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Veiklos ir socialinės
atsakomybės ataskaita

EIB grupės 2008 m. metinę ataskaitą sudaro trys atskiri tomai:
• Veiklos ir socialinės atsakomybės ataskaita, kurioje aptariama
EIB grupės veikla per praėjusius metus ir apžvelgiamos ateities
perspektyvos;
• Finansinė ataskaita, kurioje pateikiamos EIB grupės, EIB, Kotonu investicinės priemonės, EVIPP Patikos fondo, ES–Afrikos infrastruktūros patikos fondo ir EIF finansinė atskaitomybė kartu
su atitinkamais aiškinamaisiais priedais;
• Statistinė ataskaita, kurioje pateikiamas 2008 m. EIB finansuotų projektų ir obligacijų emisijų sąrašas ir EIF projektų sąrašas.
Joje taip pat pateikiamos suvestinės lentelės už ataskaitinius
metus ir praėjusius penkerius metus.
Metinė ataskaita taip pat skelbiama Banko interneto svetainėje
adresu www.eib.org/report.
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EIB grupė: pagrindiniai skaičiai
Europos investicijų bankas
Veikla 2008 m.

(mln. EUR)

Patvirtinti projektai
Europos Sąjunga
Valstybės partnerės

59 292
53 191
6 101

Pasirašyti sandoriai
Europos Sąjunga
Valstybės partnerės

57 625
51 480
6 145

Išmokėtos paskolos
Europos Sąjunga
Valstybės partnerės

48 614
44 229
4 384

Pritrauktos lėšos (iki apsikeitimo sandorių)
Pagrindinės valiutos (EUR, GBP, USD)
Kitos valiutos

59 497
51 225
8 272

Padėtis 2008 12 31
Įsipareigojimai
Paskolos iš Banko išteklių
Suteiktos garantijos
Finansavimas iš biudžeto lėšų
Trumpalaikės, vidutinės ir ilgalaikės trukmės obligacijų emisijos

350 289
262
1 593
266 989

Nuosavos lėšos
Balansas iš viso
Grynasis metų pelnas
Pasirašytasis kapitalas
iš jo įmokėtas ir įmokėtinas

35 718
325 761
1 651
164 808
8 240

Europos investicijų fondas
Veikla 2008 m.
Pasirašyti sandoriai
Rizikos kapitalas (32 fondai)
Garantijos (20 operacijų)

2 552
409
2 143

Padėtis 2008 12 31
Portfelis
Rizikos kapitalas – valdomas turtas (299 fondai)
Garantijos – pozicijos (189 operacijos)

15 867
3 534
12 333

Sukaupti sandoriai
Rizikos kapitalas (299 fondai)
Garantijos (189 operacijos)

4 754
13 017

Nuosavos lėšos
Balansas iš viso
Grynasis metų pelnas
Pasirašytasis kapitalas
iš jo įmokėtas

1 011
1 076
35
2 865
573
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Pirmininko žodis

Finansų krizė nepaprastai paveikė ne tik finansų
sektorių, bet ir visą ekonomiką, palietusi daugybę
vyrų ir moterų kiekvieno iš mūsų šalyje.
Tad visiškai suprantama, kodėl mūsų akcininkės, 27
Europos Sąjungos valstybės narės, kreipėsi į mus
prašydamos suteikti dar daugiau pagalbos verslo
įmonėms ir šitaip padėti ekonomikai atsigauti, be
to, padaryti tai kuo greičiau. Per paskutinį 2008 m.
ketvirtį EIB reikšmingai padidino skolinimo apimtis
– pasirašyta paskolų už 57 mlrd. EUR, t. y. 21 % daugiau nei 2007 m. Per šį laikotarpį išmokėtų paskolų suma buvo 10 mlrd. EUR didesnė nei planuota
– iki metų pabaigos iš viso išmokėta 49 mlrd. EUR.
ECOFIN tarybai paraginus, ypač padidintas mažų ir
vidutinių įmonių (MVĮ) finansavimas – palyginti su
2007 m. joms skirtų paskolų suma išaugo 42 %.
Dėl riziką ribojančio valdymo finansų krizė EIB beveik nepaveikė, o jo metų pelnas net šiek tiek padidėjo. Banko nuosavos lėšos padidėjo 6,9 %, iki
36 mlrd. EUR – šiuo metu jo kapitalo pakankamumo rodiklis pagal Bazelio II taisykles yra 35,5 %. Toks
itin aukštas kapitalo pakankamumo lygis rodo EIB
finansinį stiprumą – šiais sunkiais ir nenuspėjamais
laikais, kai Banko akcininkės ragina skolinti daugiau, tai yra ypač svarbu.
Iš tiesų akcininkės suprato, kad būtina toliau stiprinti EIB, ir nusprendė paspartinti 2010 m. numatytus planus didinti Banko kapitalą. Nuo 2009 m.
balandžio 1 d. EIB kapitalas yra 232 mlrd. EUR: tai
leidžia Bankui didinti skolinimo apimtis tiek, kiek
reikia atsižvelgiant į krizės mastą.
Žinoma, tai nereiškia, kad galime finansuoti visus
bet kokio tipo projektus. EIB, kaip Europos Sąjungos ilgalaikio finansavimo institucija, gali finansuoti tik perspektyvius projektus, prisidedančius prie
Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo ir atitinkančius mūsų kokybės kriterijus techniniu, ekonominiu
ir aplinkos apsaugos atžvilgiu.
Valdymo srityje EIB laikosi Europos Sąjungos taisyklių ir G-20 nustatytų rekomendacijų. Priemo-

nės, skirtos kovoti su sukčiavimu, korupcija, pinigų
plovimu ir terorizmo finansavimu, yra neatsiejama
projektų vertinimo ir stebėsenos dalis. Kai kurių didesnės rizikos šalių atveju Bankas atsižvelgia į organizacijos Transparency International rekomendacijas. Atitikties vertinimo tarnyba kreipia itin daug
dėmesio į šiuos aspektus. Atsižvelgus į jos nuomonę, kartais net atsisakoma projektą finansuoti. Kaip
rekomendavo G-20, EIB, bendradarbiaudamas su
kitomis tarptautinėmis institucijomis, nutarė persvarstyti savo politiką lengvatinių mokesčių centrų
atžvilgiu.
Valdymo komiteto narių atlyginimai griežtai suderinti su Europos Komisijos narių atlyginimais: Komiteto nariai negauna jokių premijų ar kitokių priedų.
Banko darbuotojų skatinimo sistema yra susijusi su
jų asmeninės ir viso kolektyvo veiklos rezultatais.
Bendras premijų biudžetas nustatomas pagal tai,
kaip įgyvendinami tam tikri tikslai (svarbiausi veiklos rodikliai), kuriuos kiekvienais metais nustato
Direktorių valdyba. Vadovams skiriamos premijos
yra nuo 2,38 iki 3,90 mėnesio bazinės algos dydžio,
t. y. mažiau nei trečdalis metinės algos.
Į krizę galima reaguoti dviem būdais: vadovautis
principu „Kiekvienas už save“ arba glaudžiai praktiškai bendradarbiauti dėl bendros visų naudos. EIB
akcininkės pasirinko pastarąjį kelią, o mes esame
pasirengę įnešti savo indėlį siekiant šio tikslo.

Philippe Maystadt,
Europos investicijų
banko grupės pirmininkas
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Banko 2009–2011 m. veiklos planas

Smulkus ateinančių metų EIB veiklos planas yra išdėstytas viešai skelbiamame dokumente
„Banko veiklos planas“, apimančiame 2009–2011 m. Europos Vadovų Tarybos ir Ekonomikos
ir finansų ministrų tarybos bei EIB akcininkų prašymu Banko veikla bus skiriama krizės problemoms bankų sektoriuje, o bendresne prasme, ekonominės krizės problemoms Europos
Sąjungoje lanksčiai spręsti.

Tai reiškia, kad EIB grupė plečia savo veiklą, be to,
daro tai sparčiai. Palyginti su ankstesniais metais,
2009 m. ir 2010 m. Bankas sieks padidinti bendrąsias skolinimo apimtis apie 30 %, iki maždaug po
66–67 mlrd. EUR kiekvienais metais.
EIB dėmesio centre ir toliau bus Europos Sąjungos
valstybės ir narystės siekiančios šalys. Banko strateginiai tikslai atspindi ES politikos tikslus šešiose
konkrečiose srityse: ekonominė ir socialinė sanglauda ir konvergencija; žinių ekonomikos įgyvendinimas; transeuropinių tinklų vystymas; parama
mažoms ir vidutinėms įmonėms; aplinkos apsauga

ir jos gerinimas ir tvarių bendruomenių kūrimo skatinimas; tvarios, konkurencingos ir patikimos energetikos rėmimas.
Skolinimo mažoms ir vidutinėms įmonėms per finansų tarpininkus apimtys per artimiausius dvejus
metus padidės 50 %, t. y. papildomai 2,5 mlrd. EUR
per metus; be to, bus sukurta nauja produktų linija,
leisianti dalytis rizika su bankais tarpininkais. Energetikai ir kovai su klimato kaita bus papildomai
paskolinta 6 mlrd. EUR per metus. Į šią sumą bus
įtrauktos ir Europos švaraus transporto priemonei
(angl. European Clean Transport Facility), skirtai automobilių pramonei ir kitoms transporto šakoms,
jų originalios įrangos gamintojams bei automobilių dalių tiekėjams, numatytos lėšos. Šia priemone
bus galima pasinaudoti mokslinių tyrimų, plėtros
ir inovacijų projektų, kuriais siekiama reikšmingai
sumažinti CO2 išmetalų kiekį, išlaidoms padengti,
taip pat su tuo susijusiai infrastruktūrai ir gamyklų
materialiajam turtui įsigyti. Kadangi krizės rizika kai
kurias valstybes nares paveikė itin smarkiai, Bankas didins skolinimą konvergencijos tikslams dar
2,5 mlrd. EUR per metus. Dalis šių papildomų lėšų
bus skirta vietos bankų sektoriui, kad, atidarę kredito linijas, jie tas lėšas perskolintų MVĮ konvergencijos regionuose.
Kartu Bankas ir toliau laikysis strategijos prisiimti didesnę, bet kontroliuojamą, riziką siekiant didesnės pridedamosios vertės. Stiprindamas savo
produktus ir procesus pagal šešis nustatytus prioritetinius tikslus ir remdamas ES pastangas kovojant su klimato kaita, bankas gali padidinti ir
netrukus reikšmingai padidins savo veiklos pridedamąją vertę, sistemingai teikdamas tikslinę pagalbą: skolindamas, teikdamas techninę pagalbą,
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EIB grupės atsakas į naujausius ekonominės situacijos pokyčius Europos Sąjungoje
(Visos sumos nurodytos mlrd. EUR)

EIB grupės parama per metus
Laikotarpis

Planuota

EIB grupės parama per nurodytą
laikotarpį

Papildoma

Iš viso

5,0

2,5

7,5

Planuota

Papildoma

Iš viso

20,0

10,0

30,0

MVĮ

2008-2011

Vidutinės kapitalizacijos įmonės

2009-2010

-

1,0

1,0

-

2,0

2,0

Energetika, klimato kaita, infrastruktūra

2009-2010

12,4

4,0

16,4

24,8

8,0

32,8

Švarus transportas

2009-2010

2,0

2,0

4,0

4,0

4,0

8,0

Skolinimas konvergencijos tikslams

2009-2010

17,0

2,5

19,5

34,0

5,0

39,0

Lankstumo rezervas

2009-2010

-

3,0

3,0

-

6,0

6,0

Iš viso

kurdamas partnerystes, siūlydamas naujus su tuo
susijusius produktus, labiau orientuodamasis į klientų poreikius ir aktyviau dalyvaudamas vietoje.
Šiai strategijai įgyvendinti reikia ir sudėtingesnių
operacijų. Bankas bendradarbiauja su naujais ekonomikos veikėjais, remdamas ekonomiškai ir finansiškai perspektyvius investicinius projektus. Su šiais
projektais susijusios rizikos veiksniai yra nuolatos
vertinami siekiant užtikrinti, kad Bankas, įgyvendindamas savo ambicingus planus, turėtų reikalingas strategijas, procedūras ir išteklius projektams
veiksmingai ir profesionaliai valdyti.

15,0

35,0

Patvirtinti projektai, pasirašyti sandoriai ir
išmokėtos paskolos
(2004-2008 m.)
(mlrd. EUR)

60
50
40
30
20
10
0

Skolinimo apimtys Europos Sąjungoje bus didinamos ne Banko veiklos už Europos Sąjungos ribų
sąskaita: iš viso daugiau kaip 150-yje šalių už ES ribų
jis ir toliau įgyvendins 2006 m. Tarybos sprendimą
dėl Banko įgaliojimų veiklai už ES ribų ir atnaujintą
Kotonu partnerystės susitarimą. Strateginiai tikslai
apima tokias sritis kaip pagalba rengiantis narystei
ES, parama privačiajam sektoriui, finansų sektoriui
ir infrastruktūrai vystyti, taip pat parama energijos
tiekimo patikimumo, aplinkos tvarumo projektams
ir ES atliekamam darbui.

lo rinkose Bankas planuoja pritraukti 70 mlrd. EUR
(2008 m. pritraukta 59,5 mlrd. EUR). Pritraukti papildomų lėšų šiuo metu visiškai sutrikdytoje finansavimo aplinkoje Bankui bus sudėtingas uždavinys.

Didėjant skolinimo tikslams, turės plėstis ir EIB skolinimosi kapitalo rinkose veikla. 2009 m. kapita-

Papildomi skolinimo tikslai turės įtakos ir EIB kapitalui, kuris šiuo metu yra beveik 165 mlrd. EUR.

2004

2005

2006

2007

2008

Išmokėtos paskolos
Patvirtinti projektai
Pasirašyti sandoriai
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EIB Direktorių
valdyba

Banko 250 % skolų–nuosavybės santykio rodiklis
neleis pasiekti tokio papildomo augimo, koks buvo
numatytas. Todėl Banko akcininkės – valstybės narės – nusprendė 2009 m. balandžio mėn. didinti EIB
kapitalą. Pasirašytasis kapitalas bus padidintas iki
232 mlrd. EUR. Kaip paprastai, įmokėtoji kapitalo
dalis bus 5 % pasirašytojo kapitalo. Įmokėtasis kapitalas bus didinamas iš EIB papildomų rezervų – tai
reiškia, kad valstybių narių biudžetams papildomos
naštos patirti neteks. Kapitalo didinimas ir geri Banko finansinės veiklos rezultatai (2008 m. grynasis
pelnas siekė 1,65 mlrd. EUR) užtikrina, kad Bankas
ir toliau gali veikti stabiliai ir visiškai atlikti savo vaidmenį padėdamas atsigauti Europos ekonomikai.
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Subalansuota visos Europos Sąjungos plėtra

ES Sanglaudos politika grindžiama trimis dalykais: konvergencija, regionų konkurencingumu ir užimtumu bei Europos teritoriniu bendradarbiavimu. Konvergencijos tikslą skatinti
augimą siekiant neturtingesnių Europos Sąjungos regionų konvergencijos ypač remia struktūriniai ir Sanglaudos fondai. Tai yra ir pagrindinis EIB tikslas. 2008 m. Bankas paskolino
21 mlrd. EUR, arba 41 % visų ES suteiktų paskolų, konvergencijos projektams įgyvendinti.

Kaip nustatyta ES „Sanglaudos politikoje
2007–2013 m.“, Bankas sutelkė konvergencijai skirtas paskolas naujai išskirtuose konvergencijos regionuose. Tai yra 113 neturtingiausių regionų 27 ES
valstybėse; juose gyvena 190 mln. žmonių. Kadangi
per septynerių metų Sanglaudos politikos laikotarpį per struktūrinius fondus turėtų būti suteikta virš
347 mlrd. EUR dotacijų, Bankas siekia teikti papildomą ir sinergetinę paramą, kuri, numatoma, bus
40 % visų artimiausiais metais planuojamų paskolinti lėšų. Be to, kovos su finansų ir ekonomine krize
priemonių pakete EIB yra numatęs remti tas valstybes nares, kurioms finansų krizė sudavė itin smarkų
smūgį, savo paskolų apimtis konvergencijos tikslams neturtinguose regionuose 2009 m. ir 2010 m.
papildomai didindamas 2,5 mlrd. EUR kiekvienais
metais. Tai jau įgyvendinama naujosiose valstybėse
narėse, kuriose EIB paskolų ir kitų tarptautinių finansų organizacijų lėšos jungiamos specialiai mažoms
ir vidutinėms įmonėms regionuose finansuoti.

Konvergencija Europos Sąjungoje
2008 m. pasirašytų paskolų pasiskirstymas pagal
sektorius
mln. EUR

%

Susisiekimo infrastruktūra

8 518

48

Energetika

2 297

13

Miestų plėtra

2 131

12

Vanduo, nuotekos, atliekos

1 455

8

Sveikata, švietimas

1 347

8

Pramonė

1 170

7

909

5

17 827

100

Kitos paslaugos
Iš viso individualių paskolų
Kredito linijos konvergencijos
regionuose

3 192

2008 m. spartėjo skolinimas pagal struktūrines
programas, pagal kurias EIB bendrai finansuoja ES struktūrinių fondų remiamas 2007–2013 m.
strateginių investicijų programas, daugiausia įgyvendinamas konvergencijos regionuose. Per metus buvo patvirtinta 11 tokių operacijų, jų vertė
– 4,6 mlrd. EUR (2007 m. – 3,5 mlrd. EUR). Dar akivaizdžiau matyti, kad tokių operacijų pagausėjo,
kai palyginame skolinimo apimtis su 2000–2006 m.
laikotarpio skolinimo apimtimis, kai jų vertė buvo iš
viso 4,8 mlrd. EUR.
Geriausias tokio bendradarbiavimo su struktūriniais
fondais pavyzdys 2008 m. – 1 mlrd. EUR paskola, suteikta bendrai finansuojant Rumunijos nacionalinį
indėlį, siekiant įgyvendinti ES fondų lėšomis finansuojamus investicinius prioritetinius projektus ir
priemones 2007–2013 m. Daugiausia prioritetinių
projektų buvo transporto infrastruktūros ir aplinkos sektoriuose, įskaitant saugomas gamtos teritorijas, energetiką ir nuotekų tvarkymą. Numatyta
ir techninė pagalba, skirta atskirų projektų vadybai ir įgyvendinimui, šitaip paskutiniuoju projektų
rengimo etapu papildant JASPERS teikiamą pagalbą. Ypatingas šių paskolų bruožas – galimybė gauti
250 mln. EUR išankstinę išmoką, siekiant pagreitinti
pasirinktų projektų įgyvendinimą.
Skolinimas konvergencijai skatinti yra EIB prioritetas, todėl Banko paskolų dydis ir apimtis nepaprastai įvairi. Visuose ekonomikos sektoriuose Bankas
gali finansuoti mažas ar vidutines investicijas regionuose, atskirus didesnius projektus ar suteikti bendrąsias paskolas, kuriomis galima finansuoti projektus daugelyje skirtingų sektorių. Iš tiesų dauguma
suteiktų paskolų konvergencijos regionuose remia
ir kitus prioritetinius tikslus. ES 2008 m. 36 % indi-

Veiklos ir socialinės atsakomybės ataskaita

vidualių paskolų žinių ekonomikos vystymui remti
teko konvergencijos regionams, jiems buvo skirta
ir 44 % paskolų aplinkai gerinti, 53 % paskolų transeuropiniams transporto tinklams ir 49 % energetikos projektams skirtų paskolų.
JASPERS (Bendra pagalba projektams Europos
regionuose remti, angl. Joint Assistance to Support Projects in the European Regions) yra svarbiausia Europos Komisijos, EIB, ERPB, o nuo 2008 m. ir
KfW Bankengruppe bendradarbiavimo priemonė. Iš maždaug 60 ekspertų, kuriuos iš dalies delegavo šios institucijos, sudaryta JASPERS grupė
padeda 12-ai naujųjų valstybių narių teikti gerai
parengtus projektus ir šitaip greičiau bei veiksmingiau gauti reikšmingą finansinę paramą iš struktūrinių fondų. Ekspertų grupė dirba Banko buveinėje
Liuksemburge ir keliuose regioniniuose biuruose.
2008 m. JASPERS parengė 82 naujus projektus bei
teikė nuolatinę pagalbą rengiant dar apie 280 projektų. Kai juos patvirtins Europos Komisija, bus įsisavinta 51 mlrd. EUR investicijų. Nuo 2006 m. pradžios daugiausia dėmesio skiriama transporto
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tinklų atnaujinimui, aplinkai daromos žalos mažinimui ir investicijoms, skatinančioms energijos vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančios energijos
vartojimą.
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Rengiantis žinių ekonomikai

Įgyvendinti ambicingus Lisabonos darbotvarkės tikslus – kurti konkurencingą, inovacinę,
žiniomis grindžiamą visuomenę, gebančią užtikrinti tvarų augimą, daugiau ir geresnių darbo vietų bei didesnę socialinę sanglaudą – sutrukdė 2008 m. antrojoje pusėje Europos Sąjungą ištikusi finansų ir ekonomikos krizė. Vis dėlto, 2008 m. EIB sugebėjo padidinti skolinimo apimtis į ateitį orientuotoms investicijoms į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas iki
12,4 mlrd. EUR (2007 m. buvo paskolinta 10,3 mlrd. EUR).

Ypač dabar svarbu skatinti ilgalaikes investicijas
tose ekonomikos srityse, kurios bus naudingos
ateities kartoms, ir nepalikti joms skolų naštos dėl
investicijų, turinčių tik trumpalaikę naudą.

kurių iniciatorių investicinės rizikos reitingas yra žemas arba nepakankamas, ir yra ypač tinkama didelės rizikos mokslinių tyrimų ir plėtros projektams
finansuoti.

EIB dalyvauja kuriant žinių ekonomiką nuo 2000 m.
Lisabonoje susirinkusi Europos Vadovų Taryba
2000 m. kovo mėn. paragino valstybes nares, Europos Komisiją ir Europos investicijų banką investuoti į mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas bei švietimą, taip pat į informacijos ir ryšių technologijas
(IRT). Bankas greitai atsiliepė į šį raginimą ir paskelbė žinių ekonomiką vienu iš savo prioritetinių tikslų. Kaupdamas praktinę patirtį ir žinias šioje srityje,
Bankas daugiausia dėmesio skyrė didesnės pridedamosios vertės projektams technologijų srityje,
kuriems dėl jų svarbos gali būti skiriama parama ES
lygiu. Šioje srityje įgyta patirtis buvo itin vertinga
kartu su Europos Komisija 2007 m. pradedant įgyvendinti Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę. Ši kredito rizikos pasidalijimo programa leidžia
Bankui finansuoti aukštųjų technologijų projektus,

Krizei plintant paaiškėjo, kad rizikos pasidalijimo finansiniai produktai sukurti pačiu laiku. 2008 m. rizikos pasidalijimo paskoloms EIB skyrė 1 mlrd. EUR.
Privačiosios įmonės, kurios jau nebegalėjo pasiskolinti lėšų iš tradicinių bankų partnerių ar kapitalo rinkose, pasinaudojo EIB finansiniu pasiūlymu
– tai bent iš dalies paaiškina 2008 m. padidėjusias
skolinimo žinių ekonomikai apimtis. Pradėjus įgyvendinti rizikos pasidalijimo programą, skolinimo
apimtys gyvosios gamtos mokslų sektoriui, energetikai, inžinerijai, investicijoms į IRT ir rizikos pasidalijimo kredito linijoms, teikiamoms aukštųjų technologijų MVĮ remiantiems finansų tarpininkams, buvo
paskirstomos palyginti tolygiai.
Jau 2008 m. pradžioje Europos Vadovų Tarybos
susitikimuose buvo suformuluota atnaujinta Lisabonos strategija, kuria siekiama konkretaus tikslo
kompensuoti lėšų trūkumą tokiose svarbiose ES
ekonomikos srityse, kaip mokymasis visą gyvenimą, moksliniai tyrimai ir plėtra, MVĮ, energetika ir
klimato kaita – t. y. tose srityse, kurių ilgalaikė nauda yra pati didžiausia. 2008 m. birželio mėn. įvykusiame metiniame susirinkime EIB Valdytojų taryba
nutarė, kad Bankas turi nuolatos rūpintis savo indėliu į žinių visuomenės kūrimą. Šiuo metu EIB daug
dėmesio skiria „Žinių trikampiui“, apimančiam
švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas: švietimas
ir moksliniai tyrimai yra šio trikampio pagrindas ir
būtina inovacijų sąlyga. Nors dabartinė ekonomikos padėtis reikalauja imtis trumpalaikių veiksmų,
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Žinių ekonomika
Pasirašytos paskolos*
(mln. EUR)

2008 m.

2000-2008 m.

Moksliniai tyrimai ir plėtra

7 142

37 216

Švietimas ir mokymas

2 599

15 421

Inovacijos ir IRT infrastruktūra

2 081

14 028

12 432

68 421

Iš viso

*N.B. Ne visos paskolos priskirtos kuriai nors kategorijai, todėl paskolų suma pagal kategorijas ir bendra individulių paskolų suma nesutampa.

labai aiškiai pripažįstama, kad ilgalaikiam ekonomikos augimui itin svarbi nematerialioji veikla ir investicijos, ypač į tokias sritis kaip aukštojo mokslo
reformos, mokslininkų mobilumas, moksliniai tyrimai ir plėtra, intelektinės nuosavybės teisės ir pan.
Ypač dabartinėje situacijoje, kai nedarbas plinta
taip sparčiai, „Žinių trikampį“ stiprinantys veiksmai
galiausiai padės kovoti ir su skurdu, socialine atskirtimi bei nelygybe.
Įvertinant investicijas į kiekvieną šio trikampio dalį,
iš 2008 m. Banko skirtų 12,4 mlrd. EUR paramos žinių ekonomikai finansuoti 7,1 mlrd. EUR buvo skirta moksliniams tyrimams ir plėtrai, 2,6 mlrd. EUR
– švietimui ir mokymui ir 2,1 mlrd. EUR – inovacijų
taikymui ir sklaidai. Bankas rėmė investicijas daugelyje ES šalių, taip pat Turkijoje, Serbijoje ir Izraelyje.
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Aplinkos tvarumas

Visame pasaulyje Bankas rėmė aplinkos tvarumo projektus, kuriems 2008 m. skyrė beveik
18 mlrd. EUR individualių paskolų. Europos Sąjungoje 15,7 mlrd. EUR buvo skirta 127 projektams aplinkos sektoriuje, tarp jų investicijoms į gamtos apsaugą ir bioįvairovę, kovą su
klimato kaita, tausų išteklių naudojimą, atliekų tvarkymą, tvarių bendruomenių skatinimą,
visuomenės sveikatą ir miestų transportą.

Visais atvejais, kai projektai finansuojami Banko lėšomis, užtikrinama, kad jie atitiktų ES aplinkos apsaugos principus ir standartus, tokius pat griežtus,
kaip ir kur nors kitur pasaulyje. Norėdamas tai pabrėžti EIB kartu su Europos Tarybos plėtros banku,
ERPB, Šiaurės investicijų banku ir Šiaurės aplinkos
finansų korporacija, kurie visi siekia to paties tikslo,
2008 m. paskelbė vieningąjį pamatinį dokumentą
dėl ES aplinkos teisės, principų ir standartų.
Be to, 2008 m. buvo parengta ir nauja „EIB deklaracijos dėl aplinkos apsaugos ir socialinių principų

Individualios paskolos:
2004-2008 m.: 67,9 mlrd. EUR
(mln. EUR)
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Sveikatos priežiūra
Tvarus transportas
Miestų atnaujinimas ir regeneravimas
Aplinkos ir sveikatos gerinimas
Gamtos išteklių valdymas
Klimato kaitos problemų sprendimas

ir standartų“ redakcija. Naujoji deklaracija – tai metus vykusių konsultacijų su visuomene ir intensyvių diskusijų su vidaus ir išorės suinteresuotosiomis
šalimis rezultatas. Joje daug aiškiau suformuluota
būtinybė neatidėliotinai spręsti klimato kaitos problemas, yra išplėsti socialiniai darnaus vystymo aspektai, pripažįstama bioįvairovės svarba.
Atrenkant aplinkos projektus, kuriems skiriama
Banko parama, siekiama skatinti konkrečias investicijas, skirtas saugoti ir gerinti natūralią ir sukurtą
aplinką bei puoselėti socialinę gerovę, šitaip palaikant ES politiką, išdėstytą Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje „Aplinka 2010: mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas“. Už Europos Sąjungos ribų
visaapimantis tikslas – skatinti darnų aplinkos vystymą šalyse partnerėse.

0

Pavyzdžiui, Lenkijoje Bankas finansavo Varšuvos
nuotekų tvarkymo sistemą. Projekte numatytos
nuotekų tvarkymo programos sumažins 825 000
gyventojų daromos taršos mastą kairiajame Vyslos
krante bei padidins dar 690 000 gyventojų nuotekų
tvarkymo lygį dešiniajame krante. Šios investicijos
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yra tarptautinės programos Vyslos upės ir Baltijos
jūros taršai mažinti dalis, o Bankas – aktyvus programos dalyvis. Jungtinėje Karalystėje buvo suteikta paskola pakrantės vėjo jėgainei kurti ir jos darbui
finansuoti Pajūrio Klaktone (Eseksas). Ji gamina 172
MW į viešąjį tinklą tiekiamos elektros energijos.
Pasiekta pažanga ir kitose šios politikos srityse.
Atsižvelgiant į gerąją tarptautinę patirtį parengtas ir šiuo metu bandomas užtvankų finansavimo
rekomendacijų projektas. Buvo atnaujinta Banko skolinimo politika vandens sektoriuje, visiškai
ją suderinus su ES Vandens politikos pagrindų direktyva. Šiuo metu ši direktyva yra pats išsamiausias vandens teisės dokumentas, kuris apima visas
egzistuojančias vandens direktyvas ir įtvirtina tiek
aplinkosaugos tikslą: „Geras visų rūšių vanduo“, tiek
integruoto viso upės baseino vandens išteklių planavimo ir valdymo principą. Galiausiai, bioįvairovės
srityje EIB kuria ekosistemos fondą, taip pat ketina
remti mažas ir vidutines įmones, kurių veikla palanki bioįvairovei išlaikyti.
Be to, 2008 m. pabaigoje, atsižvelgdamas į finansų ir ekonomikos krizę, EIB sukūrė Europos švaraus transporto priemonę, taip pat susijusią su
Lisabonos darbotvarke. Naudodamasis šia priemone, kuriai šiuo metu skiriama 4 mlrd. EUR per metus, Bankas remia investicinius išmetalams mažinti
ir energijos vartojimo efektyvumui didinti skirtus
mokslinių tyrimų ir plėtros projektus Europos transporto sektoriuje. Ši priemonė taikoma visai automobilių pramonei (ir automobilių gamintojams,
ir tiekėjams), taip pat geležinkelių, orlaivių ir laivų
pramonei bei su šiomis pramonės šakomis susijusiai infrastruktūrai. Šioje srityje EIB aktyviai dirbo ir
anksčiau, bet ši speciali skolinimo priemonė investicijoms skatinti yra nauja.
Atskirai būtina paminėti iniciatyvą JESSICA (Bendra parama tvarioms investicijoms į miestų teritorijas, angl. Joint Support for Sustainable Investment in
City Areas) – ji itin svarbi įgyvendinant EIB socialinę
darbotvarkę. Šią iniciatyvą Bankas kūrė kartu su Europos Komisija, bendradarbiaudamas su Europos
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Aplinkos apsauga ir tvarios bendruomenės
2008 m. pasirašytos individualios paskolos*
(mln. EUR)

Aplinkos apsauga

7 770

Klimato kaitos problemų sprendimas

2 997

Gamtos išteklių valdymas

826

Aplinkos ir sveikatos gerinimas

3 847

Tvarios bendruomenės

7 890

Miestų atnaujinimas ir regeneravimas

2 062

Tvarus transportas

4 741

Sveikatos priežiūra

1 087

Iš viso individualių paskolų

15 660

* N.B. Ne visos paskolos priskirtos kuriai nors kategorijai, todėl paskolų
suma pagal kategorijas ir bendra individulių paskolų suma nesutampa.

Tarybos plėtros banku. Naudodamosi šia iniciatyva
valstybės narės gali skirti dalį joms skirtos ES struktūrinių fondų paramos atlyginamoms investicijoms
į tvarių miestų projektus. Norint pasinaudoti JESSICA iniciatyva, būtina turėti tinkamą institucinę
sistemą ir sukurti finansų inžinerijos mechanizmus.
Kai kuriose valstybėse narėse šis procesas jau yra
įsibėgęs ir pirmųjų JESSICA operacijų tikimasi jau
2009 m.

EIB grupė

EIB grupė
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TEN: Europai skirti transporto tinklai

Transeuropiniai tinklai užtikrina prekių ir asmenų judėjimo laisvę ir padeda vystyti nepalankias sąlygas turinčias teritorijas. TEN jungia nacionalinius tinklus, užtikrina jų sąveikumą, kuria visoje ES veikiančią aukštos kokybės infrastruktūrą. Be to, jie jungia ES su kaimyninėmis
Europos šalimis, t.y. su narystės siekiančiomis šalimis ir kaimynėmis pietuose bei rytuose.
Prioritetiniai TEN tinklai yra viena iš dviejų 2003 m. iniciatyvos „Europos veiksmai augimui“
dalių (kita dalis – moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos); ši iniciatyva skirta Europos ilgalaikiam augimo potencialui stiprinti.

2008 m. su transeuropiniais tinklais Europos Sąjungoje susijusiems transporto projektams EIB suteikė 9,8 mlrd. EUR paskolų, iš kurių daugiau kaip
pusė sumos buvo skirta konvergencijos regionams.
Europos Komisijos nustatytiems prioritetiniams
projektams buvo skirta 3,2 mlrd. EUR. Palyginti su
2007 m., kai buvo suteikta 7,1 mlrd. EUR paskolų, 2008 m. paskolų pagausėjo ir dėl to, kad rinkoje susidarius nepalankioms aplinkybėms padidėjo
poreikis iš projektų iniciatorių pusės, ir iš dalies dėl
to, kad Bankas baigė rengti procedūrą, pagal kurią
dabar gali pasiūlyti projektų iniciatoriams pasirinkti rizikos pasidalijimo finansinius produktus. Šiuo
metu, kad paskatintų investicijas į svarbiausius
transporto tinklus visoje Europos Sąjungoje, Bankas gali papildyti savo siūlomas dideles ilgo išpirkimo termino paskolas, suteikiamas su fiksuotomis

Transeuropiniai tinklai
2004-2008 m.: 47 mlrd. EUR
(mln. EUR)

14 000

ar kintamomis palūkanomis, trijų rūšių rizikos pasidalijimo produktais.
Pirmasis – Struktūrinė finansinė priemonė (SFP),
kuria siekiama derinti įvairų Banko finansavimą su
didelės apimties infrastruktūros programų reikalavimais, kad būtų galima remti projektus ir projektų iniciatorius, kurie anksčiau gal būt nebūtų atitikę
EIB finansavimui keliamų reikalavimų. Šiam tikslui
Bankas iš savo bendrų rezervų atideda užtektinai
lėšų, kad būtų galima sukurti reikšmingą ilgalaikę SFP programą kaip pagrindinę sudedamąją dalį
Bankui skolinant pirmaeilės svarbos projektams
TEN, žinių ekonomikos ir energetikos srityse. SFP
pasiūlymą sudaro pirmos eilės paskolos ir garantijos, naudojamos rizikai dėl projekto užbaigimo ir jo
veikimo pradiniu etapu dengti, subordinuotos paskolos ir garantijos, tarpinis finansavimas ir su projektu susijusios išvestinės finansinės priemonės.
Naudodamasis SFP, 2008 m. transporto projektams
Bankas suteikė 1,6 mlrd. EUR paskolų (2007 m. –
474 mln. EUR), o nuo 2001 m., kai buvo sukurta SFP,
iš viso paskolinta 2,75 mlrd. EUR.
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Antrasis produktas – garantijų programa. Kartu
su Europos Komisija EIB sukūrė Paskolų garantijų priemonę transporto TEN projektams (PGTT).
Programa veiks kaip tarpinio finansavimo produktas, teikiantis draudžiamąją apsaugą nuo kredito
grąžinimo rizikos dėl įplaukų iš transporto srautų stygiaus sunkiausiu pradiniu projektų įgyvendinimo etapu. Ši priemonė specialiai sukurta tam,
kad į TEN projektus, kuriems būdinga apyvartos
rizika veiklos pradžioje, būtų galima labiau įtraukti privatųjį sektorių. Per 2007–2013 m. PGTT gavo
500 mln. EUR iš EIB struktūrinės finansinės prie-
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monės ir 500 mln. EUR papildomų asignavimų
iš ES biudžeto. Pirmasis sandoris buvo sudarytas
2008 m. Portugalijoje, kai buvo įkurta viešoji ir privačioji partnerystė automagistralei nuo Vila Realio iki Ispanijos sienos ties Kvintanila pratęsti, bet
2009 m. bus pirmieji metai, kai ši Paskolų garantijų
priemonė transporto TEN projektams bus taikoma
ištisus metus; jau parengtas ir finansuotinų projektų srautas. 2008 m. EIB suteikė finansinę paramą iš
SFP ar garantijų programos, arba iš abiejų, visiems
transporto TEN projektams, kurių iniciatoriai buvo
privačiosios įmonės ar viešosios ir privačiosios
partnerystės.
Investicijos į nuosavą kapitalą infrastruktūros fonduose taip pat reiškia rizikos pasidalijimą. Dalyvaudamas infrastruktūros fonduose EIB išlygina
savo išteklius ir padeda finansuoti daugiau atskirų
VPP projektų, kurių kitu atveju finansuoti negalėtų.
2008 m. Bankas patvirtino dalyvausiąs Liuksemburge įsikūrusiame fonde, daugiausia investuojančiame į didesnės apimties transporto projektus, ypač
į transporto TEN Europoje.
Transeuropinių tinklų viešųjų ir privačiųjų partnerysčių finansavimas 2008 m. pasiekė 2,9 mlrd. EUR,
prieš metus buvo 857 mln. EUR. EIB sukaupė gana

17

daug patirties ir didelį žinių potencialą apskritai
VPP srityje ir konkrečiai transporto VPP. Jis mielai
pasidalytų savo įžvalgomis su projektų iniciatoriais. Norėdamas padėti veiksmingai dalytis gerąja patirtimi šioje srityje, kartu su Europos Komisija
ir valstybėmis narėmis Bankas įsteigė Europos VPP
ekspertų centrą. Banko patirtis vertinama ir kituose forumuose, pavyzdžiui, ES koordinatorių – šešių
ekskomisarų grupės, remiančios transeuropinių tinklų vystymui svarbiausius transporto projektus.
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Parama mažoms ir vidutinėms įmonėms

2008 m. EIB grupės paramą gavo beveik milijonas mažų ir vidutinių verslo įmonių. Naujos kredito linijos finansų tarpininkams išaugo 42 %, arba iki 8,1 mlrd. EUR, bet svarbiausia – 2008 m. buvo padėtas pagrindas milžiniškam šuoliui EIB ir EIF lėšomis MVĮ finansuoti
ateityje.

23 mln. mažų ir vidutinių įmonių, arba 99 % visų
verslo įmonių Europos Sąjungoje, kuriose dirba
daugiau kaip 100 mln. žmonių, yra Europos ekonomikos stuburas. Tačiau kai 2008 m. finansų sektorių ištiko didžiuliai neregėto masto sunkumai, MVĮ
buvo viena iš pirmųjų grupių, patyrusių dabartinės
krizės pasekmes. Nenuostabu, kad pirmasis raginimas EIB žengti atsakomąjį žingsnį ir padidinti skolinimo apimtis, buvo nukreiptas paramai MVĮ stiprinti. Atsižvelgdamas į šį 2008 m. rugsėjo 12–13 d.
finansų ministrų neoficialiajame susitikime Nicoje
išreikštą pageidavimą, Bankas parengė EIB paskolų
MVĮ iniciatyvą.
EIB turėjo galimybę sureaguoti nedelsdamas, nes
jau 2007 m. ir 2008 m. jis daug konsultavosi su MVĮ
asociacijomis, bankais ir MVĮ remiančiomis viešosiomis įstaigomis, todėl laiku nusprendė iš esmės
pertvarkyti EIB grupės MVĮ skirtų produktų portfelį.
Svarbiausia, kad naująja EIB paskolų MVĮ iniciatyva
EIB skolinimas MVĮ 2007–2008 m.
(mln. EUR)
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siekiama patenkinti visus finansinius MVĮ poreikius, nepaisant to, ar tai būtų investicijos į materialųjį ar nematerialųjį turtą, ar investicijos, skirtos
nuolatiniam apyvartinio kapitalo didinimui.

Banko akcininkų prašymu, paskoloms MVĮ Europoje 2008–2011 m. numatyta apie 30 mlrd. EUR. Be to,
Bankas buvo paragintas veikti greitai ir jau 2008 m.
ir 2009 m. MVĮ skirti bent po 15 mlrd. EUR iš visų
numatytų lėšų. 2008 m. su MVĮ buvo sudaryta paskolų sutarčių už 8,1 mlrd. EUR, iš jų 4,7 mlrd. EUR
ketvirtajame metų ketvirtyje po finansų ministrų
susitikimo Nicoje. Paskolų sutartys sudarytos su 75
partneriais 16-je šalių su visų kategorijų bankais:
taupomaisiais, kooperatiniais, komerciniais ir paramos bankais. Tai turės reikšmingą poveikį MVĮ finansavimo procese, nes yra numatytas išlyginamasis efektas: finansų partneris privalo parodyti, kad
už kiekvieną eurą, kurį jam paskolino EIB, jis suteikė
du eurus naujų kreditų MVĮ. Be to, naujoji paskolų
MVĮ iniciatyva pagerins finansines mažų ir vidutinių įmonių sąlygas: tarpininkai prisiims sutartinį įsipareigojimą perduoti sutartą finansinės paramos
sumą kiekvienam galutiniam naudos gavėjui. Galiausiai, tarpininkai privalo informuoti paramą gaunančią MVĮ apie EIB vaidmenį ją finansuojant. Tarpininkai jau pradėjo teikti paskolas MVĮ, skirdami
8,1 mlrd. EUR, bet didžioji lėšų dalis dar turės būti
panaudota 2009 m. Tai neturėtų stebinti prisimenant, kad daugybė sandorių buvo sudaryti paskutiniajame 2008 m. ketvirtyje.
EIB tiria ir kitus būdus, kaip pasidalyti riziką, kurią
bankai patiria tvarkydami MVĮ portfelius. Sprendimų ieškoma kartu su Europos investicijų fondu –
ES institucija, kuri specializuojasi MVĮ finansavimo
srityje ir kurios didžiąją akcijų dalį valdo EIB.
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Abi pagrindinės EIF veiklos kryptys susidūrė su
dideliais sunkumais dėl 2008 m. didžiąją metų
dalį blogėjusių rinkos sąlygų. Vis dėlto rizikos kapitalo investicijos į MVĮ fondus pasiekė beveik
409 mln. EUR, o bankų MVĮ portfeliams skirtos garantijų operacijos – rekordinę 2,1 mlrd. EUR sumą.
Fondo vaidmuo įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą
toliau stiprėjo. JEREMIE siūlo ES valstybėms narėms
galimybę per jų nacionalines ir regionines vadovaujančiąsias institucijas panaudoti dalį joms skirtų ES struktūrinių fondų lėšų MVĮ finansuoti, suteikiant joms nuosavo kapitalo, paskolų ar garantijų
per atsinaujinančius kontroliuojančiuosius fondus.
Šios iniciatyvos vertinimo etapas baigėsi 2008 m.
Jau pasirašytos septynios 704 mln. EUR vertės Kontroliuojančiojo fondo valdymo sutartys su valstybėmis narėmis ir regionais.
Be to, 2008 m. pradėjo veiklą JASMINE – trijų metų
EIB, EIF, finansų įstaigų partnerių, Europos Komisijos ir Europos Parlamento bandomoji iniciatyva mikrofinansavimo institucijoms Europoje remti, kuriai
skirta 50 mln. EUR.
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Tvari, konkurencinga ir patikima energetika
Europai
Energetikos sektoriuje 2008 m. EIB paskolino daugiau kaip 10 mlrd. EUR: kuriant naujas iniciatyvas ypač daug dėmesio skirta atsinaujinančiai energijai ir energijos vartojimo efektyvumui. Tai yra tos veiklos sritys, kuriose Bankas gali geriausiai panaudoti savo žinias ir finansinius išteklius ir padėti projektų iniciatoriams pasiekti puikių rezultatų.

Skolindamas energetikos projektams EIB padeda
ES įgyvendinti įsipareigojimą iki 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetalų kiekį sumažinti 20 % palyginti su 1990 m.; siekti, kad atsinaujinančios energijos dalis būtų 20 % visų ES energijos
rūšių; transporto srityje benziną ir dyzelinį kurą
papildyti bent 10 % biologinio kuro ir 20 % sumažinti energijos suvartojimą, palyginti su bazinėmis
2020 m. prognozėmis. Kad įgyvendintų šiuos ambicingus tikslus, Bankas dar aktyviau skolino energetikos sektoriui, didžiausią dėmesį skirdamas
penkioms prioritetinėms sritims: atsinaujinančiai
energijai, energijos vartojimo efektyvumui, moksli-

Energetikos tikslas ES ir narystės siekiančiose šalyse
Individualios paskolos 2008 m.
(mlrd. EUR)

Total
Energetikos TEN

2,7

Prioritetiniai energetikos projektai, išskyrus TEN

6,2

Atsinaujinanti energija

2,2

Energijos vartojimo efektyvumas

0,7

Diversifikuotas ir patikimas vidaus tiekimas

3,1

Iš viso

8,9

niams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms energetikos
srityje, patikimam ir diversifikuotam vidaus tiekimui (įskaitant transeuropinius energetikos tinklus)
ir energijos išorės tiekimo patikimumui bei ekonominiam vystymui (šis punktas taikomas kaimyninėms šalims ir šalims partnerėms). 2008 m. EIB
pasirašė Europos Sąjungoje vykdomiems energetikos projektams skirtų paskolų už daugiau nei 8,6
mlrd. EUR. Už ES ribų apie 1,6 mlrd. EUR buvo skirta energetikos projektams Turkijoje, Viduržemio
jūros regiono šalyse partnerėse, AKR šalyse, Pietų
Afrikos Respublikoje, Indijoje, Ukrainoje ir Juodkalnijoje. Paskoloms atsinaujinančios energijos sektoriuje, įskaitant atsinaujinančios energijos gamybą,
2008 m. panaudota 2,2 mlrd. EUR.
Tarp 2008 m. investicijų galima paminėti 35 vidutinio dydžio prie energetikos sistemos prijungtas fotovoltinės energijos jėgaines, sumontuotas
ant plokščių prekybos centrų logistikos pastatų
stogų Vokietijoje ir Ispanijoje. Bankas paskolino
77 mln. EUR joms įrengti ir glaudžiai bendradarbiavo su patyrusia stogų konstrukcijų bendrove kurdamas programinį sprendimą kainai mažinti panaudojant standartinę įrangą – tokį sprendimą nesunku
pritaikyti ir kur nors kitur.
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biudžetas – 3 mlrd. EUR. Be to, EIB vadovauja techninės pagalbos programoms, skirtoms padėti rengti ir vykdyti projektus Viduržemio jūros regione, Vakarų Balkanuose ir AKR. Be šių priemonių Bankas
aktyviai dalyvavo kuriant ir tobulinant Viduržemio
jūros regiono saulės energijos planą, taip pat Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos fondą. Pastarąjį valdo EIF, jo lėšos bus investuojamos į regioninius energetikos
fondus, iš kurių bus finansuojami maži ir vidutiniai
projektai besivystančiose šalyse ir atsirandančiose
rinkose.

Kitas inovacinių iniciatyvų pavyzdys – „Merų paktas“, inicijuotas 2009 m. pradžioje. Šios iniciatyvos
tikslas – kurti energijos vartojimo efektyvumo ir
tvarios energijos programas Europos miestuose ir
regionuose. Miestų teritorijose yra milžiniškas energijos taupymo potencialas, kurį galima realizuoti
renovuojant visuomeninius pastatus, atnaujinant
miestų transportą ir padedant smulkiajam verslui padaryti būtinas investicijas. EIB yra pasirengęs
remti tokias investicijas: jis jau padeda kurti tokias
programas Paryžiuje, Barselonoje ir Milane.
Kartu su Europos Komisija ir kitais Europos instituciniais investuotojais, EIB dirbo ir kuriant „2020 m
Europos energetikos, klimato kaitos ir infrastruktūros fondą“ („Margaritos fondą“) nuosavo kapitalo ir
kvazi-nuosavo kapitalo projektams šiose srityse finansuoti bei vidaus energetikos rinkai remti, atsinaujinančiai energijai integruoti ir vidaus tiekimo
patikimumui didinti.
Už ES ribų EIB įgyvendina daugiametę energijos
tvarumo ir tiekimo patikimumo priemonę projektams finansuoti kaimyninėse valstybėse, AKR, Pietų
Afrikos Respublikoje ir ALA šalyse. Šios priemonės

Bankas nuosekliai vysto anglies dvideginio rinkas,
kurių tikslas – padėti bendrovėms ir valstybėms narėms vykdyti įsipareigojimus pagal Kioto protokolą, remti ES „Prekybos taršos leidimais programą“
ir skatinti švaresnių technologijų kūrimą. Tam tikslui Bankas įsteigė tris anglies dvideginio fondus su
ERPB, Pasaulio banku ir KfW. Du nauji fondai pradėjo veiklą 2008 m.: „Fonds Capital Carbone Maroc“,
pirmasis anglies dvideginio fondas Maroke, ir kartu su Europos viešųjų finansų įstaigų grupe įsteigtas „Fondas apyvartiniams taršos leidimams pirkti po 2012 m.“, skirtas ilgalaikei anglies dvideginio
rinkai skatinti po 2012 m., kai baigs galioti Kioto
protokolas.
Per 2009 m. Banko tarnybos atliks bandomuosius
tyrimus, kuriais siekiama įvertinti EIB finansuojamų
projektų poveikį taršai anglies dvideginiu. Remdamasis dabartine gerąja patirtimi, Bankas patikrins
daugelio taršą mažinančių priemonių praktiškumą
ir tinkamumą. Išvados bus panaudotos rengiant
pasiūlymą dėl visapusiškos vertinimo ir atsiskaitymo sistemos, kuri bus įgyvendinama 2010 m.
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Banko įgaliojimai už Europos Sąjungos ribų

Už ES ribų EIB aktyviai veikia daugiau kaip 150-je šalių: Pietryčių Europos šalyse kandidatėse
ir potencialiose šalyse kandidatėse, Viduržemio jūros regiono valstybėse partnerėse, Rusijoje ir kitose rytinėse kaimynėse, Afrikos, Karibų jūros baseino ir Ramiojo vandenyno bei Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse. Visose šiose šalyse EIB finansiškai padeda įgyvendinti ES išorinio bendradarbiavimo ir vystymo politikos tikslus.

EIB teikia paskolas ir garantijas šalyse kandidatėse:
Kroatijoje, Turkijoje ir Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje bei potencialiose šalyse
kandidatėse: Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Serbijoje ir Kosove. Šios Banko veiklos pagrindas – 8,7 mlrd. EUR skolinimo už ES ribų
įgaliojimas, kurį Europos Sąjunga suteikė Bankui
2007–2013 m. laikotarpiui, ir paties Banko finansuojama Pasirengimo stojimui priemonė. Skolindamas
lėšas šiose šalyse Bankas remia integracijos į ES procesą, padėdamas joms atitikti stojimo į ES kriterijus
ir ekonomiškai pasirengti narystei ES. 2008 m. šalims
kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms iš
viso buvo paskolinta 3,5 mlrd. EUR, iš jų 170 mln. EUR
teko Kroatijai. Iš visų už ES ribų esančių šalių Bankas
ir toliau aktyviausiai veikė Turkijoje. Pirmą kartą skolinimo apimtys šioje šalyje pasiekė 2,7 mlrd. EUR. Rekordinės sumos paskolintos ir Vakarų Balkanų šalyse:
577 mln. EUR skirta projektams Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje ir Serbijoje; iš viso šiam regionui
nuo 1995 m. suteikta apie 3,1 mlrd. EUR paramos.

Šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės
2008 m. suteiktos paskolos
(mln. EUR)

Iš viso
Turkija

2 706

Bosnija ir Hercegovina

260

Serbija

257

Kroatija

170

Juodkalnija

50

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

10

Iš viso

3 453
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Europos Sąjungos santykiai su Viduržemio jūros
regiono šalimis partnerėmis gavo naują akstiną
2008 m. liepą valstybių ir vyriausybių vadovų viršūnių susitikime Paryžiuje įkūrus Viduržemio jūros regiono sąjungą. Susitikime buvo papildyta ir EVIPP
– Viduržemio jūros regiono šalių finansavimui skirtos EIB priemonės misija: buvo pabrėžta, kad reikia
investicijų kalnų automagistralėms ir jūrų keliams
tiesti, ambicingam saulės energijos planui ir Viduržemio jūros valymo darbams finansuoti. 2008 m.
EVIPP paskolino 1,3 mlrd. EUR 20-iai projektų privačiajame sektoriuje, taip pat veiksmingai infrastruktūrai ir gerai veikiančiai bankų sistemai vystyti. Be
finansavimo veiklos EVIPP yra diskusijų ir keitimosi
nuomonėmis su šalimis partnerėmis forumas. Pagrindinės temos 2008 m. buvo turizmas Viduržemio jūros regione, mikrofinansavimas, klimato kaita ir žmogiškasis kapitalas.
Viduržemio jūros regiono valstybės partnerės
2008 m. suteiktos paskolos
(mln. EUR)

Iš viso

iš jų rizikos
kapitalas

Tunisas

311

Marokas

289

Sirija

277

2

Egiptas

276

26

Libanas

52

Jordanas

37

Izraelis

33

Regioninės

16

16

1 290

62

Iš viso

19

25

Be to, glaudžiai bendradarbiaudamas su EPRB, Bankas finansuoja projektus Rusijoje ir kitose kaimyninėse šalyse rytuose – Ukrainoje ir Moldovoje, o
jeigu ateityje Taryba pasirašytų sutartis, finansuos
projektus ir Baltarusijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane
bei Gruzijoje. Pirmenybė teikiama projektams didelių transeuropinių tinklų ašyse, projektams, kuriuos
vykdant, daromas tarpvalstybinis poveikis vienai ar
daugiau ES valstybių narių, ir dideliems susisiekimo
gerinimo projektams, skatinantiems regioninę integraciją. Rusijoje svarbus ir aplinkos aspektas bei
apskritai energetikos sektorius – strateginiai energijos tiekimo ir energijos transportavimo projektai
laikomi pirmaeiliais. Praėjusiais metais Bankas įsipareigojo svarstyti 200 mln. EUR paskolų skyrimą
2009–2010 m. investicijoms į infrastruktūrą ir energetiką Gruzijoje.
Rusija ir kitos rytinės kaimynės
2008 m. suteiktos paskolos
(mln. EUR)

Iš viso
Ukraina

150

Moldova

20

Iš viso

170

EIB grupė
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Siekdamas mažinti skurdą ir skatinti tvarų vystymą,
2008 m. EIB paskolino 561 mln. EUR 26 vystymo
projektams remti pagal Kotonu susitarimą Afrikoje, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalyse
(AKR) ir Užjūrio šalyse ir teritorijose (UŠT). Aštuoni
iš šių projektų skirti tarpvalstybinėms programoms,
šitaip skatinant regionų integraciją. Kad galėtų teikti paskolas, garantijas ir rizikos kapitalą AKR ir UŠT
projektams, Bankas valdo ES grąžintiną pagalbą iš
Europos plėtros fondo – Investicinę priemonę. EIB
papildo ES pagalbą paskolomis iš savo nuosavų išteklių. Pagal AKR investicinę priemonę pasirašytų
paskolų suma 2008 m. padidėjo iki 326 mln. EUR.
AKR projektams EIB skyrė ir papildomų 225 mln.
EUR paskolų iš Banko nuosavų išteklių. Užjūrio šalyse ir teritorijose EIB paskolino 10 mln. EUR iš UŠT
investicinės priemonės. 2008 m. didėjo EIB parama tvariam ekonomikos vystymui Pietų Afrikos
Respublikoje. Į tris Pietų Afrikos projektus Bankas
investavo 203 mln. EUR, beveik du kartus išplėtęs
savo veiklą palyginti su 2007 m.

Afrika, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalys (AKR)
ir Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT)
2008 m. suteiktos paskolos

(mln. EUR)

Afrika

Iš viso

iš jų rizikos
kapitalas

464

249

Pietų ir Indijos vandenynas

149

74

Centrinė ir ekvatorinė

114

59

Vakarų

95

9

Daugiaregioniniai projektai

73

73

34

34

Karibų baseino šalys

Rytų

64

55

Ramiojo vandenyno šalys

23

23

UŠT

10

10

AKR-UŠT

561

336

PIETų AfRIKoS RESPUBLIKA

203

-
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Azijoje ir Lotynų Amerikoje 2007–2013 m. Bankas
gali paskolinti iki 3,8 mlrd. EUR investicijoms į gamybą, aplinkos apsaugą ir energijos tiekimo patikimumą, tuo pat metu stiprindamas ES indėlį į šias
pasaulio dalis per tiesiogines užsienio investicijas
ir dalijimąsi technologijomis bei praktine patirtimi.
2008 m. jis paskolino 469 mln. EUR keturiems projektams Brazilijoje, Meksikoje, Paragvajuje ir Indijoje finansuoti. Kinijoje per metus buvo atrinkti keli
paskiri projektai, finansuotini pagal 2007 m. suteiktą 500 mln. EUR aplinkos apsaugos bendrąją paskolą. Be to, Bankas pagal 3 mlrd. EUR daugiametę
priemonę energijos tvarumui ir jos tiekimo patikimumui remti parengė finansavimui 2009 m. energetikos projektų srautą Azijoje ir Lotynų Amerikoje.
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Azija ir Lotynų Amerika
2008 m. suteiktos paskolos
(mln. EUR)

Iš viso
Lotynų Amerika

319

Brazilija

200

Paragvajus

69

Meksika

50

Azija

150

Indija

150

Iš viso

469
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EIB skolinimosi finansų rinkose veikla:
pirmaujantis aukščiausios klasės tarptautinių
obligacijų emitentas
2008 m. Banko lėšų pritraukimo veikla nenutrūko
net ir padidėjusių rinkos svyravimų ir netikrumo
sąlygomis. Sudaręs 247 sandorius Bankas pritraukė 59,5 mlrd. EUR – gerokai daugiau nei 2007 m.
(54,7 mlrd. EUR). 2008 m. liepos mėn., atsižvelgęs
į savo skolinimo programų augimą ir vis didesnes
išmokamų paskolų sumas, Bankas padidino numatytą pritraukti lėšų sumą nuo 55 mlrd. EUR iki
60 mlrd. EUR. Bankas pritraukė lėšų 18-a valiutų ir išleido dar keturias sintetines emisijas (užsakomas kitomis mokėjimų valiutomis).
Tokių rezultatų skolinantis kapitalo rinkose 2008 m.
pavyko pasiekti dėl Banko aukščiausios kokybės skolinimosi reitingo, kurį nuolatos padeda palaikyti ES
valstybės akcininkės, ir Banko skolinimosi strategija. Banko skolinimosi kapitalo rinkose strategijai būdingas lankstumas, diversifikavimas ir dėmesys likvi-

obligacijų išleidimo programų apimtis prieš apsikeitimo
sandorius
2004–2008 m.: 262 mlrd. EUR
43 %

dumui per pirmuosius devynis mėnesius labiausiai
padėjo Bankui įveikti rinkos svyravimus, o visiškai
sutrikdytos rinkos sąlygomis nuo spalio mėn. vidurio
iki metų pabaigos ši strategija ne tik leido išplatinti
obligacijų emisijas eurais, bet ir neviešojo platinimo
būdu JAV doleriais bei pritraukti privačių investuotojų pinigų srautus.
Eurais (EUR), sudaręs 29 sandorius, Bankas pritraukė 16,8 mlrd. EUR, arba 28 % visos metų programos. Euro zonos standartinių notų (‘EARN’TM)
etaloninių emisijų dalis buvo didelė visose EUR denominuotose emisijose (13 mlrd. EUR, arba 78 %).
Naujųjų euro zonos standartinių notų išpirkimo terminas – treji ir septyneri metai, kiekvienos jų vertė
– 3 mlrd. EUR. Be to, penkis kartus papildytos anksčiau išleistos 1–2 mlrd. EUR vertės euro zonos standartinių notų emisijos. Skirtingas emisijų dydis ir per
metus kintantis išpirkimo terminas rodo dideles EIB
pastangas atsiliepti į investuotojų poreikius. Tikslinėmis paprastosiomis emisijomis eurais pritraukta apie 3 mlrd. EUR. Daugumą tikslinių obligacijų
emisijų įsigijo privatūs investuotojai, ypač išleidus
180 mln. EUR vertės „Popular bond“ pirmąją emisiją,
kurią visą organizavo ir platino Italijos „Banko Popolare“ grupė.

14 %

Socialiai atsakingų investicijų įsipareigojimo vykdymas: visos per 2007 m. pritrauktos lėšos išleidus naują, specialiai socialiai atsakingiems investuotojams
sukurtą produktą – eurais denominuotą Klimato apsaugos obligaciją, per 2007–2008 m. buvo paskirstytos klimato apsaugos projektams, kaip numatyta
pradiniuose susitarimuose dėl lėšų paskirstymo. Išleidus šią obligaciją, gautomis lėšomis iš viso finansuota 14 projektų šešiose Europos šalyse.
28 %
15 %
USD
Kitos valiutos
EUR
GBP

2008 m. buvo sudaryta 50 sandorių svarais sterlingų,
kuriais pritraukta 6,9 mlrd. GBP (8,9 mlrd. EUR), arba
15 % visos EIB metų programos. 2008 m. Bankas sugebėjo išlikti didžiausiu ne iždo vekselių etaloniniu emitentu. Esant didelei paklausai ir apsikeitimo
sandorių rinkoje susiklosčius palankioms sąlygoms,
daugiau kaip pusė GBP emisijų buvo išleista pirmajame ketvirtyje. Antrajame pusmetyje labai pablogė-
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Leisdamas emisijas naujųjų ir būsimųjų valstybių
narių ir kaimyninių šalių valiutomis, Bankas toliau
plėtė savo veiklą besivystančiųjų šalių kapitalo rinkose, savo pajamingumo kreivę papildęs tokiomis
valiutomis kaip Rusijos rublis ir Turkijos lira, pasiūlęs investuotojams šiuo metu ilgiausios trukmės išpirkimo termino fiksuotos palūkanų normos euroobligacijas. Šiose šalyse sudarius 33 sandorius gauta
1,1 mlrd. EUR prilygstančių pajamų. Daugiausia šių
pajamų buvo gauta Turkijos liromis. Kitos emisijos
leistos Bulgarijos levais, Čekijos kronomis, Vengrijos
forintais, Rusijos rubliais ir Slovakijos kronomis.

jusiomis sąlygomis, EIB, priešingai nei kiti bankai, ir
toliau iki pat spalio pradžios leido didelės apimties
emisijas.
2008 m. buvo sudaryti 55 sandoriai, kuriais buvo
pritraukta rekordinė suma JAV doleriais (USD)
–35,5 mlrd. USD (25,5 mlrd. EUR), kuri sudarė 43 % visos Banko lėšų pritraukimo programos ir 85 % viršijo
2007 m. šia valiuta pritrauktą sumą. Išleidęs penkias
trejų metų trukmės etalonines emisijas JAV doleriais
Bankas padidino tokio išpirkimo termino etaloninių
emisijų vertę iki 4 mlrd. USD, be to, sudarė tris penkerių metų trukmės sandorius – tai rekordinis šio
mažiau paklausaus išpirkimo termino emisijų skaičius. Tokius rezultatus pavyko pasiekti dėl didelės investuotojų, ypač centrinių bankų, paklausos ir labai
patrauklių finansavimo sąlygų, leidžiant JAV doleriais
denominuotas emisijas.
Be trijų pagrindinių Banko valiutų, ir kitos Banko
emisijos buvo labai diversifikuotos. 2008 m. buvo
sudaryta 113 papildomų sandorių 19-a valiutų, įskaitant keturias sintetines valiutas. Kitomis valiutomis
pritraukta 8,3 mlrd. EUR suma, arba 14 % visos lėšų
pritraukimo programos. Iš jų trys didžiausios emisijos išleistos Australijos doleriais, Japonijos jenomis ir
Šveicarijos frankais: kiekvienos emisijos vertė eurais
– daugiau kaip 1 mlrd. EUR.

Iš Afrikos valiutomis leidžiamų emisijų pirmą kartą
išleista Zambijos kvačomis (ZMK) – jau septintąja Afrikos valiuta – denominuota emisija. Ši emisija buvo
pirmoji užsienio emitento Zambijos kvačomis išleista
emisija ir pirmoji tarptautinėje rinkoje (tai buvo sintetinė emisija, mokėjimas ir atsiskaitymas buvo vykdomi JAV doleriais).
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EIB socialinė atsakomybė

2005 m. EIB paskelbė pirmąją Socialinės Banko atsakomybės deklaraciją, kuria įsipareigojo
savo strategiją, tikslus ir politiką grįsti pagrindiniais socialinės Banko atsakomybės principais. EIB laikosi nuomonės, kad socialinė atsakomybė – tai patikima verslo praktika, nes šitaip pabrėžiama, kaip svarbu, siekiant darnaus vystymo tikslo, pasiekti ir išlaikyti pusiausvyrą tarp ekonomikos augimo, socialinės gerovės ir aplinkos apsaugos.

EIB yra pasirengęs šitaip prisidėti prie Europos Sąjungos pastangų stiprinti socialinę atsakomybę,
pripažinti gero valdymo svarbą (vadinasi, reikalauti aukšto skaidrumo ir atskaitingumo lygio iš savęs
ir iš savo partnerių), užtikrinti, kad skolinimo veikla
atitiktų ES tikslus, atlikti vertinimus siekiant užtikrinti investicijų tvarumą, skatinti aukštesnių etikos standartų siekį ir tvaresnes investicijas, vystyti
abiems pusėms naudingus Banko ir bendruomenių, kuriose vykdomi projektai, santykius, mažinti
Banko pastatų ir juose vykdomos veiklos tiesioginį
poveikį aplinkai.
Paskelbęs Socialinės atsakomybės deklaraciją,
savo socialinės atsakomybės politikos kūrimo ir
įgyvendinimo procesams valdyti Bankas ėmė taikyti Europos kokybės vadybos fondo (angl. European Foundation for Quality Management) socialinės
atsakomybės sistemą. Ši sistema – tai savianalizės
ir valdymo priemonė, naudojama privalumams ir
trūkumams nustatyti ir padėti parengti tinkamus
veiksmų planus.
Socialinė Banko atsakomybė buvo vertinta du kartus: 2006 m. ir 2007 m. Šis vertinimas parodė, kad
EIB iš tikrųjų pasiekė aukštą suinteresuotųjų šalių įsitraukimo į bendrą veiklą ir bendradarbiavimo su šiomis šalimis lygį ir kad visame Banke buvo
vykdoma įvairaus pobūdžio socialinės atsakomybės veikla. Tačiau šios priemonės parodė ir tai, kad
kasdienėje veikloje visapusiškai integruota socialinės atsakomybės politika ir strategija vis dar nėra
taikoma.
Siekiant įvertinti, kaip atsižvelgiama į dviejų savianalizių rezultatus, buvo nutarta, kad būtina atlikti

išorinį socialinės atsakomybės politikos ir praktinių veiksmų įvertinimą. 2008 m. socialinės EIB atsakomybės politikos auditą atliko išorės konsultacinė bendrovė, kurios specializacija – ne finansinės
veiklos analizė. Atlikta analizė parodė, kad EIB politika ir praktika socialinės atsakomybės srityje atitinka įprastai ES bankų sektoriuje taikomą politiką
ir praktiką. Tačiau studijoje nurodyti ir šalintini trūkumai. Vykdant analizėje pateiktas rekomendacijas,
pirmiausia buvo sukurtas socialinės atsakomybės
rodiklis, kuris tapo vienu iš Banko 2009–2011 m.
veiklos plano (artimiausio laikotarpio EIB verslo
plano) rezultatų rodiklių. Be to, rengiamas detalusis veiksmų planas, kuris bus teikiamas tvirtinti
2009 m.
Techninį priedą, kuriame smulkiai aprašoma socialinė Banko atsakomybė, rasite EIB svetainėje.
Rengdamas techninį priedą Bankas laikėsi 2006 m.
spalio mėn. paskelbtų Tarptautinių atskaitomybės
iniciatyvos standartų (G3). Be to, siekdamas atitikti
Tarptautinės atskaitomybės iniciatyvoje patvirtintą B+ taikymo lygį, Bankas pritaikė šios iniciatyvos
Atskaitomybės sistemą (angl. GRI Reporting Framework). Techninio priedo turinio kokybę užtikrino Banko išorės auditoriai. EIB svetainėje sukurta
socialinei Banko atsakomybei skirta skiltis, kurioje
pateikiama smulki informacija apie EIB politiką ir
praktiką.
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Tiesioginis poveikis aplinkai ir atsakomybė
darbe
Aplinkos apsauga – vienas iš EIB svarbiausių prioritetų, todėl nenuostabu, kad Bankui labai
svarbus jo daromas poveikis aplinkai, ypač susijęs su jo naudojamomis medžiagomis ir sukuriamomis atliekomis.

Dėl šios priežasties vis daugiau savo parko automobilių Bankas keičia mažiau teršiančiais modeliais.
Dabar darbuotojai daug labiau išmano apie atliekų rūšiavimą ir vis daugiau atliekų rūšiuoja. Liuksemburgo valdžios institucijos pripažino Banko
pastangas šioje srityje ir pažymėjo Banką Žaliąja
etikete už puikius rezultatus rūšiuojant atliekas. Be
to, darbuotojai turi daugiau galimybių vykti į darbą
dviračiais. Šiuo metu vis daugiau aplinkosauga rūpinamasi ir sprendžiant klausimus dėl darbuotojų
kelionių oro linijomis. Spausdintuvai ir kopijuokliai
programuojami taip, kad tekstą automatiškai spausdintų abiejose lapo pusėse, o asmeninių spausdintuvų pamažu atsisakoma. Per vidaus tinklą darbuotojams prieinama automobilių bendro naudojimo
platforma ir kai kuriose pastato dalyse apšvietimo

sistemoje instaliuoti judesių jutikliai taip pat gerina
Banko rezultatus aplinkos apsaugos srityje.
2008 m. buvo patvirtintas šiuo metu įgyvendinamas naujas priemonių komplektas. Keliones vis
dažniau keičia vaizdo konferencijos; buvo pataisytos verslo kelionių rekomendacijos: dabar siūloma dažniau rinktis keliones traukiniu, o ne lėktuvu;
pradėtos taikyti žaliosios IT technologijos, kad informacinių technologijų kompiuterinė įranga vartotų mažiau energijos; pasirašyta sutartis su Liuksemburgo viešojo transporto įmone dėl visiems
darbuotojams nemokamų kelionių miesto autobusais; įmontuoti čiaupai su laikmačiais, kad būtų suvartojama mažiau vandens. Tęsiama ir darbuotojų
švietimo aplinkos apsaugos klausimais kampanija.
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Atsakomybė darbe
2008 m. EIB stengėsi dar labiau įtvirtinti gerosios patirties standartus valdant žmogiškuosius
išteklius. Svarbus žingsnis – Įvairovės strategijos (angl. Diversity Strategy) patvirtinimas
Banko Įvairovės strategija „Gerai žmogui – gerai verslui“ išskiria Banką kaip patrauklų
darbdavį, galintį pastebėti ir pritraukti talentingus žmones ir tinkamai išnaudoti didžiulį
Banko darbuotojų potencialą bei vystyti jų gebėjimus. Manoma, kad Įvairovės strategija
būtina norint užtikrinti Banko sėkmę. Įvairovės sąvoka apima įvairiausias asmenines ir
kultūrines ypatybes: amžių, kultūrinę, etninę ir rasinę kilmę, išsilavinimą ir patirtį, šeiminę
padėtį, lytį, tautybę, fizinius sugebėjimus, religiją ir lytinę orientaciją. Įtrauktis reiškia, kad
gerbiami ir vertinami išskirtiniai gebėjimai, perspektyvos ir kiekvieno darbuotojo indėlis į
organizaciją.
Pagrindinis tikslas, kuriuo grindžiama Įvairovės strategija, – didinti EIB darbuotojų įvairovę
ir pusiausvyrą, pritraukiant, išlaikant ir visapusiškai panaudojant didžiausius turimus
talentus. Kiti tikslai: vystyti darbo aplinką, skatinti lyderystės ir vadovavimo įgūdžius,
kurti Banko kaip patrauklaus darbdavio įvaizdį. Be to, šiuo metu yra rengiamas praktikos
kodeksas, užtikrinsiantis neįgaliesiems lygiavertes įsidarbinimo ir darbo sąlygas bei karjeros
galimybes, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 2000/78/EB.
Atlikti ir kitokio pobūdžio patobulinimai, pavyzdžiui, pagerinta darbuotojų pensijų
programa. Pastarųjų kelerių metų pokyčiai, tokie kaip ilgėjanti gyvenimo trukmė, itin
sumažėjusios palūkanos ir griežtesnių apskaitos standartų (TAS 19) taikymas, paskatino
pradėti reformą, kuria siekiama, kad pensijų programa liktų patraukli, bet sykiu būtų
patobulintas jos finansavimas. Tokia reforma jau savaime yra sunki užduotis, be to,
jautriai reaguojama į jos rezultatus. Todėl ją buvo būtina išsamiai ir iš esmės aptarti su
darbuotojų atstovais. Šitaip sprendžiant problemą buvo susitarta gerinti ilgalaikį programos
finansavimą, sukuriant specialų pensijų fondui skirtą investicijų portfelį, kurio finansinę
riziką prisiima EIB. Visiems apdraustiesiems bus taikoma nustatytų parametrų pensijų
programa.
Be to, kartu su šiuo metu dirbančių darbuotojų atstovais aptariamas pereinamųjų ir (arba)
kompensacinių nuostatų paketas. Šių priemonių tikslas – užtikrinti, kad bus atsižvelgta į
ankstesniais draudimo laikotarpiais suteiktas teises, ypač gerbiant lūkesčius tų kolektyvo
narių, kuriems iki pensijos liko mažiausiai laiko.
Antrojoje metų pusėje buvo vykdomos kelios iniciatyvos, kurios galutinai bus įgyvendintos
2009 m. Iš jų svarbiausios yra šios: baigti rengti profesinės sveikatos priežiūros politiką;
peržiūrėti nuo 2004 m. veikiančią Banko „orumo darbe“ politiką ir viduriniojo laikotarpio
strategiją, siekiant gerinti darbo sąlygas ir prisidėti prie kiekvieno darbuotojo atskirai ir visos
organizacijos veiklos optimizavimo.
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Dirbame kartu

EIB, kaip viena iš Europos institucijų, glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos Parlamentu, Europos Vadovų Taryba ir Ministrų Taryba, taip pat su Europos socialinių
ir ekonominių reikalų komitetu ir Regionų komitetu. Be to, Bankas bendrauja ir su kitomis
tarptautinėmis finansų institucijomis bei dvišalio vystymo bankais.

Bendradarbiavimas su Europos Komisija visada
glaudus, o baigiantis 2008 m. jis tapo ypač intensyvus dėl itin didelio finansų ir ekonomikos nuosmukio. Metų pradžioje Europos Vadovų Taryba paragino Europos Komisiją ir Banką aktyviai remti tokias
priemones, kurios padėtų namų ūkiams ir verslo
įmonėms investuoti į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančios energijos šaltinių vartojimą
skatinančius projektus. Taip pat buvo svarstoma
Kaimynystės investicinė priemonė, Vakarų Balkanų
investicijų programa, o bendresne prasme – veiksmingiausias EIB paskolų ir Europos Komisijos dotacijų derinimas, atsižvelgiant į ES išorės politiką. EIB
pirmininkas kiekvieną mėnesį dalyvauja Ekonomikos ir finansų ministrų tarybos posėdžiuose.

Aktyvus Banko dalyvavimas kovoje su ekonominės
krizės padariniais skatino Europos Parlamento domėjimąsi jo veikla, todėl, be įprastų EIB pirmininko
kalbų pristatant EIB grupės strategiją ir veiklą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui ir Biudžeto
kontrolės komitetui bei Europos Parlamento metinės ataskaitos dėl EIB grupės veiklos plenarinio aptarimo, buvo dažnai bendraujama su kitais Europos
Parlamento komitetais ir paskirais Europos Parlamento nariais.
Dar su dviem Europos piliečiams atstovaujančiomis
institucijomis – Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetu ir Regionų komitetu – Banką sieja
darbo santykiai, kurių svarbiausi – informacijos apie
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finansavimo galimybes ir iniciatyvas sklaida komitetų atstovaujamiems darbuotojams ir darbuotojų
organizacijoms bei vietos ir regioninėms valdžios
įstaigoms. 2008 m. buvo aptartos labai įvairios temos, įskaitant Banko paramą skolinant lėšas energetikos ir kovos su klimato kaita projektams, mikrofinansavimui, Europos VPP ekspertų centrui ir
bendroms su Europos Komisija iniciatyvoms.
2008 m. vaisingai bendradarbiauta su kitomis tarptautinėmis finansų institucijomis pagal EIB įgaliojimą veiklai už Europos Sąjungos ribų 2007–2013 m.
Europos Komisija, EIB, ERPB ir Europos Tarybos plėtros bankas suvienijo jėgas kurdami Vakarų Balkanų infrastruktūros iniciatyvą, turinčią pradėti veikti
2009 m. Turkijoje EIB ir ERPB baigė rengti bendradarbiavimo sutartį, padėsiančią ERPB 2009 m. pradėti veiklą šioje šalyje. Kaimyninėse šalyse rytuose
ir pietuose grupė tarptautinių finansų institucijų ir
dvišalių vystymo bankų sukūrė bendrą projektų,
kurie bus remiami ir EK dotacijomis, srautą ir paskyrė vadovaujančiąją tarptautinę finansų instituciją.
Toks bendradarbiavimas padeda išvengti išsamaus
patikrinimo procedūrų dubliavimo, perduodant
atsakomybę vadovaujančiajai institucijai. 2009 m.
pradžioje ERPB, EIB grupė ir Pasaulio banko grupė
susitarė kartu padėti Vidurio ir Rytų Europos valstybėms ir įsipareigojo suteikti 24,5 mlrd. EUR paramą bankų sektoriui regione bei finansuoti paskolas
nuo pasaulinės ekonominės krizės nukentėjusioms
verslo įmonėms.
AKR šalyse buvo stiprinamas bendradarbiavimas
su Europos Komisija, Pasaulio banku, Tarptautine
finansų korporacija ir Afrikos plėtros banku. Be to,
EIB skatino kitas Europos dvišales agentūras ir valstybes nares donores bendradarbiauti EIB valdomo
ES–Afrikos infrastruktūros patikos fondo veikloje.
Azijoje ir Lotynų Amerikoje EIB aptarė bendro finansavimo su Azijos plėtros banku galimybes.
Sutelkę dėmesį į bendradarbiavimą ir bendrą finansavimą Europoje, EIB ir Europos Tarybos plėtros
bankas oficialiai įformino savo santykius paskelbę
Bendrą pareiškimą, kuriame išskirtos įvairios ben-
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drų interesų sritys, ypač miestų vystymas, žmogiškasis kapitalas ir aplinkos apsauga. Be to, Bankui
buvo suteiktas stebėtojo statusas Juodosios jūros
prekybos ir vystymo banke.
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Skaidrumas ir atskaitingumas

Skaidrumas – svarbi EIB socialinės atsakomybės politikos dalis. Aukštas skaidrumo lygis yra
neatsiejamas nuo Banko misijos prisidėti prie Europos Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo. Kaip viešoji įstaiga, EIB laikosi nuomonės, kad svarbiausias dalykas stiprinant atskaitingumą Europos bei ne Europos šalių piliečiams, kuriems Banko veikla daro poveikį, ir užsitikrinant jų pasitikėjimą – skaidrumas šiais klausimais: kaip Bankas priima sprendimus, dirba
ir įgyvendina ES politiką.

Informacijos atskleidimas visuomenei yra svarbus rodiklis įgyvendinant Banko skaidrumo įsipareigojimus. EIB interneto svetainė yra pagrindinė
aktyvaus informacijos perdavimo visuomenei platforma. Tai liudija apie 4 mln. svetainės lankytojų
2008 m. Kita informacijos suteikimo vieta, kur interesantai gali kreiptis teikdami užklausas – EIB informacijos tarnyba „InfoDesk“. 2008 m. „InfoDesk“
gavo daugiau kaip 25 000 elektroninių laiškų (neskaičiuojant reklaminio šlamšto). Banko ryšius su
visuomene reglamentuoja oficialus dokumentas –
„EIB informacijos atskleidimo politika“, pirmą kartą
parengtas 2006 m. Ši politika grindžiama prielaida,
kad informacija visada atskleidžiama, jeigu nėra įtikinamų priežasčių jos neatskleisti. Bankas įsipareigojo kas treji metai oficialiai peržiūrėti „Informacijos atskleidimo politiką“– naujausia peržiūra bus
atlikta 2009 m. Kiekvienais metais Bankas skelbia
savo veiklos įgyvendinant „Informacijos atskleidimo politiką“ rezultatus.

EIB labai vertina pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) bei nevyriausybinių organizacijų (NVO)
indėlį tobulinant Banko politiką bei padedant jam
geriau suprasti su jo finansuojamais projektais susijusias problemas. Kad užtikrintų nuolatinį dialogą
Bankas organizuoja įvairius renginius, tokius kaip
2008 m. įvykęs specialus susitikimas su Briuselyje
įsikūrusiomis pilietinės visuomenės organizacijomis 2007 m. rezultatams aptarti, vykęs tuo pačiu
metu kaip ir Banko metinė naujienų konferencija
Briuselyje akredituotiems spaudos atstovams. Be
to, Bankas surengė ir keletą teminių seminarų, pavyzdžiui, klimato kaitos ir automobilių transporto
klausimais. Kita vertus, siekdamas skatinti dialogą,
Bankas dalyvauja jo politiką remiančių NVO organizuojamose konferencijose, kuriose pristatoma
Banko veikla. 2008 m. šios NVO buvo pakviestos į
Banką aptarti kai kuriuos konkrečius klausimus: pavyzdžiui, Susitarimo memorandumą tarp EIB ir Europos Komisijos dėl Banko įgaliojimų veiklai už ES
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ribų, žmogaus teises, branduolinę ir atsinaujinančią energiją ir kietųjų atliekų tvarkymą. Su specializuotomis PVO, turinčiomis su Banku bendrų tikslų
ar interesų, EIB gali sudaryti paramos partnerystes.
Tokiu pagrindu 2008 m. Bankas bendradarbiavo su
organizacija „Tarptautinis skaidrumas“ (angl. Transparency International) ir „Tarptautine gamtos išsaugojimo sąjunga“ (angl. International Union for the
Conservation of Nature). Be to, EIB patvirtino Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą.
Pastaraisiais metais viešos konsultacijos tapo neatsiejama EIB skaidrumo politikos dalimi. Bankas
organizuoja viešas konsultacijas pasirinktais Banko ir daugiasektorės politikos klausimais, kurie paprastai domina visas EIB suinteresuotąsias šalis.
2008 m. vyko viešos konsultacijos dėl Banko požiūrio į aplinkos tvarumą ir socialinę gerovę, aptariant
jo dokumento „EIB aplinkos apsaugos ir socialiniai
principai ir standartai“ nuostatas. Po šių konsultacijų atsižvelgiant į konstruktyvias pilietinės visuomenės organizacijų, ypač visada atidžiai Banką stebinčių NVO, pastabas buvo paskelbtas pataisytas
pareiškimas. 2009 m. vyks vieša konsultacija iš karto dviem klausimais: Banko informacijos atskleidimo ir skaidrumo politikos bei skundų nagrinėjimo.
Banke nuo 2008 m. veikia Skundų nagrinėjimo
politikos mechanizmas, konsoliduojantis gerąją
patirtį atskaitingumo srityje. Skundų nagrinėjimo
mechanizmą sudaro dvi dalys: vidaus procedūros
ir visiškai nepriklausomas išorinis tyrimas, kuriame
dalyvauja Europos ombudsmenas. Todėl skundus
galima teikti tiesiai Bankui, tokiam tikslui atidariusiam specialią pašto dėžutę, arba Europos ombudsmenui. 2008 m. išnagrinėta 40 skundų.
Banke yra keletas vidaus kontrolės organų. Generalinę inspekciją sudaro du svarbias kontrolės
funkcijas vykdantys padaliniai – Vidaus audito ir
Veiklos vertinimo, jai priklauso ir Sukčiavimo kontrolės tarnyba. Generalinės inspekcijos vaidmuo
yra lemiamas užtikrinant kontrolę, gerinant veiklą
ir palaikant skaidrumą bei atskaitingumą. Atitikties
vertinimo tarnyba užtikrina, kad Bankas ir jo dar-
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buotojai laikytųsi visų taikomų teisės aktų, taisyklių,
elgesio kodekso ir gerosios patirties standartų, taip
pat ji pirmoji leidžia aptikti galimo etikos ir sąžiningumo taisyklių nesilaikymo atvejus. Ji ex-ante tikrina, ar naujos politikos strategijos, procedūros, produktai ir operacijos ar numatomi veiksmai atitinka
teisės aktus. Be to, Atitikties vertinimo tarnyba stebi skolinimo ir lėšų pritraukimo operacijas lengvatinių mokesčių teritorijose. 2008 m. ji aktyviai dalyvavo kuriant pranešimų apie pažeidimus politiką,
užtikrinančią visišką potencialių informacijos teikėjų apsaugą.
2008 m. „One World Trust“ paskelbtoje Pasaulio atskaitingumo ataskaitoje įvertinta 30-ies pasaulinių
organizacijų, įskaitant ir EIB, atskaitingumo praktika. „One World Trust“ atlieka nepriklausomus mokslinius tyrimus, rengia rekomendacijas ir ragina keisti politikos ir sprendimų priėmimo procesus taip,
kad jie taptų atskaitingesni. Ataskaitoje organizacijų veiklos rezultatai nagrinėjami keturiais aspektais:
skaidrumo, dalyvavimo, vertinimo ir skundų nagrinėjimo bei atsakymų į skundus. EIB buvo devintoje vietoje pagal bendrą atskaitingumą ir ketvirtoje vietoje dešimties tarpvyriausybinių organizacijų
pogrupyje. Verta pažymėti, kad pagal skaidrumo
kriterijų iš 30 organizacijų tik EIB ir Tarptautinė finansų korporacijos veikla buvo įvertinta daugiau
kaip 70 %, t. y. peržengė gerosios patirties rodikliu
laikomą ribą.
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EIB valdymo organai

Valdymo komitetas

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.
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 gru-
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pę iš ne daugiau kaip šešių asmenų (trijų direktorių
ir trijų 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 Valdymo komiteto 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.

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
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EIB kapitalo struktūra 2009 m. balandžio 1 d.
0

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

37 578 019 000
37 578 019 000
37 578 019 000
37 578 019 000
22 546 811 500
10 416 365 500
10 416 365 500
6 910 226 000
5 274 105 000
5 170 732 500
4 810 160 500
2 970 783 000
2 825 416 500
1 820 820 000
1 774 990 500
1 679 222 000
1 318 525 000
1 217 626 000
604 206 500
560 951 500
410 217 500
351 981 000
263 707 000
258 583 500
214 805 000
165 882 000
98 429 500

Iš viso:

232 392 989 000

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

Kapitalas. Kiekvienos valstybės narės dalis Banko
kapitale apskaičiuojama pagal jos ekonominį svorį Europos Sąjungoje (išreikštą BVP) stojimo metu.
Statute nustatyta, kad bendra Banko išduotų paskolų suma neturi viršyti Banko kapitalo daugiau
nei du su puse karto.
2009 m. balandžio 1 d. Banko pasirašytasis kapitalas buvo daugiau kaip 232 mlrd. EUR.

10 000 000 000

20 000 000 000

30 000 000 000

40 000 000 000
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EIB Valdymo komitetas
Banko Valdymo komiteto narių kolegija, jų atsakomybės sritys ir pareigos

Philippe MAYSTADT

Banko pirmininkas ir Direktorių valdybos pirmininkas

➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Philippe de foNTAINE VIVE CURTAZ
Pirmininko pavaduotojas

➾

Simon BRooKS
Pirmininko pavaduotojas

➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Carlos DA SILVA CoSTA
Pirmininko pavaduotojas

➾
➾

Matthias KoLLATZ-AHNEN
Pirmininko pavaduotojas

➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Eva SREJBER
Pirmininko pavaduotoja

➾

Marta GAJĘCKA
Pirmininko pavaduotoja

➾
➾
➾
➾

Plutarchos SAKELLARIS
Pirmininko pavaduotojas

Philippe MAYSTADT Banko pirmininkas ir Direktorių valdybos pirmininkas
Bendroji strategija
Institucijų klausimai, ryšiai su kitomis tarptautinėmis finansų institucijomis
Ataskaitų priėmimas iš Generalinio inspektoriaus, Finansų inspektoriaus ir Vyriausiojo atitikties vertinimo pareigūno
Žmogiškieji ištekliai
Ryšiai su darbuotojais
Lygių galimybių politika, Lygių galimybių komiteto pirmininkas
EIF Direktorių valdybos pirmininkas
Biudžeto komiteto pirmininkas
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
Simon BRooKS Pirmininko pavaduotojas
Finansavimo operacijos Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose
Aplinkos apsauga
Vidaus auditas, išorės auditas ir ryšiai su Audito komitetu
Atitikties įgyvendinimas
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, Portugalijoje, Belgijoje, Liuksemburge,
Azijoje ir Lotynų Amerikoje
Operacijų ir produktų teisiniai aspektai
Finansai
Menų komiteto pirmininkas
Matthias KoLLATZ-AHNEN Pirmininko pavaduotojas
Finansavimo operacijos Vokietijoje, Austrijoje, Rumunijoje ir Kroatijoje bei
Turkijoje
Ekonominė ir socialinė sanglauda, konvergencija
JASPERS ir JESSICA iniciatyvos
Paskolų restruktūrizavimas
Subsidijų komiteto narys
Menų komiteto narys
Eva SREJBER Pirmininko pavaduotoja
Finansavimo operacijos Švedijoje, Suomijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,
rytinėse kaimyninėse šalyse, Rusijoje ir EFTA šalyse
Žinių ekonomika
Operacijų ex-post vertinimas
Informacijos technologijos
Subsidijų komiteto pirmininkė

➾
➾
➾

Marta GAJĘCKA Pirmininko pavaduotoja
Finansavimo operacijos Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir
Bulgarijoje
Transeuropiniai transporto ir energetikos tinklai
Banko socialinė atsakomybė
ERPB valdytojo pavaduotoja

➾
➾
➾
➾
➾

Dario SCANNAPIECo Pirmininko pavaduotojas
Finansavimo operacijos Italijoje, Maltoje ir Vakarų Balkanuose
Rizikos valdymas
Biudžetas ir planavimas
Sąnaudų efektyvumas
ERPB valdytojas

➾

Dario SCANNAPIECo
Pirmininko pavaduotojas

(2009 m. gegužės 1 d. duomenys)

➾
➾
➾
➾
➾
➾

Plutarchos SAKELLARIS Pirmininko pavaduotojas
Finansavimo operacijos Graikijoje, Kipre, Danijoje, Airijoje, AKR šalyse ir Pietų
Afrikos Respublikoje
Energetika
Ekonomikos, finansų ir sektorių tyrimai
Bazelio II įgyvendinimas
Apskaita
Menų komiteto narys
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Organizacinė schema
(2009 m. gegužės 1 d. duomenys)

Generalinis sekretoriatas ir teisės reikalai

u

Sandorių vadybos ir restruktūrizavimo departamentas

Alfonso QUEREJETA

Klaus TRÖMEL

Generalinis sekretorius ir vyriausiasis juristas

Direktorius

Instituciniai reikalai
Dominique de CRAYENCOUR

Direktorius

finansų direktoratas
Bertrand de MAZIÈRES

Teisės reikalai
u

Bendrijos ir finansų reikalai; skolinimo operacijos už Europos ribų
Marc DUFRESNE

u

Generalinis direktorius

Vyriausiojo juristo pavaduotojas

Skolinimo operacijos Europoje
Gerhard HÜTZ

Direktorius

Banko strategijos generalinis direktoratas

u

Kapitalo rinkos

u

Iždas

u

operacijų planavimas ir atsiskaitymas pagal operacijas

Barbara BARGAGLI PETRUCCI

Anneli PESHKOFF

Elisabeth MATIZ

Direktorė

Direktorė

Direktorė

Rémy JACOB
Generalinis direktorius
Finansų kontrolė ir informacijos sistemų valdymas

u

Strategija ir vadybos kontrolė

u

Ryšiai

Projektų direktoratas
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Generalinė direktorė

Jürgen MOEHRKE

Gill TUDOR
u

Direktorius

Inovacijos ir konkurencingumas

u

Transportas ir energetika

u

Konvergencija ir aplinka

u

JASPERS

Constantin CHRISTOFIDIS

Direktorė, Banko atstovė žiniasklaidai

Informacijos technologijos
Derek BARWISE

u

u

Pastatai, logistika ir dokumentų tvarkymas
Patricia TIBBELS

Christopher HURST

Direktorius

Guy CLAUSSE

Direktorė

Agustin AURÍA

operacijų Europos Sąjungoje ir šalyse
kandidatėse direktoratas

Generalinis direktorius

u

u

u

u

Direktorius

finansinė ir veiklos rizika
Direktorius

Generalinė inspekcija
Direktorius

Jan Willemvan der KAAIJ
Generalinis inspektorius

Direktorius

EIB grupės atitikties vertinimo tarnyba
Direktorius

Matthias MAERTENS

Baltijos jūros regionas
Tilman SEIBERT

u

Alain GODARD

Pietryčių Europa
Jean-Christophe LALOUX

Kredito rizika

Direktorius

Adrijos jūros regionas
Romualdo MASSA BERNUCCI

u

u

Per JEDEFORS
Direktorius

Vidurio Europa
Joachim LINK

u

Direktorius

Ispanija, Portugalija
Carlos GUILLE

Direktorius

Pierluigi GILIBERT

Vakarų Europa
Laurent de MAUTORT

Direktorius

Generalinis direktorius

Programos Veiksmai augimui priemonės
Thomas BARRETT

Direktorius

Rizikos valdymo direktoratas

Thomas HACKETT
u

Direktorius

Direktorius

Vyriausiasis atitikties vertinimo pareigūnas

Žmogiškųjų išteklių departamentas

operacijų už Europos Sąjungos ir šalių kandidačių ribų
direktoratas

Michel GRILLI
Direktorius

Martin CURWEN
Generalinis direktorius

u

Kaimyninės šalys ir šalys partnerės Europoje

u

Afrika, Karibų baseino, Ramiojo vandenyno regionas
(Kotonu investicinė priemonė)

Claudio CORTESE

Patrick WALSH
u

Direktorius

Direktorius

Azija ir Lotynų Amerika
Francisco de PAULA COELHO

Direktorius

Organizacinė schema, generalinių direktorių ir atsakingų skyrių vadovų gyvenimo
aprašymai, taip pat papildoma informacija apie visų Banko darbuotojų atlyginimą yra nuolat
atnaujinama ir skelbiama EIB svetainėje adresu: www.bei.org
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EIF valdymo organai

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

ropos Sąjunga, 31 finansų įstaiga), 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;
➾ Vykdantysis direktorius, atsakingas už tai,
kad Fondas būtų valdomas pagal jo Statuto
nuostatas ir pagal Direktorių valdybos nustatytas gaires bei nurodymus.

EIF vadovai
(2009 m. balandžio 24 d. duomenys)

Vykdomasis direktorius
Richard PELLY

Vykdomojo direktoriaus pavaduotoja
Jean-Marie MAGNETTE

u

Sandoriai ir ryšių valdymas
John A. HOLLOWAY

Fondo finansinės atskaitomybės auditą kasmet
atlieka iš trijų auditorių sudaryta Auditorių valdyba, kurią skiria visuotinis susirinkimas, ir nepriklausomi išorės auditoriai.

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

u

Direktorius

įgaliojimų valdymas, produktų kūrimas ir parama kuriant
įmones
Marc SCHUBLIN

Direktorius

Veiklos ir socialinės atsakomybės ataskaita

EIB grupės finansavimo reikalavimus atitinkantys projektai
Europos 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 ekonomikos pažangą nepalankias sąlygas turinčiuose regionuose;
➾ Remti investicijas, padedančias kurti žiniomis grįstą ir inovacijų skatinamą visuomenę;
➾ Gerinti infrastruktūrą ir paslaugas sveikatos priežiūros ir švietimo srityse – svarbiausiuose
žmogiškojo kapitalo formavimo sektoriuose;
➾ Plėtoti visai Bendrijai svarbius transporto, telekomunikacijų ir energijos perdavimo infrastruktūros tinklus;
➾ Saugoti aplinką ir gerinti gyvenimo kokybę;
➾ Užtikrinti patikimą 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 teikdamas paskolas ne tik pagrindinės infrastruktūros
atnaujinimo ir regioninio masto projektams, 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
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 - 1
5 (+352) 43 77 04

Atstovybės užsienyje

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
Bulgarija
2a Saborna Street
1000 Sofia

3 (+359) 29 26 42 90
5 (+359) 29 26 42 00

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) 310 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
Rumunija
Str. Vasile Lascar 31
020492 Bucureşti, Sector 2
3 (+40-21) 208 64 00
5 (+40-21) 317 90 90

Graikija
1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens
3 (+30-210) 68 24 517
5 (+30-210) 68 24 520

Suomija
Fabianinkatu 34
PL 517
FI-00101 Helsinki
3 (+358) 106 18 08 30
5 (+358) 92 78 52 29

Ispanija
Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid
3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Vokietija
Lennéstraße 11
D-10785 Berlin
3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99
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Informaciją apie dabartinio biurų sąrašo pasikeitimus ir apie biurus, kurie gali būti įsteigti po šios brošiūros išleidimo, rasite EIB svetainėje adresu:
www.eib.org

Egiptas
6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza
3 (+20-2) 33 36 65 83
5 (+20-2) 33 36 65 84
Karibų baseino šalys
1, Boulevard du Général de Gaulle
F-97200 Fort-de-France
3 (+596) 596 74 73 10
5 (+596) 596 56 18 33
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) 5 37 56 54 60
5 (+212) 5 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

Europos investicijų fondas
www.eif.org - U info@eif.org
96, boulevard Konrad Adenauer
L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200

Ramiojo vandenyno šalys
Level 32, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000
Australia
3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 05 38
Senegalas
3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau
3 (+221) 338 89 43 00
5 (+221) 338 42 97 12
Tunisas
70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis
3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98
Turkija
Büyükdere Caddesi
No 195, 4th Floor
1. Levent
TR-34394 Istanbul
3 (+90-212) 317 90 10
5 (+90-212) 269 77 77
Uğur Mumcu Caddesi No 88, Kat: 8
Gaziosmanpaşa
TR-06700 Ankara
3 (+90-312) 405 60 50/51
5 (+90-312) 446 85 05
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Nuotraukos ir iliustracijos – iš EIB fotografijų bibliotekos.
Spausdino Jouve įmonė Majene ant MagnoSatin popieriaus augaliniais aliejiniais dažais. Pagal Miškų valdymo tarybos (angl.
Forest Stewardship Council) taisykles sertifikuoto popieriaus sudėtyje yra 100 % grynojo pluošto, kurio bent 50 % yra iš gerai
tvarkomų miškų.
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