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PIRMININKO žodis

E IB grupė finansuoja ir remia projektus, turinčius 
labai įkvepiantį poveikį Europos verslo įmonėms 
ir piliečių gyvenimui. Per pastaruosius keletą 

metų šis poveikis sparčiai didėjo dėl mūsų pastangų 
naudoti pinigus išmoningiau, derinant EIB grupės fi-
nansavimą su privačiuoju kapitalu, ES lėšomis ir do-
tacijomis, taip pat EIB ekspertų konsultacine parama, 
kad būtų pasiektas maksimalus ekonominis efektas.

Mūsų veiklos poveikis turėtų būti jaučiamas visoje 
Europoje, nes sanglauda yra mūsų misijos kertinis 
akmuo – 2016 m. savo misijai buvome ištikimi. Pa-
lyginti su šalies BVP, didžiausia EIB grupės sandorių 
dalis teko Estijai, Maltai, Bulgarijai, Kiprui, Kroatijai, 
Lenkijai ir Slovakijai.

Dirbame, kad vienodai klestėtų visas žemynas ir ša-
lys už jo ribų. EIB yra neatsiejama ES priemonių pake-
to dalis įgyvendinant visuotinę ES strategiją ir Euro-
pos konsensusą dėl vystymosi. Ir toliau prisidedame 
prie uždavinio skatinti tvarų ekonomikos augimą 
pastarųjų metų migrantų kilmės šalyse, kad mažiau 
žmonių būtų priversti leistis į širdį draskančias ir daž-
nai pavojingas keliones iš gimtosios šalies ir didėtų 
ekonomikos atsparumas migrantus priimančiose 
bendruomenėse Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Af-
rikoje ir Vakarų Balkanuose.

2016 m. mūsų paskolų, garantijų ir investicijų port-
felis sutelkė rekordinę 280 mlrd. EUR sumą inves-
ticijų. ES banko operacijos Europoje tikrai šalina 
rinkos spragas, o Investicijų planas Europai vis dažniau 
panaudojamas remti MVĮ ir inovatyvioms bendro-
vėms, kurių kitu atveju greičiausiai niekada nebūtu-
me finansavę.

Kad ir kur investuotume, ieškome inovatorių. Be ino-
vacijų Europa nebus konkurencinga. Šioje srityje 
svarbų vaidmenį vaidina ir Investicijų planas Europai, 
suteikiantis mums galimybę finansuoti inovatyvias 
bendroves, kurių anksčiau gal būtume ir nepaste-
bėję. Finansuodami naujų technologijų mokslinius 
tyrimus savo parama inovatyvioms bendrovėms 

keičiame žmonių gyvenimą. Kartais netgi atsiranda 
galimybė juos išgelbėti.

Pernai finansavome šeimos palydovų verslą Brėme-
ne ir pirmąjį fondą, investuojantį į Prancūzijos uni-
versitetų mokslininkų įkurtas bendroves – abiem 
atvejais su Investicijų plano Europai garantijo-
mis. Finansavome ir Zikos vakcinos tyrimus Lione ir 
didžiojo hadronų priešpriešinių srautų greitintuvo 
atnaujinimą CERN – Europos branduolinių tyrimų 
organizacijoje. Visi šie inovatoriai žengia skirtingais 
keliais, bet jie visi veda į ateitį, kurioje Europos ben-
drovės nenusileis jokioms kitoms pasaulyje. Manau, 
kad 2017 m. tokioms investicijoms bus skiriamas dar 
didesnis dėmesys. EIB tai turėtų būti inovacijų metai.

Galvodamas apie šias inovacijas Europos ateitį ver-
tinu optimistiškai. Kad ES gyventojai  Europos keliu 
eitų kartu, gyvybiškai svarbi Banko veikla. EIB grupės 
paskolos ir garantijos, mūsų teikiamos konsultacijos 
ir remiamos iniciatyvos yra konkretus įrodymas, koks 
svarbus Bankas ES įmonėms ir žmonių gyvenimui 
visoje Europoje. Šioje ataskaitoje pateikti pasakoji-
mai apie mūsų projektus rodo, kad ES bankas kuria 
sąsajas tarp žmonių, įmonių ir valstybių. Mūsų dėka 
Europos žemynas vieningesnis. Šiuo metu negali 
būti svarbesnio prioriteto.

Werner Hoyer
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PIRMININKO 
žodis

Mūsų investicijomis ir 
iniciatyvomis kuriamos 

sąsajos tarp žmonių, 
įmonių ir valstybių. Mūsų 

dėka Europos žemynas 
vieningesnis. Šiuo metu 

negali būti svarbesnio 
prioriteto. 
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FINANSAVIMAS iš viso

inovacijoms 
ir įgūdžių 
stiprinimuimlrdEU

R13,5
mažosioms ir 
vidutinėms 
įmonėms33,7

infrastruktūrai19,7

aplinkos 
projektams16,9

EIB grupė

pasirašytų paskolų

,883 mlrdEU
R

Iš viso paremta investicijų

280mlrdEU
R

mlrd

mlrd

mlrd

EU
R

EU
R

EU
R



52016 Veiklos ataskaita 55

2016 M. SVARBIAUSI RODIKLIAI

Investicijų planas Europai 2016 m.

Per Europos strateginių investicijų fondą patvirtinta 

30,2 mlrd. EUR vertės finansavimo operacijų

Iš viso sutelkta 163,9 mlrd. EUR investicijų

52 % numatyto 315 mlrd. EUR tikslo

Moterys lupa vaisius tradiciniams 
Kipro saldumynams mažoje įmonėje 
Troodo kalnuose. Jai suteikta  
paskola su EIB garantija. 
Daugiau, 19 psl.
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Šis pasakojimas apie ekonominį poveikį  
prasideda nuo paties skaudžiausio šoko.  
Praėjus ketveriems metams po 2008-ųjų  

finansų krizės, ES bendrasis vidaus produktas  
tebebuvo žemiau ikikrizinio lygio, fiksuotų palū-
kanų investicijos buvo kritusios 15 %, o ilgalaikis  
nedarbas tebedidėjo. ES valstybės narės  
kreipėsi į Europos investicijų banką, prašydamos 
skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą 
didinant skolinimo apimtį. Tuo tikslu jos padidino 
EIB kapitalą 10 mlrd. EUR.

Iki 2015 m. balandžio mėn. EIB šį kapitalą  
panaudojo, kad pasiektų 60 mlrd. EUR papildomų 
paskolų tikslą. Bet kai tik buvo investuota ši suma, 
Bankui teko vertinti investicijų veiksmingumą. Tam 
reikėjo apskaičiuoti sudėtingą šių EIB operacijų ir 
kitokios ekonominės veiklos sąveiką.

EIB ekonomistai dar tada, kai buvo padidintas  
kapitalas, įvertino visų EIB operacijų būsimą  
poveikį pagal patikrintą ekonominį modelį. Jų  
vertinimu, Banko poveikis Europos ekonomikai  
turėtų būti labai didelis – iki 2017 m. bus sukurta 
830 000, o iki 2030 m. – 1,4 mln. papildomų darbo vietų.  
„Modelis padeda įvertinti ilgalaikius veiksnius ir 
trumpalaikį poveikį, – teigia Debora Revoltella, 
EIB Ekonomikos departamento direktorė. – Tai 
svarbu norint apskaičiuoti galutinį poveikį realiajai 
ekonomikai.“

Banko ekonomistai šiuos poveikio duomenis 
pristatė 2016 m. Šiuo metu jie tobulina vertinimo 
modelį, kad galėtų išmatuoti Europos strateginių 
investicijų fondo, veikiančio pagal Investicijų planą 
Europai, poveikį.

EIB poveikio bandomasis 
vertinimas

Poveikio vertinimas 2013–2015 m. kapitalo 
didinimo laikotarpiu nurodo daug dalykų, kuriuos  
galima įtraukti apskaičiuojant ES biudžeto 
garantijos poveikį, taip pat galimą papildomų 
investicijų naudos mastą ateityje. Tai ypač svarbu 
dabar, kai Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-
Claude’as Junckeris paskelbė, kad norėtų dvigubai 
padidinti ESIF lėšas ir atitinkamai pratęsti jo veiklą.

Banko poveikiui kapitalo padidinimo laikotarpiu 
įvertinti EIB ekonomistai sudarė bendrą darbo 
grupę su Komisijos Jungtinio tyrimų centro 
darbuotojais Sevilijoje.  Jie taikė ekonominį 
modelį, kuris buvo sukurtas 2010 m. siekiant 
įvertinti, kokį poveikį turi ES struktūriniai fondai 
– finansinės priemonės, skirtos įvairių Europos 
regionų šalių išsivystymo skirtumams įveikti. Pagal 
modelį, pavadintą RHOMOLO, apskaičiuota, ar 
vis mažėjančios viešojo finansavimo lėšos buvo 
panaudojamos efektyviai. Toks modelis puikiai 
tiko ir EIB tikslui.

„Tai patikimas modelis, mes stengėmės jį taikyti 
konservatyviai,“ – sako Georgas Weiersas, vertini-
mo grupėje dirbantis EIB ekonomistas.

RHOMOLO modelio stiprybės: 
• įvertina trumpalaikį ekonominės veiklos poveikį;
• įvertina, kaip investicijos didina našumą ir, galiau-
siai, augimą ilgesniuoju laikotarpiu.

Paprastas atsakymas dėl BVP ir 
darbo vietų

Sudėtingas ekonomikos modelis labai paprastai parodo, koks 
didžiulis yra EIB investicijų poveikis ir kaip įvertinti Investicijų 
plano Europai ESIF poveikį

Ši nuodugni analizė aiškiai 
parodo Banko darbo poveikį.

Debora Revoltella, EIB vyr. ekonomistė
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Pavyzdžiui, jeigu EIB finansuoja kelio tiesimą, 
ekonominė veikla intensyvesnė, kol kelias 
tiesiamas. Kai kelias jau nutiestas, EIB lėšos ir toliau 
daro poveikį, nes kelias sutrumpina kelionės laiką 
ir transporto sąnaudas, todėl didėja našumas, 
augimas ir kuriamos darbo vietos. Norint tinkamai 
įvertinti EIB paskolos poveikį, reikia įvertinti abu 
šiuos veiksnius.

Ilgalaikis poveikis iki 2030 m. pagal modelį 
įvertintas taip:
•  papildomas BVP – 1,1 %;
•  papildomai įdarbinta 1,4 mln. žmonių.

EIB MĄSTO

EIB OPERACIJOS 
(2013 m. sausio – 2015 m. kovo mėn.)

EIB operacijomis 
remtos investicijos

342 mlrd. EUR TRUMPALAIKIS POVEIKIS 
(iki 2017 m.)

Papildomas BVP – 0,8 %

830 000 
papildomų darbo vietų

ILGALAIKIS POVEIKIS 
(iki 2030 m.)

Papildomas BVP – 1,1 %

1 400 000 
papildomų darbo vietų

EIB poveikis: duomenys

Taikydami šį modelį EIB ekonomistai apskaičiavo 
trumpalaikį ir ilgalaikį EIB veiklos poveikį kapitalo 
didinimo laikotarpiu nuo 2013 m. sausio iki 2015 m. 
kovo mėn.

Tuo laikotarpiu vykdydamas įprastą ir su kapitalo 
didinimu susijusią veiklą visoje ES EIB įvykdė 812 
operacijų pagal 1024 sutartis, kurių bendra vertė – 
142 mlrd. EUR. Tai padėjo finansuoti 372 mlrd. EUR 
investicijų.

Trumpalaikis poveikis iki 2017 m. pagal modelį 
įvertintas taip:
•  papildomas BVP – 0,8 %;
•  papildomai įdarbinta 830 000 žmonių.

EIB poveikis ir Investicijų planas

EIB savo veiklos poveikį vertina siekdamas 
užtikrinti, kad jo lėšos būtų veiksmingai 
panaudojamos ES gyventojų labui. Kadangi EIB 
– ES bankas, suprantama, jis ne vienintelis stebi, 
kaip šios investicijos atsiperka.  Pagal Investicijų 
planą su ES biudžeto garantija teikiamų paskolų 
poveikio vertinimus jau paskelbė trys svarbios 
organizacijos:

•  Europos Komisijos vertinimu, ESIF padidins ES 
BVP 410 mlrd. EUR ir užtikrins 1,3 mln. darbo 
vietų.

•  Oxford Analytica, ekonominės analizės firma, 
poveikį BVP vertina 1,4 %.

•  Tarptautinė darbo organizacija prognozuoja, kad 
įgyvendinus Investicijų planą bus sukurta 1,8 mln. 
darbo vietų.

EIB ekonomistai labai stengiasi pritaikyti ir tobulinti 
ESIF poveikiui vertinti naudojamą modelį ir pateikti 
visų EIB paskolų poveikio vertinimo rodiklius. „Tai 
sudėtingas modelis, nes jis daugiasluoksnis. Pagal 
jį vertinamas bendras poveikis ekonomikai, ne tik 
tiesioginis poveikis, – tvirtina D. Revoltella. – Bet 
tokios nuodugnios analizės rezultatas padeda iš 
karto suprasti Banko darbo poveikio mastą.“



Kvazinuosavo kapitalo investicijas EIB 
laiko svarbia priemone įgyvendinant 
Investicijų planą Europai 
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Pradedame diegti nedidelius, 
labai rizikingus ir neįtikėtinai 

inovatyvius dalykus.
Adrianas Kamenitzeris, EIB Nuosavo kapitalo, 

naujų produktų ir specialiųjų sandorių 
departamento direktorius

Naujos struktūros – 
naujiems uždaviniams 
spręsti

Itin plona saulės elementų plėvelė ant 
Heliatek konvejerio. Jos kvadratinis 
metras sveria 500 g, o storis – mažesnis 
nei vienas milimetras.



P irmasis galvosūkis: įmonės nori sumažinti 
savo išmetamo anglies dioksido rodiklius,  
todėl norėtų pačios gaminti atsinaujinančiąją 

energiją. Bet didelių miestų verslo centruose žemės 
kaina milžiniška – juk nepastatysi vėjo jėgainės greta 
Liverpulio gatvės stoties Londone ar saulės elektrinės 
La Défense verslo rajone Paryžiuje.

Sprendimas: nuo Drezdeno technikos universiteto 
atsiskyrusi bendrovė Heliatek sukūrė plėvelę, kuria 
padengiamas vertikalusis pastatų fasadas ir šviesa 
verčiama elektros energija.

Antrasis galvosūkis: finansavimas. Sprendimas: EIB  
20 mln. EUR kvazinuosavo kapitalo investicija.

Gali pasirodyti, kad tai lengva, bet taip nėra. EIB 
finansininkai ne vienus metus bandė sukurti tokią 
sandorio struktūrą, kurią taikant inovatyvios, naujos 
bendrovės gautų kapitalo ir galėtų susitelkti į verslo 
plėtrą, o ne rūpintis skolos grąžinimu.

Kvazinuosavas kapitalas yra vienas iš EIB finansavimo 
būdų jau keletą metų, bet nebuvo plačiai taikomas. 
Pradėjus įgyvendinti Investicijų planą Europai, 
Banko planuose centrinę vietą užima investicijų 
į rizikingesnes įmones, kurios anksčiau nebūtų 
atitikusios EIB finansavimo kriterijų, plėtra. 
„Pradedame diegti nedidelius, labai rizikingus ir 

neįtikėtinai inovatyvius dalykus, – sako Adrianas 
Kamenitzeris, Banko Nuosavo kapitalo, naujų 
produktų ir specialiųjų sandorių departamento 
direktorius. – Taigi EIB turi keistis, antraip negalės 
vykdyti šių naujų sandorių taip, kad jie būti 
įgyvendinti išnaudojant visas galimybes.“

EIB administruojama Investicijų plano Europai 
ES biudžeto garantija skirta inovatyvių įmonių 
finansavimui remti. Taip yra todėl, kad komerciniai 
bankai jas linkę vertinti kaip nepatikrintas, taigi – per 
daug rizikingas. Bet Europai labai svarbi galimybė 
įgyvendinti naujas idėjas. Nors Bankui tai nauja 
sritis, ji atitinka EIB istorinį vaidmenį naikinti rinkos 
spragas.

Didesnės rizikos sandorius Bankas vadina specialia 
veikla. 2017 m. Bankas siekia smarkiai išplėsti 
specialią veiklą, nes kvazinuosavo kapitalo 
sandoriams ir kitoms naujoms struktūroms taikomos 
procedūros supaprastintos. Banko Augimo kapitalo 
ir inovacijų finansavimo skyrius iš inovatyvių įmonių 
jau gavo 1 000 finansavimo paraiškų; planuojama, 
kad iki 2018 m. vidurio tokiems sandoriams bus 
skirta 1 mlrd. EUR.

„Tai labai teigiamas pokytis, – sako skyriaus vadovas 
Hristas Stoykovas. – Dirbame su naujais klientais, 
kurie anksčiau nebūtų gavę EIB paskolos. Dirbame 
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EIB DARO
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su inovatyviomis bendrovėmis. Ir tai daugiausia lemia 
kvazinuosavo kapitalo produktas.“

EIB kvazinuosavas kapitalas yra unikalus produktas 
rinkoje. Juo siekiama panaikinti rinkos spragą, kuri 
trukdė maždaug 2 500 vidutinių Europos įmonių – 
šiame segmente reikia nuo 10 mln. EUR iki 17 mln. EUR. 
Viskas vyksta štai taip.

EIB suteikia inovatyviai bendrovei ilgalaikę paskolą. 
Skolos mokėjimas nuolat tuština įmonės kasą kaip 
tik tada, kai ji turėtų investuoti į mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą. Kita vertus, investicijos į nuosavą 
kapitalą mažintų žmonių, kurie prisiėmė  finansavimo 
riziką įmonės kūrimo pradžioje, investicijų vertę. O 
kvazinuosavas kapitalas nepraskiedžia nuosavo rizikos 
kapitalo, bet atlygis už jį priklauso nuo bendrovės 
veiklos rodiklių, kaip ir nuosavo kapitalo atveju.

Šiam produktui sukurti reikėjo laiko. H. Stoykovas ir jo 
kolegos visame EIB turėjo parengti naujus dokumentus 
ir sutartis ir pakeisti direktoratų santykius pačiame 
Banke. Banko vadovai pagal ESIF vykdomiems 
sandoriams patvirtino visiškai naują nuosavo kapitalo 
strategiją. Kai kurie iš pirmųjų kvazinuosavo kapitalo 
sandorių aiškiai rodo, kokioms bendrovėms toks 
finansavimas tinka:

•  Archos. Ši prancūzų elektronikos firma gavo 12 mln. 
EUR „daiktų internetui“ kurti.

•  Canatu. 12 mln. EUR sandoris su suomių bendrove 
lanksčiųjų ekranų kūrimui finansuoti. 

•  Ultimaker. 15 mln. EUR olandų trimačių spausdintu-
vų gamintojo moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai.

Kol kas dauguma kvazinuosavo kapitalo sandorių 
sudaryta pagal EIB programas, pvz., pagal InnovFin 
vidutinės kapitalizacijos įmonių augimo finansavimo 
priemonę. Kvazinuosavas kapitalas bus vis svarbesnis 
ESIF sandorių elementas, dėl ES garantijos padėsiantis 
Bankui didinti investicijų apimtį.

Vis dėlto 2016 m. pirmasis ESIF kvazinuosavo kapitalo 
sandoris buvo sudarytas būtent toje Europos dalyje, 
kur EIB veikia labai aktyviai – Graikijoje. Ir tai nebuvo 
sandoris dėl pasiūlymo, kaip sujungti šaldytuvą su 

internetu ar sukurti ekraną, kuris būtų įaudžiamas į 
rankovę ir tiktų jūsų rankai. Tai buvo sandoris dėl dešrų.

Viena didžiausių pjaustytų mėsos gaminių įmonių 
Graikijoje bendrovė Creta Farms išleidžia penkis kartus 
daugiau lėšų nei konkurentės inovatyviems sveikesnės 
mėsos gamybos metodams kurti ir per pastaruosius 
penkerius metus patentavo 20 išradimų. Bendrovės 
išradingumas pasireiškė patentuota sudėtinga 
technologija, kurią naudodama ji gali pašalinti iš mėsos 
sočiuosius gyvulinius riebalus, o vietoj jų įšvirkšti 
pirmo spaudimo alyvuogių aliejaus, kurio sudėtyje yra 
nesočiųjų riebalų. Taip apdorota mėsa yra sveikesnė, 
nes sumažina „blogojo“ cholesterolio kiekį. Be to, ji 
išlieka skani.

„Valgydamas tokius mėsos produktus mėgaujiesi ir 
nesijauti kaltas, – sako Konstantinos Frouzis, bendrovės 
vadovas Kretos Retimno mieste. – Tai mėgavimasis 
maistu nekenkiant sveikatai.“

15 mln. EUR kvazinuosavo kapitalo sandoris padės 
Creta Farms toliau skverbtis į tarptautines rinkas ir 
vykdyti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kad 
šią papildymo alyvuogių aliejumi technologiją galėtų 
pristatyti pasaulinėms užkandžių gamybos įmonėms.

„Šiuo metu investuotojai Graikija nepasitiki, – sako K. 
Frouzis, – bet šis sandoris įrodo, kad Graikijos bendro-
vės gali būti kuriamos ant labai tvirtų pamatų.“

Creta Farms – viena iš 23 įmonių, su kuriomis 
kvazinuosavo kapitalo sandoris užbaigtas 2016 m. 
H. Stoykovo manymu, 2017 m. jų bus 40. Investicinio 
plano ES biudžeto garantija padės jo komandai 
sandorių apimtį padidinti iki 50 mln. EUR – tai 
pakankama suma ir didesnių bendrovių moksliniams 
tyrimams ir technologinei plėtrai finansuoti.

Investicijų planu siekiama EIB fondus ir ES biudžeto 
garantiją panaudoti sandoriams, kurie kitaip nebūtų 
buvę finansuojami. Inovatyvių bendrovių rizikingumo 
laipsnis yra didesnis, todėl atsiskaitymas akcijų 
principu šiuose naujuose sandoriuose aiškiai atsako į 
klausimą apie „papildomą investavimą“. H. Stoykovas 
pažymi, kad suprantama, jog dalis kvazinuosavo 
kapitalo paskolų neatsipirks. „Į garantuotus prizininkus 
ir taip investuoja visi, – sako jis. – „Politikos požiūriu tai 
puikios investicijos. Todėl verta rizikuoti.“



112016 Activity Report 112016 Veiklos ataskaita

EIB DARO

Darbuotojai pakuoja alyvuogių 
aliejumi pagerintą mėsą Creta Farms 

ceche Retimne, Kretoje
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 659 mln EUR paskolų programinės įrangos gamintojams (2015 m. 102 mln. EUR)

 11 milijonų naujų ir atnaujintų labai sparčių skaitmeninių jungčių

 890 000 studentų modernizuotose auditorijose

 Iš jų 770 000 ES

inovacijoms ir įgūdžių stiprinimui 

13,5mlrdEU
R

Heidelberger Druckmaschinen 
spausdintuvo darbas bendrovės 

gamykloje Heidelberge



H eidelbergo parduotuvė mymuesli stovi  
mažoje gatvelėje miesto istorinio senamies-
čio pakraštyje, tiesiai priešais seniausią Vokie-

tijos universitetą kitoje Nekaro upės pusėje. Bet šioje 
senamiesčio parduotuvėje jau naudojamos skaitme-
ninio spausdinimo ir pramonės inovacijų ateities 
technologijos.

Erdvios ir šviesios parduotuvės gilumoje, už rožinių 
ir geltonų talpyklų su ekologiškomis avižomis 
ir uogomis, stovi už žmogų aukštesnis, gėrimų 
pardavimo aparato pločio juodo stiklo aparatas. 
Pasirinkite jums dovanojamą javainių indelį, ir 
rožiniais marškiniais vilkintis mymuesli darbuotojas 
įmes jį į juodąjį aparatą. Jutikliniame ekrane 
parašykite susikurtą tekstą ir įkelkite, tarkim, savo 
vaikų nuotrauką. Aparatas suka indelį po violetine 
lempa – iš tikrųjų tai ir yra inovatyvios rašalinių 
spausdintuvų technologijos prietaisas. Po kelių 
sekundžių mymuesli pardavėjas jums įteiks autorinį 
javainių indelį su tiesiai ant jo atspausdintu tekstu ir 
nuotrauka.

Būtų galima atspausdinti ir tokį tekstą: „Europos  
konkurencingumas skaitmeninio spausdinimo rinkoje  
patikėtas Heidelberger Druckmaschinen AG“. Tai ši ben-
drovė pagamino tą grakštų juodą aparatą, stovin-
tį mymuesli parduotuvės gilumoje. Ši spausdinimo  
aparatų gamintoja pirmauja ir kuriant skaitmeni-
nės automatizuotos pramonės naujoves – Europos  
ekonomikos ateičiai, kai pasaulis jau žengia į vadinamąjį  
ketvirtosios pramonės revoliucijos etapą, tai  
nepaprastai svarbu. Juk vis dažniau operacijų  
sprendimus priims mašinos, o ne žmonės.

Javainiai ir skaitmeninio 
spausdinimo ateitis

Lenktynėse sukurti greitesnį ir veiksmingesnį skaitmeninį 
spausdintuvą ir surasti inovatyvų būdą, kad fabrikai save valdytų 

patys, Europos vėliavą neša Heidelberger Druckmaschinen

„Tai yra 4.0 pramonė, – tvirtina Jasonas Oliveris,  
Heidelberger Druckmaschinen skaitmeninių  
technologijų skyriaus vadovas. – Heidelberger  
Druckmaschinen daro neįtikėtinus pokyčius ten, 
kur, esame tikri, mūsų ateitis. Ant skaitmeninių  
technologijų kortos mes pastatėme ir savo ateitį.“

Tai protingas ėjimas. Po kelerių besitraukiančios 
spausdinimo mašinų rinkos ir po 2008-ųjų finansų kri-
zės ekonomikos nuosmukio metų, kuriuos išgyveno ir  
Heidelberger Druckmaschinen, bendrovė tiesia sau 
naują kelią. Ji pirmauja tradicinių ofsetinių spausdi-
nimo aparatų rinkoje, kurių esmė – atspausti ant pa-
kuotės tekstą naudojant plokštelę ar cilindrą. Bet 
bendrovė nori plėsti veiklą augančioje skaitmeninių 
aparatų rinkoje. Norint atspausdinti vaizdą skaitme-
niniu spausdinimo aparatu fiksuotos plokštelės (foto-
formų) nereikia, todėl vaizdą daug lengviau keisti ar 
tvarkyti kompiuterio ekrane.

Tačiau skaitmeniniai spausdinimo aparatai brangesni 
ir lėtesni už ofsetinius, jeigu reikia spausdinti didelius 
kiekius. Todėl lenktynėse su konkurentais pagrindinė 
Heidelberger Druckmaschinen užduotis – mažinti 
kainą ir didinti skaitmeninių spausdinimo aparatų 
greitį. 

Perėjimas nuo ofsetinių spausdinimo mašinų prie 
skaitmeninių paskatino bendrovę kreiptis į EIB dėl 
paskolos moksliniams tyrimams ir technologinei plė-
trai finansuoti. 2016 m. kovo mėn. ES bankas pasira-
šė 100 mln. EUR paskolos sutartį su Investicijų plano 
Europai garantija. „Kad bendrovės veikla būtų sta-
bili, jai reikia dirbti atsižvelgiant į kintančius klientų 
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poreikius, – sako Franzas Derleris, sandorį rengęs EIB 
paskolų vadybininkas. – Štai kodėl svarbu investuoti į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.“

Investicijų plano Europai ES biudžeto garantija 
skiriama Europos bendrovių technologinėms 
inovacijoms remti – tai ir buvo pagrindinė priežastis, 
dėl kurios paskola skirta Heidelberger Druckmaschinen. 
2016 m. vasario mėn. EIB ekonomistų paskelbtas 
tyrimas parodė, jog Europai teks skirti papildomus 130 
mlrd. EUR per metus, kad pasiektų nustatytą ES tikslą 
– moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai išleisti  
3 % BVP, t. y. tiek, kiek mūsų žemyną priartintų prie kitų 
pirmaujančių pasaulio valstybių investicijų rodiklių. 
Norėdama neatsilikti nuo pažangiausių gamybinių 
technologijų, Europa turės tam skirti 90 mlrd. EUR.

Heidelberger Druckmaschinen neatsisako ir tradicinių 
ofsetinio spausdinimo mašinų gamybos. Juk kol kas 
didžioji 400 mlrd. EUR vertės per metus spausdintos 
produkcijos dalis vis dar išleidžiama naudojant 
ofsetines spausdinimo mašinas. Be to, Heidelberger 
Druckmaschinen neketina šiuo keliu eiti viena. Ji savo 
produktus kuria kartu su partneriais Ricoh ir Fujifilm 
Japonijoje – skaitmeninio spausdinimo technologijų 
srityje pirmaujančioje šalyje.

Kita vertus, bendrovė nėra tik spausdinimo įrangos 
gamintoja. Jeigu reikia, jos inžinieriai kuria programinę 
įrangą tiems aparatams valdyti. „Norime suteikti 
klientui galimybę pačiam spręsti, ar jam naudingiau 
naudoti ofsetinį spausdinimą, ar skaitmeninį, – aiškina 
Jasonas Oliveris. – Mūsų tikslas – sukurti tokią sistemą, 
kuri pati galėtų parinkti, koks variantas konkrečiu 
atveju tinkamesnis.“

Ateityje Heidelberger Druckmaschinen inžinierių sukur-
ta programinė įranga leis pasirinkti tokį individuali-
zuotą gamybos procesą, kaip ir užrašymas ant javainių 
dėžutės Heidelbergo senamiesčio parduotuvėje.
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Tai 4.0 pramonė.
Jasonas Oliveris, 

Heidelberger Druckmaschinen 
skaitmeninių technologijų 

skyriaus vadovas

Manfredas Seifertas, 
produktų specialistas, 
Heidelbergo gamykloje 
laiko kamuolį, dekoruotą 
bendrovės spausdinimo 
aparatu
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Kylyje planuojama paleisti elektrinę, kuri palaiko šilumą net kai 
išjungiate šviesas, ir sumažinti į orą išmetamo anglies dioksido 

kiekį 70 %

K ai važiuojate automobiliu žiemą, variklio 
išmetama šiluma šildo automobilio vidų. 
Išjunkite variklį ir tuoj bus šalta. Kad būtų šilta, 

variklis turi veikti visą laiką, net kai sustojate pakelėje.

Dabar įsivaizduokite, kad jūsų automobilis – tai 
didžiulė elektrinė. Dujų generatoriai gamina elektrą, 
o ją gaminant išsiskiria šiluma. Dauguma elektrinių 
tą šilumą išmeta per kaminą. Kombinuotos šiluminės 
elektrinės perteklinę šilumą sunaudoja šildymui, 
kaip jūsų automobilis. Šiluminė energija šildo 
vandenį, kuris pumpuojamas į radiatorius vartotojų 
namuose ir įstaigose.

Bet kas atsitinka, kai elektros paklausa labai  
sumažėja, o šilumos paklausa, atvirkščiai, padidėja? 
Tarkime, vidurnaktį žiemą, kai lempos užgesintos, o 
radiatoriai įjungti? Šilumą ir elektrą gaminančioms 
kombinuoto tipo jėgainėms gali tekti gaminti 
elektrą, kurios nereikia, vien tam, kad būtų šilta.  
Nebent energijos paslaugas teikianti įmonė sugalvotų  

inovatyvų būdą tiekti šilumą, kai vartotojui  
reikia šilumos, ir gaminti elektrą tik tada, kai jos reikia.  
Būtent tai ir daro bendrovė Stadtwerke Kiel, sukūrusi 
naujo tipo kombinuotą šilumos ir elektros energijos 
jėgainę, kurią numato paleisti 2018 m.

Net tada, kai Kylio jėgainės generatoriai išjungti, jų 
perteklinė šiluma saugoma 60 m aukščio vandens 
rezervuare, kad būtų galima karštą vandenįper-
pumpuoti ir panaudoti miestui šildyti. Taip bus pa-
gaminama elektros 250 000 namų ūkių ir šilumos 
70 500 vartotojų. Be to, naujoji jėgainė išmes į orą  
70 % mažiau anglies dioksido negu anglimi kū-
renama elektrinė, kurią ji pakeičia. „Tai pažan-
giausia technologija, tikras perversmas,“ – teigia  
Branko Cepuranas, paskolų vadybininkas, ren-
gęs 105 mln. EUR paskolos sutartį su Stadtwerke 
Kiel, pasirašytą rugsėjo mėn. Paskola suteikta su 
Investicijų plano Europai ES biudžeto garantija. –  
Bankui labai svarbu remti tokio tipo inovacijas  
Europos pramonėje.“

Šiluma ir šviesa išmetant 
mažiau CO2

Mikrobai kūdikiams gelbėti
Dėl Zikos viruso protrūkio Amerikos žemyne, taip pat dėl pavojaus susirgti 

nėštumo metu virusu užsikrėtusių moterų kūdikiams Zikos vakcinos kūrimas 
tapo sveikatos priežiūros prioritetu. Sunkiausia užduotis – užtikrinti, kad vakcina, 
kurios sudėtyje paprastai būna ir panašus į norimą sunaikinti ligos sukėlėjas, pati 

nepakenktų vaisiui. Lione įsikūrusi vakcinų gamintoja Valneva siekia pagaminti 
švarią neaktyvintą vakciną. Neaktyvintose vakcinose naudojami ligą sukeliantys 

mikroorganizmai, pavyzdžiui, virusai arba bakterijos, kurie prieš tai neutralizuojami 
cheminėmis medžiagomis, karščiu ar švitinant. Bet jie vis tiek stimuliuoja imuninę 

sistemą, kad ji gintųsi nuo ligos. Net jei vakcinoje esantis ligos sukėlėjas pereina per placentą, jis neužkrečia 
vaisiaus, nes yra neaktyvintas. „Iki šiol bendrovės pagamintos Zikos vakcinos grynumas nepriekaištingas“, – sako 
generalinio direktoriaus pavaduotojas Franckas Grimaud. Kad Valneva galėtų baigti darbą, 2016 m. birželio mėn. 

EIB suteikė 25 mln. EUR paskolą, kuri bus naudojama ir Laimo ligos vakcinos tyrimams.
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Dideli pinigai šviesiai ateičiai
Bankas investavo 3,7 mlrd. EUR į 46 edukacinius 
projektus 28 šalyse, tarp jų:

•  100 mln. EUR paskola, skirta Korko universitetiniam 
koledžui, atidedančiam 27 mln. EUR pirmajam Korko 
mokslo ir inovacijų parko kūrimo etapui finansuoti. 
Sveikatos ir inovacijų projektai gaus 37 mln. EUR 
infrastruktūrai. 200 mln. EUR investicijų skirta  
71 Airijos mokyklai, kuriose mokosi 44 000 moksleivių. 
Tai didžiausia istorijoje EIB paskola Airijos mokykloms.

•  100 mln. GBP paskola, skirta Niukaslo universitetui – 
58 mln. GBP miestų mokslo pastatui ir 
40 mln. GBP Nacionaliniam senėjimo mokslo ir 
inovacijų centrui. Be to, EIB skirs paramą septynioms 
naujoms vidurinėms mokykloms, kuriose mokosi 
daugiau kaip 8 500 Jorkšyro moksleivių.

•   Be 2015 m. skirtų 940 mln. EUR, EIB papildomai 
skirs 530 mln. EUR vyriausybės investicijoms, kurios 
pasieks daugiau kaip 500 000 moksleivių ir bus skirtos 
infrastruktūrai atnaujinti, energetikos vartojimo 
efektyvumui didinti ir saugumui užtikrinti (įskaitant 
seismines priemones). Viename iš geriausių Italijos 
universitetų, Romos Sapienzos universitete, EIB 
finansuos naujų bibliotekų statybą, administracinio 
pastato ir architektūros studijų miestelio atnaujinimo 
ir kitus projektus.

Prie Portugalijos krantų 
suomių pradedančioji 
įmonė AW-Energy bangų 
energiją verčia elektra

Nardytojas, 
pamatęs aplink save energiją

Raunas Koivusaaris  
ant vandens

P rofesionaliam nardytojui Raunui Koi-
vusaariui tai buvo atradimo momen-
tas. 1993 m. suomis dalyvavo nardymo  

ekspedicijoje Suomijos įlankoje prie Porka-
los pusiasalio. Jis suprato, kad galingą ban-
gų judėjimą galima pažaboti energijai gaminti.  
Dabar jo įmonės AW-Energy pagaminto ban-
gų energijos keitiklio „WaveRoller“ veiks-
mingumas išbandytas per dvejų metų  
bandomąjį laikotarpį Penišėje, Portugalijoje. „Pri-
reikė daug laiko, kol atsidūrėme, kur esame dabar, 
– sako jis. – Bet džiaugiuosi, kad nuo pat pradžių 
siekiau įgyvendinti savo idėją.“

„WaveRoller“ veikia netoli kranto, 12–14 m 
gylyje. Čia jis gaudo tinkamo dydžio bangų 
keteras, bet vengia smarkių audrų. Bendrovės 
AW-Energy skaičiavimais, 350 kW „WaveRoller“ 
gali pagaminti pakankamai elektros energijos 
440 Penišės namų. AW-Energy taip pat inicijavo 
projektus tinkamiausiose pakrančių teritorijose 
Portugalijoje, Prancūzijoje, Airijoje bei Čilėje ir 
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Šviesos, kamera, ESIF
Švedijos žiniasklaidos koncernas Bonnier, pastatęs filmus „Bekas“ ir „Volanderis“, siekia aktyviau 

dalyvauti skaitmeninėje rinkoje.

Įsivaizduokite nebesportuojantį slidininką, besigrumiantį su olimpiniu imtynių čempionu, žaidžiantį 
tenisą su buvusiu pasaulio turnyrų nugalėtoju ar ledo ritulį su Stenlio taurės laimėtoju. O gal 

suvaidinti komedijoje aistringą pastorių, paskirtą į senėjančią nedidelio miestelio parapiją? Ar jums 
neatrodo, kad tokios situacijos būtų puikūs televizijos projektai? Bonnier tuo neabejojo.  2016 m. 

šie siužetai tapo žiūrimiausiomis televizijos laidomis Švedijoje per visus Bonnier grupės valdomus 
kanalus. Nepaisant pasaulinių žiniasklaidos milžinų, tokių kaip Amazon ir Netflix, veržimosi į rinką, 

vis dar domimasi ir vietinio turinio laidomis – ypač jei jas galima žiūrėti patogiuose skaitmeniniuose 
prietaisuose. „Vis daugiau žmonių kalba anglų kalba. Skandinavijoje taip pat nėra kalbos barjero, 

norint žiūrėti užsienio šalyse sukurtas laidas, – sako Andersas Bohlinas, EIB Skaitmeninės ekonomikos 
skyriaus ekonomikos patarėjo pavaduotojas. – Bet žmonės vis dar nori matyti ir vietinius talentus, ne 

tik Holivudo žvaigždes. Jie nori matyti laidas, nufilmuotas vietinėje aplinkoje. “Būtent todėl Bonnier 
paėmė 100 mln. EUR EIB paskolą su Investicijų plano Europai ES biudžeto garantija skaitmeninėms 

platformoms ir skandinaviškajam turiniui kurti. „Mūsų verslo pagrindas – žurnalistika, žinios ir tikrai 
geros istorijos, – pasakoja bendrovės valdybos pirmininkas Carlas-Johanas Bonnieras. – Taip bus ir 
toliau. Bet kur ir kaip mūsų turinys pasiekia vartotoją? Vis dažniau tai yra mobiliosios platformos.“

per ateinančius ketverius metus tikisi parduoti daugiau 
kaip 50 „WaveRoller“ energijos keitiklių. Liepos mėn. EIB 
suteikė 10 mln. EUR paskolą, kad būtų galima pagaminti 
pirmą komercinio dydžio prietaisą ir paspartinti naujos 
technologijos diegimą į masinę gamybą.

Neišnaudotas švarios 
energijos šaltinis

Bangų energijos keitiklio „WaveRoller“ pagrindą sudaro 
18 x 10 m ilgio plieno plokštė. Ji tvirtinama prie jūros 
dugno. Plokštę bangos judina pirmyn ir atgal, kartu 
judindamos stūmoklį. Hidraulinė energija suka elektros 
generatorių, o pagaminama elektra po jūros dugnu 
nutiestu kabeliu patenka į elektros tinklą krante.

Nors bangų energijos potencialas pripažintas jau 
seniai, šiai pramonei trukdė vystytis audringos jūros. 
Technologijos buvo brangios ir pažeidžiamos, o 
gauti finansavimą buvo sunku. „Kol nepasirodė EIB, 
bankai tokių projektų nefinansavo, – sako Mikaelis 
Martikainenas, AW-Energy bendrovės ryšių vadovas.  – 
Galima sakyti, kad vėjo ir saulės energetika pradėjo 

vystytis 10–20 metų anksčiau, palyginti su bangų 
energetika.“

Ekspertų manymu, bangos yra didžiausias švarios 
atsinaujinančiosios energijos šaltinis pasaulyje, o jų 
potencialas didesnis negu bendras visų šiuo metu 
Europoje veikiančių iškastinį kurą naudojančių 
elektrinių. „Bangų energija gali patenkinti ne mažiau 
kaip dešimtadalį pasaulio energijos poreikių, – teigia 
M. Martikainenas, – Kadangi bangos yra nuspėjamas 
energijos šaltinis, jos galėtų puikiai papildyti kitus 
atsinaujinančiosios energijos išteklius.“

Eksploatacija palyginti paprasta. Prie „WaveRoller“ 
plokštės pritvirtintos didelės oro pripildytos balasto 
cisternos, todėl jį galima nuplukdyti į pritvirtinimo vie-
tą. Tada jos prileidžiamos vandens ir nugramzdinamos. 
Nors vykstant įprastoms operacijoms bangų energijos 
keitiklis visą laiką būna po vandeniu, ištuštinus balasto 
cisternas jį galima parplukdyti remontui. Tai reiškia, kad 
norint keitiklį remontuoti nereikia sudėtingų, brangių ir 
galbūt kenksmingų nardymo operacijų. Tai dar geresnė 
žinia jį išradusiam nardytojui.

INOVACIJOS 
konkurencingumui



18 Veiklos ataskaita 2016

Didelė pagalba MAŽOSIOMS IR 
VIDUTINĖMS ĮMONĖMS

mažosioms ir vidutinėms įmonėms

mlrdEU
R33,6

Georgia ir Niki Kafkalios 
savo mėsos ceche 
Agroso kaime

 Europos investicijų fondo parama – 9,45 mlrd. EUR

 Parama suteikta 300 000 MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių

 MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėse išsaugota 4,4 mln. darbo vietų
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Finansų krizė buvo sunkus metas. Bet jei turi 
kur dirbti, gyvenimas grąžins tai, ko reikia.“

Niki Agathocleous, įmonės „Nikės saldumynai“ savininkė, Agrosas

Mažas kaimelis 
ir didelis 

bankas

Agrose nuo Kipro bankų 
krizės nukentėjusioms šeimos 

verslo įmonėms metama 
gelbėjimo virvė 

Troodo kalnai, aukščiausios Kipro viršukalnės, 
laiko apglėbusios mažą Agroso kaimą 
natūraliame amfiteatre, apsuptame vynuogių 

ir rausvomis rožėmis apaugusių terasų. Bet ir kalnai 
negalėjo apsaugoti 1 000 kaimo gyventojų nuo 
salą ištikusios finansų krizės.

2011–2013 m. krizė sudavė smulkiajam verslui ypač 
stiprų smūgį. Nuo tada Europos investicijų bankas 
nuolat didino skolinimo apimtį Kipre. Parama buvo 
teikiama ir mažųjų įmonių savininkams Agrose. „Jei 
nebūtume gavę šių paskolų, būtų buvę labai sunku,“ 
– pasakoja Georgia Kafkalia, kaime vadovaujanti  
rūkytos mėsos gaminių įmonei, kurioje dirba jos  
tėvai ir sesuo.

EIB paskolos Kiprui dažniausiai skirstomos per 
vietos bankus ir kredito unijas, dirbančius su tokiais 
smulkiaisiais gamintojais kaip Kafkalios. Paskolos 



mažosioms įmonėms padėjo EIB paramą Kiprui 
padidinti iki 15 % jo BVP. „Vietos bankų nustatytos 
didelės palūkanos mažosioms įmonėms buvo didelė 
problema,“ – pasakoja Nicos Yiambides, EIB paskolų 
Kiprui vadybininkas. – Dabar galime teikti paskolas 
įmonėms už mažesnes palūkanas ir per ilgesnį 
išpirkimo laiką – tai turi labai teigiamą poveikį.“

Kipro MVĮ naudojasi 
geresnėmis sąlygomis
Bet kokios ekonomikos sveikatai svarbiausios yra 
mažosios įmonės. Dar svarbiau, kad joms sektųsi 
mažame kaimelyje kaip Agrosas, tačiau kai reikia 
verslą plėsti ar atnaujinti įrangą, gauti lėšų labai 
sudėtinga. Kafkalių šeimai reikėjo 80 000 EUR, kad 
galėtų įsigyti naujų mašinų dešrų rūkymo patalpai 
ir programinės bei techninės įrangos apskaitai 
ir sąskaitoms tvarkyti. „Nors per 40 darbo metų 
nusistovėjo geri santykiai su klientais, norint tęsti 
gamybą būtina investuoti,“ – tvirtina Georgia 
Kafkalia.

Net tos įmonės, kurios finansų krizės metais klestėjo, 
patyrė nuostolių dėl didelių palūkanų, kurios buvo 
nustatytos vėliau. Costas Tsiakkas kartu su žmona 
įkūrė savo vynuogyną prieš 28 metus; dabar čia 
dirba 11 žmonių. Po finansų krizės jo pardavimai 
didėjo. Bet kai prireikė pinigų kai kurioms terasoms 
ir drėkinimo sistemoms atnaujinti, vietos bankai 
pareikalavo 9 % palūkanų.
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Niki Agathocleous 
gamina tradicinius 
Kipro saldumynus savo 
fabrikėlyje Agrose



vietos. Esu įsitikinęs, kad reikia saugoti jų gyvenimo 
būdą.“

Salos tradicijos
Kipro tradicijas dažnai saugo būtent mažosios 
įmonės. Agrose Niki Agathocleous neleidžia užgesti 
tradicinių desertų, vadinamų saldumynais šaukšte, 
gamybai. Jie ruošiami su vyšniomis, arbūzais, 
svarainiais, riešutais ar rožėmis ir patiekiami su tiršta 
stipria kava. Nikės įmonėje tradiciniais metodais 
verdami vaisiai – kasmet išverdama apie 200 tonų – 
ir kuriami sirupai, paskaninami vanile, cinamonu ar 
gvazdikėliais. Įmonėje dirba 25 žmonės, daugiausia 
moterys. Saldumynai parduodami daugiausia Kipre, 
metinė apyvarta – 1 mln. EUR.

N. Agathocleous paėmė iš Troodo kooperatinės 
draugijos 20 000 EUR paskolą naujai įrangai įsigyti 
ir kai kuriems pastatams remontuoti. „Tikrai labai 
svarbu investuoti ir eiti pirmyn, – sako moteris, 
tvarkanti verslo reikalus kartu su vyru ir dviem 
sūnumis. „Finansų krizė buvo sunkus metas. Bet jei 
turi kur dirbti, gyvenimas grąžins tai, ko reikia.“

C. Tsiakkas kreipėsi į Troodo kooperatinę bendrovę ir 
gavo 100 000 EUR paskolą iš Nikosijos kooperatinio 
centrinio banko. Kooperatinio banko paskolą savo 
ruožtu finansavo EIB. Palūkanų norma – 2,6 %. 
„Ši paskola atvėrė man akis – pasirodo, gali būti ir 
mažesnė palūkanų norma, – kalba C. Tsiakkas. – 
Didelės palūkanos visada buvo mūsų problema.“ 

Vietos ekonomikai labai svarbu, kad C. Tsiakkas 
klestėtų, nes norėdamas pagaminti 160 000 butelių 
vyno per metus, jis superka didžiąją dalį vynuogių 
iš kaimyninių vynuogynų. Tai svarbu ir jo šeimos 
ateičiai. Du sūnūs studijuoja vynininkystę ir žemės 
ūkį. C. Tsiakkas tikisi, kad ir kiti du paseks brolių 
pavyzdžiu ir imsis šeimos verslo.

Kooperatinis centrinis bankas yra EIB tarpininkas, 
veikiantis visų Kipro kooperatinių bankų vardu, kai 
paskolų dydis yra nuo 10 000 iki 100 000 EUR. Visi  
18 vietos kooperatyvų Kipre išduoda paskolas MVĮ, 
kurių pirminis šaltinis – EIB. „Šių paskolų poveikis 
labai didelis, – sako dr. Kostantinos Vrachimis, 
Kooperatinio centrinio banko mažmeninių produktų 
plėtros skyriaus vadovas. – Agrosas –nuošalus 
kaimas. Ten esančiose šeimyninėse įmonėse 
įdarbinami vietiniai žmonės, be to, nuo jų priklauso 
ir kitos verslo įmonės, nes jie joms tiekia, pvz., mėsą 
ar vaisius.“

Vrachimis užaugo kaime, todėl jaučia ryšį su 
mažosiomis Agroso įmonėmis: „Man artimos šios 
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Costas Tsiakkas savo 
vyno rūsyje kalvose 

netoli Agroso



22 Veiklos ataskaita 2016

Finansuodamas vėžio 
gydymo ir 
skaitmeninių 
technologijų tyrimus 
Prancūzijos mokslinių 
tyrimų įmones 
finansuojantis fondas 
perkelia mokslinius 
tyrimus „nuo 
laboratorinių stalų“

Iš Paryžiaus universitetų į rinką

A ngelita Rebollo yra humoro jausmą turinti is-
panė, kurios el. pašto profilyje yra įrašas „Jei 
gyvenimas tau įbruka citriną, atsinešk tekilos 

ir druskos“. Taip pat ji turi mokslininkės protą, kurį 
naudoja kovai su vėžio ląstelėmis.

Savo laboratorijoje Université Pierre et Marie Curie 
istorinėje Pitié-Salpêtrière ligoninėje ant Senos 
kranto Paryžiaus centre Rebollo sukūrė metodą, kaip 
užblokuoti kai kurias specifines baltymų funkcijas, 
kurios sveiką ląstelę paverčia vėžine ląstele. 
Toks gydymas gali padėti įvairiausiomis ligomis 
sergantiems žmonėms, nors pradiniai rezultatai 
rodo, kad pirmiausia šis metodas bus taikomas 

Esame vieni iš pirmųjų, todėl visi mus 
stebi, kad įsitikintų, ar verta sekti 

mūsų pavyzdžiu.
Philippe’as Tramoy’us, Quadrivium 1 partneris

Angelita Rebollo  
laboratorijoje  
Paryžiuje



232016 Veiklos ataskaita

Didelė pagalba 
MAŽOSIOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS

gydant kiaušidžių ir kai kuriuos itin sunkius krūties 
vėžio atvejus. Gydymas chemoterapija sukelia įvairų 
šalutinį poveikį, nes kartu su vėžinėmis ląstelėmis 
sunaikinama ir daug gerųjų ląstelių; taikant Rebollo 
terapiją sunaikinamos tik vėžinės ląstelės.

Šios rūšies tyrimus mokslininkė pradėjo prieš 17 metų 
Madride, vėliau kartu su keliais kitais mokslininkais, 
dirbančiais prestižiniuose Prancūzijos mokslinių 
tyrimų institutuose, įsteigė savo įmonę PEP-Therapy. 
Įmonė pavadinta pagal Rebollo tiriamas molekules 
– tai yra į ląsteles įsiskverbiantys interferenciniai 
peptidai. Įmonės vaidmuo – šį įspūdingą mokslinių 
tyrimų rezultatą paversti vaistais, kurie gelbėtų 
žmonių gyvybę. „Įmonę kūrėme tam, kad mokslinių 
tyrimų rezultatai iš laboratorijos patektų į ligoninę, 
– sako A. Rebollo. – Tikslas – sukurti molekulę, kuri 
padėtų daugybei žmonių.“

Pirmasis mokslinių tyrimų 
įmonių fondas Prancūzijoje

PEP-Therapy gavo 1 mln. EUR paramą iš Quadrivium 1, 
pirmojo Prancūzijos investicinio fondo, teikiančio 
finansinę paramą gyvybės mokslų ir skaitmeninių 
technologijų projektams, kuriuos pradėjo ar 
kurie yra susiję su grupe Prancūzijos akademinių 
tyrimų įstaigų. Tokį modelį pirmieji pradėjo taikyti 
JAV universitetai, įkūrę dideles bendroves, pvz., 
Genentech ir Lycos. Universitetai linkę patys vystyti 
produktą iki galo ir daugiau uždirbti, o ne parduoti 
tyrimų licenciją didelei bendrovei, kuri tyrimą tęstų. 
Be to, dalyvavimas tokių mokslinių tyrimų įmonių 
nuosavame kapitale skatina tyrėjus ir toliau dirbti 
mokslinį darbą, užuot ieškojus geriau apmokamo 
darbo privačiajame sektoriuje. Europoje mokslinių 

tyrimų įmonių yra JK, kur EIB finansavo Imperial 
College mokslinių tyrimų įmonę.

Bet to dar nebuvo Prancūzijoje. Vadovaujama  
komandos iš Seventure Partners ir finansuojama  
kelių investuotojų, įskaitant Bpifrance, bendrovė  
Quadrivium, Caisse des Dépôts patronuojamoji įmo-
nė, balandžio mėn. gavo 20 mln. EUR injekciją iš  
Europos investicijų fondo (EIF), kuris yra EIB gru-
pės specializuotasis padalinys, teikiantis rizikos fi-
nansavimą MVĮ. EIF investicija, užtikrinta Investi-
cijų plano Europai ES biudžeto garantija, fondui 
Quadrivium 1 pritraukė papildomų lėšų, o visa investici-
jos vertė buvo 56 mln. EUR. „Pradėti taikyti šią koncep-
ciją Prancūzijoje buvo tikras iššūkis, – sako Philippe’as 
Tramoy’us, Quadrivium partneris, valdantis gyvybės 
mokslų portfelį. – Esame vieni iš pirmųjų, todėl visi mus  
stebi, kad įsitikintų, ar verta sekti mūsų pavyzdžiu.“

Mokslinių tyrimų įmonių 
kultūros pamokos

Prieš įkurdamas Quadrivium 1, P. Tramoy’us dau-
giausia sudarinėjo sandorius su JAV bendrovė-
mis ir įmonėmis kitose Europos šalyse. Iš pradžių jis  
nebuvo tikras, kad mokslinių tyrimų įmonės  
Prancūzijoje pasiteisins. „Iš tikrųjų tai – nusitei-
kimo ar kultūros klausimas. Anglosaksiškajame  
pasaulyje vertinant bendrovę žiūrima į būsimas paja-
mas. Prancūzijoje paprastai atsižvelgiama į praėjusių  
trejų metų rezultatus, – aiškina jis. – Tai kaip vandens 
vertinimas pagal jo paviršių, nepasižiūrint, kas yra 
giliau.“

P. Tramoy’aus manymu, jeigu Quadrivium investicija 
pasiteisins, šis požiūris pasikeis. Kol kas fondas 
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investavo į 10 įmonių. Kiekviena pradėjo veiklą 
vienoje ar keliose iš 12 mokslinių tyrimų įstaigų, 
bendradarbiaujančių su Quadrivium 1 – pradedant 
Université Paris IV (Sorbonne) ir baigiant Institut Curie 
ir Paryžiaus ESPCI.

Quadrivium 1 numato investuoti tik į 16–20 įmo-
nių, bet Tramoy’us planuoja įsteigti ir antrą fondą.  
Quadrivium 1 nusiteikęs remti ir kitus savo finan-
suojamų įmonių plėtros etapus. Tai svarbu gyvybės 
moksluose, pavyzdžiui, ten, kur reikia daug metų, kol 
produktas, Angelitos Rebollo žodžiais tariant, nuo  
laboratorijos stalo patenka į ligoninę.

PEP-Therapy šiuo metu pradeda tyrimus, kurie  
patvirtintų, kad jų komponentas nepavojingas. 
A. Rebollo ir jos kolegų produktas dar netaps vi-
siems prieinamu vaistu gal aštuonerius metus, 

nors jis bus naudojamas ligoninėse klinikiniuose 
tyrimuose.

„Tai ilgas kelias, – sako Antoine’as Prestat, MBA 
laipsnį turintis biologas, kuris yra ir vienas iš PEP-
Therapy kūrėjų ir jos generalinis direktorius. – Labai 
svarbu turėti tokį fondą kaip Quadrivium, kuris 
supranta visą procesą.“

Mokslinių tyrimų ekonomiką supranta ir Angelita 
Rebollo. Šiaip ar taip, ji išvyko iš Madrido, nes 
Ispanijoje lėšų moksliniams tyrimams buvo mažai. 
Ir Paryžiuje apsistojo tik po to, kai pabandė dirbti 
Vokietijoje ir Belgijoje. „Quadrivium investicija 
padeda padengti vystymo etapų išlaidas, – sako  
A. Rebollo. – Mums reikėjo lėšų tai molekulei aptikti 
– molekulei, kuri galbūt gelbės gyvybes.“ Tokiam 
tikslui negaila jokių pinigų.
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Kai paskola padeda perdirbti žuvį
Duok žmogui žuvį ir jis bus sotus vieną dieną. Duok jam daugeliui naudos 

gavėjų per tarpininkus paskirstomą paskolą ir jis maitins kitus visą 
gyvenimą.

PP Orahovica yra žemės ūkio bendrovė rytų Kroatijoje, auginanti riešutus, 
gaminanti rislingą, veisianti karpius ir auginanti karves. Gyvas žuvis 
iš savo 1 000 ha tvenkinio bendrovė veždavo parduoti specialiuose 

sunkvežimiuose. „Atvežame 10 tonų žuvų, o kartu ir 10 tonų vandens. 
Pristatę žuvį, netenkame 10 tonų gėlo vandens,“ – pasakoja Marko Rašićius, 

stebėtojų tarybos pirmininkas. Vežioti tonas tvenkinio vandens kainuoja, 
ir ekonomine, ir aplinkos apsaugos prasme. Todėl PP Orahovica išplėtė 

žuvų auginimo tvenkinius iki 4 500 hektarų ir pastatė žuvies perdirbimo 
cechą, kad nereikėtų žuvų vežioti gyvų. „Dabar pristatome žuvies filė, šaldytą žuvį ir įvairius 

kitokius žuvies gaminius – taigi kuriame žuvies pridėtinę vertę,“ – sako M. Rašićius. Bendrovė, 
kurioje dirba 1 262 žmonės, gavo 1,4 mln. EUR subsidiją iš ES pasirengimo narystei pagalbos 

priemonės kaimo plėtrai ir 4,4 mln. EUR paskolą iš HBOR – Kroatijos valstybinio banko, EIB 
tarpininko. 2016 m. Bankas pasirašė sutartį su HBOR dėl 150 mln. EUR paskolos perdavimo. 
Šią paskolą HBOR paskirstys vidutinės kapitalizacijos įmonėms – kaip PP Orahovica. Marko 

Rašićiaus teigimu, tai buvo labai patrauklus pasiūlymas – mažos palūkanos ir ilgas grąžinimo 
laikotarpis. Iš viso EIB suteikė HBOR daugiau kaip 2 mlrd. EUR, kurie paskirstyti MVĮ ir 

vidutinės kapitalizacijos įmonėms, viešojo sektoriaus pramonės, turizmo projektams ir 
nedidelės bei vidutinės vertės infrastruktūros programoms remti.

Pirmieji žingsniai su vaikiškais bateliais
Vaikiškų batų asortimentas pastaraisiais metais labai išaugo, 

pasipildęs saugiais, natūralių medžiagų gaminiais. Kad šis 
asortimentas pasiektų Brno miestą Čekijoje, Lucie Prokešová 

per Komercní banka gavo paskolą su ES garantija. Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos paskolų garantijų 

priemonės sutartį su Komercní užtikrina EIF valdoma 
Investicijų plano Europai paskolų dalis, skirta MVĮ.

Lucie savo parduotuvę Neobuto atidarė 2016 m. pradžioje. 
Įsigyti naujų vaikiškos avalynės modelių, kokių anksčiau 

Čekijos rinkoje nebuvo, klientai atvažiuoja net iš Slovakijos 
ir Austrijos. Be to, Neobuto dirba su vaikų ortopedais ir plečia 

batų pasiūlą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, pvz., 
sergantiems plokščiapėdyste. 2017 m. L. Prokešová ketina 

atidaryti parduotuvės filialą Prahoje.

PP Orahovica 
žuvininkystės 
ūkis rytų 
Kroatijoje
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INFRASTRUKTŪRA

infrastruktūrai

mlrdEU
R19,7

 bendros elektros gamybos galios 5 600 MW

 86 % elektros pagaminta iš atsinaujinačiųjų energijos išteklių

 nutiesta arba atnaujinta 41 000 km elektros linijų

 įrengta 45 mln. išmaniųjų skaitiklių

 4 mln. namų ūkių gavo elektros energiją

  13 mln. ES gyventojų naudojasi atnaujinta miestų infrastruktūra ir paslaugomis

  55 mln. ES gyventojų naudojasi bendrai finansuojamų programų lėšomis 
atnaujinta infrastruktūra

 papildomai pervežta 980 mln. keleivių EIB finansuotomis transporto priemonėmis

 10 mln. žmonių naudojasi geresnėmis sveikatos paslaugomis

  120 000 šeimų apsigyveno naujuose ar renovuotuose socialiniuose butuose ar 
namuose už prieinamą kainą

 25 mln. žmonių tiekiamas saugus geriamasis vanduo

 20 mln. žmonių turi geresnes sanitarines sąlygas

 1,7 mln. žmonių sumažėjo potvynių rizika
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Vincenzas D’Aprile, miestų 
inžinierius, renovuojantis 
Bolonijos istorines galerijas

Vienas miestas, daug 
poreikių, viena paskola

Viena EIB paskola Bolonijoje remiama 
daugybė projektų – nuo mokyklų 
renovacijos iki dviračių takų tiesimo ir 
priemonių, skirtų apsisaugoti nuo žemės 
drebėjimų žalos. Ši paskola yra puikus 
tvaraus vystymosi, apie kurį kalbama 
2016 m. pradėtoje įgyvendinti ES miestų 
darbotvarkėje, pavyzdys.

M oksleiviai pietų Bolonijoje gali nebevažinėti 
į perpildytas klases į kitą miesto gyvenamąjį 
rajoną. 2016 m. pabaigoje baigta statyti Via 

Lombardia mokykla, kurioje netoli namų ir gerokai 
mažesnėse negu anksčiau klasėse mokosi 225 vaikai. 
Be to, mokykla:
•  pastatyta naudojant surenkamąsias konstrukcijas – 

tai labai paspartino statybas;
•  turi A+ energijos taupymo sistemą – šildoma saulės 

energija ir pasižymi gera izoliacija;
•  atspari žemės drebėjimams (2012 m. žemės drebė-

jimo epicentras buvo vos už 36 km nuo Bolonijos;  
regione žuvo 27 žmonės).

„Vaikų mokymosi aplinka bus geresnė, tad pagerės 
ir jų mokymosi rezultatai, – sako Marika Milani, 
Bolonijos miesto atnaujinimo departamento vadovė. 
– Jiems nereikės keliauti į mokyklą didelius atstumus. 
Nereikės grūstis klasėje. Labai tuo didžiuojamės.“

M. Milani turi daug projektų, kuriais gali didžiuotis. 
Gavusi 50 mln. EUR EIB paskolą, Bolonija pradeda 
vykdyti gana daug įvairių projektų. Visos 160 mln. 
EUR programos esmė – miesto siekis tapti geresne 
gyventi, patrauklesne verslui, gražesne svečiams, o 
kartu ir atsparesne žemės drebėjimams ir klimato 
keliamai rizikai vieta.
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Nauja Bolonijos mokykla, 
kurios statyba finansuota EIB 
bendrąja paskola

Mes neturėjome tiek pinigų, 
kiek reikia viskam padaryti 

mūsų gražiajame mieste. EIB 
paskolos tikrai reikėjo.

Marika Milani, Bolonijos miesto 
atnaujinimo departamento vadovė

„Mes neturėjome tiek pinigų, kiek reikia viskam 
padaryti mūsų gražiajame mieste. EIB paskolos tikrai 
reikėjo,“ – sako M. Milani.

Tokia EIB paskola, pavadinta bendrąja paskola, nes 
lėšos naudojamos daugiau negu vienam projektui, 
yra svarbi priemonė vietos savivaldybėms, 
norinčioms kurti tvaresnes bendruomenes. Geresnis 
vietinių ir regioninių savivaldybių finansavimas 
ES miestų darbotvarkėje, kuri oficialiai paskelbta  
2016 m. gegužės mėn. Amsterdame, yra svarbiausias 
dalykas. Bolonijoje EIB paskola naudojama:

• keleto savivaldybei priklausančių pastatų renovaci-
jai, keliams, viešosioms erdvėms ir skverams tvarkyti;

•  miesto istorinį centrą juosiančiam dviračių takui 
užbaigti;

•  daliai garsiųjų Bolonijos viduramžių kelio galerijų, 
vedančių link Šv. Luko bažnyčios aukštai virš mies-
to, restauruoti.

Galerijos pristatytos įtraukti į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą. „Jos yra pagrindinis Bolonijos 
simbolis, labiausiai įsirėžiantis į lankytojų atmintį, 
– pasakoja M. Milani. – Bet mums nereikia skirti 
daugybės darbo ir laiko, kad sudarytume atskirą 
sandorį dėl jų restauravimo. Visi šie skirtingi 
projektai sujungti į vieną sandorį su labai geromis 
EIB palūkanomis.“



Didžiausi pasaulyje šliuzai – 
europietiška technologija
Didžiuliai laivai per penkias valandas įplaukdavo į Šel-
dės upę potvynio nešami ir laukdavo eilės kroviniams 
iškrauti. Netrukus jie plauks į Kalo šliuzą, atveriantį ke-
lią iki Vaslando dokų krantinės. „Šliuzas būdavo pilnu-
tėlis, – pasakoja Freddis Aertsas, Flandrijos judumo ir 
viešųjų darbų ministerijos Prieigos prie jūros skyriaus 
vadovas. – Taigi transporto kamščių susidarydavo ir 
pas mus.“

2016 m. F. Aertsas suteikė krovininiams laivams 
galimybę paspartinti eismą. Birželio mėn. Antverpeno 
uostas atidarė didžiausią pasaulyje šliuzą. Kieldrechte 
laivyba išaugo tris kartus, nes Vaslando dokus 
kairiajame Šeldės krante naudojantiems laivams buvo 
atidarytas antras kelias į uostą. „Dabar galime priimti 
net pačius didžiausius laivus, – sako F. Aertsas. – Tai 
bus tikrai didelis postūmis ekonomikai.“

Šį didžiausių šliuzų atidarymu įsimintiną mėnesį 
atidaryta ir trečioji didžiųjų (mega) šliuzų linija 
Panamos kanale. Ir Antverpeno, ir Panamos uostų 
plėtrą finansavo EIB, į Kieldrechto šliuzą investavęs 
160,5 mln. EUR. Panamos kanalo plėtrai, kainavusiai 
daugiau kaip 5 mlrd. USD, EIB suteikė 500 mln. USD.

Neišnaudoti doko pajėgumai
Šeldės upės dešiniajame krante Antverpenas turi šešis 
šliuzus, įskaitant didįjį Berendrechto šliuzą, atidarytą 
1989 m. Dėl tokios infrastruktūros jis yra antras pagal 
dydį Europos uostas (po Roterdamo).

Aštuntajame dvidešimtojo amžiaus dešimtmetyje 
buvo planuojama kairiajame krante pastatyti Vaslando 
dokus, kurie būtų galėję priimti net šiandienos mastais 
didžiausius laivus, kurių grimzlė apie 16 m. Problema 
ta, kad 30-ies metų Kalo šliuzas buvo vienintelis 
kelias iki Vaslando, be to, per mažas. Ši problema 

trukdė Antverpenui augti. Tai buvo ir strateginė 
Europos problema. Numatoma, kad krovos apimtis iki  
2050 m. padvigubės. Uostai turi neatsilikti. „Kieldrechto 
šliuzas atveria uosto galimybių vartus, – sako Ingė 
Vermeersch, EIB inžinierė, dirbusi su naujojo šliuzo 
projektu. – Šliuzas padės Antverpenui stiprinti savo 
padėtį Europoje.“ Vien Antverpeno dokuose jau 
dirba 62 500 žmonių. Belgijos nacionalinio banko 
duomenimis, uostas sukuria 4 % šalies BVP.

Su rožiniu šalmu
Kitoje Atlanto pusėje naujojo Panamos šliuzo 
atidarymo proga Ilya Espino de Marotta simboliškai dė-
vėjo rožinį šalmą. Tai jos atsakas tiems, kurie manė, kad 
Panamos kanalo bendrovėje vyriausiąja inžiniere ne-
gali būti moteris. „Kadangi esu moteris, kai kurie vyrai 
abejojo mano paskyrimu, bet aš nekreipiu dėmesio, – 
sako I. De Marotta. – Nešioju rožinį šalmą – tai mano 
pareiškimas, kad tokį darbą gali dirbti ir moteris.“ Ir nors 
šio milžiniško projekto metu jos vyras ir sūnus buvo gy-
domi nuo vėžio, savo darbą ji padarė.
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Ilya de Marotta prie 
Panamos kanalo šliuzų

Atveriamas kelias prekybai
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ES miestų darbotvarkės 
priemonių rinkinys

Belgija ir Prancūzija

46 mln. EUR skirta akcijoms 
įsigyti fonde, kuriame 
naudojami inovatyvūs metodai 
užterštoms urbanistinėms 
dykroms išvalyti (žr. pasakojimą 
apie Ginkgo fondus 34 psl.).

Lisabona, Portugalija

250 mln. EUR skirta kanali-
zacijos infrastruktūrai gerinti 
siekiant mažinti potvynių 
daromą žalą, taip pat kitokiai 
infrastruktūrai, pvz., socialiniam 
būstui (žr. pasakojimą 37 psl.).

Helsinkis, Suomija

180 mln. EUR skirta tramvajų 
pakeitimui, tramvajų paslaugų 
plėtrai ir tinklo atnaujinimui, 
kad teikiamos paslaugos būtų 
patikimesnės ir geresnės 
kokybės.

12 JK miestų, tarp jų 
Londonas, Mančesteris, 
Liverpulis ir Glazgas

25 mln. EUR skirta įmonei 
Hyperoptic, įrengiančiai 
plačiajuostį tinklą itin 
aukštuose pastatuose.

Pula, Kroatija

40 mln. EUR skirta Pulos 
ligoninės, vienintelės 
viešosios ligoninės Istrijoje, 
rekonstrukcijai, plėtrai 
ir pasenusios įrangos 
atnaujinimui.

Belgija

200 mln. EUR paskirstyta per 
Belfius banką visoje Belgijoje 
klimato politikai ir žiedinei 
ekonomikai remti. 

TVARŪS ŽEMĖS NAUDOJIMO IR 
GAMTOS APSAUGOS SPRENDIMAI

PRISITAIKYMAS PRIE 
KLIMATO KAITOS

JUDUMAS MIESTE

SKAITMENINĖ PERTVARKA

SKURDAS MIESTUOSE

ŽIEDINĖ EKONOMIKA
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Aukštutinė Silezija, Lenkija

329 mln. EUR skirta 10-ies 
buvusių kalnakasybos ir plieno 
pramonės miestų atkūrimui.

Paryžius, Prancūzija

1 mlrd. EUR skirta Grand Paris 
Express, automatizuoto metro 
tinklo, pirmosios dalies statybai. Kai 
ji bus baigta, ši 33 km dalis sujungs 
22 savivaldybes Paryžiaus pietinėje 
dalyje ir aptarnaus daugiau kaip 
milijoną gyventojų. Kaip alternatyva 
automobilių eismui šis tinklas 
sumažins oro taršą.

Šiaurės Reinas-Vestfalija, 
Vokietija

100 mln. EUR skirta prieglobsčio 
prašytojų priėmimo centrams.

Šiaurės Airija, JK 

166 mln. EUR skirta senųjų 
namų pertvarkymui ir naujų 
energiją tausojančių socialinių 
būstų statybai.

Liuksemburgas

2 mln. EUR pagal Europos 
pagalbos vietinei energetikai 
programą skirta techninei pagalbai 
siekiant padėti įsisavinti 45 mln. 
EUR investicijų iš Europos energijos 
vartojimo efektyvumo fondo, 
visoje ES finansuojančio nedidelius 
energijos vartojimo efektyvumui 
didinti skirtus projektus.

Badenas-Viurtenbergas, 
Vokietija

825 mln. EUR skirta traukinių 
ilgalaikei nuomai finansuoti, 
kad jais galėtų naudotis 
daugiau ir mažesnių 
geležinkelių operatorių, didinti 
konkurenciją ir tokiu būdu 
mažinti viešojo transporto 
sąnaudas.

DARBO VIETŲ KŪRIMAS IR ĮGŪDŽIŲ 
UGDYMAS VIETOS EKONOMIKOJE

ORO KOKYBĖ

MIGRANTŲ IR 
PABĖGĖLIŲ ĮTRAUKTIS BŪSTAS

ENERGETIKOS PERTVARKA
INOVATYVŪS IR ATSAKINGI 

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Daugiau kaip 70 % europiečių gyvena miestų teritorijose, o rajonų 
ar vietos savivaldybėms tenka 55 % viešųjų investicijų. EIB didina 
paskolų miestų projektams apimtį, pagal Investicijų planą Europai 
prisiimdamas didesnę riziką. 2016 m. ES užbaigė savo Miestų 
darbotvarkę, kurioje yra visas skyrius apie EIB vaidmenį ją 
įgyvendinant.
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I. Darchiašvilis, kuris tuo metu vadovavo Gruzijos 
savivaldybių plėtros fondui, kartu su kitais Tbilisio 
savivaldybės ir kitų valstybės įstaigų pareigūnais 
ėmėsi organizuoti pagalbą nukentėjusiesiems nuo 
stichijos. „Mūsų pirmutinis tikslas buvo užtikrinti 
žmonių saugumą, – prisimena 35-erių metų vyras, šiuo 
metu dirbantis regioninės plėtros ir infrastruktūros 
viceministru. – Po to visi susitelkėme į atstatymą. Tuo 
pačiu metu ieškojome papildomų finansinių išteklių.“

Kilimas iš purvo nuošliaužų
Tarp greičiausiai sureagavusiųjų buvo EIB, 
pastaruosius kelerius metus nuolat didinęs investicijas 
Gruzijoje. Kai žinia apie stichinę nelaimę pasiekė 
Banko pareigūnus Liuksemburge, Viešojo sektoriaus 
skyriaus komandos paskolų vadybininkas, dirbęs su 
Gruzijos projektais, buvo bebaigiąs rengti dar vieną 
sandorį šalies savivaldybių infrastruktūrai atnaujinti. 
Komanda greitai sukūrė antrą finansavimo liniją, kuria 
buvo galima naudotis stichinės nelaimės padariniams 
likviduoti. Kitą savaitę Banko pareigūnai nuskrido 
į Tbilisį aptarti sandorio detalių. Jie rado potvynio 

Gruzija atsistato ir kuria 
infrastruktūrą, pagerinsiančią 
prekybą
Vėlyvą 2015 m. vakarą lyjant lietui Ilja Darchiašvilis 
važiavo centrinėmis Tbilisio gatvėmis. Chabua Amire-
jibio greitkelyje artėdamas prie vieno iš tiltų per Verės 
upę, vieną iš didžiausios miesto upės Mtkvari intakų, 
jis pateko į spūstį. I. Darchiašvilis pasuko savo tojo-
tą link kitos sankryžos, kur automobiliai nesigrūdo, ir  
grįžo namo miegoti. „Tiesiog smarkiai lijo ir buvo 
transporto kamštis. Neturėjau nė mažiausios nuojau-
tos, kad kas nors gali atsitikti,“ – prisimena jis.

Ir tada tai atsitiko.

Kol I. Darchiašvilis miegojo, milijono kubinių metrų 
purvo nuošliauža dviejose vietose užtvenkė Verės upę. 
Upė išsiliejo iš krantų ir užtvindė visą Gruzijos sostinės 
centrą. 19 žmonių žuvo, o 22 000 iš 1,1 mln. Tbilisio gy-
ventojų liko be elektros. Gatvėmis klajojo iš zoologijos 
sodo pabėgę hipopotamai ir jaguarai. Vieną žmogų ti-
gras sudraskė negyvai.

Pagalba naujam partneriui 
kilus potvyniui 
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ES bankas teikia paskolas 
Ukrainai su Europos garantija

2014 m. EIB pradėjo įgyvendinti savo 
specialųjį planą Ukrainai, kurio tikslas 

buvo iki 2016 m. pabaigos suteikti  
3 mlrd. EUR infrastruktūros, privačiojo 
sektoriaus plėtros ir klimato politikos 
projektams finansuoti. Tai atitiko ES ir 
Ukrainos asociacijos sutartį. Gruodžio 

mėn. Bankas įvykdė šį įsipareigojimą. EIB 
paskolos yra Europos Sąjungos Ukrainai 

skirtos 11 mlrd. EUR paramos dalis. 
Projektais siekiama pasiekti apčiuopiamų 

rezultatų paprastiems žmonėms. 
Pavyzdžiui, 120 mln. EUR paskola skirta 

energijos vartojimo efektyvumui didinti 
Ukrainos universitetuose. Ji padės 

mažinti pastatų poveikį aplinkai, gerinti 
gyvenamųjų patalpų kokybę ir mažinti 

sąnaudas. Kitas pavyzdys – 200 mln. 
EUR EIB paskola viešajam transportui 
modernizuoti beveik 20-yje Ukrainos 

savivaldybių, t. y. naujiems autobusams, 
tramvajams, metro traukinių vagonams 

ir troleibusams, kurie prisidės prie 
svarbiausio tikslo – pereiti nuo varomo 

kuru prie elektrinio transporto. Projektas 
turėtų atsipirkti dėl sutaupytos energijos, 

geresnės klientų gyvenimo kokybės ir 
teigiamo poveikio aplinkai.

ir nuošliaužų subjaurotą miestą. „Buvo sugriuvę tiltai ir keliai, – 
prisimena Georgia Koutsiana, paskolų vadybininkė, atsakinga už 
EIB viešojo sektoriaus operacijas Gruzijoje. – Įprastas gyvenimas iš 
tikrųjų buvo sutrikęs.“

2016 m. vasario mėn. skirta 100 mln. EUR paskola , padalyta į dvi 
dalis:
• 50 mln. EUR potvynio padariniams likviduoti;
•  50 mln. EUR savivaldybių ir turizmo infrastruktūrai vystyti.

Dauguma EIB paskolų padengia ne daugiau kaip pusę projekto 
kainos. Taip yra todėl, kad Bankas stengiasi skatinti prisijungti ir 
kitus investuotojus, į projektą įdėdamas savo pinigų ir tarsi uždė-
damas garantijos antspaudą. Gruzijai buvo pasiūlyta ekstremalių 
situacijų padarinių likvidavimo priemonė, pagal kurią EIB prisiėmė 
visą projekto kainą – tai buvo jo pagalba, ištikus stichinei nelaimei.

Gruzijai atsistatant EIB pagalba turėjo didžiulį poveikį 
paprastiems žmonėms. „Kiekvienas sostinės gyventojas patyrė 
tiesioginį šio potvynio poveikį, – teigia ministras I. Darchiašvilis. 
– EIB ekstremalių situacijų fondo lėšomis atstatyti keliai ir 
infrastruktūra. Be to, jos naudojamos mažinti rizikai, kad tokios 
nelaimės nepasikartotų ateityje.“

Bankas finansuoja ir pagrindinę Gruzijos rytų–vakarų greitkelio 
dalį nuo Azerbaidžano sienos rytuose iki Batumio, šalies uosto 
prie Juodosios jūros. „Greitkelis bus gyvybiškai svarbi naujojo 
Šilko kelio dalis,“ – sako EIB darbuotoja Koutsiana. 2016 m. 
pasirašyta 50 mln. EUR paskolos sutartis padės atnaujinti 
tiltus, tunelius ir laikančiąsias sienas šioje gyvybiškai svarbioje 
regioninės ir tarptautinės prekybos arterijoje.

Iš Tbilisio 
zoologijos sodo po 
potvynio pabėgęs 
hipopotamas

Kijevas naktį



aplinkos projektams
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KLIMATAS ir APLINKA 
visų ateičiai

Ginkgo vadovas Bruno 
Farberis Mont-Saint-Guibert 
statybvietėje 

Klimato politikai įgyvendinti Bankas skiria ne mažiau kaip 25 % visų paskolų visose 
viešosios politikos srityse

2016 m. klimato politikai įgyvendinti EIB skyrė 19,6 mlrd. EUR 

Tai 26,3 % viso finansavimo

 Energijos vartojimo efektyvumo projektams – 3,6 mlrd. EUR

 Atsinaujinančiajai energijai – 3,9 mlrd. EUR  
  Mažesnio anglies dvideginio kiekio ir klimatui nekenkiančio transporto 

projektams – 8 mlrd. EUR

 Moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms – 1,8 mlrd. EUR

  Miškų želdinimui, atliekų ir nuotekų tvarkymo ir kitiems sektoriams – 1,1 mlrd. EUR

 Prisitaikymui prie klimato kaitos – 1,2 mlrd. EUR

t.y. biologinės įvairovės, 
neužteršto oro, švaraus 
vandens, saugaus transporto, 
atsinaujinančiosios energijos 
ir energijos vartojimo 
efektyvumo projektams.

16,9mlrdEU
R
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KLIMATAS ir APLINKA 
visų ateičiai

Žaliasis atsakas į 
miestų plėtrą

Inovatyvus fondas imasi tvarkyti senuosius miestų pramoninius 
rajonus, kad jie taptų vieta, tinkama gyventi ir dirbti

B alandžio mėn. darbų rangovai, buldozerininkai 
ir ekskavatorininkai pradės 300 butų ir namų 
statybą XIX amžiaus popieriaus fabriko vietoje 

Mont-Saint-Guibert rajone į pietryčius nuo Briuselio. 
Gana greitai pastatai pradės kilti ir nebenaudojamos 
liejyklos vietoje Paryžiaus priemiestyje Choisy-le-Roi, 
po to Liono centre, vietoje buvusios Brandt skalbimo 
mašinų gamyklos.

Visus šiuos projektus sieja vienas dalykas – šios  
teritorijos ir toliau būtų buvusios urbanistinės 
dykros, jei inovatyvus investicijų fondas, naudo-
jantis moderniausius aplinkos valymo metodus 
toksinių medžiagų pėdsakų kenksmingumui šalin-
ti neveikiančių gamyklų teritorijose, nebūtų jų vėl 
parengęs eksploatacijai. Toks valymas labai svar-
bus Europos miestų ateičiai, kur 3,5 mln. buvu-
sių pramoninių teritorijų yra nenaudojamos. Tai 
gali būti ir alternatyva slenkančiai miestų plėtrai 
– miestams tereikia išvalyti ir sutvarkyti senuosius 
pramoninius rajonus, kad būtų saugu juose gy-
venti. „Dėl agresyvios miestų plėtros į užmiestį kas  
10 metų Prancūzija praranda vieno departamento  
dydžio teritoriją, – sako Brunas Farberis, deaktyvini-
mo fondo Ginkgo Advisor direktorius. – Sprendimas 
– statyti miestą ant buvusio miesto pamatų.“

Deaktyvinimo fondai

B. Farberio Ginkgo fondas pritraukė 80 mln. EUR  
septyniems deaktyvinimo projektams finansuoti  
Belgijoje ir Prancūzijoje. Visi sklypai turėtų būti pa-
rengti statyboms iki 2018 m. pabaigos. Į fondą įtrauk-
ta ir 15,6 mln. EUR investicija iš EIB. Ginkgo fondo 
sėkmė paskatino B. Farberį pradėti kaupti pinigus 
fondui Ginkgo II, kuris plėsis, kad apimtų ir JK, Liuk-
semburgą ir Ispaniją.

EIB investavimo specialistai mielai sutiko vėl dalyvauti 
fonde. Bet be Investicijų plano Europai ES biudžeto 
garantijos EIB nebūtų galėjęs investuoti į Ginkgo I tiek, 
kiek investavo. ESIF garantija buvo sukurta tam, kad 
inovatyvius projektus investicijos pasiektų greičiau. 
EIB ją naudoja investicijoms, kurias be jos gal valdytų 
kitaip. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad dabar galima 
investuoti didesnes sumas arba paspartinti procesą.

Ginkgo II tikrai atitinka Investicijų plano tikslus. 
Jamesas Ranaivosonas, EIB Klimato kaitos ir 
aplinkosaugos skyriaus konsultantas, vadovavęs 
sandoriams su Ginkgo, pripažįsta, kad Ginkgo I 
sandoris vyko sklandžiai. Dėl ES biudžeto garantijos 
EIB galėjo greitai investuoti ir į antrąjį fondą, be to, 
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skirti dar didesnę sumą. Vasario mėn. į Ginkgo II 
Bankas įnešė 30 mln. EUR. „Mes jau matome, kokie 
puikūs Ginkgo I rezultatai, – sako J. Ranaivosonas. 
– Labai svarbu, kad ir toliau nedelsdami remtume 
investicijas, kurias Ginkgo daro įsteigęs antrąjį fondą. 
ESIF dėka galime dirbti ypač sparčiai.“

Investicijų planas 
kaip kertinis akmuo

EIB dalyvavimas buvo pagrindinis veiksnys, įtikinęs 
investuotojus įdėti pinigų į pirmąjį Ginkgo fondą. Tas 
pats pasakytina ir apie Ginkgo II. „Reikia pabrėžti EIB 
vaidmenį, – įsitikinęs B. Faberis. – Kaip pagrindinis  
investuotojas, EIB savo dalyvavimu kitoms instituci-
joms rodo, kad buvo atliktas tikrai išsamus patikrini-
mas ir kad anksčiau fondas buvo gerai valdomas, net 
sudėtingoje ekonominėje aplinkoje.“

ES biudžeto garantija suteikė EIB galimybę kartu 
su Caisse des Dépôts (abu turi po ketvirtadalį 
Ginkgo II akcijų) į fondą investuoti didesnę sumą, o  
B. Farberis savo tikslą pritraukti 140 mln. EUR galėjo 
pasiekti greičiau, nes tokių svarbių investuotojų 
dalyvavimas paskatino prie projekto prisijungti ir 
kitus investuotojus.

Sprendimas dėl užterštumo
Per Ginkgo II B. Farberis planuoja bendradarbiauti su 
teritorijų vystytojais ir miestų planuotojais kitose šaly-
se. Maždaug 30 % naujojo fondo lėšų bus investuota 
ne Belgijoje ir Prancūzijoje, kur buvo naudojamos pir-
mojo Ginkgo fondo investicijos.

Europos ateičiai svarbu 
skatinti šią technologiją.

Martinas Bergas, 
EIB investicijų specialistas

Pramoninių teritorijų deaktyvinimu ir atkūrimu 
užsiima stebėtinai mažai įmonių. Dažniausiai 
užterštos medžiagos tiesiog iškasamos ir laidojamos 
kur nors kitur arba tiesiog paslepiamos po 
milžiniškomis betono plokštėmis. Nė vienas iš šių 
būdų nėra tinkamas sprendimas užterštumui šalinti. 
Ginkgo naudoja tvaresnį metodą, pagal kurį užteršta 
medžiaga deaktyvinama vietoje, kad teritoriją būtų 
galima naudoti naujam projektui.

Ginkgo II pasiūlys savo techninę patirtį kitose šalyse, 
pvz., JK, kur šiuo metu nėra kenksmingumo šalinimo 
fondų, kurie pritrauktų investicijų į šį sektorių. 
B. Farberis yra numatęs teritorijas Lidse, Bristolyje ir 
Glazge, taip pat buvusios plieno gamyklos teritoriją 
Liuksemburge ir projektus Barselonoje. „Europos 
ateičiai svarbu skatinti šią technologiją, – sako 
Martinas Bergas, EIB investicijų specialistas, rengęs 
Ginkgo sandorį. – ESIF mums sukuria sąlygas padaryti 
daugiau ir greičiau.“
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L isabonos gyventojų skaičius mažėja nuo  
1960 m. Žmonės palieka miestą ieškodami 
pigesnių namų priemiesčiuose ir apleidžia 

daugybę teritorijų su pasenusia infrastruktūra. 
Mieste gyvenančių žmonių skaičius nuo maždaug 
800 000 1960 m. sumažėjo iki 513 000 pastaruoju 
metu. Bet miesto meras Fernandas Medina turi 
viziją, kuri peržengia atskirų problemų sprendimą 
dalimis. Pasak jo, svarbiausia – keisti žmonių 
gyvenimo būdą mieste. Meras tiki, kad Lisaboną 
žmonės vėl rinksis gyventi ir dirbti, be to, ji bus 
patraukli ir miesto svečiams.

Ilgalaikiams infrastruktūros projektams, apie kuriuos 
mąstė F. Medina, reikėjo ir tinkamo finansavimo. 
Nuo finansų krizės Portugalijos bankai nebegalėjo 
finansuoti ilgalaikių infrastruktūros projektų. Ši rinkos 
spraga reiškė, kad EIB gali pasinaudoti ES biudžeto 
garantija ir savo lėšomis pagal Investicijų planą 
Europai, ir Lisabona tapo pirmuoju ES miestu, tiesiogiai 
pasinaudojusiu šio plano teikiamomis galimybėmis. 
Lisabonai buvo suteikta 250 mln. EUR paskola 30-ies 
metų laikotarpiui.

Kai kurios Lisabonos teritorijos, tarp jų ir istorinis 
miesto centras, nuolat niokojamos potvynių.  
2014 m. du dideli potvyniai, tarp kurių tebuvo vos 
kelių savaičių atokvėpis, aiškiai parodė, kad miestas 
turi prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių. 
Vykdant EIB finansuojamą projektą bus atnaujinta 
kanalizacijos sistema ir įrengti du nauji drenažo 

tuneliai. Ateityje smarkios liūtys, prie kurių Lisabona 
jau priprato, neturėtų sukelti rimtų potvynių.

Be to, EIB lėšomis bus finansuojamas esamų socialinių 
būstų remontas, naujų namų statyba – visuose juose 
bus įrengtos energijos vartojimo efektyvumą didinan-
čios priemonės klimato kaitos poveikiui švelninti. Pa-
skola bus naudojama įvairioms priemonėms ir miesto 
judumui skatinti, pažangiosioms miesto inovacijoms 
diegti; taip pat atsiras naujų aikščių, parkų, gaisrinių, 
kultūros objektų ir mokyklų.

Lisabona, patrauklesnė 
šeimoms ir verslui

Potvynių, gyventojų mažėjimo, 
pasenusios infrastruktūros 
problemų kamuojama 
Lisabona keičia miesto aplinką
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Kaip EIB patraukia privačius investuotojus 
prisidėti prie klimato kaitos projektų 
finansavimo kartu su viešaisiais fondais

V ėjo jėgainių parkas Langmarkene, Švedijoje, 
bus kitoks negu visi kiti. Ne dėl turbinų – jos 
pagamintos Danijos bendrovėje Vestas ir, kai 

bus sumontuotos, beveik nesiskirs nuo visų kitų. 
Inovatyvus yra šio 23 MW galingumo jėgainių parko 
finansavimo modelis.

Nuo 2014 m. EIB turi 40 mln. EUR vertės paketą įmonėje 
Mirova Eurofideme 3. 2016 m. kovo mėn., po to, kai 
šis Prancūzijos fondas investavo Langmarkene, prie 
šios investicijos taip pat prisidėjo EIB ir ją užtikrino 
Investicijų plano Europai ES biudžeto garantija. Bankas 
suteikė 16 mln. EUR tiesiogiai vėjo jėgainių parkui, 
taigi Mirova ir EIB kartu valdo 90 % jėgainių parko 
akcijų.  Tai rimtas žingsnis, nes paprastai EIB įmonių 
kapitale nedalyvauja. Pasidalydamas riziką EIB siekia 
pritraukti privačiojo sektoriaus lėšų projektams, kuriais 
įgyvendinama klimato politika, finansuoti. 

Dažniausiai tam naudojami trys būdai:

•  Jungtinės investicijos  kaip Langmarkeno atveju, 
sudarančios galimybę privačių fondų valdytojams 
vykdyti didesnius projektus, kurie jiems vieniems 
būtų neįkandami.

•  Sluoksniuotos rizikos  sandoriai, kuriuose didesnę 
rizikos dalį projekte prisiima viešieji fondai, 
todėl investicija tampa patrauklesnė privatiems 
investuotojams. Tokį modelį EIB taikė investuodamas 
50 mln. EUR į Ekologiško augimo fondą (368 mln. 
EUR), finansuojantį atsinaujinančiosios energijos ir 
energijos vartojimo efektyvumo projektus Vakarų 
Balkanuose ir Turkijoje. Dėl fondo darbo sumažėjusio 
CO2 kiekis atitinka 1,9 mln. lėktuvo skrydžių iš 

Frankfurto į Londoną. 2016 m. EIB sutiko investuoti 
dar 25 mln. EUR projektams Artimuosiuose Rytuose ir 
Šiaurės Afrikoje remti.

•  Garantijos antspaudas – tai terminas, Banko 
vartojamas apibūdinti sandoriams, kuriuose EIB 
dalyvavimas rodo, kad projektas visapusiškai 
patikrintas. Tai gali būti labai svarbu investuotojams, 
kuriems patinka sandoris, bet jie neturi EIB išteklių 
ar infrastruktūros žinių. Dabar šis metodas taikomas 
pirmojoje komunalinėms reikmėms skirtoje 
fotovoltinėje saulės elektrinėje Senegale. 2016 m. 
vasario mėn. Meridiam infrastruktūros Afrikai fondas 
užbaigė investicinį sandorį su bendrove Senergy. 
Tai pirmoji šio fondo investicija, kurioje EIB turi  
30 mln. EUR dalį. EIB ėmėsi vadovaujančio vaidmens 
stiprinant fondo aplinkos ir socialinio valdymo 
sistemas ir tai padėjo pritraukti draudimo bendrovių, 
pensijų fondų ir valstybinį turto fondą.

Investicijų planas Europai svarbus visais šiais aspektais. 
Iki šiol EIB jau patvirtino beveik 1 mlrd. EUR investicijų į 
klimato politiką įgyvendinančius fondus su ES biudže-
to garantija.

Trys strategijos rizikai mažinti

Langmarkeno vėjo 
jėgainių parkas
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Išmintingas Jordanijos vyriausybės reglamentavimas padeda inovatyviems 
atsinaujinančiosios energijos fondams

Kai po sprogdinimų Egipte Arabų pavasario metu buvo pirmą kartą sutrikdyta arabų dujotiekio veikla, 
Jordanijai netikėtai teko pereiti prie importuojamo mazuto ir dyzelinio kuro, todėl pabrango elektra. Tuo 

tarpu į Jordaniją plūstelėjo pabėgėliai iš Sirijos, tad socialinių ir ekonominių išteklių dar sumažėjo. Jordanijos 
sprendimas – reglamentavimo inovacija, vadinama perteklinės energijos užskaita. Viskas vyksta štai taip. Jei 

ant savo namo įrengiate saulės baterijas, galbūt galėsite perleisti dalį pagamintos elektros į bendrą tinklą ir 
atitinkamai mažiau mokėti už elektrą. Jei saulės baterijų negalite įrengti ant savo namo stogo, perteklinės 
energijos užskaitos nuostata jums leidžia jas įrengti kitur, perduoti pagamintos elektros perteklių į bendrą 

tinklą ir vis tiek kompensuoti savo suvartojamą elektrą. Toks modelis paskatino EIB valdomą Pasaulinį 
energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos fondą 2016 m. investuoti į Catalyst Artimųjų 

Rytų ir Afrikos (MENA) švarios energijos fondą. „Jordanija yra šiuolaikiška, atvira šalis, – sako Mónica Arévalo, 
fondo vyresnioji investicijų valdytoja. – Ji tampa vis įdomesnė privačiojo sektoriaus investuotojams.“ 

Catalyst kartu su prancūzų atsinaujinančiosios energijos įmone Neoen Jordanijoje įrengs penkias saulės 
energijos elektrines telekomunikacijų operatoriui Orange – visos penkios nutolusios daugybę mylių nuo 

vietos, kur faktiškai bus suvartoti tie 30 MW energijos. Catalyst jau laimėjo antrą konkursą dėl sutarties su 
didele apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų verslo grupe.  „Dėl perteklinės energijos užskaitos galima 

naudotis pigesne žeme, taip pat žeme, kurioje yra geresnės sąlygos, pavyzdžiui, daugiau saulės,“ – teigia 
Catalyst vykdomasis direktorius Ennis Rimawis.

Transportas suka tvarios plėtros keliu

Sparčiai didėjant miestų gyventojų skaičiui, transporto 
infrastruktūra gali tapti perkrauta ir nesaugi, be to, 

didėja oro užterštumas. Kad taip neatsitiktų, Laknau 
metro siekia padidinti gyventojų, važinėjančių viešuoju 

miesto transportu, skaičių nuo 10 % iki 27 %. EIB  
450 mln. EUR paskola pirmųjų 23 km linijai finansuoti 

yra didžiausia Banko išduota paskola Indijoje. Linija 
apims 22 stotis, ja keliaus 100 milijonų keleivių  

per metus.

Catalyst saulės elektrinė 
Jordanijos dykumoje
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paskolų už ES ribųmlrdEU
R8,4

 Plėtros šalys ir ELPA 3,35 mlrd. EUR

 Rytinės kaimyninės šalys 1,65 mlrd. EUR

 Viduržemio jūros regionas 1,63 mlrd. EUR

 Afrika, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalys 0,77 mlrd. EUR

 Azija ir Lotynų Amerika 0,98 mlrd. EUR

Darbo vietos žemynui kurti
Investicijos Afrikoje reiškia, kad žmonės turės darbą 
ir nebus priversti palikti namus ir šeimą

M ichelis Lo 14 metų dirbo toli nuo namų,  
mažame kaimelyje prie Senegalo upės ne-
toli Sen Lui, prie šiaurinės Senegalo sienos. 

Parvykti namo aplankyti artimųjų jis galėjo sau leisti 
tik kartą per metus.

Padėtis pasikeitė 2016 m., kai Compagnie Agricole 
de Saint-Louis pradėjo drėkinti ariamąją žemę netoli  
vyriškio kaimo. Bendrovės tikslas – kiekvienais metais 
užauginti 65 000 tonų ryžių ir taip prisidėti prie šalies 
aprūpinimo maistu, kurio Senegale labai trūksta. Be 
to, bendrovė suteikia darbo šimtams vietos gyventojų,  

kurie antraip, ko gero, būtų priversti persikelti už  
320 km į sostinę Dakarą ar net emigruoti į Europą.

38 metų M. Lo naujajame projekte dirba meistru,  
įrenginėja drėkinimo griovius ryžių laukuose.  
„Dabar galiu kiekvieną dieną grįžti namo, – sako jis. – Šios  
bendrovės dėka galiu gyventi su šeima.“

Afrikoje beveik 15 milijonų žmonių teko palikti namus 
ieškant darbo: tuo tikslu jie nukeliauja net iki Europos, 
Persijos įlankos ar Amerikos. EIB investuoja į projektus, 
kuriais siekiama padėti žmonėms, migruojantiems į 
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Galite suteikti kokią tik norite pagalbą, bet 
iš esmės mums reikia didinti darbininkų 
disponuojamąsias pajamas savo šalyse.

Patrice Backer, AFIG, Senegalas

Darbininkai ryžių plantacijoje 
netoli Sen Lui Senegale
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Papė Mbodjis, Senbus 
gamyklos Senegale meistras

Europą. Bet ES bankas finansuoja ir verslo įmones 
Afrikoje, kurdamas darbo vietas, kad žmonės galėtų 
gyventi savo namuose su šeima. Tokie projektai 
kaip Sen Lui ryžių ūkio finansavimas, suteikiant  
15,7 mln. EUR EIB paskolą, kuria Afrikos ateitį, nes 
kuriasi gyvybingos privačiojo sektoriaus bendrovės.

Vystymasis reiškia investicijas, 
o ne tiesiog pagalbą

„Afrikoje vystymasis dažnai suprantamas per 
pagalbos prizmę, t. y. manoma, jog norint, kad Afrikos 
šalys gyventų geriau, joms reikia kapitalo injekcijos iš 
vyriausybių ar NVO, aišku, iš užjūrio, – sako Patrice’as 
Backeris, Konge gimęs fondo valdytojas, dabar 
dirbantis Senegale. – Mes svarbiu vystymosi aspektu 
laikome privačią nuosavybę – jos verkiant reikia. 
„Galite suteikti kokią tik norite pagalbą, bet iš esmės 
mums reikia didinti darbininkų disponuojamąsias 
pajamas savo šalyse.“

P. Backeris yra vyriausiasis operacijų specialistas 
firmoje Advanced Finance & Investment Group (AFIG), 
2008 m. gavusioje iš EIB 15,6 mln. EUR investicijų. 
AFIG investicijas panaudojo taip gerai, kad 2016 
m. liepos mėn. EIB pasirašė su ja naują 18 mln. EUR 
sandorį. Viena iš įmonių, į kurias AFIG investavo 
Afrikoje – Senbus Industries. 2001 m. veiklą pradėjusi 
Senbus siekė sukurti vietinę Senegalo automobilių 
pramonę. AFIG suteikė bendrovei 3,4 mln. EUR 
paskolą.

Papė Mbodjis, 35 metų vyras su mėlynu šalmu ir 
kombinezonu, vadovauja 20-ies žmonių grupei prie 
konvejerio Senbus gamykloje. P. Mbodjis užsidirba 
pragyvenimui mieste, kuriame gimė. Be to, jis jaučia 
pasitenkinimą savo vaidmeniu kuriant Senegalo eko-
nomikos ateitį.

„Aš mėgstu savo profesiją, – sako vyriškis. – Turiu  
galimybę dirbti geriausioje Senegalo įmonėje auto-
busų surinkėju. Tai didelis malonumas. Be to, labai 
prisidedu prie savo šalies vystymosi.“

Alternatyva migracijai
Kenijos Rifto slėnio provincijoje Migotiyo plantacijų 
darbininkai augina ir apdoroja sizalį – augalą, iš kurio 
pluošto gaminami kilimai, dengiami stogai. Laukuose, 
ilgose sizalio vagose, vyrai ir moterys karštoje saulėje 

ravi piktžoles iš po dygliuotų, kelius siekiančių augalų. 
Tai sunkus, bet geras darbas. Jį turėdami jie išvengia 
migranto gyvenimo neužtikrintumo ir pavojų.

Ūkis gavo 2,3 mln. EUR EIB paskolą per vietos 
tarpininką – NIC banką. Jie pagamina 100 tonų 
pluošto per mėnesį ir jį eksportuoja į arabų šalis ir 
Nigeriją. „Kiekviena tona neša 2 000 USD pelną, – 
sako Peteris Gashoka, 34 metų ūkio valdytojas. – Tai 
gana pelninga veikla.“

Nepaisant atšiaurios aplinkos, Samuelis Gruto 
džiaugiasi darbu. „Jei nebūtų šio ūkio, – sako jaunas 
vyras iš gretimo kaimo, – važiuočiau kur nors kitur, 
gal į Nairobį, arba visai išvykčiau iš Kenijos. Važiuočiau 
į Europą.“
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Gydytoja Sharon 
Ogimda apžiūri kūdikio 
besilaukiančią Rosę Kagali

Pažadas išpildytas
Kibuga Karithis išpildo mirštančiai žmonai duotą pažadą –  

Kenijos rajone kuria prieinamą sveikatos priežiūrą 

Kibugos Karithio žmona prieš trejus metus mirė 
nuo vėžio, nes liga buvo diagnozuota per vėlai. 
Jis pažadėjo jai, kad medicininė pagalba bus 

prieinama ir Kenijoje – pacientams nereikės taupyti 
kelionei į Indiją gydytis. K. Karithis studijavo, kaip 
Indijos ligoninės teikia kokybiškas gydymo paslaugas 
palyginti mažas pajamas turintiems pacientams už 
ketvirtadalį kainos, už tokį patį gydymą pacientų 
mokamos Kenijoje. Dabar jis stengiasi tą patį modelį 
pritaikyti Kenijoje, dirbdamas renovuotos ir išplėstos 
ligoninės direktoriumi Kaimosio mieste Kenijos 
vakaruose. Ligoninė užima tarpinę padėtį tarp 
prastai finansuojamų valstybinių ligoninių ir Nairobio 
ligoninių, kuriose gydytis taip brangu, kad tai sau gali 
leisti tik patys turtingiausi kenijiečiai.

Pirmoji ligoninė toje vietoje buvo atidaryta prieš  
110 metų, ji aptarnaudavo vakarų Keniją ir dalį 
Ugandos ir Tanzanijos teritorijų. 1967 m. ligoninė tapo 
valstybinė. „Kai prieš porą metų ligoninę perėmė 
Nacionalinė bažnyčių taryba, ji buvo apgailėtinos 
būklės,“ – pasakoja K. Karithis.

Dėl bet kokios rimtesnės traumos ar ligos regiono 
gyventojams reikėdavo vykti 340 km į Nairobį. „Atnaujinus 
visas paslaugas, ligoninė galės gydyti pačius įvairiausius 
atvejus nesiųsdama pacientų į tolimus centrus, – teigia 
gydytoja Sharon Ogimda, viena iš Jumuia medikų. – Tai 
gera ligoninė, kuri padės daugybei čia gyvenančių žmonių.“

Ligoninė pacientus priėmė net atidarymo dieną spalio mėn. 
Rosė Kagali atvyko iš mažo kaimelio, nes pajuto ankstyvo 
gimdymo skausmus. Gydytoja S. Ogimda nustatė, kad 
Rosė dar negimdo, tad paguldė ją pailsėti nestacionarinio 
gydymo dalyje. „Tai geriausia ligoninė, kokią tik esame čia 
turėję, – pasakoja Rosė. – Žmonės ja labai džiaugiasi.“

Kadangi palūkanų normos Kenijos komerciniuose 
bankuose labai svyravo, K. Karithis stengėsi gauti finansinę 
paramą iš EIB per regioninį plėtros banką, įsikūrusį 
Nairobyje. Be to, EIB paskolos išpirkimo terminas ilgesnis, 
negu siūlomi vietinių bankų. „EIB finansavimo sąlygos buvo 
labai lanksčios, – pasakoja jis. – Svarbiausia, kad išgirdę 
mūsų idėją ir supratę, ką stengiamės padaryti, jie suteikė 
mums garantiją.“
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EIB mikrofinansavimo 
priemonės ir techninė 
pagalba

 daugiau kaip 1,5 milijono naudos gavėjų. 

Europos Komisijos ir ES valstybių narių padedamas, Bankas skyrė  
finansavimo priemones Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėms, taip 
pat ES pietinėms kaimyninėms šalims. 2016 m. Banko valdyba patvirtino tris 
naujas priemones:
  Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių mažažemių finansavimo 

priemonę – 60 mln. EUR;

 Vakarų Afrikos mikrofinansavimo priemonę – 50 mln. EUR;

 Pietinių kaimyninių šalių mikrofinansavimo priemonę – 75 mln. EUR.

mlnEU
R300
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Phyllisė Muthoni savo 
krautuvėlėje Nairobyje

Mikrofinansavimo paskolos mažosioms Afrikos įmonėms 
įkvepia gyvybės ir keičia gyvenimą

„Esu labai laiminga – labai 
labai laiminga“

S iaura gatvelė Nairobio centre verda nuo  
besigrūdančių pirkėjų, prekes vežančių  
sunkvežimių, maisto kioskų. Dengtame turguje  

krautuvėlės iki lubų prikrautos įvairiausių prekių: purš-
kiklių ir įvairiaspalvių indų, puodų, skardinių, drabu-
žių... Viename nedideliame skyriuje Phyllisė Muthoni  
siekia plaukų gelio ir veido kremų nuo lentynų savo 
kosmetikos krautuvėlėje, kartu patardama klientei, 
kas jai geriausiai tiktų. Aplink tokia spūstis, kad gali 
pasirodyti, jog gyvenimas klesti. 

Taip nėra. Kenijoje gauti lėšų sunku. Phyllisei  
pasisekė. Ji kreipėsi į Faulu mikrofinansavimo banką 
ir gavo daugiau kaip 10 000 EUR paskolą parduotu-
vei Jophy Cosmetics įrengti. „Kai gavome tą paskolą,  
reikalai pasitaisė, – sako ji. – Pelnas tiesiog šoktelėjo. 
Uždirbame gerokai daugiau, pelnas visai neblogas.“

Faulu yra viena iš vietinių mikrofinansavimo  
įstaigų, gaunančių EIB paramą. ES banko investicijos 
į mikrofinansavimą Afrikoje turi didelį poveikį tokių 
žmonių kaip Phyllisė gyvenimui. Vien tik Rytų Afrikoje 
EIB dirba su 11 mikrofinansavimo įstaigų Kenijoje, Tan-
zanijoje, Ugandoje ir Ruandoje. Ši 125 mln. EUR kre-
ditavimo parama pasiekia 278 270 galutinių paramos 
gavėjų (42 % – moterys, 29 % – jaunimas). Teikiamų  

paskolų vidurkis – 5 276 EUR, jos užtikrina daugiau 
kaip 874 000 darbo vietų.

„Esu labai laiminga – labai labai laiminga, matydama, kad 
verslas sekasi, – sako trisdešimtmetė Phyllisė, įdarbinu-
si du žmones. – Be paskolos būtų buvę labai sunku. Jei 
nebūčiau gavusi paskolos iš Faulu, neturėčiau, ką turiu 
dabar.“

Visoje Afrikoje EIB mikrofinansavimo priemonių vertė – 
270 mln. EUR, jomis pasinaudoja beveik 1,5 mln. žmonių. 
Toks finansavimas taip pasiteisino, kad EIB pradėjo taikyti 
dar vieną priemonę, pagal kurią bus paskolinta 60 mln. 
EUR mažažemiams žemės ūkio sektoriuje. Numatyta ir 
techninė pagalba, kurios tikslas – padėti tarpininkams 
gerinti kreditavimo metodiką ir informavimo veiklą bei 
darbą su galutiniais paramos gavėjais.

„Tai tikrai padeda Afrikai, ypač jauniems žmonėms, ku-
riems reikia paskolų, – sako Phyllisė. – Anksčiau buvo la-
bai sunku.“

Tarp suspaustų turgaus prekystalių aplink Jophy Cosmetics 
laisvos vietos mažai. Bet Phyllisė vis tiek nori plėstis. 
„Tikiuosi, Faulu vyrukai man padės plėsti verslą, nes žinau, 
kad galiu tai padaryti. Jų padedama tikrai padarysiu.“
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Iš kur gaunamos lėšos

E IB yra pasaulio finansų rinkų dalyvis. 2016 m. 
Bankas išleido obligacijų, nominuotų 16 valiutų, 
daugiausia pagrindinėmis valiutomis – EUR, USD 

ir GBP. Diversifikuoti šaltiniai ir skirtinga emisijų trukmė 

Didžiausias pasaulyje daugiašalis skolintojas ir emitentas 2016 m. 
tarptautinėse kapitalo rinkose pritraukė 66,4 mlrd. EUR, įskaitant 
išankstinį finansavimą 2017 metams (palyginti su 2015 m. 
(62,4 mlrd. EUR.), lėšų pritraukta daugiau). 3,8 mlrd. EUR iš tos 
sumos teko žaliosioms obligacijoms, kurias mes vadiname klimato 
apsaugos obligacijomis. Mūsų emisijos pasiekia investuotojus, 
kuriems galbūt nėra būdinga investuoti Europoje, bet jie 
netiesiogiai finansuoja europinius projektus, investuodami į EIB 
obligacijas.

Svarbiausi 2016 m. finansavimo rodikliai

  Išleistos keturios naujos etaloninės EUR denominuotos 3, 7, 10 ir 16 metų trukmės 
obligacijų emisijos už bendrą 17 mlrd. EUR sumą ir nauja 21 metų trukmės EUR 
denominuota klimato kaitos obligacijų emisija – ilgiausio išpirkimo termino EUR 
denominuota etaloninė žaliųjų obligacijų emisija istorijoje.

  KPMG paskelbė Nepriklausomą pakankamo užtikrinimo ataskaitą dėl EIB žaliųjų 
obligacijų, kurioje patvirtinama, kad Bankas yra geriausios rinkos praktikos lyderis.

  Bankas išleido USD nominuotų emisijų, skirtų Italijos mažmeniniams investuotojams, 
sudominusių daugiau kaip 30 000 žmonių, ir naują 1,5 mlrd. USD klimato kaitos 
obligacijų emisiją.

  EIB išleido ir pirmąją Lenkijos zlotais denominuotą etaloninę emisiją, įtrauktą į dviejų 
biržų prekybos sąrašus. Jos tikslas buvo pritraukti lėšų iš vietinių investuotojų. EIB 
buvo didžiausias nevyriausybinių PLN skolos vertybinių popierių emitentas.

užtikrina mūsų finansavimo strategijos lankstumą. Be 
to, taikydami įvairiomis valiutomis išleidžiamų emisijų 
metodiką galime platinti obligacijas ir kai kuriomis 
vietinėmis valiutomis.
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Spausdino Imprimerie Centrale spaustuvė ant MagnoSatin popieriaus augaliniais aliejiniais dažais. Pagal Miškų  
valdymo tarybos (angl. Forest Stewardship Council) taisykles sertifikuoto popieriaus sudėtyje yra 100 % grynojo 
pluošto, kurio bent 50 % yra iš gerai tvarkomų miškų.
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Valdymas

dešimt kartų per metus ir užtikrina, kad Bankas būtų 
valdomas pagal ES sutartis, Banko statutą ir Valdyto-
jų tarybos bendruosius nurodymus. Direktorių val-
dybą sudaro 29 direktoriai: po vieną pasiūlo kiekvie-
na valstybė narė ir vieną – Europos Komisija. Taip pat 
yra 19 pakaitinių direktorių. Jei Direktorių valdybos 
nariams nepakanka profesinių kai kurių sričių žinių, 
į savo posėdžius jie gali pakviesti šešis balsavimo tei-
sės neturinčius ekspertus. Išskyrus atvejus, kai Statu-
te nustatyta kitaip, Direktorių valdyba sprendimus 
priima ne mažiau kaip vienu trečdaliu balsavimo 
teisę turinčių narių balsų, atstovaujančių ne mažiau 
kaip 50 % valstybių narių pasirašytojo kapitalo. Val-
dybos posėdžiams pirmininkauja Banko pirmininkas. 
Jis nebalsuoja.

Valdymo komitetas yra nuolatinis sprendimus 
priimantis organas. Jis prižiūri Banko einamąją veiklą, 
rengia sprendimus Direktorių valdybai ir užtikrina 
jų įgyvendinimą. Komiteto posėdžiai vyksta kartą 
per savaitę. Valdymo komiteto nariai yra pavaldūs 
Banko pirmininkui ir prižiūrimi Direktorių valdybos. 
Kiti aštuoni nariai yra EIB pirmininko pavaduotojai. 
Komiteto nariai skiriami šešeriems metams su teise 
būti perrinktiems ir atsiskaito tik Bankui. Keturioms 
didžiausioms akcininkėms – Vokietijai, Prancūzijai, 
Italijai ir Jungtinei Karalystei – Valdymo komitete 
atstovaujama visą laiką. 

Audito komitetas yra nepriklausomas organas, at-
siskaitantis tiesiogiai Valdytojų tarybai. Jis atlieka 
Banko finansinės atskaitomybės auditą ir tikrina, ar 
jo veikla atitinka geriausią bankininkystės praktiką. 
Audito komiteto ataskaita teikiama Valdytojų tarybai 
kartu su Direktorių valdybos metine ataskaita. Audi-
to komitetą sudaro šeši nariai, skiriami vienai šešerių 
finansinių metų kadencijai.

E IB yra ES institucija, atskaitinga valstybėms 
narėms, kartu jis yra ir bankas, kuris laikosi tai-
kytinos geriausios bankininkystės praktikos 

sprendimų priėmimo, vadybos ir kontrolės srityse.

Valdytojų tarybą sudaro visų 28 valstybių narių 
vyriausybių ministrai, paprastai finansų ministrai. Val-
dytojai nustato Banko kreditavimo politikos gaires ir 
kartą per metus tvirtina metines ataskaitas. Jie priima 
sprendimus dėl kapitalo didinimo ir dėl Banko daly-
vavimo finansuojant operacijas ES nepriklausančiose 
valstybėse. Be to, Taryba skiria Direktorių valdybos, 
Valdymo komiteto ir Audito komiteto narius.

Direktorių valdyba priima sprendimus dėl pasko-
lų finansavimo, skolinimosi kapitalo rinkose progra-
mų ir kitų finansavimo reikalų. Ji renkasi į posėdžius 
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