į pasirašytąjį su Bulgarija. Per
metus Rumunijai skolinamų lėšų vertė ateityje gali
pasiekti 1 mlrd. EUR, todėl vienas iš Banko uždavinių
bus padėti užtikrinti veiksmingą ir ekonomišką projektų finansavimą bei įgyvendinimą. Tikimasi, kad dėl
vykdomų struktūrinių reformų ir geresnio atstovavimo vietoje 2007 m. pradžioje atidarius vietos EIB ir
JASPERS biurus bendradarbiavimas dar labiau sustiprės. Be to, numatoma, kad didės ir privačiojo sektoriaus investicijoms skiriamas Banko finansavimas, kurį
skatina makroekonominis stabilumas ir nuolatinės
didelės įplaukos iš tiesioginių užsienio investicijų.

Kroatija
Paremiant Kroatijos paraišką tapti ES nare, EIB
paskolos skiriamos projektams, padedantiems šiai
šaliai atitikti stojimo kriterijus ir greitai integruotis į ES. Nuo 2001 m. EIB skolinimas Kroatijai viršijo
900 mln. EUR. Paskolos tradiciškai nukreipiamos į
šalies infrastruktūros, ypač transporto tinklų, statybą ir atnaujinimą. Taip buvo ir 2006 m., kai EIB
paskolino rekordinę 270 mln. EUR sumą transporto
infrastruktūrai gerinti, įskaitant automagistralės
Rijeka–Zagrebas paskutinės atkarpos tiesimą. Ši
automagistralė buvo trūkstama grandis visos Europos koridoriuje nuo Vengrijos sienos per Kroatiją iki
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Slovėnijos sienos. Ateityje Bankas, bendradarbiaudamas su Komisija ir pasinaudodamas ES pasirengimo narystei pagalbos priemone, planuoja skirti
paskolų Kroatijos aplinkosaugos ir žmogiškojo
kapitalo sektoriuose.

Turkija
2006 m. buvo svarbūs EIB operacijoms Turkijoje.
Šalyje sparčiai didėjant investicijoms, kurias dar
labiau paskatino prasidėjusios derybos dėl narystės ES, 2006 m. EIB skolinimas Turkijai pasiekė
1,8 mlrd. EUR, o tai yra maždaug 50 % daugiau negu
praėjusiais metais. EIB yra nacionalinių ir užsienio investuotojų partneris. Bendradarbiaudamas
su plačiu vietos bankų tinklu, jis remia gyvybingą
MVĮ sektorių. Taip pat Bankas parėmė didelės apimties investicijas į pramonę, suteikęs 175 mln. EUR
paskolą gamyklai Turk Otomobil Fabrikasi, kad ji
kartu su PSA Peugeot Citroën ir Fiat galėtų kurti ir
gaminti komercinius automobilius Europos rinkai.
Stiprūs prekybos ryšiai ir veiksminga infrastruktūra,
įskaitant transporto koridorius, padės šaliai suklestėti ir siekti ES narystės. Šioje srityje didelė Banko
skolinamų sumų dalis buvo panaudota investicijoms
į susisiekimo infrastruktūrą, ypač į tokius projektus kaip greitaeigių traukinių linijos tarp Stambulo
ir Ankaros statyba, Turkijos oro linijų lėktuvų parko
atnaujinimas bei išplėtimas ir investicijos į mobiliojo
telefono tinklą Vodafone–Turkija.
Stambulo miesto transporto sistemos gerinimas
taip pat yra svarbi Banko veiklos sritis. 2006 m.
400 mln. EUR paskola buvo skirta geležinkelio riedmenims, kurie bus panaudoti miesto europinei
daliai sujungti su azijinės dalies Gedzės priemiesčiu tunelyje po Bosforo sąsiauriu, įsigyti. Pačiai tunelio statybai jau anksčiau buvo skirta 650 mln. EUR
paskola. Be to, Bankas skyrė 50 mln. EUR dviem
greitaeigiams keltams per Bosforo sąsiaurį įsigyti;
kiekvienas jų gali vežti apie 1200 keleivių ir 200
automobilių.

Kaip ES narystės siekianti šalis, Turkija gaus finansinę paramą iš ES biudžeto, 2007–2013 metams skiriamą pagal naują ES Pasirengimo narystei pagalbos
priemonę. EIB glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija ir Turkijos valdžios įstaigomis, nustatydama prioritetines investavimo sritis, atitinkančias
nacionalinius plėtros planus ir ES prioritetus. Bankas
numato artimiausioje ateityje atidaryti biurus Ankaroje ir Stambule.

Vakarų Balkanai
Vakarų Balkanų šalyse EIB finansavimo operacijos taip pat yra skirtos integravimosi į ES procesui palengvinti. Apskritai ES ir EIB parama padeda
vykdyti politinę bei ekonominę pertvarką ir skatina socialinį suartėjimą regione. Šio proceso sėkmė
yra gyvybiškai svarbi suinteresuotosioms šalims,
taip pat visai ES. 2006 m. projektams Vakarų Balkanų šalyse EIB skyrė paskolų už 412,5 mln. EUR –
didžiausią kada nors vienam regionui skolintą sumą
per metus. Nuo 1995 m. iki 2006 m. pabaigos Bankas paskolino 2,1 mlrd. EUR.
EIB ir toliau diversifikavo savo skolinimo operacijas į palyginti naujas sritis, pavyzdžiui, sveikatos apsaugą ir švietimą. Albanijoje jis paskolino
12,5 mln. EUR švietimo reformai finansuoti, o Serbijoje 80 mln. EUR paskola buvo panaudota klinikiniams centrams modernizuoti. Be to, Bankas
padidino skolinimą aplinkos ir gyvenimo kokybės
gerinimo regione projektams, pavyzdžiui, suteikė
5 mln. EUR paskolą Juodkalnijos savivaldybių vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai gerinti.
Infrastruktūros tinklų modernizavimas, ypatingą
dėmesį skiriant regioninės integracijos skatinimui ir
trikdžių kelių, geležinkelių ir energetikos sistemose
šalinimui, buvo svarbiausias EIB skolinimo Vakarų
Balkanų šalyse tikslas. 2006 m. Bankas finansavo
kelių atstatymą Bosnijos ir Hercegovinos Srpskos
Respublikoje, kelių ir tiltų remonto darbus Serbijoje
ir Juodkalnijoje, naujo keleivinių keltų terminalo
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statybą Duresio uoste Albanijoje ir kai kurių Serbijos
geležinkelių tinklo atkarpų, kur reikėjo skubiai pašalinti sistemos trikdžius, ypač svarbius dėl to, kad šios
atkarpos yra prioritetinio visos Europos koridoriaus
dalis, rekonstrukciją. ERPB, dalyvaudamas tame
pačiame projekte, skyrė lėšų Serbijos geležinkelių
bendrovei riedmenims įsigyti.
2006 m. vietos bankams buvo sutektos 145 mln. EUR
kredito linijos, kad jie galėtų investuoti į MVĮ ir mažos
apimties savivaldybių projektus.
Didžiausius projektus regione EIB finansuoja kartu
su kitomis tarptautinėmis finansų įstaigomis, ypač
ERPB, Pasaulio banku ir Europos Tarybos Plėtros
banku, taip pat dvišaliais donorais. Be to, siekdamas
parengti ir bendrai finansuoti projektus, kai dalis
lėšų skiriama iš ES biudžeto pagal ES Pasirengimo
narystei pagalbos priemonę, Bankas glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija ir Europos rekonstrukcijos agentūra.
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Pietinės ir rytinės kaimynės
Europos kaimynystės politika yra EIB veiklos Europos kaimyninėse pietinėse ir rytinėse valstybėse varomoji jėga. Šių šalių svarbą ES atspindi 2006 m. Tarybos sprendimas suteikti EIB naują
mandatą 2007–2013 m. kaimyninėms valstybėms paskolinti iki 12,4 mln. EUR – didžiausią kada
nors suteiktą mandatą skolinti už ES ribų. Jį įgyvendinant EIB operacijos Viduržemio jūros regiono
šalyse partnerėse (neskaičiuojant paramos Turkijai) padidės du kartus, o galimybės skolintis kaimyninėse rytinėse šalyse – šešis kartus.

Viduržemio jūros regionui skirta EVIPP
Įgyvendinant Barselonos procesą, o pastaruoju metu
– ir vykdant Europos kaimynystės politiką, Europos ir
Viduržemio jūros regiono šalių investicijų ir partnerystės programa (EVIPP) skatina ekonominę ir socialinę modernizaciją Viduržemio jūros regiono šalyse
partnerėse ir remia geresnę regioninę integraciją,
ypač rengiantis iki 2010 m. sukurti laisvosios prekybos zoną su Europos Sąjunga. Pasitelkdamas EVIPP
Bankas naudoja platų spektrą priemonių Viduržemio jūros regiono šalių partnerių ekonominei plėtrai remti. EIB tapo svarbiausiu finansiniu partneriu
Viduržemio jūros regione, 2002–2006 m. suteikusiu 11 mlrd. EUR paskolų, iš jų 1,4 mlrd. EUR suteikta
2006 m.
EVIPP veikla iš esmės yra stengiamasi padėti privačiajam sektoriui ir kurti investicijoms palankią
aplinką, daugiausia finansuojant ekonominę plėtrą
užtikrinančią infrastruktūrą. Be to, EVIPP siekiama
vykdyti intensyvaus dialogo politiką su visais Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių partnerystės
dalyviais – tiek institucijų lygiu, tiek su privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės atstovais.

Parama privačiajam sektoriui 2006 m.
Pavyzdžiui, Egipte EIB suteikė 200 mln. EUR paskolą
pasaulinio lygio metilo alkoholio gamyklos statybai. Į
projektą įtraukiami gamyklos projektavimo, statybos
ir eksploatavimo darbai. Gamykla gamins 1,3 mln.
tonų metilo alkoholio per metus, daugiausia ekspor-

Viduržemio jūros regiono šalys
2006 m. suteiktos paskolos
(mln.)

Lėšos
Iš viso

nuosavosios

Egiptas

550

550

-

Marokas

290

280

10

Izraelis

275

275

-

Tunisas

154

154

-

Sirija

45

45

-

Regioninės

40

-

40

Viduržemio jūros regiono šalys 1 354

1 304

50

tui. Vietos paklausai didėjant, metilo alkoholis bus
parduodamas ir Egipto pramonės įmonėms. Dešimtajame dešimtmetyje Egipte atradus didelius gamtinių dujų klodus, Egipto vyriausybė iškėlė strateginį
tikslą skatinti šiuos gamtinius išteklius naudoti kurui
vidaus rinkoje, kaip žaliavą naftos chemijos pramonėje ir kaip eksporto prekę.
2006 m. svarbiausia EVIPP veikla privačiajame sektoriuje buvo 165 mln. EUR kredito linijų panaudojimas
finansų tarpininkams ir rizikos kapitalo investicijoms
į Viduržemio jūros regiono šalyse partnerėse veikiančius fondus. Bankams tarpininkams skirtos kredito
linijos naudojamos perskolinimui vietos mažoms ir
vidutinėms įmonėms, kurios Viduržemio jūros regiono šalyse, kaip ir visur kitur, yra svarbus ekonomikos
ramstis. Todėl po dešimties metų pertraukos atgaivindamas savo veiklą Izraelyje EIB paskolino 75 mln. EUR
bankui Bank Hapoalim, kad šis finansuotų pramonės,

biudžeto
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EVIPP
metinė ataskaita

paslaugų, sveikatos apsaugos ir švietimo sektoriuose dirbančias MVĮ.
EVIPP rizikos kapitalas taip pat yra
veiksminga priemonė privačiajam sektoriui skatinti.
2006 m. EIB investavo po 10 mln. EUR į keturis regioninius daugiasektorinius fondus: fondą Euromena
Beirute, regione veikiantį Magrebo Privačiojo kapitalo
fondą II, Italijoje veikiantį fondą Euromed ir SGAM Al
Kantara – pirmąjį grupės Societé Générale remiamą
fondą. Be to, jis investavo 8,5 mln. EUR į fondą Horus
Food&Agribusiness, kuris specializuojasi Egipto agroversle.
Rizikos kapitalo lėšos buvo naudojamos ir EIB mikrokreditavimo paskoloms Viduržemio jūros regiono
šalyse. Lėšų skolinosi Enda inter-arabe in Tunisi –

nevyriausybinė organizacija (NVO), nuo 1995 m.
suteikusi mikrokreditavimo paslaugų maždaug
30 000 mikroįmonių, kurių daugiau kaip 85 % priklausė moterims. Tokio EVIPP finansavimo tikslas –
stiprinti Enda inter-arabe kapitalą, kad ji galėtų plėsti
savo operacijas labiausiai atsilikusiuose šalies regionuose. EIB paskolą papildo techninė pagalba, finansuojama iš ES biudžeto lėšų.

Energetika ir aplinka
EVIPP prioritetai Viduržemio jūros regiono šalių
energetikos sektoriuje visiškai atitinka ES energetikos sektoriaus prioritetus: tausios energetikos
plėtra, konkurencingumas ir tiekimo patikimumas. 2006 m. Bankas 600 mln. EUR skyrė Egipto,
Maroko ir Tuniso energetikos projektams – iš viso
jiems buvo skirta 44 % visų Viduržemio jūros regiono paskolų.
Tunise EIB suteikė 114 mln. EUR paskolą kombinuoto ciklo gamtinių dujų jėgainės statybai Ghannoucho mieste. Investicijos padės patenkinti nuolat
didėjančius šalies elektros poreikius, kartu padidindamos Tuniso patrauklumą investuotojams į pramonės veiklą ir paslaugas, ypač turizmo sektoriuje.
260 mln. EUR parama buvo suteikta dar dviem
Egipto kombinuoto ciklo jėgainėms. Jos gamins
elektros energiją už konkurencingą kainą ir darys
labai nedidelį poveikį aplinkai.
Siekiant išplėsti investavimą į tausios energetikos sektorių ateityje, šiuo metu yra atliekami trys
EVIPP patikos fondo finansuojami tyrimai. Vienas iš jų skirtas atsinaujinančiai energijai Viduržemio jūros regiono šalyse partnerėse. Jis rengiamas
kartu su Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
d’Energie (ADEME) ir Agence Française de Développement (AFD). Kitame tyrime nagrinėjamos galimybės
teikti finansavimą ir paskolas anglies dvideginio
kreditams įsigyti Viduržemio jūros regione, prioritetiniams sektoriams nustatyti ir projektų, kuriuos EIB
galėtų remti ateityje, srautui sukurti. Pradėtas ir trečiasis tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti galimybes
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EVIPP šalyse gaminti aplinką tausojantį biokurą, nes
šiuo metu apie tai galima gauti tik pasklidą informaciją.
2006 m. Viduržemio jūros regiono aplinkos apsaugos
projektams buvo skirta 325 mln. EUR EIB paskolų.
Atsižvelgus į labiausiai neatidėliotinus aplinkos
apsaugos poreikius, pirmiausia buvo finansuoti Izraelio, Maroko, Sirijos ir Tuniso vandens ir nuotekų
tvarkymo sektoriai. Maroke ypač didelė 40 mln. EUR
paskola suteikta urbanistinių centrų nuotekų sistemoms modernizuoti ir išplėsti sezoniškai išdžiūstančios Sebou upės baseine, kuris yra tarp Tazos rytuose
ir Khenitros Atlanto vandenyno pakrantėje. Paskola
skirta nuotekų surinkimo ir liūčių vandens drenavimo tinklo bei antrinio vandens valymo įrenginių
statybai. Dėl labai didelio poveikio aplinkai šiam projektui skirta ir palūkanų subsidija iš ES biudžeto lėšų.
4 mln. EUR iš EVIPP techninės pagalbos lėšų buvo
skirta projekto valdymo padaliniui ir paskolų gavėjų
institucinių gebėjimų stiprinimui.

Apskritai šiuo metu Europos Komisija kuria ilgalaikę didelės apimties Viduržemio jūros valymo programą. Šią iniciatyvą, vadinamą ,,Horizontas 2020“,
remia partnerių koalicija, tarp jų ir EIB. Panaudodamas EVIPP, Bankas sutelks dėmesį į didžiausių taršos
šaltinių mažinimą ir, bendradarbiaudamas su kitais
daugiašaliais bankais bei Europos Komisijos Aplinkosaugos generaliniu direktoratu, sukurs visą bankams
finansuoti tinkamų investicinių projektų sistemą.

Parama Libanui
Pasinaudodamas tarptautine donorų konferencija,
įvykusia 2007 m. sausio mėn. Paryžiuje, EIB pažadėjo
padėti Libano vyriausybei įgyvendinti jos parengtą
Atstatymo, rekonstravimo ir reformų planą, per šešerius metus suteikdamas 960 mln. EUR paskolų svarbiausiems projektams pagal valstybės investavimo
programą ir investicijoms į privatųjį sektorių. Kaip
ilgametis Libano partneris, Bankas ir toliau vykdys

EVIPP šalių ministrų
susitikimas Tunise
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savo įsipareigojimą remti infrastruktūros projektus
(daugiausia transporto ir nuotekų tvarkymo srityse),
taip pat skirs naują EIB finansavimą, kad paremtų
MVĮ, kurių veiklą nutraukė neseniai įsiplieskęs kon
fliktas, sustiprintų sektorių reformą, ypač energetikos
srityje, ir paremtų investicijas į privatųjį sektorių. Be
to, techninės pagalbos subsidijos padės parengti ir
įgyvendinti projektus bei privatizavimo procesą.

Naujojo EVIPP mandato įgyvendinimas
EIB vaidmens Viduržemio jūros regione esmė – finansinė parama. Tačiau partnerystė – tai būtinai ir dialogas su suinteresuotosiomis šalimis: konkrečiomis
šalimis, privačiuoju sektoriumi ir pilietine visuomene
dėl Banko politikos.
Naujajame mandate numatyta trimis lygiais stiprinti
partnerystę ir sąveiką. Vyriausybių lygiu EVIPP Ministrų tarybos bus atsakingos už strateginį aukšto lygio
politikos kūrimą. Pirmasis toks ministrų lygio susitikimas pagal naująjį mandatą įvyks 2007 m. gegužės
mėn. Kipre. Praktiškesniu lygiu ES ir Viduržemio jūros
regiono šalių partnerių atstovų komitetas ir Europos
Komisija reguliariai susitiks, kad aptartų EVIPP strategiją, parengtų ministrams gaires konkrečiais klausimais, pvz., sektorių analizė arba naujų finansinių
priemonių apibrėžimas, ir patvirtintų EVIPP metinę
ataskaitą. Be to, EVIPP konferencijose susitiks privačiojo ir viešojo sektorių atstovai, mokslininkai ir
kiti suinteresuotieji asmenys aptarti Ministrų Tarybos parinktų temų. 2006 m. Monake įvyko konferencija dėl būtinų investicijų į Viduržemio jūros regiono
transporto sistemas.

Rusija ir kitos rytinės kaimynės
Nors Viduržemio jūros regione EIB aktyviai veikia jau
apie trisdešimt metų, pirmosios EIB paskolos projektui vykdyti Rusijoje skirtos tik 2003 m. Be to, EIB
veiklą Rytuose nulemiantys mandatai, palyginti su
Viduržemio jūros regionu, buvo skirti tik gana nedi-

delėms sumoms. Tačiau daugėjant ES interesų šioje
pasaulio dalyje, didėja ir mandatų apimtis – pirmoji
100 mln. EUR suma 2001 m. buvo skirta tik Rusijai;
iki 2007 m. sausio mėn. Rusijai, Baltarusijai, Moldovai
bei Ukrainai buvo skirta 500 mln. EUR, o 2007–2013 m.
šioms šalims ir Pietų Kaukazui – 3,7 mlrd. EUR.
Pirmasis EIB mandatas 100 mln. EUR sumai buvo specialiai skirtas aplinkosaugos projektams Rusijai priklausančioje Baltijos jūros pakrantėje. Šios bendrai
su ERPB ir NIB finansuojamos 85 mln. EUR investicijos
buvo paskirstytos trims Banko finansuojamoms operacijoms, padėjusioms įgyvendinti vandens projektus
Sankt Peterburgo rajone.
Antrasis 500 mln. EUR mandatas buvo skirtas labiausiai ES dominantiems projektams finansuoti Rusijos,
Ukrainos, Moldovos ir Baltarusijos aplinkosaugos
sektoriuose, taip pat transporto, telekomunikacijų ir
energetikos infrastruktūrai prioritetinių transeuropinių tinklų ašyse, kertančiose ES valstybių narių sienas. 2006 m. Bankas patvirtino pirmąją 200 mln. EUR
paskolą Ukrainai automagistralės M06 Kijevas–Brodai
paskutinės atkarpos ir visos Europos III ir V transporto
koridoriaus remontui. Projektą kartu finansuos ERPB.
Kad EIB galėtų aktyviai veikti atskirose šalyse, kurių
atžvilgiu suteiktas mandatas, Bankas ir suinteresuotoji šalis turi pasirašyti pagrindų susitarimą. Anksčiau tokie susitarimai buvo pasirašyti tik su Rusija ir
Ukraina, bet 2006 m. jis pasirašytas ir su Moldova,
paruošiant dirvą EIB ateities veiklai šioje šalyje. Banko
skolinimo veikla kaimyninėse rytinėse šalyse buvo
paremta 2006 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos,
EIB ir ERPB pasirašytu susitarimo memorandumu,
kuris sutvirtins jų glaudų bendradarbiavimą kaimyninėse rytinėse šalyse.
Investicijos Rusijoje, Ukrainoje ir Moldovoje, taip pat
Armėnijoje, Azerbaidžane ir Gruzijoje (Pietų Kaukazas) 2007–2013 m. bus nukreiptos į tuos sektorius,
kurie buvo įtraukti į ankstesnius mandatus; be jų,
prioritetas vėl bus teikiamas energetikos sektoriaus
projektams, ypač strateginės energijos tiekimo ir
transporto projektams.

2006 m. veiklos ataskaita

47

EIB grupė

Pietinės ir rytinės kaimynės

EIB, ERPB ir Europos
Komisija stiprina
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EIB finansuoja investicijas Afrikoje, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalyse (AKR), taip pat
Azijoje ir Lotynų Amerikoje (ALA). Bankas skolina pagal ES mandatą, bet skolinimo pobūdis AKR
ir ALA šalyse visiškai skiriasi. AKR šalyse Bankas padeda įgyvendinti ES politiką, o ALA daugiausia
dėmesio skiriama ekonominiam ES ir šalių partnerių bendradarbiavimui.

Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno
šalys bei Pietų Afrikos Respublika
2006 m. suteiktos paskolos
(mln.)

Lėšos

Afrika

Iš viso

nuosavosios

biudžeto

564

133

431

Vakarų

218

115

103

Pietų ir Indijos vandenyno

146

18

128

Vidurio ir ekvatorinė

101

-

101

56

-

56

Rytų

43

-

43

Karibų baseino šalys

Daugiaregioninė

41

10

31

Ramiojo vandenyno šalys

37

25

13

-

-

-

Daugiaregionė

103

-

103

AKR–UŠT

745

167

578

80

80

-

Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT)

Pietų Afrikos Respublika

EIB veikla AKR šalyse

12

Įskaitant 8,5 mln. EUR, skirtų pagal Lomės IV konvenciją.

Banko veikla AKR grindžiama Kotonu partnerystės
susitarimu, sudarytu tarp ES ir 79 AKR šalių. Jaundės
ir Lomės konvencijas pakeitusio Kotonu susitarimo
svarbiausias tikslas – mažinti ir panaikinti skurdą,
įtraukti AKR šalis į pasaulio ekonomiką. 2003–2007 m.
EIB gali paskolinti iki 1,7 mlrd. EUR iš savo fondų ir
dar 2 mlrd. EUR – iš Investicinės priemonės (IP) –
atnaujinamojo fondo, kuriam lėšas skiria EIB valdomas Europos plėtros fondas. Investicinė priemonė
buvo sukurta investicijoms į privačias įmones ir
komercines viešojo sektoriaus įmones transporto,
vandens, energetikos ir telekomunikacijų sekto-

riuose remti, t.y. investuoti į infrastruktūrą, kuri yra
būtina privačiojo sektoriaus plėtros sąlyga. Projektai, kuriems būdingi svarbūs aplinkosaugos ir (arba)
socialiniai aspektai, arba viešojo sektoriaus projektai šalyse, vykdančiose ekonominio sureguliavimo
programas, paprastai atitinka palūkanų subsidijų
teikimo reikalavimus. Pietų Afrikos Respublikoje EIB
skolina pagal kitą mandatą, kuriuo 2000–2006 m.
numatoma skirti iki 825 mln. EUR.
2006 m. EIB AKR paskolino 745 mln. EUR (2005 m.
– 537 mln. EUR): 578 mln. EUR iš Europos plėtros
fondo12 lėšų ir 167 mln. EUR iš Banko nuosavųjų
lėšų. Pagal Kotonu susitarimą įgyvendinant Investicinę priemonę buvo pasiekta daug gerų rezultatų –
nuo 2003 m. tuo tikslu pasirašyta paskolų sandorių
už beveik 1400 mln. EUR. Iki šiol daugiausia dėmesio buvo skiriama privačiojo sektoriaus pateiktiems
projektams, kurių 2006 m. pabaigoje buvo 81 %
Investicinės priemonės portfelio. Pagal sektorius
53 % Investicinės priemonės portfelio tenka finansinėms paslaugoms – iki šiol geri rezultatai gauti
plėtojant Banko mikrofinansavimo veiklą AKR ir
ypač Afrikoje į pietus nuo Sacharos, o 20 % investuota į pramonę (įskaitant kasybą). Likusieji 26 %
buvo skirti pagrindinei infrastruktūrai (investicijoms į energetiką, vandenį, transportą ir telekomunikacijas). 2006 m. pabaigoje iš Banko nuosavųjų
lėšų iš viso buvo paskolinta 386 mln. EUR, daugiau
kaip pusė jų buvo skirta privačiojo sektoriaus projektams. Pramonės (įskaitant kasybą) ir pagrindinės
infrastruktūros projektams kartu teko 65 % paskolų
iš nuosavųjų lėšų.
AKR aplinkos apsaugai, ypač vandens ir nuotekų
tvarkymo projektams (žr. langelį apie vandens tiekimą Mozambike), taip pat investicijoms į atsinau-
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Kotonu investicinės
priemonės metinė
ataskaita

jinančią energiją tenka svarbus vaidmuo. 2006 m.
Bankas 9,75 mln. EUR iš nuosavųjų lėšų paskolino
Barbadoso šviesos ir energijos bendrovei vėjo energijos projektui finansuoti. Projekto tikslas – pakeisti
brangaus iškastinio kuro naudojimą ir mažinti teršalų išmetimą į atmosferą. Dėl aplinkosaugos
aspekto paskolai pritaikyta palūkanų subsidija.
Investicija finansuojama pagal EIB Klimato kaitos
finansavimo programą ir tikriausiai bus tinkama
registruoti pagal Kioto protokolo Švarios plėtros
mechanizmą. Siekdamas palengvinti tokio registravimo procesą, projekto iniciatorius padavė paraišką
gauti paramą pagal Banko Klimato kaitos techninės
pagalbos programą. Be to, EIB 24,5 mln. EUR paskolino Fidžio hidroelektrinės statybai.
Banko veiklą Pietų Afrikos Respublikoje varžė
tai, kad artėjo dabartinio mandato, numatyto iki
2006 m., pabaiga, todėl galimybė gauti lėšų buvo
sumažėjusi. EIB 80 mln. EUR paskolą iš nuosavųjų
lėšų suteikė ESKOM Holdings Ltd. naujo aukštos įtampos perdavimo tilto tarp Johanesburgo ir
Keiptauno statybai. ESKOM yra visiškai valstybės
valdoma elektros tinklų įmonė. Pagal 2002–2006 m.
mandatą Bankas skyrė lėšų MVĮ (260 mln. EUR),
investicijoms į aplinkos apsaugą (245 mln. EUR) ir į
energetiką (130 mln. EUR).

Finansinės paslaugos
Operacijos su finansų sektoriumi, ypač lėšų nukreipimas per vietos finansų įstaigas ir privačiojo kapitalo fondus, paprastai naudojamos dvejopam
tikslui: vietos finansų rinkų plėtrai remti ir mažesnėms įmonėms, įskaitant mikroįmones, finansuoti.
2006 m. Bankas per Investicinę priemonę suteikė
paskolą banko First Bank of Nigeria (FBN) – vieno
iš didžiausių šalies bankų plėtrai paremti, kai šis
ėmėsi iš esmės modernizuoti banką. Turėdamas
išskirtinę vietą [šalyje] ir susijungęs, kaip planuojama, su Ecobank, FBN bus svarbiausias finansų gilinimo ir ekonominės integracijos Vakarų Afrikoje

veikėjas. Savo naująjį regioninį tinklą jis naudos verslo ir banko vidaus
klientų aptarnavimui gerinti. Paskola
suteikia FBN prieigą prie pastovaus ilgalaikio finansavimo šaltinio, kad jis galėtų įgyvendinti savo strategijas. Suteikdama II lygio kapitalą, Investicinė
priemonė veikia ir kaip katalizatorius pritraukiant
šiam Nigerijos bankui lėšų iš privačiojo sektoriaus,
tokiu būdu diversifikuojamas ir banko finansavimo
pagrindas.
Be to, EIB 5 mln. JAV dolerių skyrė bendrovės Business Partners International Kenya (BPI-K) MVĮ fondui.
BPK-I yra Kenijos ribotos atsakomybės bendrovė,
investuojanti į neseniai pradėjusias veiklą vidutines
įmones. Fondą kartu finansuoja Tarptautinė finansų
korporacija ir Business Partners International, bendrovės Business Partners Ltd. pavaldžioji įmonė,
investavimo į MVĮ Pietų Afrikos Respublikoje
specialistė. Fondui bus naudingas ir EIB regioninės
atstovybės Nairobyje dalyvavimas bei parama.

Glaudus darbas su Europos Komisija
EIB ir Europos Komisijos ekspertų kompetencijos ir finansinių išteklių sutelkimas pasiteisina kaip
labai veiksmingas. 2006 m. šios institucijos pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo sukūrė patikos fondą Afrikos regioninei infrastruktūrai remti. Iš
pradžių per šį patikos fondą, kurį savo įnašais galės
papildyti ir valstybės narės, Europos Komisija skirs
60 mln. EUR dotacijų. Taip ji prisidės prie maždaug
260 mln. EUR EIB skiriamų paskolų palūkanų subsidijoms.
Panašiai geri rezultatai pasiekti projektus įgyvendinant Etiopijoje, Madagaskare ir Mozambike, kur
EIB paskolos buvo derinamos su technine pagalba
ir subsidijų teikimu pagal AKR ir ES vandens infrastruktūros priemonę, sukurtą 2004 m. investicijoms
į vandens sektorių AKR šalyse skatinti ir remti. Taikant naują specializuotą 3 mln. EUR dydžio EIB Vandens infrastruktūros projektų rengimo priemonę
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Saugus vanduo Mozambiko Maputu miesto
vargšams
2006 m. EIB paskolino 31 mln. EUR Maputu (Mozambikas) vandens tiekimo sistemai gerinti ir
plėsti. Projekto iniciatorius, Maputu vandentiekio įmonė, aptarnauja Didžiojo Maputu teritoriją,
kurioje gyvena 1,7 mln. gyventojų. Pusė šios teritorijos gyventojų visiškai skursta ir tik 40 % jų
turi prieigą prie tinkamo geriamojo vandens. EIB projektu, ženkliai padidinusiu gyventojų, turinčių prieigą prie saugaus geriamojo vandens, skaičių, prisidedama prie Mozambiko Tūkstantmečio plėtros tikslų vandens, sveikatos apsaugos ir skurdo panaikinimo srityse – svarbiausių šalies
Skurdo mažinimo strategijos tikslų – įgyvendinimo. Septintasis JT Tūkstantmečio plėtros tikslas
– užtikrinti aplinką tausojantį vystymąsi – apima ir tokius antrinius tikslus, kaip perpus sumažinti
nuolatinio saugaus geriamojo vandens šaltinio neturinčių žmonių skaičių ir pagerinti jų sanitarines sąlygas.
Maputu vandens projektu keliami keturi konkretūs tikslai: padidinti įmonės gamybos pajėgumus
siekiant užtikrinti pastovų 730 000 žmonių, kurie šiuo metu yra prisijungę prie vandentiekio sistemos, aprūpinimą vandeniu (kol kas sistema neužtikrina vandens tiekimo 24 valandas per parą),
o aptarnaujamų žmonių skaičių padidinti 467 000 žmonių 2010 m. ir dar papildomai 145 000
žmonių iki 2014 m.; pagerinti sistemos darbą mažinant vandens nuostolius; išplėsti vandens tiekimą skurdesnėse miesto pakraščių teritorijose remiant mažus vietos privačius operatorius, kad
paslaugų teikimas būtų išplėstas dar 110 000 žmonių, ir padidinti vandens tiekimo įmonės pajėgumą bei finansų tvarumą, kuris padėtų gerinti vandens paslaugas visuose miestuose, už kuriuos
atsako projekto iniciatorius.
Projektas yra pagrįstas ankstesnėmis sektoriaus reformomis ir Pasaulio banko vykdyto projekto
darbu. Jame dalyvauja nacionalinė vandens agentūra FIPAG (Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de Água) ir Mozambiko vyriausybė kartu su keletu tarptautinių plėtros
finansavimo organizacijų: EIB, Europos Komisijos Vandens infrastruktūros priemone, Nyderlandų
FMO ir Agence Française de Développement. Tvarumas ir naudojimosi galimybės užtikrinami
derinant pigų finansavimą, gerą reguliavimo politiką (ypač tarifų ir institucinės autonomijos),
tinkamai parengtą ir reguliuojamą privačiojo sektoriaus dalyvavimą teikiant paslaugas ir vandens pristatymo vietoje įtraukiant NVO.

2006 m. veiklos ataskaita

Remiant šalis partneres

per artimiausius trejetą metų AKR atskirai bus
finansuojami mažiausiai aštuoni vandens ir nuotekų tvarkymo projektai.
Be to, Europos Komisija paprašė EIB teikti konsultavimo paslaugas Pietų Afrikos Respublikoje įgyvendinant antrąją Rizikos kapitalo priemonę – tikslinę
50 mln. EUR per penkerius metus sektoriams skirtą
programą. Ši programa – tai sėkmingos 2002 m.
pradėtos programos, kurioje EIB jau dalyvauja, tęsinys. Ji skirta Pietų Afrikos Respublikos MVĮ, priklausančioms „istoriškai nukentėjusiems asmenims“,
finansuoti dalyvaujant jų nuosavame kapitale ar
kvazi-nuosavame kapitale. EIB prisideda konsultuodamas Europos Komisiją šiai rengiant priemonės planą ir ją kuriant, o vėliau dalyvauja atliekant
techninį vertinimą ir tvirtinant pasiūlymus investuoti, bet visiškai neprisideda prie pačių lėšų finansinio valdymo.

Perspektyva
Kotonu susitarimas 20-čiai metų buvo sudarytas 2000 m. birželio mėn. pasirašius kiekvieno 5–6
metų laikotarpio protokolus. Pirmasis 2003–2007 m.
laikotarpiui taikomas protokolas netrukus baigs
galioti. Antrajame protokole – 2008–2013 m. – yra
numatyti papildomi 1,1 mlrd. EUR Investicinei priemonei ir 2 mlrd. EUR iš Banko nuosavųjų lėšų, prie
kurių reikėtų pridėti dar ir 400 mln. EUR sumą, skiriamą palūkanų subsidijoms ir techninei pagalbai.
Pagal naujuosius įgaliojimus išorės valstybėse nuo
2007 m. iki 2013 m. 900 mln. EUR bus skiriama projektams Pietų Afrikos Respublikoje įgyvendinti.
Artimiausiais metais daugiausia dėmesio Bankas
skirs infrastruktūrai ir finansų sektoriams. Infrastruktūroje didžiausios investicijos bus skiriamos
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Azija ir Lotynų Amerika
2006 m. suteiktos paskolos
(mln.)

Iš viso
Lotynų Amerika
Kolumbija

240
100

Brazilija

40

Ekvadoras

40

Peru

40

Hondūras
Azija

20
243

Šri Lanka

120

Maldyvai

50

Vietnamas

38

Pakistanas

35

Azija ir Lotynų Amerika

pagrindinėms sritims, pvz. energetikos, vandens ir
nuotekų tvarkymo
projektams. Pirmenybę taip pat
turės privačiojo
sektoriaus projektai ir regioninės
iniciatyvos, t. y.
projektai, kuriuose
dalyvauja arba
kurie turi įtakos
daugiau kaip vienai šaliai.
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bei Peru ir investicijoms į Michelin Brazil padangų
gamyklas.
Azijoje EIB prisidėjo prie tarptautinių ir ES pastangų
švelninti gamtos katastrofų padarinių įtaką regione,
ypač teikdamas paskolas cunamio padarinių likvidavimui finansuoti Maldyvuose ir Šri Lankoje. Pakistane paskola skirta cemento gamyklos statybai. Šis
projektas reikšmingas šalies atstatymo darbams
po 2005 m. spalio mėn. įvykusio žemės drebėjimo.
Vietname Bankas finansavo didmeninių savitarnos
parduotuvių Metro Cash & Carry statybą.
Nuo 1993 m., kai buvo pradėtos skolinimo ALA
šalims operacijos, EIB yra suteikęs beveik šimtą
paskolų, iš viso 4,762 mlrd. EUR sumai; 55 % šios
sumos buvo skirta Lotynų Amerikoje vykdomiems
projektams ir 45 % – Azijoje vykdomiems projektams.

EIB ir Azija bei Lotynų Amerika
EIB skolinimo Azijai ir Lotynų Amerikai mandate
2000–2006 m. numatyta 2,480 mlrd. EUR paskolų
investicijoms, kurios vienodai svarbios ir ES, ir
jas gaunančiai valstybei, remti. Jų tikslas buvo
palaikyti ekonominį bendradarbiavimą. 2006 m.
pabaigoje Bankas jau buvo paskolinęs 2,425 mlrd.
EUR. 2006 m. Azijoje ir Lotynų Amerikoje vykdomiems projektams EIB paskolino 483 mln. EUR,
iš jų 240 mln. EUR – Lotynų Amerikoje (Brazilijoje, Kolumbijoje, Ekvadore, Hondūre ir Peru) ir
243 mln. EUR – Azijoje (Pakistane, Vietname, Šri
Lankoje ir Maldyvuose).
Lotynų Amerikoje Bankas suteikė 20 mln. EUR
paskolą Centrinės Amerikos ekonominės integracijos bankui, Hondūro kelių koridoriaus, sujungusio
Atlanto ir Ramiojo vandenynų pakrantes, statybai.
Projektas yra Plan Pueblo–Panama – regioninio
veiksmų plano, kuriuo siekiama Centrinėje Amerikoje ir Meksikoje pagerinti tarpvalstybinę infrastruktūrą, – iniciatyvos dalis. Kitos paskolos buvo
skirtos skaitmeninių mobiliųjų telefonų tinklams
projektuoti ir modernizuoti Kolumbijoje, Ekvadore

Naujasis ALA mandatas
Pagal naująjį EIB mandatą 2007–2013 metams
Bankas ALA šalims partnerėms gali paskolinti iki
3,8 mlrd. EUR. Palyginti su ankstesniuoju mandatu, tai yra gerokai didesnė suma. Naujojo
mandato lėšos buvo suskirstytos į orientacines
2,8 mlrd. EUR ir 1,0 mlrd. EUR sumas atitinkamai
Lotynų Amerikai ir Azijai.
Siekiant užtikrinti, kad EIB galėtų geriau paremti
ES bendradarbiavimo strategiją ALA šalyse, sektorinė ir geografinė mandato aprėptis buvo
išplėsta. Pavyzdžiui, dabar Bankas gali finansuoti
projektus, prisidedančius prie aplinkos tausojimo,
įskaitant klimato kaitos poveikio švelninimą, ir
projektus, kuriais prisidedama prie ES energetikos patikimumo. Be to, Bankas ir toliau stiprins ES
įtaką atskirose šalyse teikdamas tiesiogines užsienio investicijas ir perduodamas technologijas bei
kompetenciją.
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EIB pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių Azijoje
2006 m. apie du trečdaliai Banko paskolų Azijoje buvo skirtos atstatymo ir atnaujinimo darbams
šalyse, nukentėjusiose nuo stichinių nelaimių.
Naikinantis žemės drebėjimas ir cunamis smogę Indijos vandenyno šalims 2004 m. gruodžio 26 d.
ne tik nusinešė daugybės žmonių gyvybes, bet ir nuniokojo tūkstančius kilometrų pakrantės teritorijų, palikę daugiau kaip milijoną gyventojų be pastogės ir padarę milžinišką žalą infrastruktūrai.
2005 m. ypač palankiomis sąlygomis buvo pasiūlyta 50 mln. EUR kredito linija mažoms ir vidutinėms investicijoms nuo cunamio nukentėjusiose Ačės ir kitose šiaurės Sumatros teritorijose
Indonezijoje. Be to, 2006 m. EIB suteikė pagalbą Maldyvams. Tam reikėjo išplėsti dabartinio ALA
mandato aprėptį, nes anksčiau ši teritorija į jį nebuvo įtraukta. Maldyvuose Bankas daugiausia
dėmesio skyrė turizmo sektoriui, nes juo grindžiama visa šalies ekonomika. 50 mln. EUR kredito
linija gali pasinaudoti cunamio žalą patyrę privačiojo sektoriaus poilsio namai ir viešbučiai. Šri
Lankoje EIB kredito linija galima pasinaudoti dviem būdais: per Centrinį banką, kuris subsidijuoja EIB palūkanas, arba įprastomis EIB sąlygomis. Tiesiogiai nuo cunamio nukentėjusių klientų
nedidelėms investicijoms finansuoti buvo atidėta 20 mln. EUR, išduodamų taikant subsidijuotą
palūkanų normą vietos valiuta. Kitas 50 mln. EUR buvo paskolintas didesnėmis sumomis tiesiogiai ar netiesiogiai nukentėjusiems klientams.
Kita didelė stichinė nelaimė Azijoje, 2006 m. paskatinusi EIB suteikti finansinę paramą, buvo
2005 m. spalio mėn. žemės drebėjimas Pakistane. Po žemės drebėjimo Pakistane labai išaugo
cemento poreikis namų ir infrastruktūros atstatymui. Atsižvelgdamas į susidariusias sąlygas ir
siekdamas sumažinti pasiūlos atotrūkį bei palengvinti atstatymo darbus, EIB suteikė 35 mln.
paskolą naujos cemento gamyklos statybai Khaipure.
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Skolinimasis kapitalo rinkose:
strategija kuria pridėtinę vertę klientams
Bankas ir toliau sąžiningai vykdė įsipareigojimą kuo geriausiai panaudoti savo akcininkių – ES
valstybių narių – parama grindžiamą finansinį pajėgumą, kad būtų užtikrintas lėšų pritraukimas
mažiausiomis sąnaudomis ir tokiu būdu sukurta pridėtinė vertė klientams. Siekdamas šių tikslų,
EIB palaikė nuoseklią lėšų pritraukimo strategiją, savo etaloninių emisijų programose ir specializuotose emisijose derindamas tęstinumą ir inovacijų ieškojimą. Rezultatai buvo naudingi EIB obligacijų įsigijusiems klientams tiek ES, tiek vietos besivystančiose rinkose, kuriose Bankas išleido
savo emisijas.

Pritrauktų lėšų suma
– 48 mlrd. EUR –
panaši, kaip ir praėjusiais metais. Jų
(mlrd.)
pritraukta rekordiškai įvairia – net
50
24 rūšių – valiuta,
įsk aitant šešias
40
sintetines valiutas. Buvo padidėjusi nepagrindinių
30
valiutų (ypač Australijos dolerio)
20
paklausa, davusi
8 mlrd. EUR
pajamų, palyginti
10
su 6 mlrd. EUR
2005 m. Vis dėlto
pagrindinės valiu0
tos (eurai, sva2005
2006
rai sterlingų ir JAV
EUR
doleriai) ir toliau
GBP
USD
buvo svarbiausias
Kitos
finansavimo šaltinis. Šiomis valiutomis pritraukta 40 mlrd. skaičiuojant eurais (2005 m. – 44 mlrd. skaičiuojant eurais).

Obligacijų išleidimo programų apimtis
prieš apsikeitimo sandorius, 2002–2006 m.:
228 mlrd. EUR

2002

13

2003

2004

Eurozonos standartinės notos (angl.
Euro Area Reference Notes, EARN).

EIB finansavimo veiklą rinka įvertino labai palankiai – tai rodo Euroweek atliktos rinkos dalyvių
apklausos: jau trečius metus iš eilės rinkos dalyviai
išrinko Banką ,,įspūdingiausiu emitentu“, ,,naujoviškiausiu emitentu“ ir ,,geriausiu viršvalstybiniu
emitentu“. Be to, Bankas buvo išrinktas „įspūdingiausiu ir drąsiausiu ateinančių metų emitentu“.

Pagrindinės valiutos – aukščiausia klasė ir
inovacijos
Etaloninių emisijų programos pagrindinėmis valiutomis – eurais (EUR), svarais sterlingų (GBP) ir JAV
doleriais (USD) sustiprino išskirtinę EIB, kaip aukščiausios klasės emitento, leidžiančio etalonines
emisijas daugeliu valiutų, padėtį. Jos yra ekonomiškai efektyvaus finansavimo kertinis akmuo.
Etaloninės emisijos Banko trimis pagrindinėmis
valiutomis pritraukė 28 mlrd. skaičiuojant eurais
(59 % visų lėšų). Iš jų didžiausios sumos gautos
eurais (10,6 mlrd. EUR), toliau – emisijos JAV doleriais (9,7 mlrd. skaičiuojant eurais) ir Didžiosios
Britanijos svarais sterlingų (8,0 mlrd. skaičiuojant
eurais).
2006 m. operacijoms pagrindinėmis valiutomis
buvo būdingos inovacijos ir keletas išskirtinių
ypatybių. Emisijos eurų rinkoje, kurioje Bankas
pritraukė 17,4 mlrd. EUR (išleidęs etalonines ir
tikslines emisijas), išsiskyrė tuo, kad buvo nuolat
siekiama įtvirtinti svarbiausias aukščiausios klasės emisijų ypatybes, pavyzdžiui, 5 mlrd. EUR etaloninės EARN13 emisijos dydį, kai buvo sudaryti
du nauji 5 mlrd. EUR sandoriai 5 ir 10 metų sektoriuose. Tai padėjo klientams suteikti finansinės
naudos, susijusios su 2006 m. Europos aukščiausios klasės obligacijų emisijomis pasiektais labai
gerais rezultatais. Ir toliau buvo skiriamas dėmesys aukščiausios klasės likvidumui 580 mln. EUR
padidinus 2008 m. išpirkimo termino EARN emisiją, tam taikant aukciono tipo likvidumo paskirstymo procedūrą. Bankas tebėra vienintelis
emitentas, išleidęs etalonines pasaulinio formato
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5 mlrd. EUR vertės emisijas, kurių išpirkimo terminas yra 3–30 metų.
Tikslinių ir struktūrinių emisijų eurais rinkoje
(kurioje pritraukta iš viso 6,9 mlrd. EUR) ryškiausias
įvykis buvo pirmosios visose dvylikoje eurozonos
šalių emisijos platinimas viešojo platinimo būdu
(pavadintas „viešu vertybinių popierių platinimu
Europoje“, arba EPOS). Tai buvo 1 mlrd. EUR vertės
struktūrinė obligacijų emisija, susieta su eurozonos
infliacija. Praktiškai įgyvendinti tokį sandorį tapo
įmanoma pritaikius ,,bendro paso” mechanizmą
pagal ES Prospekto direktyvą14. Pirmą kartą bendro
paso mechanizmas tokiu mastu buvo panaudotas
obligacijų rinkoje. Todėl ši emisija pažymėtina ir
kaip indėlis į EUR kapitalo rinkos plėtrą.
Leisdamas emisijas Didžiosios Britanijos svarais
Bankas išlaikė savo pirmaujančią padėtį tarp ne
iždo vekselių emitentų – 2006 m. pabaigoje ne iždo
vekselių rinkoje jis turėjo apie 10 % Didžiosios Britanijos svarų rinkos. Iš viso Didžiosios Britanijos svarais Bankas sukaupė 5,7 mlrd. GBP (8,4 mlrd. EUR).
Sudaryta 15 etaloninių skirtingo išpirkimo termino
sandorių, kurių išpirkimo terminas – iki 2054 m.,
t. y. plačiausia emisijų išpirkimo skalė po iždo vekselių. Be to, buvo išleistos dvi etaloninės 3 ir 10 metų
išpirkimo termino emisijos. Leisdamas struktūrizuotas emisijas Bankas išleido vieną naują emisiją
ir padidino 2016 m. išpirkimo termino su infliacija
susietą emisiją iki 297 mln. GBP.
Skolinimosi JAV doleriais rinkoje Bankas pritraukė
17,6 mlrd. JAV dolerių (14,2 mlrd. EUR) ir tapo
vienu stambiausių ne JAV emitentų skolinimosi
JAV doleriais rinkose. Bankas išleido penkias visų
pagrindinių – 3 metų, 5 metų, 10 metų (du kartus)
ir 30 metų – išpirkimo terminų etalonines emisijas užsienio valiuta. Pastaroji, būdama pirmoji etaloninė emisija šioje kreivės dalyje po to, kai buvo
imta pakartotinai leisti ilgalaikes JAV iždo obligacijas, pratęsė Banko pajamingumo kreivę iki
30 metų. Antroji nauja JAV doleriais denominuota
3 mlrd. 10 metų trukmės obligacijų emisija buvo
didžiausias AAA klasės ne JAV emitento sudary-

tas tokio išpirkimo termino sandoris, parodęs EIB
pasiūlyto likvidumo patrauklumą. Be to, eurodolerių rinkoje Bankas išleido dvi obligacijų emisijas
(1 mlrd. USD ir 1,5 mlrd. USD vertės) 7 metų išpirkimo termino sektoriuje. Antroji buvo didžiausia šiais metais euroobligacijų emisija šioje turto
klasėje. Struktūrizuotais sandoriais pritraukta
1,4 mlrd. USD (1,2 mlrd. EUR).

Valiutos diversifikavimas
Be savo trijų pagrindinių valiutų, Bankas pritraukė
8,0 mlrd. skaičiuojant eurais, išleidęs emisijas
15 naujų valiutų. Be to, Bankas išleido dar šešias
0,6 mlrd. EUR vertės emisijas sintetinėmis valiutomis (naudojant kitas mokėjimų valiutas). Didžiausias pajamų iš nepagrindinių valiutų augimo
šaltinis buvo emisijos Australijos doleriais (AUD),
o trys svarbiausios nepagrindinės valiutos, kiek
viena atnešusi daugiau kaip 1 mlrd. skaičiuojant
eurais, buvo Australijos doleris (AUD) (1,8 mlrd. EUR),
Japonijos jena (JPY) (1,3 mlrd. EUR) ir Turkijos lira
(TRY) (1,1 mlrd. EUR).

Poveikis plėtrai
Banko, kaip plėtros rėmėjo, darbas naujųjų valstybių narių, narystės siekiančiųjų šalių ir stojančiųjų
šalių bei šalių partnerių valiutomis tebėra svarbus. Išleidžiant emisijas šiomis ir kitomis tų šalių,
kuriose Bankas ketina teikti paskolas, valiutomis yra pašalinama valiutos rizika ten, kur galima
sujungti finansavimą ir perskolinimą.
Iš naujųjų valstybių narių ir narystės siekiančiųjų
šalių valiutų didžiausią paklausą turėjo Turkijos
lira – Bankas pritraukė 1,1 mlrd. skaičiuojant eurais
ir toliau stiprino savo likvidumo ir pajamingumo
kreivę. Bulgarijos levais (BGN) Bankas išleido pirmąją kintančios palūkanų normos notų emisiją.
Bankas išleido emisijas dar trimis šio regiono valiu-

14

Ši direktyva nustato veiksmingą prospektų prilyginimo ,,bendram pasui” ES
valstybėse narėse mechanizmą: prospektas, kurį patvirtina vienos valstybės
narės (,,buveinės valstybės narės”) kompetentinga institucija, gali būti pripažintas galiojančiu prospektu bet kurioje
kitoje valstybėje narėje (,,priimančiojoje
valstybėje narėje”) nereikalaujant papildomo prospekto patvirtinimo (,,abipusis pripažinimas”).
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2006 m. pasirašyta emisijų ir pritraukta kapitalo, palyginti su 2005 m.
(mln. EUR)

Prieš apsikeitimo sandorius:
2006

Po apsikeitimo sandorių:

2005

17 439

36,3%

31 820

66,2%

32 179

64,6%

CZK

18

0,0%

18

0,0%

19

0,0%

DKK

235

0,5%

235

0,5%

GBP

8 392

17,5%

10 057

20,2%

3 067

6,4%

3 096

6,2%

HUF

110

0,2%

222

0,4%

97

0,2%

53

0,1%

PLN

32

0,1%

73

0,1%

32

0,1%

49

0,1%

SEK

309

0,6%

174

0,4%

309

0,6%

468

0,9%

26 535

55%

29 838

60%

35 577

74%

35 864

72%

1 840

3,8%

692

1,4%

BGN

102

0,2%

CHF

703

1,5%

709

1,4%

259

0,5%

HKD

101

0,2%

ISK

501

1,0%

162

0,3%

JPY

1 277

2,7%

1 352

2,7%

183

0,4%

NOK

424

0,9%

38

0,1%

NZD

933

1,9%

1 077

2,2%

AUD

MXN

38,8%

2005

EUR

Iš viso ES

19 311

2006

88

0,2%

38

0,1%

TRY

1 095

2,3%

1 222

2,5%

USD

14 225

29,6%

14 309

28,7%

12 305

25,6%

13 581

27,3%

ZAR

312

0,7%

219

0,4%

80

0,2%

63

0,1%

Iš viso ne ES

21 515

45%

19 962

40%

12 473

26,0%

13 941

28,0

IŠ VISO

48 050

100%

49 800

100%

48 050

100%

49 805

100%

* Lėšos, pritrauktos pagal įgaliojimą leisti tarptautines emisijas 2006 m., įskaitant 2,9 mlrd. EUR gautų jau 2005 m.

tomis (Čekijos kronomis (CZK), Vengrijos forintais
(HUF) ir Lenkijos zlotais (PLN)).
Už Europos ribų Bankas reikšmingų rezultatų
pasiekė remdamas plėtrą kai kurių šalių partnerių valiutų rinkose Viduržemio jūros regione
ir Afrikoje. Pažymėtina Banko pirmoji emisija
Egipto svarais (EGP) – tuo metu tai buvo ir ilgiausios trukmės sintetinė emisija rinkoje – ir emisijos
Botsvanos pulomis (BWP) bei Namibijos doleriais
(NAD) – pirmosios tarptautinio emitento išleistos
(sintetinės) emisijos. Be to, Bankas išliko pirmaujantis emitentas Pietų Afrikos rando (ZAR) rinkoje,
pritraukęs 2,8 mlrd. ZAR ( 312 mln. EUR). Be to,
2013 m. sausio mėn. išperkamos 8 % palūkanų
normos ZAR emisija buvo padidinta iki 4,5 mlrd.
ZAR ir tapo didžiausia ir likvidžiausia eurorandų

obligacijų emisija. Kituose regionuose išleista pirmoji sintetinė emisija Indonezijos rupijomis (IDR)
ir pakartotinė sintetinė emisija Brazilijos realais
(BRL) bei Rusijos rubliais (RUB).

Kitomis Europos valiutomis denominuotos
emisijos
Bankas pristatė naują Šveicarijos frankais (CHF)
denominuotą etaloninę emisiją, t. y. 30 metų – išleidimo metu ilgiausios – trukmės 300 mln. CHF vertės
emisiją. Atsiliepdamas į investuotojų poreikius gauti
mokesčiams palankios trukmės produktų vyriausybės remiamame segmente, Danijos kronų (DKK)
rinkoje Bankas išleido ilgiausios trukmės ,,aukščiau-
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„Būdas nupirkti Europą“
Trumpai apie EIB kaip emitentą
Bendra ES valstybių nuosavybė garantuoja aukščiausius kreditingumo reitingus, todėl EIB obligacijų emisijas galima vertinti kaip būdą „nupirkti Europą“.
➾ EIB priklausymas visoms ES valstybėms reiškia,
kad Banko obligacijos užtikrina unikalias diversifikuoto investavimo galimybes.
➾ Trys žymiausios reitingo agentūros, vieningai prognozuojančios stabilią Banko perspektyvą, Bankui
suteikė AAA reitingą.
➾ Rinkos strategijoje ypač daug dėmesio skiriama
likvidumui ir skaidrumui. Ją sudaro Banko etaloninių obligacijų emisijų trimis pagrindinėmis valiutomis (EUR, GBP ir USD) programos, kurias dažnai
paįvairina tikslinės emisijos įvairiomis valiutomis
ir įvairiais produktais.
➾ Tarptautinėse kapitalo rinkose EIB yra vienas
didžiausių ir dažniausiai emisijas išleidžiančių
emitentų. 2006 m. bendra Banko išplatintų emisijų vertė buvo 48 mlrd. EUR.
➾ Bankas istoriškai palaiko naujųjų ES valstybių
narių, stojančiųjų ir narystės siekančiųjų šalių
valiutų kapitalo rinkų plėtrą. Šių valstybių vietos
valiutomis leidžiamos emisijos gali paremti skolinimo veiklos plėtrą.

sios klasės” 2 % obligacijas (2 % 2,6 mlrd. DKK vertės
emisiją, kurios išpirkimo terminas – 2026 m. birželio
mėn.). Švedijos kronomis (SEK) Bankas išleido pirmąją viršvalstybinės institucijos kada nors išleistą
su infliacija susietą obligacijų emisiją tarptautinėje
rinkoje (1,5 mlrd. SEK emisiją, kurios išpirkimo terminas – 2020 m.). Bankas veikė ir Islandijos kronos
(ISK) bei Norvegijos kronos (NOK) rinkose. Visomis
Europos valiutomis kartu Bankas pritraukė 2,2 mlrd.
skaičiuojant eurais.

Azija ir Ramiojo vandenyno regionas
EIB savo, kaip stambaus emitento Azijos ir
Ramiojo vandenyno regiono valstybėse, pozicijas sustiprino pritraukdamas 4,2 mlrd. skaičiuojant eurais. Banko emisijos Australijos doleriais
(AUD) augo labiausiai ir užtikrino didžiausias
emisijų apimtis nepagrindinėmis valiutomis
(3,0 mlrd. AUD, palyginti su 1,2 mlrd. AUD 2005 m.),
EIB buvo didžiausias užsienio (,,kengūros”) emitentas šalies valiuta. Šioje rinkoje Bankas išleido
pirmąsias užsienio su infliacija susietas obligacijas –
250 mln. AUD su vartotojų kainų indeksu (VKI)
susietas obligacijas, kurios bus išperkamos 2020 m.
Be to, Bankas pritraukė 0,9 mlrd. lėšų skaičiuojant
eurais Naujosios Zelandijos dolerio (NZD) rinkoje.
Pažymėtina ir Japonijos jenomis (JPY) denominuota 20 metų trukmės 50 mlrd. JPY vertės pasaulinė emisija – vienintelė jos išleidimo metu buvusi
20 metų trukmės etaloninė obligacijų su atkarpa
emisija, kurią išleido aukščiausios klasės emitentas
tarptautinėse rinkose. Honkongo doleriais (HKD)
Bankas išleido 1 mlrd. HKD vertės 2 metų trukmės
obligacijas. Tai pirmasis viršvalstybinės institucijos
sandoris po Honkongo įstatymų sušvelninimo, kai
buvo leista išleisti trumpesnės kaip 3 metų trukmės
emisijas.
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Banko pirmininkas
Philippe Maystadt ir
Europos Komisijos
narė Danuta Hübner
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Dalykiškas bendradarbiavimas su ES
ir kitomis finansų įstaigomis
Nustatant EIB veiklos Europos Sąjungoje ir už jos ribų pagrindus labai svarbus dialogas su
Europos institucijomis, su kuriomis aptariamos Europos Sąjungos politikos kryptys ir pri
imami sprendimai. 2006 m. Europos Komisija kartu su EIB rengė Tarybos pasitarimus ir nutarimus, numatančius Banko veiklos sritis artimiausiais metais. EIB dalyvauja Europos Ministrų
Tarybos (Ecofino) darbe ir nuolat bendrauja su Europos Parlamentu.

Europos Sąjungoje taikomos priemonės ir
iniciatyvos
Intensyvus Komisijos ir EIB bendradarbiavimas
2006 m. paskatino kurti naujas bendras finansines priemones ir programas 2007–2013 metams.
Savo politikos kryptims remti ES turi daugiau
biudžeto ir EIB lėšų negu kada nors anksčiau,
nes, sujungus ES biudžeto lėšas ir EIB kasmet
kapitalo rinkose pritraukiamus 48 mlrd. EUR, jų
vis daugėja.
EIB grupė sustiprino savo bendradarbiavimą su Europos Komisija, pradėjusi tris naujas bendras iniciatyvas, kurių tikslas – suteikti
valstybėms narėms galimybę geriau pasinaudoti Europos struktūriniais fondais, kurių lėšos
2007–2013 metams buvo gerokai padidintos –
iki 308 mlrd. EUR. Dabar dalį struktūrinių fondų
lėšų bus galima skirti finansų inžinerijai, naudojamai teikiant paramą MVĮ ir mikroįmonėms
(JEREMIE) arba miestų socialinei plėtrai (JESSICA). Pagal trečiąją iniciatyvą (JASPERS), kurią
finansuoja Komisija, EIB grupė ir ERPB, yra siūloma nemokama techninė pagalba atrenkant ir
įgyvendinant infrastruktūros projektus naujosiose valstybėse narėse, kurie gali būti finansuojami iš struktūrinių fondų. Taikant šias priemones
keletas projektų jau yra atrinkta. Pasinaudojant
technine pagalba nėra įpareigojama dėl finansavimo kreiptis į EIB ar ERPB.

ir tuo tikslu sukūrė struktūrinę finansinę priemonę bei transeuropinių tinklų garantijų fondą,
kad būtų lengviau finansuoti labai rizikingus projektus. Šios dvi finansinės priemonės veiks kaip
katalizatorius pritraukiant iki 20 mlrd. EUR papildomų valstybinių ir privačių lėšų transeuropinių
tinklų projektams remti.
Inovacijoms, moksliniams tyrimams bei technologijų plėtrai Europos Sąjungoje remti EIB
ir Komisija šiuo metu kuria naują 1 mlrd. EUR
Mokslinių tyrimų priemonę, bendrai finansuojamą Banko ir 7-osios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bendrosios programos lėšomis. Ši
finansinė priemonė taip pat leis labiau rizikuoti ir
sutelkti privatųjį kapitalą projektams, kuriais didinamas ES pramonės konkurencingumas. Sukurti
tokią priemonę nutarta 2005 m. gruodžio mėn.
Europos Vadovų Tarybos susitikime; 2007–2013 m.
pagal ją būtų galima gauti 10 mlrd. EUR papildomų lėšų.
Be to, EIF šiuo metu rengia pasiūlymą, kuris
turėtų būti naujas postūmis paremti MVĮ didinant jų kapitalą, numatydamas pagal Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programą
2007-2013 m. papildomai skirti 1,1 mlrd. EUR, kad
būtų tinkamai panaudojami naujoviški finansiniai produktai, ypač finansuojant MVĮ steigimą.

Plėtra ir bendradarbiavimas už ES ribų
Panašiai EIB ir Komisija susivienijo siekdami
paspartinti ambicingos transporto ir energetikos
(transeuropinių tinklų) programos įgyvendinimą

2006 m. EIB buvo svarbūs ir tuo, kad Taryba priėmė sprendimus dėl naujų Banko veiklos už ES
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ribų šalyse partnerėse mandatų. 2007–2013 m.
EIB paskolins iki 27,8 mlrd. EUR su garantija iš ES
biudžeto. Be to, Komisija ir EIB sukūrė naują patikos fondą infrastruktūrai Afrikoje į pietus nuo
Sacharos finansuoti.
Kad finansavimo operacijos už Europos Sąjungos ribų būtų veiksmingos ir nuoseklios, finansavimas iš EIB ir ES biudžeto taip pat bus
derinamas su kitomis toje pačioje teritorijoje veikiančiomis finansų įstaigomis. Todėl
2006 m. EIB pasirašė susitarimus su Agence
française de développement, Kredietanstalt für
Wiederaufbau ir Europos plėtros finansų įstaigomis – 14 dvišalės plėtros bankų grupe, taip pat
su ERPB ir Pasaulio banku. Europos Komisija dažnai buvo viena šių susitarimų šalių.

EIB ir Europos Komisija
(Generalinis regioninės
politikos direktoratas)
liepos mėn. pasirašė
Paramos JASPERS
iniciatyvai sutartį.

Bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis
finansų įstaigomis paskatino imtis naujų aplinkosaugos iniciatyvų, visų pirma steigti anglies dvideginio kreditų fondus kovai su klimato kaita, ir
parengti bendrąją chartiją dėl Europos aplinkosaugos principų, taikomų finansuojant projektus Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Visada buvo
bendrai finansuojamų projektų už ES ribų, bet
naujieji susitarimai tai įtvirtins.
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Atvirumas ir skaidrumas yra svarbiausios sąlygos išlaikant ir stiprinant pasitikėjimą EIB ir jo
atskaitingumą suinteresuotosioms šalims bei visiems piliečiams Europoje ir už jos ribų.

Informacijos atskleidimas visuomenei
Informacijos atskleidimas visuomenei yra pagrindinis dokumentas, kuriuo remdamasis Bankas įgyvendina įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą. EIB
Direktorių valdyba 2006 m. kovo 28 d. patvirtino
naują Informacijos atskleidimo politikos redakciją,
pagal Europos politikos iniciatyvas ir tarptautinius
principus suderinusi 2002 m. nustatytą Banko
informacijos atskleidimo visuomenei politiką su
dabartiniais skaidrumo standartais. Kad persvarstant šią politiką suinteresuotosios šalys galėtų
įnešti savo indėlį, buvo inicijuotos viešosios konsultacijos. Jos vyko dviem etapais, suinteresuotosioms šalims aktyviai dalyvaujant. EIB taikė lankstų
ir dinamišką grafiką bei procedūras, kad konsultacijos dėl šios politikos vyktų kiek galima plačiau.
Jų rezultatus teigiamai įvertino ir konsultacijų
dalyviai, ir pats Bankas. Paskelbtoje Konsultacijų
ataskaitoje yra aprašyta, kaip vyko konsultacijos,
kokios suinteresuotųjų šalių pastabos buvo gautos, ir pagrįstai paaiškinta, į kurias pastabas Bankas atsižvelgė, o į kurias – ne.
Naujoji informacijos atskleidimo politika grindžiama atskleidimo prielaida, o tai reiškia, kad,
pateikus prašymą, gali būti suteikta visa EIB turima
informacija, išskyrus atvejus, kai yra įtikinama
priežastis jos neatskleisti. Kadangi EIB yra bankas,
esama tam tikrų informacijos atskleidimo suvaržymų, kurie nustatyti politikos dokumente. Ši politika oficialiai bus persvarstoma kas treji metai. Be
to, 2007 m. pirmojoje pusėje Bankas įvertins teisinius šios politikos aspektus, pritaikydamas Orhuso
reglamentą dėl Orhuso konvencijos dėl galimybės susipažinti su informacija, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir galimybės kreiptis
į teismą aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo ES institucijoms ir organams.

Prieigai prie informacijos visuomenė dažniausiai naudojasi EIB interneto svetaine, kurioje
2006 m. lankėsi apie 3 mln. lankytojų, ir EIB
informacijos tarnyba Infodesk, išnagrinėjusia
apie 30 000 įvairiausių suinteresuotųjų asmenų
grupių prašymų suteikti informaciją. Įgyvendinant informacijos atskleidimo politiką ypač
svarbus yra Banko svetainėje pateikiamas rengiamų projektų sąrašas. EIB yra įsipareigojęs
interneto svetainėje skelbti trumpą informaciją apie numatomus finansuoti projektus. Visi
projektai turėtų būti paskelbti iki Direktorių
Valdybos patvirtinimo, išskyrus atvejus, kai to
negalima padaryti dėl pagrįstų konfidencialumo priežasčių (tokių atvejų pasitaiko finansuojant privačiojo sektoriaus projektus). Jei
projekte reikia pateikti poveikio aplinkai vertinimą, rengiamų projektų sąraše Bankas stengiasi padaryti nuorodą į netechninio pobūdžio
poveikio aplinkai vertinimo santrauką, o jei
projektas vykdomas ne ES – į jį atitinkančią
vertinimo santrauką kartu su pareiškimu dėl
poveikio aplinkai. Valdybai patvirtinus ir pasirašius paskolą, visi finansuojami projektai yra
išvardijami metinėje ataskaitoje.

Ryšiai su pilietinės visuomenės
organizacijomis
EIB pripažįsta, kad pilietinės visuomenės organizacijų (PVO), įskaitant nevyriausybines organizacijas (NVO) ir kitas visuomenės interesams
atstovaujančias grupes, įnašas gali būti vertingas
formuluojant Banko politikos nuostatas, ir šiuo
principu grindžia savo santykius su jomis. Be to,
jos gali supažindinti Banką su vietos problemomis ir suteikti naudingos informacijos apie projektus.
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Ryšių ir informacijos padalinio Ryšių su pilietine
visuomene skyrius koordinuoja Banko ryšius
su NVO ir kitomis visuomenės interesams atstovaujančiomis grupėmis. Jis užtikrina ryšių
nuoseklumą ir kokybiškumą, taip pat aktyviai
bendrauja su pilietinės visuomenės organizacijomis. Banke šis skyrius koordinuoja ryšius su pilietinės visuomenės atstovais ir su tuo susijusius
klausimus. Be to, su Personalo skyriumi ir išorės
ekspertais vadovauja Banko darbuotojų informuotumo didinimo ir gebėjimų ugdymo programoms Banko sąsajų su pilietine visuomene
klausimais.

Be to, EIB yra labai suinteresuotas palaikyti ir stiprinti bendravimą su kritiškai nusiteikusiomis
tam tikros svarbios politikos aspektus ginančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, protestuojančiomis prieš Banko veiklą. Pastaraisiais
metais ryšiai su šiomis organizacijomis išsiplėtė ir
peraugo į prasmingesnį dialogą. Tai pabrėžiama
tuo, kad Bankas dalyvavo šių organizacijų renginiuose su EIB susijusiais klausimais, pvz., 2006 m.
lapkričio mėn. Briuselyje vykusioje Vidurio ir Rytų
Europos bankų veiklos stebėjimo tinklo ir kitų
NVO konferencijoje dėl Banko nepriklausomo
atitikties ir skundų mechanizmo.

2006 m. bendravimas su PVO įgijo naujų formų.
Visų pirma EIB užmezgė partnerystės ryšius su
ekspertų organizacijomis, su kuriomis jį sieja
specifiniai tikslai, tokie kaip ES Lisabonos darbotvarkė, tvarusis vystymasis, aplinkosauga ar
skurdo mažinimas. Be to, jis su Tarptautine gamtos ir gamtos išteklių išsaugojimo sąjunga (angl.
International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources, IUCN) pasirašė susitarimą
dėl pagalbos biologinės įvairovės klausimais. Tai
leidžia kurti bendras iniciatyvas ir bendradarbiauti tais atvejais, kai įgyvendinant savo veiklą
EIB reikia spręsti su biologine įvairove susijusius
klausimus. Tokiais atvejais IUCN teikia ekspertų
konsultacijas dėl Banko iniciatyvų, politikos
krypčių ir strategijų, pavyzdžiui, persvarstydama
rekomendacijas dėl deramo stropumo ar pagalbos vykdant kai kurių EIB finansuojamų projektų
stebėseną. Be to, IUCN padeda mokyti Banko
darbuotojus ir gilinti jų žinias biologinės įvairovės srityje.

Tęsdamas reguliarių seminarų NVO ir kitoms PVO
rengimo tradiciją, 2006 m. Bankas organizavo du
seminarus. Briuselyje vykusiame pavasario seminare buvo nagrinėjami mokslinių tyrimų, plėtros
ir inovacijų klausimai įgyvendinant Lisabonos
procesą, žmogiškojo kapitalo formavimas ir pilietinės visuomenės vaidmuo Banko projektų cikle.
Berlyne vykusiame rudens seminare buvo aptariamos trikampio aplinka – klimato kaita – energetika problemos. Į darbotvarkę buvo įtrauktas ir
Banko socialinės atsakomybės klausimas.

Kita labai svarbi naujovė gerinant santykių su
PVO kokybę yra EIB pradėtos viešosios konsultacijos dėl pasirinktų politikos, strategijos ar gairių
klausimų. Viešųjų konsultacijų dėl EIB informacijos atskleidimo politikos sėkmė paskatino
2007 m. pradėti panašų aptarimo procesą dėl
Banko kovai su korupcija, sukčiavimu, pinigų
plovimu ir terorizmo finansavimu skirtos politikos, gairių ir procedūrų.

Įgyvendinant atskaitingumo visuomenei principą visa Banko veikla yra kontroliuojama. Kai
kurios kontrolės funkcijos vykdomos taip, kaip
numatyta Banko statute, kitos – pagal institucijos vidaus tvarkos nuostatas, arba tokią kontrolę
vykdo nepriklausomos išorės kontrolės įstaigos.

2006 m. Bankas iš NVO gavo daugiau kaip
100 užklausų ir prašymų suteikti informaciją,
trečdalis jų buvo dėl kelių transporto projektų,
daugiausia naujosiose valstybėse narėse ir šalyse
kandidatėse.

Auditas, kontrolė ir vertinimas

Audito komitetas yra EIB statute numatytas organas, atsiskaitantis Valdytojų tarybai ir ES valsty-
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Viešumo link
Vykdydamas savo visuomenės informavimo strategiją, 2006 m. Bendrijos
valstybių, o prireikus ir kitomis kalbomis EIB paskelbė įvairiausios apimties šalies, sektoriaus, teminių, metinių ir vertinimo ataskaitų bei brošiūrų.
Be to, nuolat yra atnaujinama Banko interneto svetainė kurioje skelbiama
daug informacijos. Tačiau tebėra svarbus ir asmeninis bendravimas. Todėl
Valdymo komiteto nariai ir Banko specialistai dalyvavo daugybėje renginių,
kuriuos siekdami supažindinti su Banko veikla ir paaiškinti, kokią finansinę
paramą jis gali pasiūlyti konkrečiomis temomis organizavo ES arba nacionalinės valdžios institucijos bei profesinės organizacijos.
Be to, Bankas pasirinko apie 30 didelės apimties renginių, kuriuose dalyvaudamas siekė užmegzti dalykinius ryšius ir teikė visą svarbią informaciją apie
EIB. Tokie renginiai – tai, pavyzdžiui, Anglies dvideginio kreditų prekybos
mugė (Carbon Expo) Kelne ir Žalioji savaitė 2006 m. gegužės mėn. Briuselyje, Anglies dvideginio kreditų prekybos mugė (Carbon Expo Asia) Pekine,
Europos miestų ir regionų savaitė spalio mėn. Briuselyje, Europos plėtros
dienos lapkričio mėn., taip pat Briuselyje.
Visuomenės interesams atstovaujančios grupės, turinčios atitinkamą
patirtį, yra kviečiamos apsilankyti Liuksemburge ir Banko užsienio biuruose. 2006 m. Banko būstinėje Liuksemburge apsilankė apie 2200 studentų, bankų specialistų, aukšto lygio politikos kūrėjų, diplomatų ir vietos
politikų iš daugiau kaip 40 šalių.
Ypatinga proga viešai pristatyti Banko veiklą 2007 m. bus Romos sutarties pasirašymo 50 metų jubiliejus, kai Bankas dalyvaus bendruose ES
institucijų šventiniuose renginiuose, įskaitant verslo ir politikos viršūnių susitikimus bei konferencijas. Nesidairydami į praeities pasiekimus, paties EIB
50 metų jubiliejų 2008 m. pažymėsime žvelgdami į priekį ir pabrėždami jo,
kaip piliečiams skirto ES banko, vaidmenį. Daugybė renginių užsienyje, leidiniai ir kitokios informacinės reklamos priemonės bus panaudotos skaidrumui, šiuolaikinio Banko valdymo priemonėms, naujiems skolinimo
produktams ir Banko operacijų pridėtinei vertei Europos Sąjungoje ir už
jos ribų pristatyti. Atidaryti naująjį EIB pastatą prie Liuksemburgo būstinės
numatoma 2008 m. birželio mėn. – tuo pačiu metu, kai vyks ir Valdytojų
tarybos metinis susitikimas. Tai bus vienas iš labai svarbių momentų švenčiant EIB penkiasdešimtmetį.

Susitikimas su NVO
atstovais 2006 m.
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EIB ir universitetai mokosi vieni iš kitų
Universitetų mokslininkai nori daugiau sužinoti apie EIB veiklą, o Bankas nori pasisemti žinių
iš savo veiklos srityse atliktų akademinių tyrimų. Siekdamas palengvinti tokį apsikeitimą
žiniomis, EIB 2006 m. pradėjo Universitetų mokslinių tyrimų iniciatyvą, pagal kurią Bankas
teikia subsidijas ES universitetų mokslinių tyrimų centrams, finansuoja jaunųjų mokslininkų
stažuotes ir remia pasirinktus universitetų tinklus.
Universitetų mokslinių tyrimų centrams trejiems metams kasmet suteikiama iki 100 000 EUR
subsidijų, kad jie galėtų plėsti savo tyrimų apimtis labiausiai EIB dominančiose srityse. Konkurso būdu Bankas atrinko keturis universitetus keturioms ypač svarbioms mokslinėms
temoms nagrinėti, būtent: finansinis ir ekonominis poveikio aplinkai vertinimas (Università
Ca’Foscari, Venecija), technologijų vertinimas ir skatinimas diegti inovacijas (Università di
Bologna), viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės (Universidad Politécnica de Madrid) ir
tvariojo vystymosi socialinės dimensijos (Oxford Brookes University).
Jauniesiems mokslininkams EIB siūlo stažuotes Banko siūlomiems moksliniams projektams įgyvendinti. Šiems mokslininkams vadovauja universiteto mokslininkas kartu su EIB
specialistu.
Finansinė parama gali būti suteikta ir universitetų
tinklams, dirbantiems ypač svarbiose EIB srityse,
kurie, jei reikia, gali naudoti logotipą „EIB universitetų tinklas”.

Seminaras ,,Europos
universitetų
kompetencijos
siekis” vyko Banko
Liuksemburgo
būstinėje 2006 m.
lapkričio 17 d.

2006 m. veiklos ataskaita

Skaidrumas ir atskaitingumas

Banko socialinės atsakomybės ataskaita
Nuo 2005 m. EIB skelbia metinę Banko socialinės atsakomybės ataskaitą, kurioje
išsamiai paaiškina Banko valdymą ir jo veiklą aplinkosaugos srityje, taip pat pateikia
bendresnę aiškinamąją informaciją. Ataskaitą galima perskaityti EIB interneto svetainėje (www.eib.org) arba galima užsisakyti nemokamą jos kopiją.

bių narių finansų reikalų ministrams. Jis tikrina,
ar Banko operacijos yra atliekamos pagal Statute
nurodytas procedūras ir Banko darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka ir ar teisingai tvarkomi
apskaitos dokumentai. Atlikti šią užduotį Audito
komitetui padeda nepriklausoma išorės audito
įmonė Ernst & Young. Rizikos valdymo direktoratas vykdo kreditavimo, rinkos ir veiklos rizikos priežiūrą, o pagrindinis Valdymo kontrolės
direktorato uždavinys – stebėti strategijos pavertimo tikslais ir veiklos planais procesą. Duomenų
apsaugos pareigūnas saugo asmeninius EIG grupės darbuotojų duomenis.
Atitikties vertinimo tarnyba užtikrina, kad Bankas ir jo darbuotojai laikytųsi visų taikomų teisės
aktų, taisyklių, elgesio kodekso ir geros praktikos
standartų, ji taip pat yra tarsi pirmasis barjeras,
nustatant galimo etikos ir sąžiningumo taisyklių
nesilaikymo atvejus. Ji ex ante tikrina, ar numatomų veiksmų naujos strategijos, procedūros,
produktai ir operacijos atitinka teisės aktus. Be
to, Atitikties vertinimo tarnyba prižiūri lengvatines skolinimo ir skolinimosi operacijas.
Nepriklausoma Generalinė inspekcija jungia du
pagrindinius ex post kontrolės funkcijas atliekančius padalinius – Vidaus audito ir Veiklos
vertinimo tarnybas. Jų vaidmuo yra lemiamas
užtikrinant kontrolę, gerinant veiklą ir skaidrumo
bei atskaitingumo procesą. Vidaus audito padalinys užtikrina, kad vidaus kontrolės sistemos ir
atitinkamos procedūros būtų tinkamos ir veiksmingos. Be to, jis imasi priemonių, jei vykdant
projektus, kuriuos finansuoja ar į kuriuos inves-

tavo EIB grupė, kyla įtarimas dėl sukčiavimo,
korupcijos ar kitokios neteisėtos veiklos. Veiklos
vertinimo padalinys atlieka reprezentatyvaus
Banko finansuojamų projektų ir programų, taip
pat EIF veiklos ex post vertinimą. Jo ataskaitos
yra svarstomos Direktorių valdyboje ir skelbiamos Banko interneto svetainėje. 2006 m. buvo
apibendrinti EIB investicijų į švietimo ir mokymo
projektus, tarpvalstybinius transeuropinius tinklus, skolinimo AKR šalims pagal Lomės IV konvenciją, EVIPP patikos fondo (parengiamosios
techninės pagalbos ir rizikos kapitalo operacijų
Viduržemio jūros regione) veiklos ir EIF investicijų į rizikos kapitalo fondus vertinimai.
Europos Audito Rūmai tikrina, kaip EIB valdo Bendrijos lėšas. Bankas glaudžiai bendradarbiauja su
OLAF – Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir
su Europos ombudsmenu. Skundų nagrinėjimo
tarnyba, tiesiogiai pavaldi generaliniam sekretoriui, buvo įkurta 2006 m., ji nagrinėja tiesiai į
Banką arba per Europos ombudsmeną gaunamus skundus. Naujai suformuluota skundų ir
atgręžtinio reikalavimo politika bus pateikta viešai susipažinti per 2007 m.
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EIB grupės administracija ir darbuotojai

1 369

EIB Personalo skyriui 2006 m. buvo dar vieneri permainų metai. Daug pastangų skirta sukurti
naujai strategijai, grindžiamai trimis kertiniais dalykais: darbuotojų atrankos tobulinimu, darbuotojų motyvavimu ir jų karjeros planavimu bei darbuotojų gerovės (sveikatos ir darbo
saugos) užtikrinimu, tuo pat metu skiriant dėmesio administracinių paslaugų gerinimui jas
supaprastinant ir optimizuojant.
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Personalo komplektavimas

1 259

1 325

EIB darbuotojai

2006 m. Bankas
tęsė personalo
komplektavimo
atsižvelgiant į veiklos sritis politiką.
JASPERS iniciatyvai (projektų rengimas ir techninė
pagalba naujosiose
valstybėse narėse)
įgyvendinti ir ją
vykdysiantiems
darbuotojams
2004
2005
2006
nusamdyti buvo
suteiktas ypatingos svarbos statusas. Per 2006 m.
Banko darbuotojų skaičius išaugo iki 1 36915: buvo
priimti 102 nauji darbuotojai (66 specialistai ir 36
pagalbiniai darbuotojai). Iš 66 priimtų specialistų
58 % buvo vyrai ir 42 % – moterys. Iš 102 naujai
priimtų darbuotojų 19 buvo iš naujųjų valstybių
narių. 2006 m. Bankas gavo apie 17 000 prašymų
priimti į darbą.

Į šį skaičių įtraukti ir EIB darbuotojai,
perkelti į EIF (padėtis 2006 m. gruodžio 31 d.).

Darbuotojų karjeros planavimas
Pakeitus darbuotojų atlyginimo sistemą prireikė
atlikti darbuotojų vertinimo ir pareigų paaukštinimo tvarkos analizę bei šią tvarką modernizuoti. Darbuotojų pareigų paaukštinimo sistema
grindžiama darbuotojo vaidmeniu (pagal pareigybę numatoma atsakomybe ir kompetencija).

Šių pareigybių aprašymas buvo tikslinamas visus
2006 m. Be to, buvo aiškiai apibrėžti pareigų
paaukštinimo kriterijai (tiek pastovūs, tiek kaitūs).
Kitose srityse Bankas taip pat kūrė įvairias strategijas, kurių tikslas – pagerinti darbo rezultatus.
Pavyzdžiui, pradėta įgyvendinti Personalo skyriaus
Mokymo padalinio parengta mokomoji kredito
rizikos valdymo programa, privaloma Skolinimo
operacijų ir Rizikos valdymo skyrių tarnautojams.

Darbuotojų sveikata ir gerovė
Nuo pat nuosavo Sveikatos centro įsteigimo
antrojoje 2005 m. pusėje Bankas skyrė vis daugiau dėmesio profesinių ligų rizikai nustatyti bei
jų prevencijai ir siekė kurti darbe sveikatos bei
geros savijautos aplinką. Be viso iki įdarbinimo
atliekamo medicininio patikrinimo ir kasmet
personalo nariams atliekamų įvairių medicininių apžiūrų, buvo įvykdyta sveikatos kampanija,
pasiūlytos po ilgos pertraukos dėl ligos įsitraukti į
darbą padedančios priemonės, pagerintos sveikatos paslaugos kelionėse. Be to, Bankas organizavo
darbuotojų savanorių, pageidaujančių dirbti naujai įkurtoje Banko pirmosios pagalbos tarnyboje,
mokymus.
Iškilus būtinybei koreguoti maksimalias draudžiamas sumas už tam tikras medicinos paslaugas, 2006 m. Banko sveikatos draudimo tarnyba
peržiūrėjo kompensavimo taisykles. Be to, buvo
pakoreguotas ir Banko sveikatos draudimo administravimas, siekiant didinti jo efektyvumą. Darbuotojams teikiamų socialinių paslaugų srityje Bankas
įsigijo 50 vietų privačiame vaikų lopšelyje, kurios
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papildė nuosavame EIB lopšelyje jau turimas šimtą
subsidijuojamų vietų darbuotojų vaikams.

Ryšiai su darbuotojais
Banko pastangos stiprinti ryšius su darbuotojais
paskatino 2006 m. Personalo skyriuje įkurti naują
Ryšių su darbuotojais padalinį. Šis padalinys atsakingas už visus ryšių su darbuotojais aspektus,
pvz., svarbios naujausios informacijos apie Banką
platinimą, atviro plačios aprėpties socialinio dialogo Banke palaikymą ir skatinimą.

Atstovavimas darbuotojams
Visus su Banko darbuotojais susijusius klausimus sprendžia Personalo skyrius ir Darbuotojų
atstovų kolegija vieni su kitais konsultuodamiesi
per reguliarius Personalo skyriaus vadovų ir darbuotojų atstovų specialių darbo grupių ir jungtinių komitetų susitikimus. 2006 m. itin įtemptai
dirbo Pensijų taryba, ypač siekdama apibrėžti
principines nuostatas, kurios bus pagrindų sutarties, nustatančios, kaip veiks Pensijų programa,
pagrindas. Darbuotojų atstovai dalyvavo darbo
grupėje, parengusioje Banko socialinės atsakomybės politiką. Pirmoji metinė šios grupės veiklos ataskaita paskelbta 2006 m. Atskirai reikėtų
paminėti ir už atlyginimų sistemos peržiūrą atsakingą darbo grupę, parengusią konkrečius pasiūlymus Direktorių valdybai 2006 m. pabaigoje.
Valdybai atmetus dalį šių pasiūlymų, Kolegija
nusprendė, kad konsultacijos vyko netinkamai, ir
atsistatydino.

Moterų ir vyrų lygių galimybių komitetas
Moterų ir vyrų lygių galimybių komitetas (COPEC)
kontroliuoja, kad lygių galimybių politika būtų

tinkamai įgyvendinama karjeros planavimo, priėmimo į darbą, mokymo ir socialinės apsaugos
srityse.
2006 m. COPEC dalyvavo rengiant Personalo skyriaus aktą dėl lyčių pusiausvyros ir lygybės EIB,
parengtą po bendros lygių galimybių būklės analizės, kurią atliko nepriklausomas kviestinis konsultantas. 2006 m. spalio mėn. Valdymo komitetas
patvirtino akte siūlomas rekomendacijas.
2006 m. birželio mėn. EIB organizavo 11-ąjį metinį
Organizacijų ir institucijų informavimo lyčių lygybės klausimais tinklo susitikimą (ORIGIN). Šio tinklo tikslas – dalytis informacija, įgyta patirtimi
ir pasiteisinusių bei nepasiteisinusių sprendimų
analize lyčių lygybės ir skirtumų klausimais. Jame
dalyvavo dvidešimt penki delegatai, įskaitant
aukščiausius Pasaulio banko, Azijos plėtros banko,
Europos Tarybos, Europos Parlamento ir Europos
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos personalo skyrių vadovus, aptarė per praėjusius dvylika mėnesių jų organizacijose taikytas iniciatyvas,
sėmėsi įkvėpimo ir dalijosi mintimis.
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EIB valdymo organai
Valdytojų tarybą sudaro visų 27 valstybių narių
paskirti ministrai, dažniausiai Finansų ministrai.
Valdytojų taryba nustato bendrąsias skolinimo
politikos gaires, tvirtina metinę finansinę atskaitomybę ir balansą, priima sprendimus dėl Banko
dalyvavimo finansuojant operacijas ES nepriklausančiose valstybėse ir dėl kapitalo didinimo.
Be to, Valdytojų taryba skiria Direktorių valdybos,
Valdymo komiteto ir Audito komiteto narius.
Direktorių valdyba turi išimtinę teisę priimti
sprendimus dėl paskolų ir garantijų suteikimo
bei skolinimosi. Valdyba rūpinasi tinkamu vadovavimu Bankui ir užtikrina, kad Bankas būtų valdomas vadovaujantis Steigimo sutartimi, Banko
statutu ir Valdytojų tarybos nustatytais bendraisiais nurodymais. Direktorius, kurių kandidatūras pasiūlo valstybės narės, penkeriems metams
skiria Valdytojų taryba. Direktorių valdybos nariai
gali būti skiriami kitai kadencijai, jie atsakingi tik
Bankui.

Šių valdymo organų veiklą reglamentuojančios nuostatos išdėstytos
Banko statute ir Banko darbo tvarkos
taisyklėse. EIB valdymo organų narių
sąrašai ir jų gyvenimo aprašymai bei
papildoma informacija apie jų atlyginimą yra nuolat atnaujinama ir
skelbiama Banko svetainėje adresu:
www.eib.org.

Audito komitetas

Direktorių valdybą sudaro 28 direktoriai: po vieną
pasiūlo kiekviena valstybė narė ir vieną pasiūlo
Europos Komisija. Yra 18 pakaitinių direktorių, tai
reiškia, kad kai kurie jų gali atstovauti kelių valstybių narių grupei.
Be to, siekdama plėsti Direktorių valdybos narių
profesines žinias kai kuriose srityse, Valdyba gali
pasirinkti balsavimo teisės neturinčių ekspertų
grupę iš ne daugiau kaip 6 asmenų (3 direktorių
ir 3 pakaitinių), kurie dalyvauja Valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

Direktorių valdybos sprendimai priimami ne
mažiau kaip vienu trečdaliu balsavimo teisę
turinčių narių balsų, atstovaujančių ne mažiau
kaip 50 % pasirašytojo kapitalo.
Valdymo komitetas yra Banko nuolatinis kolegialus valdymo organas. Jį sudaro devyni nariai.
Valdymo komitetas, pavaldus pirmininkui ir prižiūrimas Direktorių valdybos, yra atsakingas už
Banko einamąją veiklą, rengia Direktorių valdybos sprendimus ir užtikrina šių sprendimų įgyvendinimą. Banko pirmininkas pirmininkauja
Direktorių valdybos posėdžiuose. Valdymo
komiteto nariai atsiskaito tik Bankui; Valdytojų
taryba Direktorių valdybos siūlymu juos skiria
šešeriems metams. Jie gali būti paskirti ir kitai
kadencijai.
Banko statute numatyta, kad Banko pirmininkas
yra ir Direktorių Valdybos pirmininkas.
Audito komitetas yra nepriklausomas organas, atsiskaitantis tiesiogiai Valdytojų tarybai. Jis
tikrina, ar Banko operacijos buvo tinkamai vykdomos ir ar deramai tvarkomi apskaitos dokumentai. Direktorių valdybai tvirtinant finansinę
atskaitomybę, Audito komitetas teikia ataskaitą
apie atliktą auditą. Audito komiteto parengta
praėjusių metų darbo ataskaita teikiama Valdytojų tarybai kartu su Direktorių valdybos metine
ataskaita.
Audito komitetą sudaro trys nariai ir trys stebėtojai Valdytojų skiriami trejų metų kadencijai.
Kapitalas. Kiekvienos valstybės narės dalis
Banko kapitale apskaičiuojama pagal jos ekonominį svorį Europos Sąjungoje (išreikštą BVP) stojimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad 2007 m. sausio
1 d. valstybėmis narėmis tapo Bulgarija ir Rumunija, EIB statuto nuostatos dėl kapitalo dalies ir
valdymo buvo iš dalies pakeistos. Statute nustatyta, kad bendra Banko išduotų paskolų suma
neturi viršyti Banko kapitalo daugiau nei du su
puse karto.
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Iš viso Banko pasirašytąjį kapitalą sudaro daugiau kaip 164,8 mlrd. EUR.

Valdymo komitetas

EIB kapitalo struktūra 2007 m. sausio 1 d.
0

Suma (EUR)
Vokietija
Prancūzija
Italija
Jungtinė Karalystė
Ispanija
Belgija
Nyderlandai
Švedija
Danija
Austrija
Lenkija
Suomija
Graikija
Portugalija
Čekija
Vengrija
Airija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Bulgarija
Lietuva
Liuksemburgas
Kipras
Latvija
Estija
Malta

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
863 514 500
428 490 500
397 815 000
290 917 500
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Iš viso:

164 808 169 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
RO
SK
SI
BG
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16,170
16,170
16,170
16,170
9,702
4,482
4,482
2,974
2,269
2,225
2,070
1,278
1,216
0,784
0,764
0,723
0,567
0,524
0,260
0,241
0,177
0,151
0,113
0,111
0,092
0,071
0,042
100,000
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EIB Valdymo komitetas
Banko Valdymo komiteto narių kolegija, jų atsakomybės sritys ir pareigos
2007-05-01 duomenys.

Philippe MAYSTADT
Banko pirmininkas ir Direktorių valdybos pirmininkas

Gerlando GENUARDI
Pirmininko pavaduotojas

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Pirmininko pavaduotojas

Philippe MAYSTADT Banko pirmininkas ir Direktorių valdybos pirmininkas
➾	Bendroji strategija
➾	Institucijų klausimai, ryšiai su kitomis Europos institucijomis
➾	Ataskaitų priėmimas iš Generalinio inspektoriaus,
Finansų inspektoriaus ir Vyriausiojo atitikties pareigūno
➾	Personalas
➾	Ryšiai su darbuotojais
➾	Lygių galimybių politika, Moterų ir vyrų lygių
galimybių komiteto (COPEC) pirmininkas
➾	EIF Direktorių valdybos pirmininkas
➾	Biudžeto komiteto pirmininkas
Gerlando GENUARDI Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Italijoje, Graikijoje, Kipre, Maltoje ir Vakarų Balkanuose
➾	Struktūrinė finansinė priemonė (SFP)
➾	Biudžetas
➾	Apskaita
➾	Informacijos technologijos
➾	ERPB valdytojas
Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Prancūzijoje ir Viduržemio jūros regiono šalyse partnerėse
➾	MVĮ finansavimas
➾	Partnerystė su bankų sektoriumi
➾	Išorės ryšiai
➾	Skaidrumas ir informacijos politika
➾	Ryšiai su NVO
➾	EIF Direktorių valdybos narys

Ivan PILIP
Pirmininko pavaduotojas

Torsten GERSFELT
Pirmininko pavaduotojas

Ivan PILIP Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje,
Slovėnijoje ir Bulgarijoje
➾	Transeuropiniai transporto ir energetikos tinklai
➾	Banko socialinė atsakomybė
➾	Pakaitinis ERPB valdytojas
Torsten GERSFELT Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Nyderlanduose, Danijoje, Airijoje,
AKR šalyse ir Pietų Afrikos Respublikoje
➾	Energetikos klausimai
➾	Ekonomikos, finansų ir sektorių tyrimai
➾	Menų komiteto pirmininkas

Simon BROOKS
Pirmininko pavaduotojas

Carlos DA SILVA COSTA
Pirmininko pavaduotojas

Simon BROOKS Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansinės operacijos Jungtinėje Karalystėje
➾	Aplinkos apsauga
➾	Vidaus auditas, išorės auditas ir ryšiai su Audito komitetu
➾	Atitiktis
➾	Ryšiai su Europos Audito Rūmais
➾	Ryšiai su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir su Europos ombudsmenu
➾	Pastatai, darbo aplinka ir logistika
Carlos DA SILVA COSTA Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Ispanijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Liuksemburge,
Lotynų Amerikoje ir Azijoje
➾	Operacijų ir produktų teisiniai aspektai
➾	Finansai
➾	Menų komiteto narys

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Pirmininko pavaduotojas

Matthias KOLLATZ-AHNEN Pirmininko pavaduotojas
➾	Finansavimo operacijos Vokietijoje, Austrijoje, Rumunijoje ir Kroatijoje bei Turkijoje
➾	Ekonominė ir socialinė sanglauda, konvergencija
➾	JASPERS iniciatyva (Bendra pagalba projektams Europos regionuose remti)
➾	Rizikos valdymas: kredito rizika, rinkos rizika ir veiklos rizika
➾	Subsidijų komiteto narys
Eva SREJBER
Pirmininko pavaduotoja (nuo 2007-07-01)

Eva SREJBER Pirmininko pavaduotoja (nuo 2007-07-01)
➾	Finansavimo operacijos Švedijoje, Suomijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,
rytinėse kaimyninėse šalyse, Rusijoje ir EFTA šalyse
➾	i2i programa (Lisabonos strategijos įgyvendinimas),
įskaitant RSFF (Rizikos pasidalijimo finansinė priemonė)
➾	Operacijų ex-post vertinimas
➾	Subsidijų komiteto pirmininkė
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u Departamentas “ Padalinys		 h Biuras

Generalinis sekretoriatas,
teisės reikalai ir personalas

(padėtis 2007 m. birželio 1 d.)

u	Personalas
Xavier COLL
Direktorius

Alfonso QUEREJETA
Generalinis sekretorius ir vyriausiasis juristas

u Instituciniai reikalai
Dominique de CRAYENCOUR
Direktorius

• Ferdinand SASSEN
“	Valdymo organai, sekretoriatas, protokolo skyrius
Hugo WOESTMANN
Asocijuotasis direktorius

“	Kalbų tarnyba
Kenneth PETERSEN
Teisės  reikalai
u	Bendrijos ir finansų reikalai; finansavimo operacijos už
Europos ribų

• Jean-Philippe BIRCKEL
“	Administracija ir valdymo sistemos
Michel GRILLI
Direktoriaus pavaduotojas

• Catherine ALBRECHT
“	 P ersonalo ištekliai
Luis GARRIDO
“	 P ersonalo karjeros planavimas ir organizacijos valdymas
Bruno TURBANG (l.e.p.)
• Ute PIEPER-SECKELMANN
“	 G
 eros darbo sąlygos bei profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo
derinimas
...
“	 R yšiai su darbuotojais
Alain JAVEAU

Marc DUFRESNE

Vyriausiojo juristo pavaduotojas

Strategijos generalinis direktoratas

• Jean-Philippe MINNAERT
Duomenų apsaugos pareigūnas

“ Finansų klausimai
Nicola BARR

Asocijuotoji direktorė

“ Institucijos

veiklos ir personalo klausimai
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“  Viduržemio jūros regionas (EVIPP), Afrika, Karibų baseino,
Ramiojo vandenyno regionas (Kotonu investicinė priemonė),
Azija ir Lotynų Amerika
Regan WYLIE-OTTE
Asocijuotoji direktorė

u	Finansavimo operacijos Europoje
Gerhard HÜTZ
Direktorius

• Gian Domenico SPOTA
“  Veiklos strategija, naujosios finansinės priemonės
José María FERNÁNDEZ MARTÍN
“ Adrijos

jūros regionas, Pietryčių Europa
Manfredi TONCI OTTIERI
Asocijuotasis direktorius

“ Jungtinė

Karalystė, Airija, Baltijos šalys, Danija, Suomija,
Švedija, EFTA šalys
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ Prancūzija,

Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas
Pierre ALBOUZE
“ V idurio Europa, Lenkija, Rusija, rytinės kaimyninės šalys
Barbara BALKE
“ Ispanija, Portugalija
Ignacio LACORZANA
• Maria SHAW-BARRAGAN

Rémy JACOB

Generalinis direktorius

“ Išteklių valdymas ir koordinavimas
Geneviève DEWULF
u Strategija, valdymo ir finansų kontrolė
Jürgen MOEHRKE
Direktorius

u  Finansų kontrolė ir apskaita
Luis BOTELLA MORALES
Finansų kontrolierius

“  Bendroji apskaita
Henricus SEERDEN
“ Trečiųjų šalių apskaita ir administracinės išlaidos
Frank TASSONE
“ E konomikos ir finansų tyrimai
Éric PERÉE
“ P lanavimas, biudžetas ir kontrolė
Theoharry GRAMMATIKOS
Asocijuotasis direktorius

• Yannick MORVAN
“ B anko socialinės atsakomybės politika
Felismino ALCARPE
• Gudrun LEITHMANN-FRÜH
(Ryšiai su EIF ir Audito Rūmais)
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Organizacinė schema
u Departamentas “ Padalinys		 h Biuras

(padėtis 2007 m. birželio 1 d.)

u Ryšiai ir informacija
Gill TUDOR

Direktorė, Banko atstovė žiniasklaidai

“ Spaudos tarnyba
Gill TUDOR
“ Informacijos atskleidimas ir ryšiai su pilietine visuomene
Yvonne BERGHORST
Informacijos biurai
h	Paryžiaus biuras
Henry Marty-Gauquié
Direktorius

h	Romos biuras
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Asocijuotasis direktorius

h	Londono biuras
Adam McDONAUGH
h	Berlyno biuras
Paul Gerd LÖSER

JESSICA
Eugenio LEANZA
• Gianni CARBONARO
u Programos Veiksmai augimui priemonės
Thomas BARRETT
Direktorius

“ Transeuropiniai tinklai
Tilman SEIBERT
Asocijuotasis direktorius

• Ale Jan GERCAMA
“ Iniciatyva Inovacija 2010 (i2i)
Kim KREILGAARD
“ Aplinka, energetika ir konsultavimo paslaugos
Christopher KNOWLES
Asocijuotasis direktorius

u Vakarų Europa
Laurent de MAUTORT
Direktorius

u Informacijos technologijos
Patrick KLAEDTKE

Vyriausiasis informacijos sistemų specialistas

“ Infrastruktūra ir technologijos
José GRINCHO
Asocijuotasis direktorius

“ Finansų ir skolinimo taikomosios programos
Derek BARWISE

“ Jungtinė Karalystė, Airija – bankai ir įmonės
Robert SCHOFIELD
“	Vakarų Europa – skolinimas pagal struktūrinių fondų programas
ir VPP
Cheryl FISHER
“ Prancūzija – infrastruktūra
Jacques DIOT
Asocijuotasis direktorius

“ Administravimo ir rizikos valdymo taikomosios programos
Simon NORCROSS

“ Prancūzija – bankai ir įmonės
Jean-Christophe CHALINE
• Miguel MORGADO

Pastatai, logistika ir dokumentų tvarkymas
Patricia TIBBELS

“ Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai
Henk DELSING

Vedėja

“ Ūkio skyrius
Patricia TIBBELS
“ Naujųjų statybų darbo grupė
Enzo UNFER
“ Dokumentų ir archyvo tvarkymas
...
“ Tiekimo ir administracinės paslaugos
...

Asocijuotasis direktorius

u Ispanija, Portugalija
Carlos GUILLE
Direktorius

“ Ispanija – infrastruktūra
Luca LAZZAROLI
“ Ispanija – bankai ir įmonės
Fernando de la FUENTE
Asocijuotasis direktorius
h	Madrido biuras

Angel FERRERO

Finansavimo operacijų
Europoje direktoratas

“ Portugalija
Rui Artur MARTINS
h	Lisabonos biuras
Pedro EIRAS ANTUNES

Thomas HACKETT

u Vidurio Europa
Joachim LINK

u Pagalba operacijoms
...

“ Šiaurės Vokietija
Peggy NYLUND GREEN

“ Koordinavimas
Dominique COURBIN

“ Pietų Vokietija
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

“ Informacijos sistemos ir taikomosios programos
Thomas FAHRTMANN

“ Čekijos Respublika, Slovakija
Jean VRLA

“ Pagalba skolinimo veiklai
Bruno DENIS

“ Austrija, Vengrija
Paolo MUNINI

Generalinis direktorius

Vyriausiasis veiklos koordinatorius

Direktorius

Asocijuotoji direktorė
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(padėtis 2007 m. birželio 1 d.)

h	Vienos biuras
Emanuel MARAVIC

Finansavimo operacijų
už Europos ribų direktoratas

Direktorius

u Adrijos jūros regionas
Antonio PUGLIESE
Direktorius

“ Italija, Malta – infrastruktūra
Bruno LAGO
Asocijuotasis direktorius

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO
“ Italija, Malta – bankai ir įmonės
Marguerite McMAHON
“ Slovėnija, Kroatija, Vakarų Balkanai
Romualdo MASSA BERNUCCI
u Pietryčių Europa
Andreas VERYKIOS

Generalinio direktoriaus
pavaduotojas

“ Graikija
Themistoklis KOUVARAKIS
h	Atėnų biuras
Fotini KOUTZOUKOU
“ Bulgarija, Rumunija, Kipras
Cormac MURPHY
h	Bukarešto biuras
Götz VON THADDEN
“ Turkija
Franz-Josef VETTER
h	Ankaros biuras
...
h	Stanbulo biuras
Alain TERRAILLON
u Baltijos jūros regionas
...
Direktorius

“ Lenkija
Heinz OLBERS
h	Varšuvos biuras
Michal LUBIENIECKI
“ Baltijos šalys, Danija, Suomija, Švedija, EFTA šalys
Michael O’HALLORAN
• Ann-Louise AKTIV VIMONT
h

Helsinkio biuras

...

Jean-Louis BIANCARELLI
Generalinis direktorius

u	Ekonomikos plėtros konsultavimo tarnyba
Daniel OTTOLENGHI
Vyriausiasis ekonomistas plėtros klausimais
Asocijuotasis direktorius

• Bernard ZILLER
u	Kaimyninės šalys ir Rusija
Claudio CORTESE
Direktorius

• Alain NADEAU
“ Magrebo šalys
Bernard GORDON
h	Rabato biuras
René PEREZ
h	Tuniso biuras
Diederick ZAMBON
“ Artimieii Rytai
Jane MACPHERSON
h	Kairo biuras
Luigi MARCON
“ Rytų Europa, Pietų Kaukazas ir Rusija
Constantin SYNADINO
• Umberto DEL PANTA
“ Specialiosios operacijos
Jean-Christophe LALOUX
u	Afrika, Karibų baseino, Ramiojo vandenyno regionas
(Kotonu investicinė priemonė)
Martin CURWEN
Direktorius

“ Vakarų Afrika ir Sahelis
Gustaaf HEIM
h	Dakaro biuras
Jack REVERSADE
“ Centrinė ir Rytų Afrika
Flavia PALANZA
Asocijuotoji direktorė
h	Nairobio biuras

Carmelo COCUZZA
“ Pietų Afrika ir Indijos vandenyno regionas
Serge-Arno KLÜMPER
h	Tsvanės biuras (Pretorija)
David WHITE
“ Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno regionas
David CRUSH
h	Fort-de-France biuras
Anthony WHITEHOUSE
h	Sidnėjaus biuras
Jean-Philippe DE JONG
“ Ištekliai ir verslo plėtra
Tassilo HENDUS
“ Portfelio valdymas, strategija
Catherine COLLIN
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u	Azija ir Lotynų Amerika
Francisco de PAULA COELHO

Projektų direktoratas

Direktorius

“ Lotynų Amerika
Alberto BARRAGAN
“ Azija
Matthias ZÖLLNER
• Philippe SZYMCZAK

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Generalinė direktorė

“ Tvarusis vystymasis
Peter CARTER

Asocijuotasis direktorius

“ Kokybės kontrolė ir stebėsena
Angelo BOIOLI

Finansų direktoratas
Bertrand de MAZIÈRES
Generalinis direktorius

• Ghislaine RIOS

“ Išteklių valdymas
Béatrice LAURY
u	Konkurencingumas ir inovacijos
Constantin CHRISTOFIDIS
Direktorius

“ Gamyba ir kiti pramonės sektoriai (moksliniai tyrimai ir plėtra)
...

u	Kapitalo rinkos
Barbara BARGAGLI PETRUCCI

“ Informacijos ir komunikacijų technologijos bei elektroninė ekonomika
...

“ Eurozona
Carlos FERREIRA DA SILVA
• Aldo ROMANI

“ Žmogiškasis kapitalas
John DAVIS

Direktorė

“ Europa (išskyrus eurozoną), Afrika
Richard TEICHMEISTER
“ Amerika, Azija, Ramiojo vandenyno regionas
Eila KREIVI
• Sandeep DHAWAN
“ Ryšiai su investuotojais ir rinkodara
Peter MUNRO
u	Iždas
Anneli PESHKOFF
Direktorė

“ Likvidumo valdymas
Francis ZEGHERS
• Timothy O’CONNELL
“ Turto ir įsipareigojimų valdymas
Jean-Dominique POTOCKI
“ Portfelio valdymas
Paul ARTHUR
“ Finansų inžinerija ir konsultavimo paslaugos
Guido BICHISAO
u	Operacijų planavimas ir atsiskaitymas pagal operacijas
Gianmaria MUSELLA
Direktorius

“ Pagalbinis paskolų ir pagalbos skolinimo operacijoms padalinys
Ralph BAST
“ Pagalbinis iždo departamento padalinys
Yves KIRPACH
“ Pagalbinis skolinimosi padalinys
Antonio VIEIRA
“ Sistemos ir procedūros
Georg HUBER
Asocijuotasis direktorius

“ Koordinavimas ir finansų politikos kryptys
Éric LAMARCQ

“ Paslaugos MVĮ, žemės ūkio pramonė (įskaitant biokurą)
Hans-Harald JAHN
• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON
u	Transportas ir energetika
Christopher HURST
Direktorius

• René van ZONNEVELD
“ Keliai ir geležinkeliai
Matthew ARNDT
“ Oro ir jūrų transportas
José Luis ALFARO
• Klaus HEEGE
“ Energijos gamyba ir energetikos tinklai
...
• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX
“ Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinanti energija
Juan ALARIO GASULLA
Asocijuotasis direktorius

• Nigel HALL
u	Konvergencija ir aplinka
Patrice GÉRAUD
Direktorius

“ Skolinimo programos
Guy CLAUSSE

Asocijuotasis direktorius

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
“ Vandens sektorius ir aplinkos apsauga
José FRADE
Asocijuotasis direktorius

• Michel DECKER
“ Miesto transportas ir kita miesto infrastruktūra
Mateo TURRÓ CALVET
Asocijuotasis direktorius
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u Departamentas “ Padalinys		 h Biuras

“ Plėtros projektai, naujosios iniciatyvos, kietosios atliekos
Stephen WRIGHT
Asocijuotasis direktorius

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

(padėtis 2007 m. birželio 1 d.)

Generalinė inspekcija
Peter MAERTENS

Generalinis inspektorius

JASPERS
Patrick WALSH

Asocijuotasis direktorius

• Agustin AURÍA
Asocijuotasis direktorius

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

• S iward de VRIES
(Sukčiavimo atvejų tyrimo tarnyba)

“ Vidaus auditas
Ciaran HOLLYWOOD
“ Veiklos vertinimas
Alain SÈVE

Asocijuotasis direktorius

• Gavin Dunnett
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Rizikos valdymo direktoratas
Pierluigi GILIBERT

Generalinis direktorius

“ Koordinavimas ir pagalba
Elisabeth MATIZ
Asocijuotoji direktorė

“ Finansų stebėsena ir restruktūrizavimo operacijos
Klaus TRÖMEL
Asocijuotasis direktorius

u	Kredito rizika
Per JEDEFORS

EIB grupės atitikties vertinimo tarnyba
Konstantin ANDREOPOULOS

Vyriausiasis atitikties vertinimo pareigūnas

• E velyne POURTEAU
Asocijuotoji direktorė

• Luigi LA MARCA

Direktorius

“ Įmonės, viešasis sektorius, infrastruktūra
Stuart ROWLANDS
“ Finansavimas pagal projektus ir operacijos už ES ribų
Paolo LOMBARDO
“ Finansų įstaigos
Per de HAAS (l.e.p.)
u	Finansinė ir veiklos rizika
Alain GODARD
Direktorius

“ Turto ir įsipareigojimų bei rinkos rizikos valdymas
Giancarlo SARDELLI
• Vincent THUNUS
“ Išvestinės finansinės priemonės
Luis GONZALEZ-PACHECO

Valdymo komiteto patarėjas
EIB grupės strategijos ir derybų klausimais

Francis CARPENTER
Generalinis direktorius

EIB atstovas Europos rekonstrukcijos ir plėtros
banko (ERPB) Direktorių valdyboje

Terence BROWN

EIB atstovaujantis direktorius

“ Veiklos rizika
Antonio ROCA IGLESIAS
Walter CERNOIA

Pakaitinis direktorius
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EIF valdymo organai

EIF valdymas ir svarbiausi asmenys

EIF valdo ir administruoja šie trys organai:
➾ Visuotinis akcininkų susirinkimas (EIB, Europos

Sąjunga, 29 finansų įstaigos), kuris yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus;
➾ Direktorių valdyba, sudaryta iš septynių narių

ir septynių pakaitinių, kuri inter alia priima
sprendimus dėl Fondo operacijų;

Francis CARPENTER Vykdantysis direktorius
Investicijų direktorius
➾ John A. Holloway

RIZIKOS KAPITALAS
Vadovai
➾ 	 Jean-Philippe BURCKLEN
➾ 	 Jacques DARCY
➾ 	 Ulrich GRABENWARTER
Pavaduotojai
➾ 	 Jouni HAKALA
➾ 	 Matthias UMMENHOFER
➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Svarbiausi asmenys
Laurent BRAUN
Paul VAN HOUTTE
Christine PANIER
David WALKER

GARANTIJOS IR PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS
Vadovas
➾ 	 Alessandro TAPPI

Direktorių valdyba

➾ Vykdantysis direktorius, atsakingas už tai, kad

Fondas būtų valdomas pagal jo Statuto nuostatas ir pagal Direktorių valdybos nustatytas
gaires bei nurodymus.
Fondo finansinės atskaitomybės auditą kasmet
atlieka iš trijų auditorių sudaryta Auditorių valdyba, kurią skiria visuotinis susirinkimas, ir nepriklausomi išorės auditoriai.

Pavaduotojas
➾ 	 Christa KARIS
Svarbiausi asmenys
➾ 	 Per-Erik ERIKSSON
➾ 	 Gunnar MAI

JEREMIE
Vadovas
➾ 	 Marc SCHUBLIN
Pavaduotojas
➾ 	 Hubert COTTOGNI
Svarbiausi asmenys
➾ 	 Alexander ANDÒ
➾ 	 Graham COPE
➾ 	 Fabrizio CORRADINI

RIZIKOS VALDYMAS IR STEBĖSENA
Vadovas
➾ 	 Thomas MEYER
Svarbiausi asmenys
➾ 	 Helmut KRAEMER-EIS
➾ 	 Pierre-Yves MATHONET

BANKO REIKALAI
Generalinis sekretorius
➾ 	 Robert WAGENER
Vadovai
➾ 	 Maria LEANDER - TEISĖ
➾ 	 Jobst NEUSS - ATITIKTIS
➾ 	 Frédérique SCHEPENS - BANKO REIKALAI IR FINANSAI
Išsami informacija apie EIF valdymo organus (sudėtis, narių gyvenimo
aprašymai ir atlyginimai) ir tarnybas (sudėtis, Generalinių direktorių ir Direktorių gyvenimo aprašymai, visų darbuotojų atlyginimai) yra nuolat atnaujinama ir skelbiama EIF svetainėje adresu: www.eif.org

➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Svarbiausi asmenys
Eva GOULAS - ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Marceline HENDRICK - APSKAITA
Delphine MUNRO - RINKODAROS RYŠIAI
John PARK - IKT
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EIB grupės finansavimo reikalavimus atitinkantys projektai
Europoje Sąjungoje vykdomi projektai, kuriems prašoma skirti finansavimą, privalo padėti įgyvendinti
vieną ar daugiau iš šių tikslų:
➾ Stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą; remti investicijas visuose ekonomikos sektoriuose, skatinančiuose pažangą nepalankias sąlygas turinčiuose regionuose;
➾ Remti investicijas, padedančias kurti žiniomis pagrįstą ir inovacijų skatinamą visuomenę;
➾ Gerinti infrastruktūrą ir paslaugas sveikatos apsaugos ir švietimo srityje – svarbiausiuose žmogiškojo
kapitalo formavimo sektoriuose;
➾ Plėtoti visai Bendrijai svarbius transporto, telekomunikacijų ir energijos perdavimo tinklus;
➾ Saugoti aplinką ir gerinti gyvenimo kokybę;
➾ Užtikrinti energijos tiekimą racionaliai naudojant ir įsisavinant vietinius išteklius, įskaitant atsinaujinančios energijos šaltinius, ir diversifikuojant jų importą.

EIB grupė padeda vystytis MVĮ, gerindama jų veiklos finansinę aplinką, teikdama:
➾ ilgalaikes ir vidutinės trukmės EIB kredito linijas;
➾ kapitalą vykdant EIF rizikos kapitalo operacijas;
➾ EIF garantijas MVĮ.

Šalyse kandidatėse ir šalyse partnerėse Bankas dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos pagalbos
teikimo ir bendradarbiavimo politiką. Jis veikia:
➾ Šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse Pietryčių Europoje, kur prisideda prie Stabilumo
pakto tikslų įgyvendinimo finansuodamas ne tik pagrindinės infrastruktūros atnaujinimo ir regioninio
masto projektus, bet ir remdamas privačiojo sektoriaus plėtrą;
➾ ES nepriklausančiose Viduržemio jūros regiono šalyse, padėdamas siekti Europos–Viduržemio jūros
regiono partnerystės tikslo iki 2010 m. sukurti laisvosios prekybos zoną;
➾ Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalyse (AKR), Pietų Afrikos Respublikoje ir UŠT, kur jis
padeda vystyti pagrindinę infrastruktūrą ir vietinį privatųjį sektorių;
➾ Azijoje iri Lotynų Amerikoje, kur jis remia kai kuriuos bendrus projektus, kuriais suinteresuota ir Europos Sąjunga, ir paramą gaunančios valstybės.
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EIB grupės adresai

Europos investicijų bankas
www.eib.org – U info@eib.org
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Austrija

Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+43-1) 505 36 76
5 (+43-1) 505 36 74

Belgija

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Graikija

1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+30) 210 68 24 517
5 (+30) 210 68 24 520

Ispanija

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Italija

Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Jungtinė Karalystė

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Lenkija

Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) 310 05 00
5 (+48 22) 30 05 01

Portugalija

Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Prancūzija

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Vokietija

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Atstovybės
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Australija

Level 31, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 06 88

Egiptas

6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza

3 (+20-2) 336 65 83
5 (+20-2) 336 65 84

Kenija

Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 273 52 60
5 (+254-20) 271 32 78

Marokas

Riad Business Center,
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage,
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Pietų Afrikos Respublika

5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Senegalas

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

Tunisas

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Europos investicijų fondas
www.eif.org – U info@eif.org
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

Naujausią atstovybių sąrašą ir jų kontaktines detales galite rasti Banko tinklalapyje.

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200
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Prie šio leidinio pridedamas kompaktinis diskas, kuriame skaitytojai ras visuose trijuose Metinės ata
skaitos tomuose pateikiamą informaciją, o taip pat elektroninę šių tomų versiją įvairiomis kalbomis.
Metinę ataskaitą galima rasti ir Banko interneto svetainėje adresu www.eib.org/report.

2006

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

Adenauer

1.

o@eib.org

Tätigkeitsbericht
Activity Report
Rapport d’activité

2.

Finanzbericht
Financial Report
Rapport financier

3.

Statistischer Bericht
Statistical Report
Rapport statistique

IS SN 1 681- 3 9 9 5

EIB dėkoja rėmėjams, pateikusiems šią ataskaitą iliustruojančias nuotraukas:
AVE (8, 28 p.), Águas de Portugal (10 p.), TGV-Est européen (12 p.), SMTC (13, 16 p.), AP-HM (15 p.), Jean-Paul Kieffer (23 p.), Aquafin (24 p.), ANA
– Aeroportos de Portugal, SA (31 p.), LGV-Est européen (31 p.), Rolls-Royce plc 2006 (33 p.), Europos Komisijai (33, 38, 58, 60 p.).
Kitos nuotraukos ir iliustracijos – iš EIB fotografijų bibliotekos.
Spausdino Imprimerie Centrale s.a. Liuksemburge ant AcondaVerd Silk popieriaus augaliniais aliejiniais dažais.
Pagal Miškų valdymo tarybos (angl. Forest Stewardship Council) taisykles sertifikuoto popieriaus sudėtyje yra 60 % grynojo pluošto (kurio bent
30 % yra iš gerai tvarkomų miškų), 30 % nuo dažų išvalyto naudoto popieriaus ir 10 % gamybos atliekų.

