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PRIEKŠSĒDĒTĀJA priekšvārds
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E IB grupa finansē un atbalsta projektus, kuri 
būtiski ietekmē un iedvesmo gan Eiropas 
uzņēmumus, gan tās pilsoņu dzīvi. Šī ietekme 

dažu pēdējo gadu laikā ir strauji pieaugusi, jo esam 
centušies izmantot naudu gudrāk, t. i., apvienojot 
EIB grupas finansējumu ar privāto kapitālu, ES 
fondiem un dotācijām, kā arī ar EIB ekspertu 
konsultatīvo atbalstu, lai panāktu maksimāli lielu 
ekonomisko ietekmi.

Mūsu darbību ietekmei jābūt jūtamai visā Eiropā, jo 
kohēzija ir mūsu misijas galvenais pīlārs, un arī 2016. 
gadā palikām uzticīgi šim principam. Aprēķinot 
procentuāli no IKP, lielākā daļa EIB grupas darījumu 
tika īstenota Igaunijā, Maltā, Bulgārijā, Kiprā, 
Horvātijā, Polijā un Slovākijā. 

Mēs strādājam, lai nodrošinātu, ka labklājība tiek sa-
dalīta taisnīgi gan visā mūsu kontinentā, gan ārpus 
tā. EIB kā neatņemama ES instrumentu kopuma sa-
stāvdaļa palīdz īstenot dzīvē ES globālo stratēģiju 
un Eiropas konsensu attīstības jomā. Mēs turpinām 
reaģēt uz izaicinājumiem, kas saistīti ar ilgtspējīgas 
ekonomiskās izaugsmes veicināšanu nesenās migrā-
cijas izcelsmes valstīs, lai arvien mazāk cilvēku būtu 
spiesti doties sirdi plosošā un bieži vien bīstamā ceļā 
projām no savas dzimtās zemes un arī lai veicinātu 
stabilas ekonomikas izveidi uzņēmējās kopienās Tu-
vajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Rietumbalkānos.

2016. gadā mūsu aizdevumu, garantiju un ieguldīju-
mu portfelis mobilizēja neticami lielus kopējos iegul-
dījumus 280 miljardu EUR apmērā. ES bankas darīju-
mi reāli risina tirgus nepilnības Eiropā, arvien vairāk 
izmantojot Investīciju plānu Eiropai, lai nodrošinātu 
atbalstu MVU un novatoriskiem uzņēmumiem, kam 
citādi mūsu finansējums nekad nebūtu pieejams. 

Lai kur mēs ieguldītu, mēs meklējam novatorus. Bez 
inovācijas ES nebūs konkurētspējīga. Šajā kontekstā 
Investīciju plānam Eiropai ir nozīmīga loma, jo tas 
ļauj mums finansēt novatoriskus uzņēmumus, kas 
iepriekš, iespējams, nebūtu parādījušies mūsu 

redzeslokā. Mēs finansējam jaunu tehnoloģiju izpēti, 
un mūsu atbalsts novatoriskiem uzņēmumiem spēj 
mainīt dzīves. Dažkārt tas pat var glābt dzīvības. 

Pagājušā gadā mēs finansējām ģimenes satelītu ra-
žošanas uzņēmumu Brēmenē, kā arī pirmo fondu, 
kas iegulda uzņēmumos, kurus dibinājuši Francijas 
universitāšu zinātnieki. Šie abi ieguldījumi saņēma 
Investīciju plāna Eiropai atbalstu. Mēs finansējām 
arī Zikas vakcīnas izpēti Lionā un Lielā hadronu pa-
ātrinātāja uzlabojumus Eiropas Kodolpētījumu orga-
nizācijā (CERN). Ikviens no šiem novatoriem izvēlas 
atšķirīgu ceļu, tomēr tie visi virzās uz tādu nākotni, 
kurā Eiropa varēs konkurēt ar uzņēmumiem jebkur 
pasaulē. Raugoties uz 2017. gadu, es paredzu, ka šā-
diem ieguldījumiem tiks pievērsta vēl lielāka uzma-
nība. Tam jākļūst par inovācijas gadu Eiropas Inves-
tīciju bankā.

Domājot par šo novatorisko nākotni, esmu optimis-
tisks attiecībā uz Eiropas izredzēm. Bankai ir ļoti sva-
rīga loma, lai turpinātu vest ES pilsoņus pa vienotu 
Eiropas ceļu. EIB grupas aizdevumi un garantijas, kā 
arī mūsu sniegtās konsultācijas un atbalstītās inicia-
tīvas ir konkrēts pierādījums tam, cik ES ir nozīmīga 
uzņēmējdarbībai un dzīvei visā Eiropā. Šajā pārska-
tā iekļautie stāsti par mūsu projektiem atspoguļo, 
kā ES banka rada saikni starp cilvēkiem, starp uzņē-
mumiem un ekonomikām. Mēs veicinām mūsu kon-
tinenta vienotību. Tā šobrīd ir nozīmīgākā prioritāte.

Werner Hoyer
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PRIEKŠSĒDĒTĀJA  
priekšvārds

Mūsu ieguldījumi 
un iniciatīvas veido 

saikni starp cilvēkiem, 
starp uzņēmumiem 

un ekonomikām. 
Mēs veicinām mūsu 

kontinenta vienotību. 
Tā šobrīd ir nozīmīgākā 

prioritāte.
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2016. GADA NOZĪMĪGĀKIE 
NOTIKUMI

Investīciju plāns Eiropai 2016. gadā

Apstiprināts 30,2 mljrd. EUR finansējums

Kopējie ieguldījumi mobilizēja 163,9 mljrd. EUR

Sasniegti 52 % no 315 mljrd. EUR mērķa

Sievietes mizo augļus tradicionālu 
Kipras saldumu izgatavošanai kādā 
ar EIB aizdevumu atbalstītā mazā 
uzņēmumā Trodosa kalnos. Skatīt 
vairāk 19. lpp.
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Š is stāsts par ekonomisko ietekmi jāsāk ar sma-
gu triecienu. Četrus gadus pēc 2008. gada 
finanšu sabrukuma ES iekšzemes koppro-

dukts joprojām bija zem pirmskrīzes līmeņa, fik-
sētie ieguldījumi — par 15 % mazāki un ilgter-
miņa bezdarbs turpināja pieaugt. ES dalībvalstis 
lūdza Eiropas Investīciju banku veicināt izaugsmi 
un darbvietu izveidi, palielinot aizdevumu apjo-
mu, un piešķīra tai 10 miljardus EUR lielu kapitāla 
pieaugumu.

Līdz 2015. gada aprīlim EIB bija izmantojusi šo kapitāla 
palielinājumu, lai sasniegtu mērķi izsniegt papildu aiz-
devumus 60 miljardu EUR apmērā. Tomēr, tiklīdz šie ie-
guldījumi bija veikti, bankai vajadzēja novērtēt to efek-
tivitāti. Tas nozīmēja, ka bija jāizvērtē komplicētā EIB 
darbību un citu ekonomisko aktivitāšu mijiedarbība.

EIB ekonomisti izmantoja pārbaudītu ekonomikas mo-
deli, lai novērtētu visu savu kapitāla palielināšanas laikā 
veikto darbību turpmāko ietekmi. Viņi secināja, ka ban-
kas aizdevumi visdrīzāk ievērojami ietekmēs Eiropas 
ekonomiku, līdz 2017. gadam radot 830 000, bet līdz 
2030. gadam — 1,4 miljonus darbvietu. “Šis modelis 
tika izstrādāts, ņemot vērā gan ilgtermiņa faktorus, gan 
īstermiņa rezultātus,” stāsta Debora Revoltella, EIB eko-
nomikas nodaļas direktore. “Tas ir būtiski, lai novērtētu 
gala rezultātu reālajā ekonomikā.”

Bankas ekonomisti prezentēja šos ietekmes datus 2016. 
gadā. Pašlaik viņi uzlabo šo modeli, lai novērtētu saska-
ņā ar Investīciju plānu Eiropai izveidotā Eiropas Stratē-
ģisko investīciju fonda ietekmi.

EIB ietekmes pārbaudes posms

2013.–2015. gada perioda kapitāla palielināšanas ietek-
mes novērtējums sniedz daudz norāžu gan par to, kā 
var aprēķināt ES budžeta garantijas ietekmi, gan par 
potenciāli lielajiem ieguvumiem, kādus nodrošinās pa-
pildu ieguldījumi. Šobrīd tam ir arvien lielāka nozīme, 
jo Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 
ir paziņojis, ka vēlas dubultot gan Investīciju plāna Eiro-
pai apmēru, gan termiņu.

EIB ekonomisti apvienojās ar Komisijas Kopīgo pētnie-
cības centru Seviļā, lai aprēķinātu bankas ietekmi kapi-
tāla palielināšanas periodā. Viņi strādāja ar ekonomikas 
modeli, kuru pirmo reizi izveidoja 2010. gadā, lai no-
vērtētu, kāda ietekme ir ES struktūrfondiem — finanšu 
instrumentiem, kas tika izstrādāti, lai mazinātu dažādu 
Eiropas reģionu ekonomiskās atšķirības. Modelis, no-
dēvēts par RHOMOLO, tika izmantots, lai aprēķinātu, vai 
arvien trūcīgākais publiskais finansējums tiek izlietots 
efektīvi, un tāpēc labi atbilst EIB mērķim.

“Tas ir pārdomāts modelis, un mēs esam mēģinājuši to 
izmantot apdomīgi,” stāsta Georgs Veiers, EIB ekono-
mists, kurš strādā ar šo novērtējumu.

Viena no RHOMOLO priekšrocībām ir iespēja noteikt: 
•  īstermiņa ietekmi uz saimniecisko darbību;
•  kā ieguldījumi veicina produktivitāti un visbeidzot ilg-

termiņa izaugsmi.

Piemēram, ja EIB finansē ceļa izveidi, tad tā būvniecī-
bas laikā ir palielināta ekonomiskā aktivitāte. Kad ceļš 
ir pabeigts, EIB finansējums turpina darboties, jo ceļš  

Vienkārša atbilde par ietekmi  
uz IKP un darbvietām

Sarežģīts ekonomikas modelis sniedz vienkāršas norādes par  
to, cik liela ir EIB ieguldījumu ietekme, un piedāvā risinājumus, kā 
novērtēt Investīciju plāna Eiropai ietekmi

Šī padziļinātā analīze sniedz  
tiešu priekšstatu par to, kāda ir bankas 

darba ietekme. 
Debora Revoltella, EIB galvenā ekonomiste
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samazina brauciena laiku un transporta izmaksas, tā-
dējādi palielinot produktivitāti, izaugsmi un veicinot 
darbvietu izveidi. Lai patiesi novērtētu EIB aizdevuma 
ietekmi, jāņem vērā abi šie faktori.

Šis modelis paredz, ka ilgtermiņa ietekme līdz 2030. ga-
dam būs šāda:
•  papildu IKP pieaugums — 1,1 %
•  papildu darbvietas — 1,4 miljoni

EIB DOMĀ

EIB DARBĪBAS  
(no 2013. gada janvāra līdz 
2015. gada martam)

Ieguldījumi, kas saņēmuši  
atbalstu ar EIB  

darbību palīdzību

342 mljrd. EUR

ĪSTERMIŅA IETEKME  
(līdz 2017. gadam)

Papildu IKP pieaugums 0,8 %
Papildu darbvietas 

830 000
ILGTERMIŅA IETEKME  
(līdz 2030. gadam)

Papildu IKP pieaugums 1,1 %
Papildu darbvietas 

1 400 000

EIB ietekme: dati
Izmantojot šo modeli, EIB ekonomisti aprēķināja EIB 
darbību īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi kapitāla palie-
lināšanas perioda laikā no 2013. gada janvāra līdz 2015. 
gada martam.

Kapitāla palielināšanas laikā regulāro EIB darbību un 
ar kapitāla palielināšanu saistīto darbību rezultātā tika 
noslēgti 1024 līgumi 812 operāciju ietvaros visā ES, kas 
kopā veidoja 142 miljardus EUR. Tas palīdzēja finansēt 
kopējos ieguldījumus 372 miljardu EUR apmērā.

Šis modelis aprēķināja, ka īstermiņa rezultāti līdz 2017. 
gadam ir šādi:
•  papildu IKP pieaugums — 0,8 %
•  papildu darbvietas — 830 000

EIB ietekme un Investīciju plāns 
Eiropai
EIB ir svarīgi novērtēt savu ietekmi, lai nodrošinātu, ka 
tās līdzekļi efektīvi darbojas ES pilsoņu labā. Tā kā EIB 
ir ES banka, tā neapšaubāmi nav vienīgā, kas seko līdzi 
tam, kā atmaksājas veiktie ieguldījumi. Trīs prominen-
tas organizācijas jau ir publicējušas ES budžeta garan-
tijas ietvaros veikto Investīciju plāna aizdevumu ietek-
mes novērtējumus.

•  Eiropas Komisija plāno, ka Investīciju plāna Eiropai at-
balstītie EIB darījumi papildinās ES IKP ar 410 miljar-
diem EUR un radīs 1,3 miljonus darbvietu

•  Ekonomiskās analīzes sabiedrība Oxford Analytica ap-
rēķināja 1,4 % lielu ietekmi uz IKP

•  Starptautiskā Darba organizācija paredz, ka ar Investī-
ciju plāna starpniecību tiks radīti 1,8 miljoni darbvietu

EIB ekonomisti iegulda lielu darbu, pielāgojot un uzla-
bojot esošo modeli, lai novērtētu Investīciju plāna Eiro-
pai ietvaros veikto bankas darījumu ietekmi, kā arī lai 
aprēķinātu ietekmes datus par visām EIB aizdevumu 
darbībām. “Tas ir komplicēts modelis, jo ir detalizēti iz-
strādāts. Ar to aprēķina ne tikai tiešo iedarbību, bet arī 
vispārējo ietekmi uz ekonomiku,” stāsta D. Revoltella 
“Tomēr šīs padziļinātās analīzes rezultāti sniedz tiešu 
priekšstatu par to, kāda ir bankas darba ietekme.”



Kvazikapitāla ieguldījumi ir svarīgs 
EIB instruments Investīciju plāna Eiropai 
īstenošanai
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Mēs sākam darboties ar maziem, 
paaugstināta riska un neticami 

novatoriskiem pasākumiem.
Adrians Kamenicers, EIB Pašu kapitāla, jaunu 

produktu un īpašu transakciju nodaļas direktors

Jaunas struktūras  
jauniem izaicinājumiem

Īpaši plāna saules fotoelementu 
plēve “Heliatek” ražošanas procesā. 
Kvadrātmetrs sver tikai 500 g,  
un tā ir plānāka par vienu milimetru.



P irmais problēmjautājums: uzņēmumi vēlas sama-
zināt oglekļa emisiju ietekmi, tāpēc tie vēlētos 
ražot paši savu atjaunojamo enerģiju. Tomēr lie-

lo pilsētu darījumu rajonos katrai platībai ir ļoti augsta 
vērtība — nav iespējams uzbūvēt vēja parku pie Liver-
pūles ielas metro stacijas Londonā vai saules enerģijas 
parku La Défense rajonā Parīzē.

Risinājums: no Drēzdenes Tehniskās universitātes izda-
lītais (spin-off) uzņēmums Heliatek, izstrādāja plēvi, ar 
kuru var pārklāt ēku vertikālās fasādes un ražot elektrī-
bu, pārvēršot gaismu enerģijā.

Otrais problēmjautājums: finansējums. Risinājums: EIB 
kvazikapitāla ieguldījums 20 miljonu EUR vērtībā.

Lai arī tas varētu šķist vienkārši, tā tomēr nav. EIB fi-
nansētāji ir pavadījuši vairākus gadus, lai izdomātu, kā 
strukturēt darījumus, kas nodrošinātu kapitālu novato-
riskiem, jauniem uzņēmumiem, nevis liekot tiem kon-
centrēties uz kredīta atmaksu, bet gan ļaujot domāt 
par uzņēmuma izaugsmi.

Kvazikapitāla ieguldījumi ir EIB instrumentu krājumā 
jau pāris gadus, bet tikai nelielā apjomā. Investīciju plā-
na Eiropai ieviešanai ir prioritāra loma bankas plānos 
paplašināt augstāka riska ieguldījumus uzņēmumos, 
kas iepriekš nebūtu atbilduši EIB finansējuma piešķirša-
nas prasībām. “Mēs sākam darboties ar maziem, augs-
tāka riska un neticami novatoriskiem pasākumiem,” 

stāsta Adrians Kamenicers, bankas Pašu kapitāla, jaunu 
produktu un īpašu transakciju nodaļas direktors. “Tas 
nozīmē, ka EIB jāmainās, lai spētu darboties ar šiem jau-
najiem darījumu veidiem, realizējot visu to potenciālu.”

Investīciju plāna Eiropai ES budžeta garantija, kuru 
pārvalda EIB, ir paredzēta novatorisku uzņēmumu fi-
nansiālam atbalstam. Šāds atbalsts tiek sniegts, jo ko-
mercbankas šos uzņēmumus mēdz uzskatīt par nepār-
baudītiem un tāpēc pārāk riskantiem. Tomēr Eiropai ir 
svarīgi rast iespēju pilnveidot jaunas idejas. Kaut arī EIB 
šī ir jauna darbības joma, tā atbilst bankas vēsturiskajai 
lomai tirgus nepilnību novēršanā.

Banka šādus ar lielāku risku saistītus darījumus dēvē 
par “īpašajām darbībām”. Bankas mērķis 2017. gadā ir 
veicināt īpašās darbības, veicot ar kvazikapitāla darīju-
miem saistīto procedūru un citu jaunu mehānismu ra-
cionalizāciju. Bankas izaugsmes kapitāla un inovācijas 
finansējuma nodaļa jau ir saņēmusi 1000 finansējuma 
pieprasījumus no novatoriskiem uzņēmumiem un plā-
no šādos darījumos ieguldīt 1 miljardu EUR līdz 2018. 
gada vidum.

“Šis ir ļoti pozitīvs brīdis,” saka nodaļas vadītājs Hris-
to Stoikovs. “Mēs strādājam ar jauniem klientiem, kuri 
pirms tam nebūtu varējuši saņemt EIB aizdevumu. 
Mēs sadarbojamies ar novatoriskiem uzņēmumiem. 
Un tas notiek, lielā mērā pateicoties kvazikapitāla 
produktam.”

92016 Darbības pārskats

EIB DARA
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Kvazikapitāls ir produkts, ar kuru tirgū darbojas tikai un 
vienīgi EIB. Tā mērķis ir novērst tirgus nepilnības, kas ie-
tekmē aptuveni 2500 Eiropas vidējos uzņēmumus, un 
nepieciešamais finansējums svārstās no 10 līdz 17 mil-
joniem EUR. Tas darbojas šādi:

EIB izsniedz ilgtermiņa aizdevumu novatoriskam uzņē-
mumam. Regulāra aizdevuma atmaksa iztukšotu uzņē-
muma kasi tieši tad, kad tam nepieciešami līdzekļi, ko 
ieguldīt pētniecībā un izstrādē. Vai arī pašu kapitāla ie-
guldījums samazinātu to cilvēku atlīdzību, kuri uzņēmās 
risku sniegt finansējumu agrīnā attīstības posmā. Tātad 
kvazikapitāls nodrošina riska kapitālu, kas nemazina pašu 
kapitāla vērtību un kas tiek atmaksāts, balstoties uz uzņē-
muma sniegumu, tāpat kā pašu kapitāla ieguldījums.

Šī produkta izstrāde prasīja laiku. H. Stoikovam un viņa 
EIB kolēģiem bija jāizstrādā jauni dokumenti un līgumi, 
kā arī jāmaina sadarbības veids starp dažādiem bankas 
direktorātiem. Bankas vadība apstiprināja pilnīgi jau-
nu pašu kapitāla stratēģiju darījumiem, kas tiek veik-
ti Investīciju plāna Eiropai ietvaros. Daži no pirmajiem 
kvazikapitāla darījumiem parāda, kāda veida uzņēmu-
miem ir nepieciešams šis finansējums.

•  Archos: Francijas elektronikas uzņēmums saņēma  
12 miljonus EUR, lai attīstītu “lietu interneta” tīklu

•  Canatu: 12 miljonu EUR darījums, lai finansētu elastī-
go ekrānu izstrādi šajā Somijas uzņēmumā

•  Ultimaker: 5 miljoni EUR pētniecībai un izstrādei Nī-
derlandes 3D printeru ražotājam

Līdz šim lielākā daļa kvazikapitāla darījumu tika veikti 
tādu EIB programmu ietvaros kā, piemēram, InnovFin 
finansējums uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu izaugs-
mei. Kvazikapitāls kļūs par arvien svarīgāku faktoru In-
vestīciju plāna Eiropai darījumos, kas, pateicoties ES 
budžeta garantijai, dos bankai arī iespēju palielināt ie-
guldījumu apmēru.

Tikmēr 2016. gadā jau tika īstenots pirmais kvazikapitā-
la Investīciju plāna darījums, turklāt tādā Eiropas vietā, 
kur EIB jau ir aktīvi darbojusies, t. i., Grieķijā. Un tas ne-
bija saistīts ar ko tik neparastu kā ledusskapja pieslēg-
šanu internetam vai tāda ekrāna izstrādi, kuru varētu 
piešūt pie piedurknes, pielāgojot rokas līnijām. Tas bija 
saistīts ar gaļas izstrādājumiem.

Viens no lielākajiem auksto uzgriežamo izstrādājumu 
ražotājiem Grieķijā Creta Farms iegulda piecas reizes 
vairāk veselīgāku gaļas produktu ražošanā nekā citi 
tā līdzgaitnieki, un pēdējo piecu gadu laikā tas ir re-
ģistrējis 20 patentus. Uzņēmuma radošums tiek iz-
mantots, lai izveidotu sarežģītas, patentētas tehnolo-
ģijas, kas ļauj atdalīt dzīvnieku taukus no uzņēmumā 
ražotajiem gaļas izstrādājumiem, un to vietā pievie-
not olīveļļu, kas satur nepiesātinātos taukus. Tas gaļu 
padara veselīgāku, jo samazina “sliktā” holesterīna lī-
meni. Neskatoties uz to, izstrādājumi saglabā arī labu 
garšu.

“Ēdot šos produktus, jūs varat ļauties garšas baudīju-
mam bez liekas vainas apziņas,” stāsta Konstantinos 
Frouzis, uzņēmuma ģenerāldirektors Retimnā, Krētā. 
“Tā ir ēdiena baudīšana, nekaitējot veselībai.”

Creta Farms kvazikapitāla darījums 15 miljonu EUR ap-
mērā atbalstīs gan uzņēmuma turpmāku paplašināša-
nos starptautiskā tirgū, gan arī pētniecību un izstrādi, 
lai ieviestu olīveļļas uzpildes tehnoloģijas uzkodu ražo-
šanas tirgū visā pasaulē.

“Ieguldītāji šobrīd jūtas ļoti nedroši attiecībā uz Grie-
ķiju,” saka Frouzis, “tomēr šis darījums pierāda, ka 
Grieķijas uzņēmumi var tikt veidoti uz ļoti stabiliem 
pamatiem.”

Creta Farms bija viens no 23 kvazikapitāla darījumiem, 
kas tika pabeigti 2016. gadā. H. Stoikovs 2017. gadā plā-
no noslēgt 40 darījumus. Investīciju plāna Eiropai ES 
budžeta garantija dos viņa komandai iespēju palieli-
nāt darījumu apjomu līdz 50 miljoniem EUR, kas ir pie-
tiekami, lai atbalstītu pētniecību un izstrādi arī lielākos 
uzņēmumos.

Investīciju plāna mērķis ir ieguldīt EIB līdzekļus un ES 
budžeta garantiju darījumos, kas citādi nebūtu saņē-
muši finansējumu. Novatoriskiem uzņēmumiem rak-
sturīgais paaugstinātais risks un šo jauno darījumu 
atmaksas modelis, kas līdzinās tam, kā tiek atmaksā-
ti pašu kapitāla ieguldījumi, sniedz skaidru atbildi uz 
jautājumu par papildinājumu. Stoikovs piebilst, ka tas, 
protams, nozīmē, ka daļa kvazikapitāla aizdevumu ne-
atmaksāsies. “Ja mēs varētu izvēlēties tikai uzvarētājus, 
ikviens ieguldītu naudu tikai tajos,” viņš saka. “No poli-
tikas viedokļa šie ir lieliski ieguldījumi. Un tāpēc ir vērts 
riskēt.”
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Darbinieki iesaiņo ar olīveļļu  
bagātināto gaļu “Creta Farms”  

uzņēmumā Retimnā, Krētā.
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  Programmatūras izstrādes uzņēmumiem aizdevumos izsniegti 659 milj. EUR, salīdzinot ar  

102 milj. EUR 2015. gadā

 11 milj. jaunu un uzlabotu ļoti ātrdarbīgu digitālo savienojumu

 890 000 studentu ieguvuši uzlabotas mācību telpas,

 tostarp 770 000 Eiropas Savienībā

inovācijai un prasmju pilnveidošanai

13,5

”Heidelberger Druckmaschinen”  
printeris darba procesā uzņēmuma 

telpās Heidelbergā

mljrd.EU
R



V eikals Mymuesli Heidelbergas senatnīgajā Haupt-
strasse ielā atrodas uz vēsturiskās vecpilsētas 
sliekšņa, un tieši pretī, pāri Nekāras upei redzama 

Vācijas vecākā universitāte. Neskatoties uz to, veikals 
šobrīd ir viens no līderiem digitālās drukas un rūpnie-
ciskās inovācijas nākotnes attīstībā.

Plašā, gaišā veikala dziļumā aiz rozā un dzeltenām bio-
loģisko auzu un ogu kārbām atrodas melna stikla ie-
kārta, kas pārsniedz cilvēka augumu un pēc platuma 
atgādina dzērienu automātu. Kad kā dāvanu kādam 
izvēlaties musli pārslu kārbiņu, rozā krekliņā tērpts  
mymuesli darbinieks ievieto to melnajā iekārtā. Izman-
tojot skārienekrānu, jūs varat ievadīt savu vēstījumu 
un augšupielādēt, piemēram, savu bērnu fotogrāfiju. 
Iekārta sāk grozīt kārbiņu violetā gaismā, kas patiesībā 
ir novatoriska tintes drukas tehnoloģija. Pēc dažām se-
kundēm mymuesli darbinieks pasniedz īpaši jums radī-
to musli pārslu kārbiņu, uz kuras uzdrukāts jūsu vēstī-
jums un fotogrāfija.

Vēstījums varētu būt šāds: Eiropas konkurētspēja di-
gitālās drukas tirgū ir atkarīga no Heidelberger Druck-
maschinen AG. Tas ir uzņēmums, kas izgatavoja spīdīgo, 
melno iekārtu mymuesli veikala dziļumā. Iespiedma-
šīnu ražošanas uzņēmums meklē arvien jaunas iespē-
jas digitāli automatizētās rūpniecības jomā, kas ir sva-
rīgs priekšnosacījums Eiropas ekonomikas nākotnei, jo 
pasaule šobrīd piedzīvo tā saukto ceturto industriālo  
revolūciju, kuras rezultātā tieši iekārtas, nevis cilvēki ar-
vien vairāk pieņems darbības lēmumus.

Musli brokastu pārslas un 
digitālās drukas nākotne

Heidelberger Druckmaschinen ir Eiropas “karognesējs” sacensībās, 
lai padarītu digitālo druku ātrāku un efektīvāku un atklātu 

novatoriskus risinājumus, kā likt rūpnīcām darboties pašām

“Tā ir rūpniecība 4.0,” saka Džeisons Olivers, Heidelber-
ger Druckmaschinen digitālās nodaļas vadītājs. “Heidel-
berger Druckmaschinen īsteno pamatīgas pārmaiņas 
jomā, kura, kā mēs esam pārliecināti, ir mūsu nākotne. 
Uzņēmums tic, ka tā nākotne ir atkarīga no digitālajām 
tehnoloģijām.”

Tā ir gudra rīcība. Heidelberger Druckmaschinen lauž sev 
jaunu ceļu pēc tam, kad vairākus gadus uzņēmums cie-
ta gan sarūkoša iespiediekārtu tirgus, gan 2008. gada 
finanšu krīzes izraisītās ekonomikas lejupslīdes dēļ. Uz-
ņēmums ir viens no pasaules līderiem tradicionālā of-
setspieduma jomā, kur ar plates vai cilindra palīdzību 
iespiež tinti uz iepakojuma. Tomēr tas ir stingri nolēmis 
paplašināt savu klātbūtni augošajā digitālajā tirgū. Di-
gitālajā drukā tintes uzdrukāšanai nav nepieciešama 
piestiprināta plate, tāpēc attēlu ir vieglāk veidot un 
mainīt datora ekrānā.

Tomēr digitālā druka ir dārgāka un lēnāka nekā ofset-
spiedums, ja nepieciešami lieli apjomi. Sacensība ar 
konkurentiem, lai samazinātu digitālās drukas izmaksas 
un palielinātu ātrumu, ir viens no Heidelberger Druck-
maschinen izaicinājumiem.

Pāreja no ofsetspieduma uz digitālo druku ir iemesls, 
kāpēc uzņēmums ieradās pie EIB lūgt aizdevumu, ar 
ko finansēt pētniecību un izstrādi. ES banka 2016. gada 
martā parakstīja darījumu par 100 miljonu EUR aizde-
vumu Investīciju plāna Eiropai atbalsta ietvaros. “Lai 
stabilizētu uzņēmumu, viņiem jāņem vērā klientu  
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mainīgās prasības,” saka Francis Dērlers, EIB aizdevumu 
izsniegšanas speciālists, kurš strādāja ar šo darījumu. 
“Tāpēc ieguldījumi pētniecībā un izstrādē ir tik svarīgi.”

Ir paredzēts, ka Investīciju plāna Eiropai ES budžeta 
garantija atbalstīs tehnoloģisko inovāciju Eiropas uz-
ņēmumos, un saskaņā ar šo plānu tika izsniegts aiz-
devums uzņēmumam Heidelberger Druckmaschinen. 
Saskaņā ar EIB ekonomistu veikto pētījumu, kas tika 
publicēts 2016. gada februārī, Eiropai jāiegulda papil-
du 130 miljardi EUR gadā, lai īstenotu ES mērķi ieguldīt 
pētniecībā un izstrādē 3 % no IKP, un šī mērķa sasnieg-
šana pietuvinātu mūsu kontinentu citu attīstītāko val-
stu ieguldījumu procentuālajiem rādītājiem šajā jomā. 
Lai neatpaliktu no progresīvajām ražošanas tehnoloģi-
jām, Eiropai nāksies ieguldīt 90 miljardus EUR.

Heidelberger Druckmaschinen nedomā atteikties no sa-
vām tradicionālajām un spēcīgajām ofsetspieduma jo-
mas pozīcijām. Tomēr lielāko daļu no 400 miljardiem 
EUR, kas ir ikgadējās drukātās produkcijas tirgus ap-
joms, joprojām veido ofsetspiedums. Turklāt Heidelber-
ger Druckmaschinen  šo ceļu neiet vienatnē. Uzņēmums 
izstrādā produktus sadarbībā ar Ricoh un Fujifilm no Ja-
pānas, kas ir līderis valsts digitālās drukas tehnoloģiju 
jomā.

Tomēr uzņēmums nav tikai iespiediekārtu ražotājs. Tas 
bija spiests kļūt arī par programmatūras izstrādes uz-
ņēmumu, kurā inženieri izstrādā programmas, lai šīs  
iekārtas varētu darboties. “Mēs vēlamies piedāvāt 
klientam iespēju izlemt, vai viņam ekonomiski izdevī-
gāk ir izmantot ofsetspiedumu vai digitālo druku,” saka 
Džeisons Olivers. “Visbeidzot, mēs vēlamies radīt sistē-
mu, kas pati var izlemt, kuru variantu izvēlēties.”

Nākotnē Heidelberger Druckmaschinen programmatū-
ras inženieru izveidotās programmas padarīs ražoša-
nu tikpat viegli pielāgojamu kā tās musli pārslu kārbas 
Heidelbergas vecpilsētā.
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Tā ir rūpniecība 4.0.
Džeisons Olivers, Heidelberger 

Druckmaschinen Digitālās 
nodaļas vadītājs

Manfrēds Zeiferts,  
produktu speciālists  
Heidelbergas ražotnē,  
demonstrē bumbu,  
kas apdrukāta ar  
uzņēmuma printeri
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Ķīles plānotā elektrostacija saglabā siltumu arī tad, kad gaismas  
ir izslēgtas, un par 70 % samazina oglekļa emisiju apjomu.

K ad ziemā braucat ar mašīnu, dzinēja izdalītais sil-
tums sasilda transportlīdzekļa salonu. Kad dzi-
nējs ir izslēgts, ātri vien kļūst auksti. Lai uzturē-

tu siltumu, jādarbina dzinējs, pat ja esat apstājies ceļa 
malā.

Tagad iedomājieties, ka jūsu mašīna ir milzīga elek-
trostacija. Gāzes dzinēji ražo elektrību un šī procesa lai-
kā rada siltumu. Lielākā daļa elektrostaciju šo siltumu 
novada skurstenī. Koģenerācijas stacijas lieko siltumu 
izmanto apsildei, gluži kā to dara jūsu mašīna. Tās uzsil-
da ūdeni, kas tiek iesūknēts patērētāju radiatoros viņu 
mājās un birojos.

Tomēr, kas notiek, kad pieprasījums pēc elektrības ir 
neliels, bet tajā pašā laikā ir augsts pieprasījums pēc ap-
kures? Piemēram, ziemas nakts vidū, kad gaismas ir iz-
slēgtas, bet radiatori darbojas. Koģenerācijas stacijām, 
lai uzturētu siltumu, iespējams, būtu jāražo elektrība, 
kas tobrīd nav nepieciešama. Ja vien energoapgādes 

 uzņēmums neizdomātu novatorisku veidu, kā nodro-
šināt apkuri, kad patērētājs to pieprasa, turpinot ražot 
elektrību tikai tad, kad tā nepieciešama. Tieši to Ķīles 
pašvaldības Komunālo pakalpojumu daļa (Stadtwerke) 
plāno panākt ar jauno koģenerācijas staciju, kuru pare-
dzēts atklāt 2018. gadā.

Pat tad, kad Ķīles stacijas dzinēji būs izslēgti, to radī-
to siltuma pārpalikumu uzglabās 60 m augstā ūdens 
tvertnē, lai varētu novadīt karsto ūdeni pilsētas apsil-
dei. Rezultātā elektrību saņems 250 000 mājokļu, bet 
apkuri — 70 500 klientu. Jaunā elektrostacija radīs par 
70 % mazāk oglekļa dioksīda izmešu nekā ar oglēm ku-
rināmā stacija, kuru tā aizstās. “Tas ir ļoti progresīvi un 
patiesi novatoriski,” saka Branko Cepurans, aizdevumu 
speciālists, kurš strādāja ar septembrī parakstīto un In-
vestīciju plāna Eiropai ES budžeta garantijas atbalstīto 
105 miljonu EUR aizdevumu Ķīles pašvaldības Komunā-
lo pakalpojumu daļai. “Bankai ir ļoti svarīgi atbalstīt šā-
das inovācijas Eiropas rūpniecības nozarē.”

Siltums un gaisma ar  
mazāku CO2 apjomu

Mikrobi glābs mazuļus
Zikas vīrusa uzliesmojuma dēļ Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas valstīs 

vakcīnas izstrāde kļuva par galveno prioritāti lielā mērā tāpēc, ka vīruss apdraud 
grūtniecības laikā inficēto sieviešu mazuļus. Izaicinājums: tā kā vakcīna, kā 

ierasts, varētu saturēt aģentu, kas līdzinās bīstamajai slimībai, kuras ārstēšanai 
vakcīna ir paredzēta, jānodrošina, lai tā pati nekaitē auglim. Uzņēmuma Valneva, 

kura galvenā mītne atrodas Lionā, mērķis ir izstrādāt “attīrītu, inaktivētu 
vakcīnu”. Inaktivētās vakcīnās izmanto slimību izraisošo aģentus, piemēram 

vīrusus vai baktērijas, kas tiek nogalināti, izmantojot ķimikālijas, karstumu 
vai radiāciju. Tomēr tie stimulē imūnsistēmu, lai tā aizsargātu pret īsto slimību. Pat ja vakcīnā esošais, slimību 
izraisošais aģents tiek cauri placentai, tas nevar inficēt augli, jo ir “inaktivēts”. Līdz šim uzņēmuma izstrādātā 

Zikas vakcīna ir “uzrādījusi nevainojamu tīrību”, stāsta ģenerāldirektora vietnieks Franks Grimo. Lai palīdzētu 
Valneva pabeigt darbu, EIB 2016. gada jūnijā piešķīra 25 miljonu EUR aizdevumu, kas paredzēts arī Laima 

slimības vakcīnas pētniecībai un izstrādei.
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Liela nauda gaišai nākotnei 

Banka nodrošināja 3,7 miljardus EUR 46 izglītības 
projektiem 28 valstīs, tostarp:

•  100 miljonu EUR aizdevums Korkas Universitātes 
koledžai, nodalot 27 miljonus EUR Korkas Zinātnes 
un inovācijas parka izveides pirmajam posmam. 
Veselības un inovācijas projekti saņems 37 miljonus 
EUR infrastruktūrai. 200 miljonu EUR ieguldījums  
71 Īrijas skolai nodrošina ieguvumus 44 000 skolēnu, 
un ir visu laiku lielākais EIB aizdevums Īrijas skolām.

•  100 miljonu GBP aizdevums Ņūkāslas Universitātei 
ietver 58 miljonus GBP Urbānistikas ēkai un  
40 miljonus GBP Nacionālajam zinātnes un inovācijas 
centram novecošanas jautājumos. EIB atbalstīs arī 
septiņu jaunu skolu būvniecību, tādējādi sniedzot 
labumu 8500 Jorkšīras skolēniem.

•   Papildus 940 miljoniem EUR, kas tika piešķirti  
2015. gadā, EIB finansēs vēl 530 miljonus EUR Itālijas 
valdības ieguldījumam, kas palīdzēs vairāk nekā  
500 000 skolēnu un segs ar uzlabotu infrastruktūru, 
energoefektivitāti un drošību saistītās izmaksas 
(tostarp pret seismiskām svārstībām vērstus 
pasākumus). Vienā no Itālijas vadošajām 
universitātēm La Sapienza Romā EIB finansētie 
projekti ietvers jaunas bibliotēkas, atjaunotu 
administratīvo ēku un arhitektūras studiju kompleksu.

Pie Portugāles krastiem 
somu jaunuzņēmums 
AW Energy pārvērš viļņu 
spēku elektroenerģijā

Ūdenslīdējs,  
kurš ieraudzīja dabas  
spēku ap sevi

Rauno Koivusāri  
uz ūdens

P Profesionālajam ūdenslīdējam Rauno  
Koivusāri tas bija pēkšņas atklāsmes brī-
dis. 1993. gadā somu ūdenslīdējs piedalījās 

niršanas ekspedīcijā pie Porkalas pussalas Somu 
līcī. Viņš aptvēra, ka vareno viļņu kustību varētu 
izmantot elektrības ražošanai. Šobrīd viņa uzņē-
muma AW-Energy uzbūvētais WaveRoller enerģi-
jas pārveidotājs ir pierādījis savu efektivitāti divu 
gadu izmēģinājuma periodā Penišē, Portugālē. 
“Bija nepieciešams ilgs laiks, lai nonāktu tur, kur 
esam tagad,” viņš saka. “Tomēr esmu priecīgs, ka 
jau sākumā neatkāpos no šīs domas.”

WaveRoller darbojas krasta tuvumā 12 līdz  
14 metru dziļumā. Tur tas uztver viļņu bangas 
to maigākajā punktā, izvairoties no stiprāka-
jām vētrām. Saskaņā ar AW-Energy aprēķiniem 
viens 250 kW WaveRoller enerģijas pārveidotājs 
var nodrošināt ar elektrību 440 mājokļus Penišē. 
Ņemot vērā projektus, kas uzsākti izcilās zonās  
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Gaismas, kamera, Investīciju plāns!
Zviedrijas mediju grupai, kas radīja filmas par komisāru Martinu Beku (Beck) un detektīvu 

Valanderu (Wallander), ir mērķis vairāk iesaistīties digitālajā vidē.

Iedomājieties pensionētu slēpotāju cīnāmies ar olimpisko medaļnieku cīņas sportā, spēlējam tenisu 
ar kādreizējo Grand Slam uzvarētāju vai hokeju ar Stenlija kausa čempionu. Un kā ar komēdiju, kurā 

attēlots dedzīgs mācītājs, kurš iecelts darbā novecojošā mazpilsētas draudzē? Vai neizklausās pēc 
lieliskiem TV raidījumiem? Tieši tā uzskatīja Zviedrijas mediju grupa Bonnier. Šie kļuva par vieniem no 

skatītākajiem TV raidījumiem Zviedrijā 2016. gadā TV kanālos, kas pieder Bonnier. Lai gan pasaules 
mediju uzņēmumi, piemēram, Amazon un Netflix, strauji attīstās, skatītāji joprojām vēlas redzēt 

vietēja satura raidījumus, kamēr vien tie ir ērti pieejami digitālajās ierīcēs. “Tā kā arvien vairāk cilvēku 
runā angliski, valoda Skandināvijā vairs nav šķērslis, lai skatītos starptautiskus raidījumus,” saka 

Anders Bolins, padomdevēja vietnieks ekonomikas jautājumos EIB Digitālās ekonomikas nodaļā. 
“Tomēr cilvēki joprojām vēlas redzēt vietējos talantus, nevis tikai Holivudas zvaigznes. Viņi vēlas 

redzēt raidījumus, kas uzņemti vietējā vidē.”  Tāpēc, lai izstrādātu modernas digitālās platformas un 
radītu Skandināvijas vietējā satura raidījumus, Bonnier nolēma izmantot 100 miljonu EUR lielu EIB 
aizdevumu, kuru atbalsta Investīciju plāna Eiropai ES budžeta garantija. “Mūsu uzņēmējdarbība ir 

balstīta uz žurnālistiku, zināšanām un patiesi interesantiem stāstiem,” saka uzņēmuma priekšsēdētājs 
Karls Johans Bonniers. “Un tā mēs turpināsim. Tomēr vieta un veids, kā skatītājus sasniedz mūsu 

raidījumi, arvien biežāk ir saistīti ar mobilajām platformām.”

netālu no Portugāles, Francijas, Īrijas un Čīles krastiem, 
AW-Energy mērķis ir nākamo četru gadu laikā pārdot 
vairāk nekā 50 WaveRoller iekārtas. EIB jūlijā izsniedza 
10 miljonu EUR aizdevumu, lai izgatavotu pirmo ko-
merciāla mēroga iekārtu un paātrinātu jaunās tehnolo-
ģijas ieviešanu.

Neapgūts tīras enerģijas avots

WaveRoller enerģijas pārveidotājs tiek būvēts ap  
18 x 10 m lielu tērauda paneli, kas ir piestiprināts pie 
pamatnes jūras gultnē. Panelis kustas uz priekšu un at-
pakaļ viļņu plūsmā, apgādājot hidrauliskās enerģijas 
uztveres sistēmu. Enerģijas uztveres sistēma darbina 
elektroģeneratoru. Elektrība pa zemūdens kabeli tiek 
novadīta uz krasta elektroenerģijas tīklu.

Kaut gan viļņu enerģijas potenciāls tika atzīts jau sen, 
nemierīgās jūras kavēja šīs nozares attīstību. Tehnolo-
ģijas bija gan dārgas, gan neizturīgas, turklāt bija grū-
ti atrast finansējumu. “Kamēr nebija parādījusies EIB, 
banku finansējums nebija pieejams,” saka Mikaels  
Martikainens, AW komunikācijas vadītājs. “Var teikt, ka 

vēja un saules enerģija bija aizsteigusies 10 līdz 20 ga-
dus pa priekšu viļņu enerģijai.”

Eksperti uzskata, ka viļņi ir lielākais neizmantotais tī-
ras atjaunojamās enerģijas resurss visā pasaulē, un to 
potenciāls pārsniedz visu Eiropā uzstādīto fosilā kuri-
nāma spēkstaciju jaudu kopumā. “Viļņu enerģija varē-
tu nodrošināt vismaz vienu desmito daļu pasaulē ne-
pieciešamās enerģijas,” saka Martikainens. Tā kā viļņi ir 
paredzami, tie būtu vērtīgs papildinājums citiem atjau-
nojamiem energoresursiem.

Uzturēšana ir salīdzinoši vienkārša. WaveRoller iekār-
tām ir piestiprinātas lielas, ar gaisu piepildītas balasta 
tvertnes, kas palīdz tās nogādāt uz darbināšanas vie-
tām. Tad tvertnes uzpilda ar ūdeni, lai tās nogrimtu. 
Kaut gan viļņu enerģijas pārveidotājs tā pastāvīgās 
darbības laikā paliek pilnībā zem ūdens, apkopes veik-
šanai to var atkal pacelt, iztukšojot balasta tvertnes. 
Tas nozīmē, ka nav nepieciešamas sarežģītas, dārgas 
un potenciāli bīstamas niršanas operācijas, lai to sala-
botu. Un tā ir vēl vien laba ziņa ūdenslīdējam, kurš šo 
iekārtu izgudroja.

INOVĀCIJA 
konkurētspējai
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maziem un vidējiem uzņēmumiem

33,7

Georgija un Niki Kafkalijas 
savā gaļas pārstrādes  
uzņēmumā Agrosas ciematā

 Eiropas Investīciju fonda atbalsts —  9,45 mljrd. EUR

 300 000 MVU un uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu

 Atbalstīti 4,4 milj. darbvietu MVU un uzņēmumos ar vidēji lielu kapitālu

mljrd.EU
R
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Finanšu krīze bija sarežģīts periods. Tomēr, ja ir vieta,  
kur strādāt, dzīve sniedz tev atpakaļ tieši to, kas vajadzīgs.

Niki Agatokleosa, Niki's Sweets īpašniece, Agrosa

Mazs ciemats 
un liela banka

Agrosas ciemats saņem  
vitālu palīdzību ģimenes 

uzņēmumiem, kurus 
ietekmējusi Kipras banku krīze

T rodosa kalni, kas ir augstākās Kipras virsotnes, ie-
skauj mazo Agrosas ciematu dabas veidotā amfi-
teātrī, ap kuru vijas vīnogulāju terases un sārtas 

rozes. Tomēr kalni nevarēja pasargāt ciemata 1000 ie-
dzīvotājus no finanšu krīzes, kas skāra šo salu.

Laikā no 2011. līdz 2013. gadam krīze vissmagāk ietek-
mēja tieši mazos uzņēmumus. Kopš tā laika Eiropas In-
vestīciju banka ir ievērojami palielinājusi aizdevumu 
apjomu Kiprā. Agrosas mazo uzņēmumu īpašnieki ir 
vieni no tiem, kuri gūst labumu. “Ja mums nebūtu šo 
aizdevumu, būtu ārkārtīgi grūti,” stāsta Georgija Kafka-
lija, kura ciematā kopā ar vecākiem un māsu vada žāvē-
tās gaļas ražošanas uzņēmumu.

EIB aizdevumi Kiprā pārsvarā tiek izsniegti ar vietējo 
banku un kredītsabiedrību starpniecību, kurām ir cie-
ša sadarbība ar tādiem mazo uzņēmumu īpašniekiem 
kā Kafkaliji. Šie aizdevumi mazajiem uzņēmumiem pa-
līdzēja EIB atbalstam Kiprā sasniegt 15 % no IKP. “Augs-
tās procentu likmes, ko pieprasa vietējās bankas, bija 
liela problēma mazajiem uzņēmumiem,” saka Nikoss 



Jambidis, EIB aizdevumu speciālists, kas atbild par Kip-
ru. “Mēs uzņēmumiem spējam sniegt finansējumu par 
zemākām likmēm un ar garākiem atmaksas termiņiem, 
un tam ir ļoti pozitīvs efekts.”

Kipras MVU saņem labākus  
nosacījumus

Mazie uzņēmumi ir ekonomikas attīstības galvenais 
balsts jebkurā tautsaimniecībā. Tik mazā ciematiņā kā 
Agrosa to veiksmīga attīstība ir vēl svarīgāka, tomēr, 
kad uzņēmumam nepieciešams paplašināties vai mo-
dernizēt iekārtas, piekļuve finansējumam ir sarežģīta. 
Kafkaliju ģimenei bija nepieciešami 80 000 EUR, lai ie-
gādātos jaunas iekārtas telpai, kurā tiek žāvētas desas, 
kā arī jaunus datorus un programmatūru grāmatvedī-
bai, un rēķinu izrakstīšanai. Kaut gan ģimenei ir izvei-
dojusies sadarbība ar klientiem jau 40 gadu garumā, 
“mums jāiegulda līdzekļi, lai varētu turpināt darbu,” 
saka Georgija Kafkalija.

Pat uzņēmumi, kurus neskāra finanšu krīze, vēlāk cie-
ta augsto procentu likmju dēļ. Kostas Tsiakas kopā ar 
sievu pirms 28 gadiem izveidoja vīna darītavu, un ta-
gad tajā strādā 11 cilvēki. Tirdzniecības apjoms pieau-
ga nākamajā gadā pēc finanšu krīzes sākuma. Tomēr, 
kad bija jāiegulda dažu vīnogulāju terašu atjaunošanā 
un laistīšanas sistēmās, vietējās bankas pieprasīja 9 % 
likmi.
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Niki Agatokleosa gatavo 
tradicionālos Kipras  
saldumus savā Agrosas  
uzņēmumā



uzņēmumiem. “Šīs vietas man ir tuvas. Man ir svarīgi 
nosargāt šo dzīvesveidu.”

Salas tradīcijas
Kipras tradīcijas bieži saglabā tieši mazie uzņēmumi. 
Agrosas ciematiņā Niki Agatokleosa uztur degsmi pēc 
tradicionālajiem desertiem, ko sauc par “karotes saldu-
miem” un kuru gatavošanā izmanto ķiršus, arbūzus, ci-
donijas, valriekstus vai rozes, un tos pasniedz ar biezu, 
stipru kafiju. Viņas ražotnē augļu vārīšanai izmanto tra-
dicionālas metodes (ik gadu tiek patērētas 200 tonnas 
augļu) un gatavo sīrupu ar vaniļas, kanēļa vai krustnag-
liņu garšu. Pie viņas strādā 25 cilvēki, pārsvarā sievietes, 
un produkciju pārdod galvenokārt Kiprā, gada ienāku-
miem sasniedzot 1 miljonu EUR.

Viņa saņēma 20 000 EUR aizdevumu no Trodosas ko-
operatīvās sabiedrības, lai iegādātos jaunas iekārtas un 
atjaunotu dažas ēkas. “Ir patiesi svarīgi ieguldīt un virzī-
ties uz priekšu,” saka Agatokleosa, kura šo uzņēmumu 
vada kopā ar vīru un diviem dēliem. “Finanšu krīze bija 
sarežģīts periods. Tomēr, ja ir vieta, kur strādāt, dzīve 
sniedz tev atpakaļ tieši to, kas vajadzīgs.”

Tsiakas devās uz Trodosas kooperatīvo sabiedrību, kas 
izsniedza 100 000 EUR aizdevumu no Nikosijas Koope-
ratīvās centrālās bankas. Savukārt kooperatīva aizde-
vumu finansēja EIB. Likme: 2,6 %. “Šis aizdevums man 
atvēra acis, ka var būt arī zemāka likme,” bilst Tsia-
kas. “Mūsu problēma vienmēr bijusi augstās procentu 
likmes.”

Vīna darītava ražo 160 000 pudeles gadā, un vietējai 
ekonomikai ir svarīgi, lai Tsiakas uzņēmums plauktu, jo 
lielāko daļu vīnogu viņš pērk no tuvējiem zemniekiem. 
Tas ir svarīgi arī viņa ģimenes nākotnei. Divi viņa dēli 
pašlaik apgūst vīna darīšanu un zemkopību, un Tsiakas 
cer, ka arī pārējie divi sekos viņu piemēram un turpinās 
darboties ģimenes uzņēmumā.

Kooperatīvā centrālā banka sadarbojas ar EIB kā starp-
nieks Kipras kooperatīvo banku vārdā aizdevumiem 
no 10 000 līdz 100 000 EUR apmērā. Visi 18 vietējie ko-
operatīvi ir piešķīruši Kipras MVU aizdevumus, kas aiz-
sākās EIB. “Šo aizdevumu ietekme ir ļoti liela,” stāsta 
Dr. Kostantinos Vrakimis, Privāto produktu izstrādes 
nodaļas vadītājs Kooperatīvajā centrālajā bankā. “Ag-
rosa ir ļoti nomaļa vieta. Šeit ir ģimenes uzņēmumi, 
kas nodarbina vietējos cilvēkus, un ļoti daudzi citi uz-
ņēmumi ir atkarīgi no viņiem, jo piegādā, piemēram, 
gaļu vai augļus.”

K. Vrakimis ir uzaudzis zemnieku ciematā un jūt 
saikni ar mazajiem Agrosas un citu nelielo kopienu  
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Kostas Tsiakas savas 
vīna darītavas pagrabā 

kalnos pie Agrosas
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Iesaistoties vēža 
ārstniecībā un 
digitālajās tehnoloģijās, 
Francijas spinout fonds 
veicina akadēmiskās 
izpētes attīstību ārpus 
laboratorijas

No Parīzes universitātēm  
līdz tirgum

A nhelita Revojo ir dzīvespriecīga spāniete, kuras 
e-pasta paraksts ietver šādu vēstījumu: “Ja dzīve 
piedāvā citronu, paņem arī tekilu un sāli.” Viņai ir 

arī ass zinātnieces prāts, kuru viņa izmanto, lai nogali-
nātu vēža šūnas.

Savā laboratorijā Pjēra un Marijas Kirī universitātē, vēs-
turiskajā Pitjē Salpetrjēra slimnīcā Parīzes centrālajā 
daļā netālu no Sēnas Revojo ir izstrādājusi tehnoloģi-
ju, ar kuras palīdzību var nobloķēt noteiktas proteīnu 
funkcijas, kas pārvērš veselu šūnu par vēža šūnu. Šī ārs-
tēšanas metode varētu palīdzēt cilvēkiem, kas cieš no 
dažādām slimībām, kaut gan sākotnējie rezultāti liek 
domāt, ka vispirms to izmantos, lai ārstētu olnīcu vēzi 

Mēs esam pirmie, tāpēc visi 
mūs vēro, lai saprastu, vai var no  

mums ko mācīties.
Filips Tremojs, Quadrivium 1, partneris

Anhelita Revojo  
Parīzes laboratorijā
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un smagus krūts vēža paveidus. Kamēr ķīmijterapija iz-
raisa virkni blakusefektu, jo līdz ar vēža šūnām iznīcina 
arī daudz labo šūnu, Revojo izstrādātā mērķterapija no-
galina tikai vēža šūnas.

Šo jomu Revojo sāka pētīt pirms 17 gadiem Madridē, kā 
rezultātā kopā ar dažiem citiem zinātniekiem, kas strā-
dāja prestižās Francijas pētniecības institūcijās, izvei-
doja uzņēmumu PEP-Therapy. Uzņēmuma nosaukums 
saistīts ar molekulām, kuras bija centrālais Revojo izpē-
tes objekts — peptīdi, kas spēj uzsūkties šūnās un kam 
ir traucējoša iedarbība. Uzņēmuma loma ir pārvērst šo 
zinātnisko sasniegumu medikamentos, kurus varētu iz-
mantot dzīvību glābšanai. “Iemesls, kāpēc radījām uz-
ņēmumu, bija pārvietot izpēti no laboratorijas sola uz 
slimnīcu,” saka Revojo. “Mūsu mērķis ir izstrādāt mole-
kulu, kas palīdzēs daudziem, daudziem cilvēkiem.”

Francijas fonds akadēmiskiem 
spinout uzņēmumiem

PEP-Therapy saņēma 1 miljonu EUR lielu atbalstu no 
Quadrivium 1 — pirmā Francijas ieguldījumu fonda, kas 
nodrošina priekšizpētes finansējumu dzīvības zinātņu 
un digitālo tehnoloģiju projektiem, kuri tiek aizsākti 
daudzās Francijas akadēmiskās izpētes institūcijās vai 
ir saistīti ar tām. Šo modeli pirmās īstenoja ASV univer-
sitātes, lai dibinātu tādus lielus uzņēmumus kā Genen-
tech un Lycos. Universitātes parasti nopelna vairāk nau-
das, izstrādājot produktu pašas, nevis vienkārši dodot 
izpētes atļauju kādam lielam uzņēmumam turpmākai 
izstrādei. Pamatkapitāla daļas akadēmiskajos spinout 
uzņēmumos, kas ir jauni, no universitātēm atdalīti uz-
ņēmumi, mudina pētniekus palikt savos akadēmiskajos 
amatos, nevis meklēt labāk apmaksātu darbu privātajā 

sektorā. Eiropā akadēmiskie spinout uzņēmumi jau 
veiksmīgi darbojas Apvienotajā Karalistē, kur EIB at-
balstīja Imperiālās koledžas spinout uzņēmumu.

Tomēr Francijā tādi vēl nebija izveidoti. Caisse des 
Dépôts meitasuzņēmums Quadrivium, kuru pārvalda 
uzņēmuma Seventure Partners darba grupa un finan-
sē vairāki ieguldītāji, tostarp Bpifrance, aprīlī saņēma 
20 miljonu EUR ieguldījumu no Eiropas Investīciju fon-
da — EIB grupas specializētās iestādes, kas nodrošina 
riska kapitāla finansējumu MVU. Pateicoties Investīciju 
plāna Eiropai ES budžeta garantijas atbalstam, EIF ie-
guldījums palīdzēja kopējam Quadrivium 1 finansē-
jumam sasniegt 56 miljonus EUR. “Šīs idejas ieviešana 
Francijā bija izaicinājums,” stāsta Filips Tremojs, Quadri-
vium partneris, kurš pārvalda dzīvības zinātņu portfeli. 
“Mēs esam vieni no pirmajiem, tātad visi mūs vēro, lai 
saprastu, vai var no mums ko mācīties.”

Mācību stunda par akadēmisko 
spinout uzņēmumu darbības 
principiem
Pirms Quadrivium 1 izveides Tremojs pārsvarā īsteno-
ja darījumus ar ASV uzņēmumiem un firmām citur Ei-
ropā. Sākumā viņš nebija pārliecināts, ka Francijā iz-
dosies ieviest akadēmiskos spinout uzņēmumus. “Tas 
būtībā ir rakstura un kultūras jautājums. Anglosakšu 
pasaulē, lai novērtētu uzņēmumu, viņi skatās uz nā-
kotnes ienākumiem. Francijā parasti skatās uz pēdējo 
trīs gadu rezultātiem,” viņš saka. “Tas ir tāpat kā vērtēt 
tikai ūdens virsmu, neielūkojoties dziļumā.”

Viņš tic, ka, ja Quadrivium ieguldījumi būs sekmī-
gi, attieksme mainīsies. Līdz šim fonds ir ieguldījis  
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10 uzņēmumos. Katrs ieguldījums tika aizsākts kādā 
no 12 ar Quadrivium saistītajām pētniecības institūci-
jām, sākot ar Parīzes Universitāti IV (Sorbonnā), līdz pat 
Kirī institūtam un ESPCI Paris.

Quadrivium 1 paredz ieguldīt tikai 16 līdz 20 uzņēmu-
mos, kaut gan Tremojs plāno izveidot vēl vienu fondu. 
Quadrivium 1 mērķis ir atbalstīt savu uzņēmumu nāka-
mos attīstības posmus. Dzīvības zinātnēs tas ir svarīgi, 
piemēram, gadījumos, kad nepieciešami daudzi gadi, 
lai, kā saka Anhelita Revojo, produktu pārvietotu no la-
boratorijas sola uz slimnīcu.

PEP-Therapy pašlaik uzsāk pētījumus, lai pārbaudītu 
sava radītā savienojuma drošību. Revojo un viņas ko-
lēģi nevarēs redzēt savu produktu kā vispārēji pieeja-
mu medikamentu, iespējams, vēl turpmākos astoņus 

gadus, kaut gan to izmantos slimnīcās klīnisko izmēģi-
nājumu veikšanai.

“Tas ir garš ceļš,” saka Antuāns Prestā, biologs ar MBA 
grādu, kurš ir arī PEP-Therapy līdzdibinātājs un ģenerāl-
direktors. “Ir ļoti svarīgi, ka ir šāds fonds kā Quadrivium, 
kura pārstāvji izprot procesu.”

Zinātniskās pētniecības ekonomiskā puse Anhelitai 
Revojo nav sveša. Viņa pameta savu darbu Madridē, jo 
pētniecībai paredzētie līdzekļi Spānijā bija nepietieka-
mi. Anhelita apmetās Francijā tikai pēc tam, kad kādu 
laiku bija strādājusi Vācijā un Beļģijā. “Quadrivium ie-
guldījums palīdz mums apmaksāt attīstības posmus,” 
viņa stāsta. “Bija nepieciešami līdzekļi, lai atklātu šo 
molekulu — molekulu, kas, cerams, glābs dzīvības.” 
Šādam mērķim ir vērts ieguldīt jebkādu summu.
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Kad aizdevums labi sader ar zivīm
Ja cilvēkam iedod zivi, viņš veselu dienu būs paēdis. Ja iedod viņam 

starpniecības aizdevumu, kam ir daudz labuma guvēju, viņš pabaros  
citus mūža garumā.

PP Orahovica ir zemkopības uzņēmums Horvātijas austrumos, kas audzē 
lazdu riekstus, gatavo Riesling vīnu, gana govis un audzē karpas. Lai 

transportētu zivis no 1000 hektāru lielā zivju dīķa, uzņēmums dzīvās zivis 
pārvietoja īpašās kravas mašīnās. “Tiek piegādātas 10 tonnas zivju kopā ar 
10 tonnām ūdens. Pēc piegādes ir zaudētas 10 tonnas svaiga ūdens,” saka 

Marko Rašičs, Uzraudzības padomes priekšsēdētājs. Tūkstošiem tonnu dīķa 
ūdens pārvietošana rada gan ekonomiskos zaudējumus, gan nelabvēlīgu 

ietekmi uz vidi. Tāpēc PP Orahovica paplašināja zivju ražošanu līdz 4500 hektāriem un 
uzbūvēja zivju pārstrādes ražotni, lai tās nebūtu jātransportē dzīvas. “Tagad varam piegādāt 
zivs fileju, saldētas zivis un dažādus zivju produktus, tādējādi radot tām pievienoto vērtību,” 

saka Rašičs. Uzņēmumā strādā 1262 cilvēki, un tas saņēma 1,4 miljonu EUR dotāciju no ES 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta lauku attīstībai, kā arī  

4,4 miljonu EUR aizdevumu no HBOR, kas ir Horvātijas valsts banka un EIB starpnieks. EIB 
2016. gadā parakstīja aizdevuma palielinājumu HBOR bankai par 150 miljoniem EUR, ko 

paredzēts nodot tālāk tādiem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu kā PP Orahovica. “Tas bija 
ļoti pievilcīgs piedāvājums ar zemu procentu likmi un garu atmaksas termiņu,” saka Rašičs. 
Kopumā EIB finansējums HBOR bankai sasniedz vairāk nekā 2 miljardus EUR un paredzēts 
MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, publiskā sektora projektiem rūpniecības un 

tūrisma nozarē, kā arī maza un vidēja lieluma infrastruktūras projektiem.

Pirmie soļi bērnu kurpēs
Bērnu apavu piedāvājums pēdējos gados ir strauji audzis 

un ietver veselīgus, dabīgus apavus. Lai nodrošinātu šādu 
apavu izvēli Čehijas pilsētā Brno, Lūcija Prokešova ar bankas 

Komercní starpniecību saņēma ES atbalstītu aizdevumu. 
Programmas COSME aizdevumu garantiju mehānisma 

līgumu ar Komercní banka atbalsta Investīciju plāna Eiropai 
MVU ieguldījumu platforma (SME Window), ko pārvalda EIF.

Lūcija 2016. gada sākumā atvēra savu veikalu Neobuto. 
Klienti reizēm brauc no Slovākijas un Austrijas, lai aplūkotu 

jaunos bērnu apavu zīmolus, kas iepriekš Čehijas tirgū 
nebija zināmi. Neobuto sadarbojas ar bērnu fizioterapeitu, 

lai paplašinātu apavu piedāvājumu un ņemtu vērā īpašas 
vajadzības, piemēram, plakano pēdu. Lūcija 2017. gadā 

plāno atvērt jaunu filiāli Prāgā.

Zivju  
ferma “PP 
Orahovica” 
Horvātijas 
austrumos
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infrastruktūrai19,7
 5600 MW elektroenerģijas ražošanas jauda

 86 % elektroenerģijas no atjaunojamiem energoresursiem

 Uzbūvētas vai uzlabotas elektrolīnijas 41 000 km garumā 

 Uzstādīti 45 milj. viedo skaitītāju

 Elektrības padeve 4 milj. mājsaimniecību 

  13 milj. ES iedzīvotāju gūst labumu no modernizētas pilsētu infrastruktūras un 
pakalpojumiem

  55 milj. ES iedzīvotāju gūst labumu no infrastruktūras, kas pilnveidota, izmantojot 
līdzfinansētas programmas

 980 milj. papildu pasažieru izmantoja EIB finansētu transportu

 10 milj. cilvēku saņēma uzlabotus veselības aprūpes pakalpojumus

  120 000 mājsaimniecību atrodas jaunos vai atjaunotos sociālajos un cenas ziņā 
pieejamos mājokļos

 25 milj. cilvēku saņem drošāku dzeramo ūdeni

 20 milj. cilvēku uzlaboti sanitārijas pakalpojumi

 1,7 milj. cilvēku samazināts plūdu risks

mljrd.EU
R
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Vinčenco D'Aprile, pilsētas 
inženieris, kurš atjauno  
Boloņas vēsturiskos portikus

Viena pilsēta,  
daudz vajadzību, 
viens aizdevums

Viens vienīgs EIB aizdevums atbalsta virkni 
projektu Boloņā. Sākot no skolu 
atjaunošanas un beidzot ar veloceliņu 
izveidi un pasākumiem, kas novērš 
zemestrīču radītos postījumus, šis 
aizdevums atspoguļo ilgtspējīgu attīstību, 
kas ir 2016. gadā ieviestās ES 
pilsētprogrammas galvenā prioritāte.

S kolēni Boloņas dienvidos var vairs nedoties tā-
lajā ceļā uz skolām ar pārpildītām klasēm, kas 
neatrodas viņu dzīvojamā rajonā. 2016. gada 

beigās tika pabeigta skola Via Lombardia, kas var uz-
ņemt 225 bērnus viņu dzīvesvietas tuvumā un no-
drošināt ievērojami mazāku bērnu skaitu klasē nekā 
iepriekšējās skolās. Turklāt skola:
•  ir būvēta, izmantojot rūpnieciski sagatavotus blokus, 

kas paātrināja celtniecību;
•  izmanto saules enerģijas apkuri un spēcīgu siltumizo-

lāciju, un tai ir A+ enerģijas ietaupījumu klase;
•  ir izturīga pret zemestrīcēm (2012. gadā zemestrīce, 

kuras epicentrs atradās 36 km no Boloņas, nogalināja 
27 cilvēkus šajā reģionā).

“Bērniem būs labāka mācību vide, un tas uzlabos izglī-
tības kvalitāti,” uzskata Marika Milāni, Boloņas Pilsētas 
atjaunošanas nodaļas vadītāja. “Viņiem nebūs jāveic 
tāls ceļš uz skolu. Nebūs saspiestības klasē. Mēs ar to 
ļoti lepojamies.”

Milāni var lepoties ar daudziem projektiem. Ar šo  
50 miljonu EUR lielo EIB aizdevumu Boloņa uzsāk virkni 
dažādu projektu. Visas 160 miljonus EUR vērtās prog-
rammas pamatā ir pilsētas plāns kļūt par labāku vietu 
dzīvošanai, izveidot pievilcīgāku vidi uzņēmējdarbībai  
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Jauna skola Boloņā, kuras  
celtniecību finansēja EIB  
programmas aizdevums

Mums nebija  
pietiekami daudz līdzekļu, 

lai paveiktu to visu mūsu 
burvīgajā pilsētā. EIB 

aizdevums bija patiesi 
nepieciešams.

Marika Milāni, Pilsētas 
atjaunošanas nodaļas vadītāja 

Boloņā.

un pilsētas viesiem, kā arī padarīt pilsētu izturīgāku 
pret zemestrīcēm un klimata riskiem.

“Mums nebija pietiekami daudz līdzekļu, lai paveiktu 
to visu mūsu burvīgajā pilsētā,” saka Milāni. “EIB aizde-
vums bija patiesi nepieciešams.”

Šis ir programmas aizdevums, jo tiek izmantots vai-
rāk nekā vienam projektam, un šāda veida EIB aizde-
vums ir nozīmīgs instruments vietējām pašvaldībām, 
lai veicinātu sava rajona ilgtspēju. Lielāks finansē-
jums vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir 2016. 
gada maijā Amsterdamā oficiāli atklātās ES pilsēt-
programmas galvenā prioritāte. EIB aizdevums Bolo-
ņā atbalsta:

•  vairāku pašvaldības ēku, ceļu, sabiedrisko vietu un 
laukumu atjaunošanu;

•  veloceliņa pabeigšanu ap vēsturisko pilsētas centru;

•  Boloņas slaveno viduslaiku ceļmalas portiku daļēju re-
novāciju. Portiki ved uz Svētā Lūka svētnīcu, no kuras 
paveras skats uz pilsētu.

Portiki pretendē uz vietu UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā. “Boloņas viesu atmiņās portiki ir nozīmīgākais 
pilsētas simbols,” saka Milāni. “Tomēr mums nav nepie-
ciešams ieguldīt laiku un pūles, lai noslēgtu atsevišķu da-
rījumu to renovācijai. Visi šie atšķirīgie projekti ir apvienoti 
vienā darījumā ar EIB, un tiem ir ļoti laba procentu likme.”



Lielākās slūžas pasaulē  
atveras, izmantojot Eiropā  
ražotas tehnoloģijas

Milzīgajiem kuģiem, kas kādreiz paisuma laikā iebrau-
ca ostā pa Šeldas upi, bija nepieciešamas piecas stun-
das, gaidot rindā, lai izkrautu kravu. Tie iebrauca Kallo 
slūžās, kas tos aizveda uz Vāslandes doku piestātnēm. 
“Slūžas bija pārpildītas,” stāsta Fredijs Ārts, vadītājs Flā-
mu mobilitātes un publisko būvdarbu ministrijas noda-
ļā, kas atbild par piekļuves ceļiem no jūras. “Tāpēc ra-
dās minētie sastrēgumi.”

2016. gadā Ārts deva kravas kuģiem iespēju izvairīties 
no sastrēgumiem. Jūnijā Antverpenes ostā tika atklā-
tas lielākās slūžas pasaulē. Kīldrehtas slūžas trīskārt pa-
lielina kravas apjomu Vāslandes piestātnē Šeldas upes 
kreisajā krastā, jo nodrošina vēl vienu kuģu iebrauk-
šanas ceļu. “Tagad mēs varam uzņemt lielākos kuģus, 
kādi šobrīd ir,” stāsta Ārts. “Tas būs būtisks stimuls 
ekonomikai.”

Šajā lielajām slūžām nozīmīgajā mēnesī tika atklāts jau-
no “megaslūžu” trešais posms Panamas kanālā. Gan 
Antverpenes, gan Panamas slūžas finansēja EIB, kas ie-
guldīja 160,5 miljonus Kīldrehtas slūžās. Panamas kanā-
la slūžu paplašināšana, kas izmaksāja vairāk nekā 5 mil-
jardus USD, saņēma no EIB 500 miljonus USD.

Neizmantotā doku kapacitāte
Šeldas upes labajā krastā Antverpenes ostai ir sešas slū-
žas, tostarp lielās Barendrehtas slūžas, kas tika atklātas 
1989. gadā. Šī infrastruktūra palīdz tai kļūt par Eiropas 
otro lielāko ostu pēc Roterdamas.

Kreisajā krastā 1970. gados tika izplānoti Vāslandes 
doki, kas spēj apkalpot pat mūsdienu lielākos kuģus, 
kuru iegrime ir aptuveni 16 m. Diemžēl 30 gadus vecās 
Kallo slūžas bija vienīgais piekļuves ceļš Vāslandei, un 

tās bija pārāk mazas. Tā bija problēma, kas traucēja An-
tverpenei attīstīties. Tā bija arī stratēģiska Eiropas prob-
lēma. Ir paredzams, ka kravas apjoms līdz 2050. gadam 
dubultosies. Ostām jābūt gatavām tikt galā ar šo pie-
augumu. “Kīldrehtas slūžas paver ostai iespēju izman-
tot tās kapacitāti,” saka Inge Vermērha, EIB inženiere, 
kura strādāja ar jauno slūžu projektu. “Slūžas palīdzēs 
Antverpenei nostiprināt tās vietu Eiropā.” Jau tagad  
62 500 cilvēku strādā Antverpenes ostā. Saskaņā ar Beļ-
ģijas valsts bankas datiem ostas vērtība ir 4 % no valsts 
iekšzemes kopprodukta.

Ar rozā ķiveri
Atlantijas okeāna otrā pusē Iljai Espino de Marotai Pa-
namas kanāla jauno slūžu atklāšanā galvā bija viņai 
raksturīgā rozā ķivere. Tā ir viņas atbilde tiem, kuri ne-
ticēja, ka sieviete var būt galvenā inženiere Panamas 
kanāla projektā. “Tā kā esmu sieviete, bija vīrieši, kuri 
apšaubīja manu atbilstību šim amatam, bet es varu to 
paveikt,” saka de Marota. “Šī rozā ķivere ir kā vēstījums, 
ka sieviete var paveikt šo darbu.” Kaut arī viņas vīram 
un dēlam šī milzu projekta laikā bija nepieciešams vēža 
ārstniecības kurss, viņai viss izdevās.   
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Ilja de Marota pie  
Panamas kanāla slūžām

Atveram ceļu tirdzniecībai
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ES pilsētprogrammas 
instrumentu kopums

Beļģija/Francija 

46 miljoni EUR pašu kapitāla piešķir-
ti fondam, kas izmanto novatoris-
kas tehnoloģijas, lai dekontaminētu 
pamestas, piesārņotas industriālās 
teritorijas (skat. informāciju par 
Ginkgo fondiem 34. lpp.)

Lisabona, Portugāle 

250 miljoni EUR uzlabotai no-
tekūdeņu infrastruktūrai, lai ma-
zinātu plūdu ietekmi, kā arī cita 
veida infrastruktūrai, piemēram, 
sociālajiem mājokļiem (skatiet 
informāciju 37. lpp.)

Helsinki, Somija 

180 miljoni EUR tramvaju no-
maiņai, tramvaju tīkla papla-
šināšanai un atjaunošanai, lai 
nodrošinātu augstākas kvalitā-
tes un drošāku satiksmi

12 Apvienotās Karalistes 
pilsētas, tostarp Londona, 
Mančestra, Liverpūle un 
Glāzgova

25 miljoni EUR uzņēmumam 
Hyperoptic, kas ierīko platjos-
las tīklus augstceltnēs

Pula, Horvātija 

40 miljoni EUR Pulas vispārējās 
slimnīcas, kas ir vienīgā publiskā 
slimnīca Istrijā, novecojušo telpu 
rekonstrukcijai, paplašināšanai 
un atjaunošanai

Beļģija 

200 miljoni EUR kopā ar banku 
Belfius klimata politikas un 
aprites ekonomikas atbalstam 
visā Beļģijā

ILGTSPĒJĪGA ZEMES IZMANTOŠANA 
UN UZ DABU BALSTĪTI RISINĀJUMI

PIELĀGOŠANĀS  
KLIMATA PĀRMAIŅĀM

PILSĒTU MOBILITĀTE

DIGITĀLĀ PĀREJA

NABADZĪBA PILSĒTĀS

APRITES EKONOMIKA
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Augšsilēzija, Polija 

329 miljoni EUR reģenerācijai  
10 bijušajās kalnrūpniecības 
un tērauda ražošanas pilsētās

Parīze, Francija 

1 miljards EUR Grand Paris Express 
automatizētā metro tīkla pirmā posma 
celtniecībai. Kad šis 33 km garais 
posms būs pabeigts, tas savienos  
22 vietējo pašvaldību teritorijas 
Parīzes dienvidos, apkalpojot vairāk 
nekā 1 miljonu iedzīvotāju. Tā kā tā ir 
alternatīva automašīnu izmantošanai, 
tiks samazināts gaisa piesārņojums

Ziemeļreina-Vestfālene, 
Vācija

100 miljoni EUR patvēruma 
meklētāju uzņemšanas cen-
triem

Ziemeļīrija, Apvienotā 
Karaliste 

166 miljoni EUR energoefektīvu 
sociālo mājvietu pārbūvei un 
celtniecībai

Luksemburga 

2 miljoni EUR no Eiropas vietējā 
enerģijas atbalsta programmas 
tehniskai palīdzībai, lai atbalstītu 
45 miljonu EUR ieguldījumus, ko 
veic Eiropas Energoefektivitātes 
fonds, kas atbalsta mazus 
energoefektivitātes projektus  
visā ES

Bādene-Virtemberga, Vācija 

825 miljoni EUR šai federālajai 
zemei, lai finansētu vilcienus, 
kurus pēc tam izīrēt vairākiem 
maziem dzelzceļa pārvadātā-
jiem konkurences palielināšanai 
un sabiedriskā transporta mak-
sas samazināšanai

DARBVIETAS UN PRASMES  
VIETĒJĀ EKONOMIKĀ

GAISA KVALITĀTE

MIGRANTU UN BĒGĻU 
 IEKĻAUŠANA MĀJVIETAS

ENERĢĒTIKAS PĀRKĀRTOŠANA
INOVATĪVS UN ATBILDĪGS  

PUBLISKAIS IEPIRKUMS

Vairāk nekā 70 % eiropiešu dzīvo pilsētās, un 55 % publisko 
ieguldījumu veic reģionālās vai vietējās pašvaldības. EIB  
saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai paplašina aizdevumu 
izsniegšanu augstāka riska pilsētvides projektiem. ES 2016. gadā 
pabeidza savu pilsētprogrammu, kas ietver veselu nodaļu par  
EIB lomu tās īstenošanā.
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Darčiašvili, kurš tobrīd bija Gruzijas Pašvaldību attīstī-
bas fonda vadītājs, kopā ar Tbilisi domes un citu valsts 
iestāžu amatpersonām sāka aktīvi darboties, lai organi-
zētu palīdzību katastrofas upuriem. “Pirmais uzdevums 
bija nodrošināt cilvēkiem drošību,” stāsta 35 gadus ve-
cais Darčiašvili, kurš tagad ir Reģionālās attīstības un in-
frastruktūras ministra vietnieks. “Pēc tam mēs visi pie-
vērsāmies atjaunošanas darbiem. Vienlaikus meklējām 
papildu finanšu līdzekļus.”

Iznirt no dubļu nogruvuma
Viena no pirmajām reaģēja EIB, kas dažu pēdējo gadu 
laikā jau bija pastāvīgi palielinājusi ieguldījumus Gru-
zijā. Kad ziņas par dabas katastrofu sasniedza bankas 
darbiniekus Luksemburgā, aizdevumu speciālists no 
Publiskā sektora nodaļas darba grupas, kas strādāja ar 
Gruziju, jau gatavojās noslēgt citu darījumu, kas bija pa-
redzēts šīs valsts pašvaldību infrastruktūras modernizā-
cijai. Darba grupa ātri izstrādāja vēl vienu finansējuma 
shēmu, lai cīnītos ar dabas katastrofas radītajiem pos-
tījumiem. Bankas amatpersonas jau nākamajā nedē-
ļā aizlidoja uz Tbilisi, lai detalizēti pārrunātu turpmāko  

Gruzija pārbūvē un veido  
infrastruktūru tirdzniecības  
veicināšanai
Kādā vēlā 2015. gada jūnija vakarā spēcīgas lietusgāzes 
laikā Iļja Darčiašvili brauca pa Tbilisi centru. Braucot pa 
Čabua Amiredžibi autostrādi, pie viena no tiltiem pār 
Veres upi, kas ir pilsētas galvenās Mtkvari upes pieteka, 
viņš ieraudzīja sastrēgumu. Darčiašvili pagrieza savu 
Toyota cita tilta virzienā, kur šāda sastrēguma nebija, 
un, nokļuvis mājās, devās pie miera. “Bija tikai spēcīgs 
lietus un sastrēgums. Nebija nekādas nojausmas, ka va-
rētu notikt kas ārkārtējs,” viņš atceras.

“Bet tad tas notika.”

Kad Darčiašvili pamodās, miljons kubikmetru dub-
ļu jau bija iegruvuši Veres upē un nosprostojuši to di-
vās vietās. Upe izgāja no krastiem, appludinot Gruzijas 
galvaspilsētas centru. Bija 19 bojāgājušie, un 22 000 no  
1,1 miljona Tbilisi iedzīvotājiem palika bez elektrības. 
Nīlzirgi un jaguāri izmuka no zooloģiskā dārza un klai-
ņoja pa ielām. Vienu cilvēku tīģeris saplosīja līdz nāvei.

Palīdzība plūdu novēršanā 
jaunam partnerim
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ES banka īsteno savu  
Eiropas atbalsta solījuma 

daļu Ukrainai

EIB 2014. gadā ieviesa savu Īpašās 
darbības programmu Ukrainai, lai 

līdz 2016. gada beigām nodrošinātu 
3 miljardu EUR finansējumu 

infrastruktūrai, privātā sektora attīstībai 
un klimata politikai. Tas tika veikts 

saskaņā ar ES asociācijas nolīgumu 
ar šo valsti. Decembrī banka savu 

solījumu izpildīja. EIB aizdevumi veido 
daļu no Eiropas Savienības 11 miljardu 

EUR ieguldījuma Ukrainas atbalstam. 
Projektu mērķis ir nodrošināt reālus 

ieguvumus vienkāršajiem cilvēkiem. 
Piemēram, 120 miljonu EUR aizdevums 
uzlabotai energoefektivitātei Ukrainas 

universitātēs. Tas samazina ēku ietekmi 
uz vidi, uzlabo uzturēšanās apstākļus 

telpās un samazina izmaksas. Vēl  
viens piemērs ir EIB izsniegtais  

200 miljonu EUR aizdevums sabiedriskā 
transporta modernizācijai līdz pat  

20 Ukrainas pašvaldībās, ieskaitot jaunus 
autobusus, tramvajus, metro vagonus 

un trolejbusus, un tas viss veicinās 
būtisku pāreju no ar degvielu darbināma 

transporta uz elektrotransportlīdzekļiem. 
Projektiem vajadzētu atmaksāties, 

pateicoties enerģijas ietaupījumam, 
uzlabotai klientu dzīves kvalitātei, kā arī 

pozitīvai ietekmei uz vidi.

rīcību. Viņi ieraudzīja, ka pilsēta joprojām ir paralizēta plūdu un 
dubļu nogruvumu dēļ. “Tilti un ceļi bija sagruvuši,” atminas Georgi-
ja Koutsiana, aizdevumu speciāliste, kas atbild par EIB Publiskā sek-
tora nodaļas darbībām Gruzijā. “Ierastais dzīves ritms bija izjaukts.”

Rezultātā 2016. gada februārī tika izsniegts 100 miljonu EUR aizde-
vums, kuru sadalīja divās daļās:
• 50 miljoni EUR plūdu novēršanai
•  50 miljoni EUR pašvaldību un tūrisma infrastruktūrai

Lielākā daļa EIB aizdevumu nepārsniedz pusi no projekta izmak-
sām. Tā tas ir tādēļ, ka banka, mēģinot ar pieejamo ieguldījumu 
summu atbalstīt pēc iespējas vairāk projektu un apliecinot pro-
jektu kvalitāti, cenšas rosināt citus ieguldītājus tai pievienoties. 
Gruzijai piedāvātās ārkārtas situācijas rekonstrukcijas darbu kre-
dīta shēmas gadījumā EIB uzņēmās segt visu projekta summu, 
jo reaģēja uz dabas katastrofu.

EIB iesaistīšanās nodrošināja ievērojamu praktisku rezultātu, un 
Gruzija tika pakāpeniski atjaunota. “Plūdi tiešā veidā ietekmē-
ja ikvienu mūsu galvaspilsētas iedzīvotāju,” saka ministrs Dar-
čiašvili. “Ārkārtas gadījumiem paredzētie EIB līdzekļi palīdzēja 
atjaunot ielas un infrastruktūru. Tie tiek izmantoti arī, lai mazi-
nātu risku, ka šāda katastrofa nākotnē varētu atkārtoties.”

Banka finansē arī galveno Gruzijas Austrumu-Rietumu auto-
strādes posmu no Azerbaidžānas robežas austrumos līdz Batu-
mi, kas ir valsts ostas pilsēta pie Melnās jūras. “Autostrāde būs 
ļoti svarīgs jaunā Zīda ceļa posms,” saka EIB pārstāve Koutsiana. 
2016. gadā parakstītais 50 miljonu EUR aizdevums palīdzēs at-
jaunot tiltus, tuneļus un atbalstsienas šajā vitāli svarīgajā reģio-
nālās un starptautiskās tirdzniecības maģistrālē.

Pēc plūdiem no  
Tbilisi zooloģiskā 
dārza izbēga nīlzirgs

Kijeva naktī
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Ginkgo izpilddirektors  
Bruno Fārbers Monsengibēras 
teritorijā

Visās bankas sabiedriskās politikas jomās EIB izsniedz ar klimata politiku saistītus 
aizdevumus, ja tie pārsniedz vismaz 25 % no kopējās aizdevuma summas

EIB 2016. gadā klimata politikas jomā izsniedza finansējumu 19,6 mljrd. EUR apmērā  

Tas veido 26,3 % no kopējā finansējuma apjoma 

 3,6 mljrd. EUR energoefektivitātei

 3,9 mljrd. EUR atjaunojamajiem energoresursiem

 8 mljrd. EUR videi draudzīgam transportam ar zemāku oglekļa emisiju līmeni

 Gandrīz 1,8 mljrd. EUR pētniecībai, attīstībai un inovācijai

  1,1 mljrd. EUR klimata pārmaiņu mazināšanai apmežošanas, atkritumu, notekūdeņu 
apsaimniekošanas un citās nozarēs

 1,2 mljrd. pielāgošanās klimata pārmaiņām

videi 
tostarp bioloģiskajai 
daudzveidībai, tīram gaisam, 
tīram ūdenim, transporta 
drošībai, atjaunojamajiem 
energoresursiem un 
energoefektivitātei

16,9mljrd.EU
R
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Zaļā atbilde uz pilsētu 
paplašināšanos

Novatorisks fonds iegādājas vecas pilsētu industriālās teritorijas 
un pārvērš tās par labvēlīgu vidi dzīvei un darbam

Ģ enerāluzņēmēji, ekskavatori un buldozeri aprī-
lī uzsāks 300 dzīvokļu un māju celtniecību de-
viņpadsmitā gadsimta papīrfabrikas teritorijā 

Monsengibēras (Mont-Saint-Guibert) pašvaldībā uz 
dienvidaustrumiem no Briseles. Nedaudz vēlāk tiks 
būvētas ēkas neizmantotas metāla lietuves teritori-
jā Parīzes Šuazileruā (Choisy-le-Roi) priekšpilsētā, un 
tad pašā Lionas centrā, bijušās veļas mašīnu rūpnīcas 
Brandt teritorijā.

Visus šos projektus vieno fakts, ka šīs teritorijas būtu 
palikušas neapsaimniekotas, ja novatorisks ieguldīju-
mu fonds, kas izmanto mūsdienīgas vides tehnoloģijas, 
lai likvidētu pamestu rūpnīcu toksisko vielu atliekas, 
nebūtu tās dekontaminējis un pārprojektējis. Šāda de-
kontaminācija ir nozīmīga nākotnei Eiropas pilsētās, kur 
3,5 miljoni kādreizējo rūpniecības teritoriju joprojām 
netiek apsaimniekotas. Lai risinātu ar pilsētu paplaši-
nāšanos saistītās problēmas, pilsētām jāattīra vecās in-
dustriālās teritorijas un jāpadara tās drošas dzīvošanai. 
“Pilsētu straujās paplašināšanās dēļ Francija ik pa 10 
gadiem zaudē teritoriju, kas pielīdzināma vienam de-
partamentam,” stāsta Bruno Fārbers, dekontaminācijas  

fonda Ginkgo Advisor izpilddirektors. “Risinājums ir bū-
vēt pilsētu jau esošajā teritorijā.”

Attīrīšanas fondi
Fārbera fonds Ginkgo piesaistīja 80 miljonus EUR sep-
tiņiem dekontaminācijas un atjaunošanas projektiem 
Beļģijā un Francijā, kuros līdz 2018. gada beigām pare-
dzēts veikt attīrīšanu, lai varētu sākt celtniecību. Šajā 
fondā iekļauti arī 15,6 miljoni EUR no EIB. Ginkgo panā-
kumi mudināja Fārberu sākt piesaistīt līdzekļus fondam 
Ginkgo II, kas paplašinātu darbības teritoriju, iekļaujot 
Apvienoto Karalisti, Luksemburgu un Spāniju.

EIB ieguldījumu speciālisti atkal bija gatavi piedalīties. 
Tomēr bez Investīciju plāna Eiropai ES budžeta garan-
tijas EIB nebūtu varējusi ieguldīt Ginkgo II tik daudz lī-
dzekļu. Garantija tika izstrādāta, lai paātrinātu ieguldī-
jumus novatoriskos projektos. EIB to izmanto, lai veiktu 
ieguldījumus, ko citkārt tā būtu īstenojusi citādā veidā. 
Tas nozīmē, piemēram, lielāku likmju noteikšanu vai ie-
guldījuma paātrināšanu.

Fonds Ginkgo II neapšaubāmi atbilst Investīciju plā-
na programmai. EIB Klimata pārmaiņu un vides noda-
ļas vadības konsultants, kurš pārvaldīja Ginkgo darīju-
mus, Džeimss Ranevozons atzīst, ka Ginkgo I darījums 
nesagādāja problēmas. Pateicoties ES budžeta garan-
tijai, viņš varēja ātri iesaistīties otrajā fondā ar lielākiem 
līdzekļiem, nekā citādi būtu bijis iespējams. Februārī 
banka ieguldīja Ginkgo II 30 miljonus EUR. “Mēs jau ta-
gad redzam, cik sekmīgi darbojas Ginkgo I,” saka Rane-
vozons. “Ir ļoti svarīgi turpināt atbalstīt Ginkgo plānotos 
ieguldījumus, nekavējoties ar otrā fonda izveidi. Investī-
ciju plāns Eiropai ļauj mums paātrināt šo procesu.”
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Investīciju plāns kā stūrakmens
EIB iesaistīšanās bija ļoti svarīga, lai pārliecinātu citus ie-
guldītājus investēt savu naudu pirmajā fondā Ginkgo. 
Tas pats attiecas arī uz Ginkgo II. “Jāakcentē EIB loma,” 
saka Fārbera kungs. “EIB ir galvenā ieguldītāja, un tās 
klātbūtne parādīja citām institūcijām, ka ir veikta kārtī-
ga, padziļināta uzticamības pārbaude un ka iepriekšē-
jais fonds tika veiksmīgi pārvaldīts sarežģītā ekonomis-
kā kontekstā.”

Tā kā EIB spēja ieguldīt vairāk līdzekļu, papildinot Cais-
se des Dépôts ieguldījumu (katram pieder ceturtā daļa 
Ginkgo II), ES budžeta garantija ļāva Fārberam daudz āt-
rāk sasniegt 140 miljonu EUR finansējuma mērķi, jo tik 
ievērojamu ieguldītāju atbalsts iedrošināja citus iegul-
dītājus pievienoties projektam.

Piesārņojuma likvidēšana
Ar fondu Ginkgo II Fārbers plāno veidot partnerības ar 
projektu attīstītājiem un pilsētu plānotājiem citās val-
stīs. Liela daļa, t. i., 30 %, no jaunā fonda tiks ieguldīta 
ārpus Beļģijas un Francijas, kur tika veiktas pirmā fonda 
Ginkgo darbības.

Pastāv pārsteidzoši maz uzņēmumu, kas nodarbojas 
ar industriālo teritoriju dekontamināciju un atjaunoša-
nu. Visbiežāk piesārņotie materiāli tiek izrakti un pēc 
tam izmesti citur, vai pat aprakti zem milzīgām betona 

Veicināt šo tehnoloģiju 
attīstību ir svarīgi Eiropas 

nākotnei. 
Martins Bergs, EIB ieguldījumu 

speciālists

plātnēm. Neviens no šiem paņēmieniem nav reāls ri-
sinājums piesārņojuma likvidēšanai. Fonds Ginkgo iz-
manto ilgtspējīgāku pieeju, saskaņā ar kuru piesārņotie 
materiāli tiek apstrādāti uz vietas, līdz tos var atkal iz-
mantot jaunajā projektā.

Fonds Ginkgo II izmantos savas speciālās tehniskās zi-
nāšanas tādās valstīs kā Apvienotā Karaliste, kur šobrīd 
nav neviens dekontaminācijas fonds, kas piesaistītu ie-
guldījumus šai nozarei. Fārbers plāno attīstīt teritorijas 
Līdsā, Bristolē un Glāzgovā, kā arī kādreizējās tēraudlie-
tuvju teritorijas Luksemburgā un projektus Barselonā. 
“Veicināt šo tehnoloģiju attīstību ir svarīgi Eiropas nā-
kotnei,” uzskata Martins Bergs, EIB ieguldījumu speciā-
lists, kurš strādāja ar Ginkgo darījumu. “Investīciju plāns 
Eiropai dod mums iespēju darīt vairāk un paveikt to 
ātrāk.”
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L isabonas iedzīvotāju skaits ir pastāvīgi samazinā-
jies kopš 1960. gadiem. Iedzīvotāji pameta pilsē-
tu, lai meklētu cenas ziņā pieejamākas mājvietas 

priekšpilsētā, atstājot aiz sevis plašas teritorijas ar nove-
cojušu infrastruktūru. Pilsētas iedzīvotāju skaits samazi-
nājās no 800 000 1960. gados līdz 513 000 pēdējā laikā. 
Tomēr pilsētas mēram Fernando Medinam bija plašāks 
redzējums, ka atsevišķas problēmas nav jārisina pa da-
ļām. Viņa mērķis, kā viņš pats saka, bija “mainīt to, kā cil-
vēki dzīvo pilsētā.” Viņš ticēja, ka Lisabona varētu atkal 
kļūt par vietu, kur cilvēki izvēlas dzīvot un strādāt, kā arī 
par pievilcīgu vietu pilsētas viesiem.

Tomēr Medinam bija nepieciešams piemērots finansē-
jums, lai realizētu viņa plānotos ilgtermiņa infrastruk-
tūras projektus. Kopš finanšu krīzes Portugāles bankas 
nav varējušas finansēt ilgtermiņa infrastruktūras pro-
jektus. Šis tirgus trūkums nozīmēja, ka EIB varēja izman-
tot ES budžeta garantiju, kā arī savus pašas līdzekļus 
Investīciju plāna Eiropai ietvaros, lai padarītu Lisabonu 
par pirmo ES pašvaldību, kas saņem tiešu šī investīciju 
plāna atbalstu. Lisabona saņēma 250 miljonu EUR aiz-
devumu ar 30 gadu atmaksas termiņu.

Atsevišķi Lisabonas rajoni, tostarp daļa pilsētas vēs-
turiskā centra, mēdz regulāri applūst. Divi lielu plūdu 
gadījumi ar dažu nedēļu intervālu 2014. gadā parādī-
ja, cik pilsētai ir svarīgi pielāgoties klimata pārmaiņām. 
EIB atbalstītā projekta ietvaros tiks atjaunota kanali-
zācijas sistēma un uzbūvēti divi jauni drenāžas kanāli.  

Turpmāk spēcīgajām lietusgāzēm, pie kurām Lisabona 
jau ir pieradusi, nevajadzētu izraisīt nopietnus plūdus.

EIB fondi finansēs arī pašreizējo sociālo mājokļu atjau-
nošanu un jaunu mājokļu celtniecību, un tie visi gūs 
labumu no energoefektivitātes pasākumiem, kas tiks 
veikti, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi. Aizde-
vums paredzēts arī pasākumiem, kas veicina pilsētu 
mobilitāti, tāpat arī ar viedajām pilsētām saistīto inovā-
ciju ieviešanai un laukumu, parku, ugunsdzēsēju depo, 
kultūras iestāžu un skolu būvniecībai.

Ģimenēm un uzņēmējdarbībai 
draudzīgāka Lisabona

Lai cīnītos ar plūdiem, 
iedzīvotāju skaita 
samazināšanos un novecojušu 
infrastruktūru, Lisabona 
pārveido savu pilsētvidi
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Līdz ar publisko finansējumu EIB piesaista privātos 
līdzekļus klimata projektu finansēšanai

L angmarkenas vēja parks Zviedrijā atšķirsies no ci-
tiem vēja parkiem. Ne jau turbīnu dēļ, jo tās tiek 
ražotas Dānijas uzņēmumā Vesta un pēc celtniecī-

bas darbu pabeigšanas līdzināsies citām tāda paša vei-
da turbīnām. Novatorisks ir finansējums šim piekrastes 
vēja parkam ar 23 MW jaudu.

Kopš 2014. gada EIB daļa Mirova Eurofideme 3 fondā ir 
40 miljoni EUR. Pēc tam, kad 2016. gada martā Francijas 
fonds ieguldīja Langmarkenā, EIB veica kolektīvo iegul-
dījumu, kuru atbalstīja Investīciju plāna Eiropai ES bu-
džeta garantija. Tā ieguldīja 16 miljonus EUR tieši pašā 
vēja parkā, tādējādi Mirova un bankas īpašumā kopā 
ir 90 %. Tas ir liels solis — EIB parasti nemēdz iegādā-
ties īpašumtiesību daļas. Pateicoties riska dalīšanai, 
EIB vēlas piesaistīt privātos līdzekļus klimata politikas 
projektiem.

Lai to panāktu, EIB izmanto trīs pamata metodes

•  Kolektīvie ieguldījumi, piemēram, Langmarkenas 
vēja parks, kas dod iespēju privāto fondu vadītājiem 
iesaistīties lielākos projektos, nekā tie varētu uzņem-
ties individuāli.

•  Vairāklīmeņu riska darījumi, kuros publiskie fondi uz-
ņemas lielāko riska daļu un tādējādi padara ieguldīju-
mu pievilcīgāku privātu līdzekļu ieguldīšanai. Tieši to 
EIB īstenoja ar savu 50 miljonu EUR ieguldījumu Vides 
izaugsmes fondā (Green for Growth) — 368 miljonus 
EUR vērts fonds, kas atbalsta atjaunojamos energore-
sursus un energoefektivitāti Rietumbalkānos un Turci-
jā. Tā iegūtie CO2 ietaupījumi pielīdzināmi 1,9 miljonu 
pasažieru lidojumam no Frankfurtes uz Londonu. EIB 
2016. gadā piekrita ieguldīt vēl 25 miljonus EUR pro-
jektu atbalstam Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā.

•  Mērenā veicināšana (soft enhancement)   ir termins, 
ko banka izmanto saistībā ar darījumiem, kur EIB klāt-
būtne pierāda, ka projekts ir padziļināti pārbaudīts. 
Tas var būt ļoti svarīgi attiecībā uz ieguldītājiem, kuri 
labprāt iesaistītos darījumā, bet viņiem nav EIB resur-
su un speciālo zināšanu infrastruktūras jomā. Šāda 
situācija šobrīd ir pirmajā liela mēroga (utility-scale) 
saules fotoelementu stacijā Senegālā. Senergy ieguldī-
jums, kas tika pabeigts 2016. gada februārī, ir pirmais 
Meridiam Infrastructure Africa Fund ieguldījums, kurā 
EIB pieder 30 miljonu EUR daļa. EIB uzņēmās vadošo 
lomu fonda vides un sociālās pārvaldības sistēmas uz-
labošanā, kas palīdzēja piesaistīt apdrošināšanas fir-
mas, pensiju fondus, kā arī valsts ieguldījumu fondu.

Investīciju plāns Eiropai ir nozīmīgs attiecībā uz visiem 
šiem jautājumiem. Līdz šim ar ES budžeta garantijas at-
balstu EIB ir apstiprinājusi klimata politikas ieguldīju-
mus fondos gandrīz 1 miljarda EUR apmērā.

Trīs stratēģijas riska mazināšanai

Langmarkenas 
vēja parks
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Pārdomāti Jordānijas valdības noteikumi palīdz novatoriskam 
atjaunojamo energoresursu fondam

Kad Arābijas gāzes vads tika pirmo reizi pārrauts sprādzienu rezultātā Ēģiptē Arābu pavasara laikā, 
Jordānijai pēkšņi bija jāpāriet uz importētu smago degvielu un dīzeļdegvielu, tāpēc elektrības izmaksas 

pieauga. Tikmēr Jordānijā no Sīrijas sāka plūst bēgļu straumes, dramatiski samazinot sociālos un 
ekonomiskos resursus. Jordānijas risinājums: normatīva inovācija saukta par enerģijas “rotāciju”. Tas 
darbojas šādi: ja uz mājas tiek uzstādīts saules kolektors, ir iespēja novadīt saražoto elektroenerģiju 

kopējā tīklā un samazināt savu elektroenerģijas rēķinu. Pat ja nav iespējams uzlikt saules kolektorus 
uz jūsu jumta, rotācijas noteikumi ļauj tos uzstādīt citās vietās, novadīt attiecīgo elektroenerģiju 

kopējā tīklā, tādējādi tik un tā samazinot jūsu patēriņu. Tas 2016. gadā pamudināja EIB vadīto Pasaules 
energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas fondu ieguldīt tīrās enerģijas fondā Catalyst MENA. 

“Jordānijā ir moderna, atvērta ekonomika,” saka Monika Arevalo, fonda vecākā ieguldījumu vadītāja. “Tā 
kļūst arvien pievilcīgāka privātā sektora ieguldītājiem.” Catalyst izveidos piecas saules enerģijas stacijas 

Jordānijā telekomunikāciju operatoram Orange kopā ar Francijas atjaunojamās enerģijas attīstītāju 
Neoen, kas abi atrodas jūdzēm tālu no vietas, kur viņu 30 MW jauda tiks izmantota. Catalyst jau ir ieguvis 

tiesības noslēgt otru līgumu ar lielu viesmīlības grupu. “Rotācija ļauj izmantot lētāku zemi, kā arī zemi, 
kur ir labvēlīgāki apstākļi, piemēram, vairāk saules,” stāsta Catalyst izpilddirektors Enis Rimavi. 

Transports iegūst vadošo lomu 
ilgtspējīgas attīstības jomā

Kad strauji aug pilsētas iedzīvotāju skaits, transporta 
infrastruktūra var kļūt pārslogota un nedroša, turklāt 

palielinās gaisa piesārņojums. Laknavas metro 
risinās šo problēmu, palielinot no 10 % līdz 27 % to 

iedzīvotāju skaitu, kuri izmanto sabiedrisko transportu. 
EIB aizdevums 450 miljonu EUR apmērā pirmajiem  

23 metro līnijas kilometriem ir bankas visu laiku 
lielākais aizdevums Indijā. Līnija apkalpos 22 stacijas 

un 100 miljonus pasažieru gadā.

Fonda Catalyst saules enerģijas 
parks Jordānijas tuksnesī
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Darbs PASAULES mērogā

aizdevumiem ārpus ES8,4
 3,35 mljrd. EUR paplašināšanās procesā iesaistītajās un EBTA valstīs

 1,65 mljrd. EUR Austrumu kaimiņvalstīs

 1,63 mljrd. EUR Vidusjūras reģionā

 0,77 mljrd. EUR Āfrikā, Karību jūras un Klusā okeāna reģionā

 0,98 mljrd. EUR Āzijā un Latīņamerikā

mljrd.EU
R

Darbvietas, kas attīstīs 
kontinentu
Ieguldījumi Āfrikā nozīmē darbu, kas neliek 
cilvēkiem pamest mājas un ģimeni

M išels Lo 14 gadus strādāja tālu prom no mājām, 
mazā ciematiņā Senegālas upes krastā netālu 
no Sentluisas, pie Senegālas ziemeļu robežas. 

Tikai reizi gadā viņš varēja atļauties aizbraukt mājās pie 
ģimenes.

Tas mainījās 2016. gadā, kad Compagnie Agricole de 
Saint-Louis uzsāka aramzemes irigāciju netālu no viņa 
ciemata. Uzņēmuma mērķis ir ražot 65 000 tonnu rīsu 
gadā, tādējādi reaģējot uz būtisku pārtikas nodrošinā-
juma nepieciešamību Senegālā. Uzņēmums arī nodro-
šinās darbu simtiem vietējo iedzīvotāju, kuriem citādi 

varētu nākties pārcelties uz 320 km tālo galvaspilsētu 
Dakāru vai pat emigrēt uz Eiropu.

38 gadus vecais Lo jaunajā projektā pieņēma priekš-
strādnieka darbu, un ir iesaistīts rīsu laukiem nepie-
ciešamo irigācijas grāvju rakšanā. “Tagad es katru die-
nu varu atgriezties mājās un būt kopā ar ģimeni,” viņš 
saka. “Pateicoties šim uzņēmumam, es varu dzīvot 
kopā ar ģimeni.”

Visā Āfrikā aptuveni 15 miljoni cilvēku ir pametuši mā-
jas, lai meklētu darbu tik tālās vietās kā Eiropa, Persijas  
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Var sniegt visu iespējamo palīdzību, bet 
būtībā ir nepieciešams palielināt  

strādnieku reālos ienākumus mūsu valstīs.
Patriss Bakers, AFIG, Senegāla

Strādnieki rīsu plantācijā pie 
Sentluisas, Senegālā
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Pape Mbodži, priekšstrādnieks 
“Senbus” rūpnīcā Senegālā

līča valstis vai Amerika. EIB iegulda projektos, kuru mēr-
ķis ir palīdzēt tiem, kas ierodas Eiropā kā migranti. To-
mēr ES banka finansē arī uzņēmumus Āfrikā, radot 
darbvietas, kas ļauj strādniekiem palikt mājās un pie sa-
vām ģimenēm. Tādi projekti kā Sentluisas rīsu saimnie-
cība, kas saņēma 15,7 miljonus EUR lielu EIB aizdevu-
mu, veido Āfrikas nākotni, radot dzīvotspējīgus privātā 
sektora uzņēmumus.

Attīstībai nepieciešami 
ieguldījumi, nevis tikai palīdzība

“Āfrikas attīstības redzējums parasti ir saistīts ar palīdzī-
bas sniegšanu — būtībā pastāv priekšstats, ka, lai dzī-
ve Āfrikas valstīs uzlabotos, tām nepieciešams šis aizjū-
ras kapitāla stimuls, kas tiek sniegts ar valdību un NVO 
starpniecību,” stāsta Patriss Bakers, kurš dzimis Kongo, 
bet strādā par fondu pārvaldītāju Senegālā. “Mēs uz-
skatām, ka privātais kapitāls ir vēl viens absolūti nepie-
ciešams attīstības aspekts. Var sniegt visu iespējamo 
palīdzību, bet būtībā ir nepieciešams palielināt strād-
nieku reālos ienākumus mūsu valstīs.”

Bakers ir Advanced Finance & Investment Group galve-
nais izpilddirektors, un 2008. gadā uzņēmums piesais-
tīja 15,6 miljonus EUR lielu EIB ieguldījumu. Uzņēmuma 
ieguldījumu darbības ir bijušas pietiekami veiksmīgas, 
lai 2016. gada jūlijā EIB parakstītu jaunu 18 miljonu EUR 
darījumu ar AFIG. Viens no Āfrikas uzņēmumiem, kurā 
AFIG ieguldīja līdzekļus, ir Senbus Industries. Senbus tika 
izveidots 2001. gadā, un tā mērķis bija radīt Senegālas 
vietējo auto industriju. Uzņēmums saņēma 3,4 miljonu 
EUR aizdevumu no AFIG.

Tērpies zilā kombinezonā un ar aizsargķiveri galvā,  
35 gadus vecais Pape Mbodži vada savu 20 cilvēku ko-
mandu darbā pie montāžas konveijera Senbus uzņē-
mumā. Mbodži pelna iztiku pilsētā, kurā ir dzimis. Vi-
ņam ir arī gandarījuma sajūta par savu lomu Senegālas 
ekonomikas nākotnē.

“Man patīk mana profesija,” viņš saka. “Man ir iespēja 
strādāt Senegālā, vadošajā autobusu montāžas noza-
res uzņēmumā. Tas ir ļoti patīkami. Turklāt es ieguldu 
lielu darbu mūsu valsts attīstībā.”

Alternatīva migrācijai
Rifta ielejas provincē Kenijā uzņēmuma Migotiyo Planta-
tions strādnieki kopj un apstrādā sizalu — augu, kas no-
drošina šķiedras paklājiem un jumta segumiem. Vīrieši  

un sievietes karstajā saulē uz lauka kaplē garās sizala 
vagas, raujot nezāles no nepakļāvīgo, līdz ceļiem aug-
sto augu rindām. Tas ir ārkārtīgi smags darbs, tomēr ir 
labi, ka tas ir, jo ļauj izvairīties no nenoteiktās un bīsta-
mās migrantu dzīves.

Saimniecība saņēma EIB atbalstu 2,3 miljonu EUR ap-
mērā, ko izsniedza vietējais starpnieks — banka NIC. 
Saimniecība ražo 100 tonnas šķiedru mēnesī, ko tā 
eksportē uz arābu valstīm un Nigēriju. “Katra tonna 
dod 2000 USD peļņu,” saka Pīters Gašoka, 34 gadus 
vecais īpašuma pārvaldnieks. “Tas ir diezgan ienesīgs 
projekts.”

Lai gan apstākļi ir smagi, Samjuels Gruto ir apmierināts 
ar darbu. “Ja šīs saimniecības nebūtu,” saka jaunais vī-
rietis no tuvējā ciema, “es dotos kur citur, piemēram, uz 
Nairobi vai ārpus Kenijas. Es dotos uz Eiropu.”
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Daktere Šarona  
Ogimda pārbauda 
Rouzas Kagali vēl  
nedzimušo mazuli

Solījums izpildīts
Kibuga Kariti izpilda mirstošajai sievai doto solījumu  

un ievieš visiem pieejamu veselības aprūpi Kenijas reģionā

K ibuga Kariti sieva pirms trīs gadiem nomira no 
vēža, jo slimību diagnosticēja pārāk vēlu. Viņš 
sievai apsolīja, ka ieviesīs Kenijā labāku medicī-

nisko aprūpi, lai tādiem pacientiem kā viņa nevajadzē-
tu krāt naudu braucienam uz Indiju un saņemt aprūpi 
tur. Kariti pētīja, kā Indijas slimnīcām izdodas nodroši-
nāt kvalitatīvu veselības aprūpi iedzīvotājiem ar relatī-
vi maziem ienākumiem par cenu, kas ir par ceturtdaļu 
mazāka, nekā maksā tāda pati aprūpe Kenijā. Viņš at-
klāja modeli, ko tagad cenšas īstenot Kenijā, kur strā-
dā par ģenerāldirektoru tikko atjaunotā un paplašinātā 
slimnīcā Kaimosi pilsētā Kenijas rietumos. Slimnīca aiz-
pilda robu veselības aprūpē, kas izveidojies starp valsts 
slimnīcām ar nepietiekamu finansējumu un Nairobi klī-
nikām, kas ir tik dārgas, ka ir pieejamas tikai bagātāka-
jiem kenijiešiem.

Pirmā slimnīca šajā vietā tika atklāta pirms 110 gadiem 
un apkalpoja Kenijas rietumus, kā arī daļu Ugandas un 
Tanzānijas. Tā kļuva par valsts slimnīcu 1967. gadā. “Kad 
vairāk nekā pirms diviem gadiem to pārņēma Nacionā-
lā baznīcu padome, iestāde bija nožēlojamā stāvoklī,” 
saka Kariti.

Nopietnu slimību un savainojumu gadījumā pacientiem 
bija jāmēro 340 km tālais ceļš uz Nairobi. “Pateicoties  
modernizētajai medicīniskajai aprūpei, slimnīca varēs 
palīdzēt gandrīz visās situācijās, nenosūtot pacientus uz 
attālām iestādēm,” saka Dr. Šarona Ogimda, viena no Ju-
muia slimnīcas medicīnas darbiniekiem. “Tas ir labs pa-
sākums, kas palīdzēs daudziem cilvēkiem šajā reģionā.”

Jau pirmajā oktobra darba dienā slimnīca uzņēma jau-
nus pacientus. Rouza Kagali ieradās no maza ciematiņa, 
jo bija sākušās agrīnas dzemdību sāpes. Dr. Ogimda no-
teica, ka Rouzai dzemdības vēl nav sākušās, un palīdzēja 
viņai atpūsties ambulatorajā nodaļā. “'Tā ir labākā slim-
nīca, kāda bijusi mūsu apkaimē,” saka Rouza. “Cilvēki 
par to ir ļoti priecīgi.”

Kenijas komercbanku piedāvātās likmes ir ļoti nestabilas, 
tāpēc Kariti vēlējās iegūt EIB finansējumu ar Nairobi Reģio-
nālās attīstības bankas starpniecību. Turklāt EIB aizdevu-
mam bija garāks atmaksas termiņš nekā tas, ko piedāvā-
ja vietējās bankas. “EIB finansējums bija ļoti elastīgs,” viņš 
saka. “Vissvarīgākais ir tas, ka, tiklīdz viņi saprata mūsu plā-
nu un to, ko vēlamies paveikt, viņi mūs atbalstīja.”
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MIKROFINANSĒJUMS

EIB mikrofinansēšanas 
instrumenti un tehniskā 
palīdzība nodrošināja

 Vairāk nekā 1,5 miljoniem labuma guvēju

Ar Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu atbalstu banka ir izveidojusi  
specializētus instrumentus visā Āfrikā, Karību jūras un Klusā okeāna reģionā,  
kā arī ES dienvidu kaimiņvalstīs. Bankas padome 2016. gadā apstiprināja  
trīs jaunus instrumentus:
  Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona mazo uzņēmēju finansēšanas  

mehānisms — 60 milj. EUR

 Rietumāfrikas mikrofinansēšanas mehānisms — 50 milj. EUR

 Dienvidu kaimiņvalstu mikrofinansēšanas mehānisms —  75 milj. EUR

300milj.EUR
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Filisa Mutoni savā  
Nairobi veikalā

Mikrofinansēšanas aizdevumi dod iespējas  
Āfrikas mazajiem uzņēmumiem un maina dzīves

“Esmu ļoti laimīga —  
ļoti, ļoti laimīga”

M azā ieliņa Nairobi centrā mudž no pircējiem, 
piegādes automašīnām un pārtikas letēm. 
Slēgtajā tirgū veikali ir līdz griestiem piekrau-

ti ar visa veida precēm, aerosoliem, krāsainiem trau-
kiem un podiem, kārbām un drēbēm. Kādā nelielā kio-
skā Filisa Mutoni sniedzas pēc matu želejām un ādas 
krēmiem sava kosmētiskas kioska augstākajos plauk-
tos, vienlaikus konsultējot klienti par skaistumkop-
šanu. Tirgus ir tik pārpildīts, ka, šķiet, viss ir bagātīgi 
pieejams.

Tomēr tā nav. Kenijā ir grūti saņemt finansējumu. Fili-
sai paveicās. Viņa devās uz mikrofinansēšanas banku 
Faulu, kas aizdeva nedaudz vairāk nekā 10 000 EUR 
veikala Jophy Cosmetics izveidei. “Kopš aizdevuma sa-
ņemšanas esam veikuši daudz uzlabojumu,” viņa saka. 
“Tā rezultātā ir pieaugusi peļņa. Mūsu ienākumi ir pie-
auguši. Mēs nopelnām labi.”

Banka Faulu ir viena no EIB atbalstītajām mikro-
finansēšanas institūcijām. ES bankas ieguldījumi 
Āfrikas mikrofinansēšanas jomā ievērojami ietek-
mē tādus cilvēkus kā Filisa. Austrumāfrikā vien EIB  
sadarbojas ar 11 mikrofinansēšanas institūcijām 
Kenijā, Tanzānijā, Ugandā un Ruandā, nodrošinot  
125 miljonus EUR lielu kredīta summu 278 270 gala 
saņēmējiem, no kuriem 42 % ir sievietes un 29 % 
ir jaunieši. Vidējam aizdevuma apmēram sasnie-

dzot 5276 EUR, ir atbalstīti vai radīti vairāk nekā  
874 000 darbvietu.

“Esmu ļoti laimīga — ļoti, ļoti laimīga, redzot, ka uzņē-
mums negrimst,” saka 30 gadus vecā Filisa, pie kuras 
strādā divi cilvēki. “Bez šī aizdevuma man būtu grūti. 
Ja nebūtu aizdevuma no Faulu, es nebūtu sasniegusi 
to, kas man ir tagad.”

Visā Āfrikā EIB mikrofinansēšanas instrumentu sum-
ma sasniedz 270 miljonus EUR, un labumu gūst 1,5 mil-
joni tādu gala saņēmēju kā Filisa. Tie ir tik veiksmīgi, 
ka EIB ir izveidojusi vēl vienu mehānismu, lai aizdotu  
60 miljonus EUR mazajiem uzņēmumiem zemkopības 
nozarē. Šīs darbības ietver arī tehnisko palīdzību, lai 
palīdzētu starpniekiem uzlabot kredītu izsniegšanas 
metodiku un paplašināt saņēmēju loku, kā arī sekmētu 
bankas sadarbību ar gala saņēmējiem.

“Tas patiesi palīdz Āfrikai, it īpaši jauniem cilvēkiem, 
kuriem nepieciešami aizdevumi,” saka Filisa. “Ir gājis 
ļoti grūti.”

Nav daudz brīvu vietu starp pārblīvētajiem tirgus kio-
skiem, kas atrodas veikala Jophy Cosmetics apkārtnē. 
Tomēr Filisa tik un tā grib paplašināt veikalu. “Es ceru, 
ka Faulu darbinieki palīdzēs man tikt ar to galā, jo es 
zinu, ka to varu. Ar viņiem kopā es to paveikšu.”
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Līdzekļu ieguves avoti

EIB ir pasaules mēroga finanšu tirgus da-
lībniece. Banka 2016. gadā veica ob-
ligāciju emisijas 16 valūtās, no kurām 

lielāko daļu galvenajās valūtās — EUR, USD un GBP. 

Pasaulē lielākā daudzpusējā līdzekļu piesaistītāja un aizdevēja 2016. gadā 
starptautiskajos kapitāla tirgos piesaistīja 66,4 miljardus EUR, ieskaitot 
priekšfinansējumu 2017. gadam (pieaugums, salīdzinot ar 62,4 miljardiem 
EUR 2015. gadā). No šīs summas 3,8 miljardi EUR bija zaļajās obligācijās, 
kuras saucam par klimata obligācijām (Climate Awareness Bonds, CAB). 
Mūsu vērtspapīru emisijas sasniedz ieguldītājus, kuri nemēdz ieguldīt 
Eiropā, bet netiešā veidā sekmē Eiropas projektus, ieguldot EIB obligācijās.

2016. gada nozīmīgākie finanšu darījumi:

  Četras jaunas etalonemisijas ar 3, 7, 10 un 16 gadu atmaksas termiņu kopā par  
17 mljrd. EUR, kā arī jaunas klimata obligācijas ar 21 gada termiņu, kas ir visu laiku  
garākais zaļo obligāciju etalonemisijas atmaksas termiņš eiro valūtā

  KPMG publicēja Neatkarīgu pamatotu ticamības ziņojumu par EIB zaļajām 
obligācijām, apstiprinot bankas vadošo pozīciju labākās tirgus prakses ieviešanā

  Banka veica USD emisijas, kas paredzētas Itālijas privātajiem ieguldītājiem,  
kur saskaņā ar aprēķiniem piedalījās 30 000 cilvēku, kā arī emitēja jaunas  
1,5 mljrd. USD klimata obligācijas

  EIB īstenoja savus pirmos Polijas zlotu etalonemisijas darījumus, kas tika veikti  
divos biržas sarakstos un bija paredzēti vietējiem ieguldītājiem, rezultātā kļūstot 
par lielāko nevalstisko parāda vērtspapīru emitentu Polijas zlotos

Avotu un maksājumu termiņu dažādība nodrošina 
mūsu finansēšanas stratēģijas elastību. Daudzva-
lūtu pieeja ļauj arī izmaksāt līdzekļus dažās vietējās 
valūtās.
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Līdzekļu  
ieguves avoti

EIB emitēto obligāciju sadalījums 
pa ieguldītāju reģioniem
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EIB vēlas izteikt pateicību šādiem projektu virzītājiem un citiem sadarbības partneriem, kuri nodeva bankas rīcībā šajā pārskatā izmantotās fotogrāfijas:
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Drukājis Imprimerie Centrale uz MagnoSatin papīra, izmantojot krāsas uz augu eļļas bāzes. Sertificēts saskaņā ar Mežu 
uzraudzības padomes (FSC) noteikumiem, papīrs sastāv no 100 % dabiskām šķiedrām (no kurām vismaz 50 % ir no 
pareizi apsaimniekotiem mežiem).
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Pārvaldība

līgumiem, bankas statūtiem un Valdes noteiktajiem pa-
matprincipiem. Direktoru padomes sastāvā ir 29 direk-
tori, no kuriem vienu izvirza katra dalībvalsts un vienu 
Eiropas Komisija. Tiek iecelti arī 19 direktoru aizstājēji. 
Lai paplašinātu Direktoru padomes profesionālo kom-
petenci, var tikt izraudzīti seši eksperti, kuri piedalās 
padomes sēdēs konsultatīvā statusā bez balsstiesībām. 
Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ko veido vis-
maz viena trešdaļa padomes balsstiesīgo locekļu, kuri 
pārstāv vismaz 50 % no dalībvalstu parakstītā kapitāla, 
ja vien statūtos nav noteikts citādi. Direktoru padomi 
vada bankas priekšsēdētājs, kuram nav balsstiesību.

Vadības komiteja ir pastāvīga lēmumu pieņemšanas 
struktūrvienība. Tā pārrauga bankas ikdienas darbī-
bas, sagatavo Direktoru padomes lēmumus un no-
drošina to īstenošanu. Vadības komiteja sanāk kopā 
vienreiz nedēļā. Tā strādā priekšsēdētāja pakļautībā 
un Direktoru padomes uzraudzībā. Pārējie astoņi lo-
cekļi ir EIB priekšsēdētāja vietnieki. Vadības komi-
tejas locekļi tiek iecelti uz atjaunojamu termiņu līdz 
sešiem gadiem un ir pakļauti vienīgi bankai. Četriem 
lielākajiem akcionāriem — Vācijai, Francijai, Itālijai 
un Apvienotajai Karalistei — Vadības komitejā ir no-
drošinātas pastāvīgas amata vietas.

Turklāt bankai ir neatkarīga Revīzijas komiteja, kas ir 
tieši pakļauta Valdei. Tā atbild par bankas pārskatu re-
vīziju, kā arī pārbauda, vai bankas darbības atbilst labā-
kajai banku darbības praksei. Revīzijas komitejas ziņo-
jums tiek iesniegts Valdei kopā ar Direktoru padomes 
gada pārskatu. Revīzijas komitejā ietilpst seši locekļi, 
kurus ieceļ uz sešiem finanšu gadiem pēc kārtas bez 
tiesībām uz atkārtotu iecelšanu.

E IB ir ES iestāde, kas ir atbildīga dalībvalstu priekšā, 
un banka, kas ievēro labāko banku darbības prak-
si tās lēmumu pieņemšanā, pārvaldībā un kontro-

les darbībās.

Valdes sastāvā ir valdību ministri no visām 28 dalīb-
valstīm, kuri parasti ir finanšu ministri. Valdes locekļi 
nosaka bankas kredītpolitikas vadlīnijas un reizi gadā 
apstiprina gada pārskatus. Viņi lemj par kapitāla palie-
lināšanu un bankas līdzdalību finanšu operācijās ārpus 
ES. Valde arī ieceļ Direktoru padomi, Vadības komiteju 
un Revīzijas komiteju.

Direktoru padome pieņem lēmumus par aizdevu-
miem, līdzekļu piesaistīšanas programmām un citiem 
finansēšanas jautājumiem. Tā sanāk kopā desmit rei-
zes gadā, lai nodrošinātu bankas vadību saskaņā ar ES 
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