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N epaisant kai kurių gerų naujienų 2014 m. Eu-
ropos šalys patyrė nemažai sunkumų. Tiki-
masi, kad šiais metais visų ES valstybių narių 

ekonomika vėl augs, bet kol kas Europai trukdo at-
sitiesti menkas investavimas ir didelis nedarbas. Fi-
nansų rinkose ir toliau trūkstant stabilumo, pinigai 
nepasiekia realiosios ekonomikos kaip turėtų.

EIB grupė, kaip ES bankas, keičia žmonių gyvenimą. 
2014 m. tęsėme veiklą.

Įgyvendinome vieną iš ambicingiausių šioje institu-
cijoje parengtų verslo planų EIB paskolų mastą pa-
didinę iki 77  mlrd.  EUR. Stiprinome konsultacines 
paslaugas kaip vieną iš svarbiausių verslo ramsčių, 
o ateityje sieksime jas dar labiau plėsti. Pernai 20-
metį atšventęs Europos investicijų fondas 2014-ai-
siais investicijoms į  akcinį kapitalą ir garantijas 
skyrė 3,3 mlrd. EUR – suvaidino katalizatoriaus vaid-
menį ir pritraukė smulkiajam verslui daugiau kaip 
13 mlrd. EUR, t. y. ir toliau buvo didžiausias Europo-
je rizikos kapitalo MVĮ teikėjas.

Be to, 2014  m. buvo svarbūs tuo, kad politinėje 
darbotvarkėje į  priekį iškeltos investicijos ir kon-
kurencingumas. Po kelerių metų, per kuriuos visas 
dėmesys buvo sutelktas į  finansų krizę ir jos kai-
ną, nepaisant patirtų sunkumų, šiuo metu Europos 
ekonomika atsigauna. Turėtume žiūrėti į priekį, su-
telkti dėmesį į augimą ir iš naujo paleisti investavi-
mo variklį. O Europa jau suprato, kad reformos ir in-
vesticijos – dvi tos pačios monetos pusės.

Puoselėjami dideli lūkesčiai, kad investicijų planas, 
kurį lapkričio mėn. pristatėme kartu su Europos Ko-
misijos pirmininku Jeanu Claude’u Junckeriu, bus 
greitai įgyvendintas. Kaip ES bankas, nuo pat pra-
džių dalyvavome jį rengiant.

Labai svarbios visos trys šio plano dalys: užbaig-
ti struktūrines reformas, persvarstyti nacionalinius 
ir Europos teisės aktus siekiant sukurti palankesnę 
investavimo teisinę aplinką ir racionaliau naudo-
ti ribotus viešuosius išteklius. Viešuosius pinigus, 
pirmiausia iš privačiojo kapitalo, reikia panaudoti 

Pirmininko 
žodis



32014 m. veiklos ataskaita

Pirmininko
žodis

investicijoms. Toks yra investicijų plano tikslas. 
Jame numatomas paradigminis pokytis naudojant 
ribotus viešuosius išteklius – nuo subsidijų ir dota-
cijų pereiti prie paskolų ir garantijų  – siekiant pri-
traukti privačiojo kapitalo, kad būtų galima didinti 
pradinių investicijų poveikį ir vėl naudoti investuo-
tą kapitalą, kai jis grąžinamas.

Svarbiausia – veikti greitai, todėl dabar stengiamės 
paversti šį planą realiu verslu ir pradėti naujus pro-
jektus, kurie galėtų stimuliuoti ES ekonomiką ir su-
kurti naujų darbo vietų. Įsteigtas Europos strategi-
nių investicijų fondas (ESIF), skirtas strateginėms 
investicijoms į  infrastruktūrą, švietimą ir inovaci-
jas,  tvarią energetiką, taip pat į  mažąsias ir viduti-
nes įmones. Be to, įgyvendindami investicijų pla-
ną  kursime naują investavimo konsultacijų centrą, 
kad galėtume padėti rengti kokybiškus projektus ir 
didinti techninį ir finansinį viešųjų ir privačiųjų sub-
jektų pajėgumą.

Kol kas Europa nepakankamai išnaudoja savo in-
vesticijų galimybes. Esame sukūrę daug investuoti 
trukdančių finansinių ir nefinansinių barjerų. Įsteig-
tas ESIF ir kartu plečiamos konsultacijų paslaugos 
bus svarbus žingsnis bandant panaikinti kai ku-
riuos iš šių barjerų. Bet reglamentavimą reikia sku-
biai supaprastinti tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu.

ESIF papildys tradicinę EIB skolinimo veiklą. Jis fi-
nansuos strateginių sektorių, kuriems sunku pri-
traukti finansavimą pagal dabartinę tvarką, be kita 
ko, dėl didesnio rizikingumo, projektus.

Svarbiausia, kad ESIF ne tik papildys, bet ir remsis 
pagrindine EIB skolinimo veikla  – visų investicijų, 
kuriomis ES bankas ir toliau aprūpina Europos eko-
nomiką, pagrindu. Bet net tokiu atveju negalėsi-
me išspręsti Europos ekonomikos problemų vieni. 
Tačiau jei dirbsime visi kartu, galime padėti gerinti 
bendrą investavimo klimatą ir priversti privačius pi-
nigus vėl dirbti.

2015-ieji Bankui bus pereinamieji metai. Užbaigė-
me išskirtinę skolinimo programą, kurią ėmėmės 
įgyvendinti po to, kai 2012 m. ES valstybės narės – 
EIB akcininkės nusprendė didinti Banko kapitalą. 

Numatytą tikslą – iki 2015 m. pabaigos papildomai 
investuojant sutelkti investicijų už 180 mlrd. EUR – 
EIB grupė pasiekė gerokai anksčiau užsibrėžto ter-
mino, t. y. jau kovo mėn.

Tęsdami darbą pagrindinėmis verslo kryptimis, su-
telksime dėmesį į  naujų projektų finansavimą pa-
gal naująjį investicijų planą. Investavimas Europo-
je – nepalyginamai daugiau nei skaičiai ir projektai. 
Naujoji iniciatyva – tai žinia, siunčiama investuoto-
jams, projektų rengėjams ir piliečiams. Mes jiems 
pranešame, kad Europos ekonomika grįžta į  savo 
vėžes.

Šioje ataskaitoje apžvelgiami svarbiausi 2014  m. 
veiklos momentai. Taip pat siekiama apžvelgti, ko-
kių rezultatų tikimasi iš projektų, kuriuos rėmė-
me per šiuos metus. Pavyzdžiui, 2014  m. finansa-
vome verslo įmones, kurios sukūrė arba išsaugojo 
3,6  mln. darbo vietų, rėmėme sparčiosios plačia-
juostės prieigos kūrimą 3,2 mln. namų ūkių ir padė-
jome gerinti sveikatos priežiūros infrastruktūrą 10 
milijonų ES gyventojų.

Mūsų darbo tikslas – nauda piliečiams. Mūsų finan-
savimas  – priemonė tikslui pasiekti. Mes remiame 
perspektyvius projektus, kurie keičia padėtį, finan-
suojame ateitį. Būtent tai reiškia žodžiai „investici-
jos“ ir „konkurencingumas“.

Werner Hoyer
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inovacijoms ir įgūdžių 
ugdymui

mlrd.14,7

mažosioms įmonėms
mlrd.EUR25,5

strateginei 
infrastruktūrai

mlrd.EUR20,6

klimato politikai
mlrd.EUR19,1

4

7,9 mlrd.EUR

projektams už ES ribų

80,3mlrd.EUR

EIB grupė skyrė

2014 m.
svarbiausi rodikliai

EU
R



52014 m. veiklos ataskaita

2014 m.
svarbiausi rodikliai

5

Numatoma, kad dėl mūsų finansavimo 2014 m. bus sukurta 
daugiau kaip 150 000 naujų nuolatinių darbo vietų, dar 1,8 
milijono darbo vietų atsiras įgyvendinimo etape. Esame ES 
bankas, todėl suprantame, kad mūsų finansavimas – tai priemonė 
tikslui pasiekti. Remiame perspektyvius projektus, kai žinome, kad 
mūsų indėlis padės juos įgyvendinti, o Europos piliečiai iš jų turės 
konkrečios naudos.

mln.

tarptautinių patentų 
paraiškų

Sparčioji plačiajuostė 
prieiga

priimtų  
studentų  

per metus

namų ūkių

Tai padeda išsaugoti apie

GWh elektros energijos 
per metus pagaminama 

iš atsinaujinančiųjų 
išteklių, ją naudoja 

daugiau kaip

1 mln. būstų

mln. žmonių, 
gaunančių saugų 
geriamąjį vandenį 
arba geresnes 

sanitarines sąlygas 
besiformuojančios 
rinkos ir 
besivystančiose šalyse

285 00025 000

172 000

12 000
GWh sutaupytos 

energijos

3 000

4
3,2

mln. tonų mažiau  
išmetamųjų CO2 dujų 
per metus– 

mln. 

 automobilių

maždaug tiek keliuose išmeta

3
1,5

3,6

Parama apie

500 000
jaunų žmonių

mln.  darbo 
vietų

daugiau keleivių ir

elektros energijos, 80 % 

iš atsinaujinančiųjų  
išteklių

Geresnė sveikatos 
priežiūros infrastruktūra

sutaupytų kelionės 
valandų

545 mln.

6 000 MW

mln.
ES gyventojų

100 mln.

10

Keičiame padėtį

labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių
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Duodame 
tvirtą atkirtį ekonomikos krizei

Nuo 2008 m. EIB grupė projektams finansuoti visoje Europoje skyrė beveik 
500 mlrd. EUR. Tai reiškia, kad padėjome pritraukti maždaug 1,5 trln. EUR 
investicijų, nes paprastai finansuojame apie trečdalį projekto sąnaudų. EIB 
atsakas į vyriausybinių paskolų krizę buvo staigus veiklos didinimas – parama 
labiausiai nuo krizės nukentėjusioms šalims išaugo dvigubai. Dabar, kai jau 
atsirado rizikingų trukdžių, mūsų tikslas – telkti investicijas visoje Europoje.
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Duodame
tvirtą atkirtį ekonomikos krizei

B ankas nuolat siekia pasiūlyti daugiau pro-
duktų. Pradėjome teikti naujus ir inovaty-
vius produktus, kurie turėtų užpildyti rinkos 

spragas, pritraukti naujų klientų grupių, atspindėti 
kintančius politikos prioritetus ir valstybių narių fi-
nansavimo reikalavimus, taip pat didinti išteklius ir 
pritraukti papildomų lėšų. Šių produktų skalė – nuo 
rizikos kapitalo moksliniams tyrimams ir techno-
loginei plėtrai iki paskolų vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms, nuo inovatyvių klimato politikos fon-
dų iki prekybos finansavimo. Be to, Bankas sutel-
kė savo finansinę patirtį Europos investicijų porei-
kiams tenkinti, plėsdamas konsultacines paslaugas, 
kad padėtų rengti ir įgyvendinti projektus, geriau 
pasinaudoti ES lėšomis ir didesnėmis galimybėmis 
gauti finansavimą.

2012 m. ES valstybės narės susitarė didinti EIB įmo-
kėtąjį kapitalą 10  mlrd.  EUR ir taip suteikė mums 
galimybę nuo 2013 iki 2015  m. išplėsti skolinimo 
veiklą maždaug 40  %. Iki 2014  m. pabaigos papil-
domai paskolinome daugiau kaip 50 mlrd. EUR ir iš 
viso sutelkėme daugiau kaip 150 mlrd. EUR investi-
cijų. Tai reiškia, kad tikslą iki metų pabaigos papil-
domai investuoti 180  mlrd.  EUR mums nesunkiai 
pavyks įgyvendinti gerokai anksčiau, iki 2015  m. 
kovo mėn.

2014 m. pasirašyta daugiausia finansavimo sutarčių 
nuo 2009 m. Svarbiausia, kad net 40 % jų sudarytos 
su naujais partneriais  – tai rodo, jog mūsų klientų 
bazės diversifikavimo ir veiklos plėtimo į naujas rin-
kas strategija duoda vaisių.
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Remiamės rezultatais

Kaip 28 valstybėms narėms priklausantis ES ban-
kas finansuojame patikimas tvarias investicijas ir 
konsultuojame investavimo klausimais. Mūsų misi-
ja  – remti projektus, darančius reikšmingą poveikį 
žmonių gyvenimui. EIB grupę sudaro EIB ir Europos 
investicijų fondas (EIF), padedantis tenkinti rizikin-
gesnių investicijų poreikį mažosioms ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms.

Turime daugiau kaip 50-ies metų projektų finan-
savimo patirtį ir esame didžiausias pasaulyje dau-
giašalis emitentas ir skolintojas. Lėšų pritraukiame 
finansų rinkose, leisdami obligacijas. Puikus kredi-
to reitingas suteikia galimybę leisti emisijas pačiu 
palankiausiu kursu. Laikantis EIB ne pelno didinimo 
įsipareigojimo, šis finansinis pranašumas perduo-
damas klientams, nesvarbu, ar jie viešojo sekto-
riaus įstaigos, didelės bendrovės, ar mažosios įmo-
nės. Teikiame ilgalaikes paskolas, taip pat garantijas 
ir investuojame į akcinį kapitalą, ypač per EIF.

Dažnai skoliname ilgesniais išpirkimo terminais 
negu komerciniai bankai arba obligacijų rinkos, at-
sižvelgdami į  ilgalaikį finansuojamų projektų po-
būdį. Daugeliui mūsų klientų svarbu turėti galimy-
bę diversifikuoti savo finansavimo šaltinius, o  EIB 
paskolos patvirtinimas dažnai padeda jiems gauti 
lėšų ir iš kitų finansavimo šaltinių. Didesnius pro-
jektus, kurių vertė didesnė kaip 25 mln. EUR, finan-
suojame tiesiogiai, o  mažesnes paskolas skiriame 
per vietos finansų tarpininkų tinklą. Ne tik teikiame 
finansines paslaugas, bet ir keičiamės technine pa-
tirtimi, konsultuojame.

Šiais metais pirmą kartą mūsų veiklos ataskaitoje 
išryškinti kai kurie numatomi 2014  m. pasirašytų 
sutarčių įgyvendinimo rodikliai, rodantys, kokį po-
veikį daro mūsų projektai.

Mūsų darbo tikslas – nauda piliečiams. Mūsų 
finansavimas – priemonė tikslui pasiekti. Mes 
remiame perspektyvius projektus, kurie keičia padėtį, 
finansuojame ateitį.
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Duodame
tvirtą atkirtį ekonomikos krizei

Mūsų 
produktai

Paskolos
Kredito linijos

Individualios paskolos (paprastai didesnės nei 25 mln. EUR)

Investicijos į akcinį kapitalą

Garantijos

Konsultacinės paslaugos
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Investuotojai InvestuotojaiStrateginiai 
projektai Europai

ES iš viso investuota 

315 mlrd. 

Europos strateginių 
investicijų fondas

5mlrd.EUR16mlrd.EUR
Investicijų planas
Europai

Investicijų planas, kurį pasiūlė Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude’as 
Junckeris ir EIB pirmininkas Werneris Hoyeris 2014 m. m. lapkričio mėn., yra 
platesnės aprėpties strategijos, apimančios investicijas, struktūrines reformas, 
bendrosios rinkos integraciją ir fiskalinę atsakomybę, dalis. Planu siekiama 
atgaivinti investicijas, ypač į rizikingesnius projektus, padėti skatinti augimą ir 
įsidarbinimo galimybes, gerinti Europos konkurencingumą.

EU
R
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Investicijų planas
Europai

I nvesticijų plane Europai Europos Komisija ir EIB 
grupė numatė strateginę partnerystę, siekda-
mos užpildyti rinkos spragas ir padėti prisiimti 

projektams būdingą riziką, skatinant privačiąsias 
investicijas. Kartu pristatome Europos strateginių 
investicijų fondą (ESIF). Jo pradinis 21  mlrd.  EUR 
kapitalas (16  mlrd.  EUR garantija iš ES biudžeto 
ir 5  mlrd.  EUR iš EIB) per ateinančius trejus metus 
į strateginius projektus turėtų pritraukti ne mažiau 
kaip 315 mlrd. EUR investicijų.

Pritraukiame investicijų

Pradinį kapitalą naudojame privačiosioms investi-
cijoms ir papildomoms viešojo sektoriaus lėšoms 
pritraukti. Tai įmanoma tik pritraukiant privačiųjų 
investuotojų ir padeda sukaupti investicijų dviem 
būdais: skatinant privačiuosius investuotojus pirkti 
mūsų obligacijas arba dalyvauti mūsų projektuose.

ESIF nukreips lėšas perspektyviems projektams, ku-
riuose galima sukurti pridėtinę vertę. Jo finansinis 
potencialas labiau skirtas svarbiausiems ES sekto-
riams, kuriuose EIB jau įrodė savo kompetenciją, 
pvz., tokiems kaip strateginė infrastruktūra, įskai-
tant skaitmeninę, investicijos į transportą ir energe-
tiką, švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, MVĮ 
finansavimą ir aplinkos atžvilgiu tvarius projektus.

Užpildome rinkos spragas

2014  m. pradžioje EIB atlikta analizė atskleidė 
nerimą keliančią investicijų spragą: 2013  m. ES 

investicijų lygis realiaisiais skaičiais buvo maždaug 
15  % žemiau prieš krizę buvusio lygio, kai kuriose 
valstybėse narėse šis trūkumas buvo 25  % ar net 
60 %.

ESIF siekia išspręsti kai kurias problemas prisiimda-
mas dalį investuotojams tenkančios rizikos. Naujo-
ji iniciatyva leis EIB grupei siūlyti produktus, kuriais 
bus galima remti rizikingesnius, bet didelės pridėti-
nės vertės projektus. Tikimės, kad dėl to kur kas pa-
didės investicijos iš kitų finansavimo šaltinių, ypač 
iš privačiojo sektoriaus.

Naujoji iniciatyva papildo dėl EIB kapitalo padidini-
mo jau ir taip išaugusią skolinimo apimtį. Jos tiks-
las  – padėti dalytis projektų valdymo žiniomis ir 
patirtimi, kad pagerėtų galimybės pasinaudoti fi-
nansavimo šaltiniais, ir užtikrinti optimalų naudoji-
mąsi ES fondais. Siekiame didinti pridėtinę vertę ne 
tik sudarydami palankias finansavimo sąlygas, bet 
ir sujungdami išteklius, pritraukdami papildomų 
lėšų ir konsultuodami projekto rengimo bei jo įgy-
vendinimo etapuose.

„Efektyvi veikla yra svarbiausias dalykas 
siekiant, kad Europoje daugėtų investicijų, 

vėl augtų ekonomika, būtų kuriamos 
darbo vietos ir stiprinamas Europos 

konkurencingumas.“

Pirmininkas Werner Hoyer
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Skatiname inovacijas, lemiančias 
pažangų augimą Europoje

Svarbiausios tvaraus augimo užtikrinimo ir didelės vertės darbo vietų kūrimo 
sudedamosios dalys – inovacijos ir įgūdžių ugdymas. Jie vaidina svarbų vaidmenį 
stiprinant Europos ilgalaikį konkurencingumą. EIB tai laiko didžiausiu prioritetu. 
2014 m. remdama inovacijas ir įgūdžių ugdymą Europoje EIB grupė suteikė 
14 7 mlrd. EUR paskolų.

14,7 mlrd.
inovacijoms skatinti

Suteikta 
paskolų pagal 
subsektorius

inovacijas 
užtikrinančiai 
infrastruktūrai

2,2 mlrd.

4,5 mlrd.

8 mlrd.

švietimui ir 
mokymui

moksliniams 
tyrimams, 

technologinei 
plėtrai ir 

inovacijoms

EU
R

2014 m. pasiekimai:
• Pristatyta nauja InnovFin produktų grupė visų dydžių Europos novatoriams

• Pradėtos teikti InnovFin konsultacinės paslaugos dideliems mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros projektams

• Paregta pirmoji plačiajuosčio ryšio projektų obligacijų programa

• Suteikta parama moderniai lazerinių tyrimų laboratorijai įrengti
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Skatiname inovacijas, lemiančias 
pažangų augimą Europoje

suteikti sparčiąją 
plačiajuostę prieigą 

3,2
mln. namų ūkių

priimti 

172 000
studentų per metus

„Džiaugiamės, kad 
įgyvendindamas naująją 

„rizikingo bendro 
vystymo finansavimo“ 
politiką savo pirmuoju 

partneriu EIB pasirinko 
UCB. Tai padės mums 

greičiau įgyvendinti 
jau rengiamus kelis 
perspektyvius UCB 

projektus.“

Roch Doliveux, 
UCB generalinis direktorius 

(2005–2014 m.)

Pirmojo sandorio pagal 
75 mln. EUR InnovFin ir ES 
finansavimo novatoriams 

programą sėkmė priklausys 
nuo to, kaip pavyks 

įgyvendinti siekiamus tikslus 
dalijantis rizika ir pelnu.

Keičiame padėtį – 2014 m. mūsų paskolos padėjo

parengti 

25 000
tarptautinių patentų 

paraiškų
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E same pagrindinis partneris, remiantis inova-
cijų ir įgūdžių ugdymo projektus  – nuo am-
bicingų didelės apimties mokslinių tyrimų 

finansavimo iki paramos mažoms, nuo moksli-
nių įstaigų atsiskyrusioms specializuotoms įmo-
nėms arba skaitmeninių tinklų finansavimo. Re-
miame investicijas į  inovacijas, įgūdžių ugdymą 
ir didesnio konkurencingumo užtikrinimą  – tai 
mūsų misijos skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą 
Europoje dalis. Galime padėti užtikrinti tokias in-
vesticijas ir gausinti finansavimo išteklius, veikdami 
kaip katalizatorius.

Švietimo ir įgūdžių ugdymo 
skatinimas – investuojame 
į žmones

Remiame investicijas, gerinančias švietimo kokybę 
ir konkurencingumą, ypač atnaujinant mokyklų ir 
universitetų materialinę bazę, padedančias reng-
ti profesines ir kitokias mokymo programas arba 
finansuoti visos Europos paskolų studentams pro-
gramas studentų judumui skatinti. EIB paskolos 

švietimo sektoriuje gali padėti gerinti jaunų ES dar-
bininkų profesinius įgūdžius ir taip prisidėti kuriant 
naujas užimtumo galimybes.

Inovacijų spartinimas

Ateityje Europos ekonomikos augimas ir darbo 
vietų kūrimas vis labiau priklausys nuo naujoviš-
kų produktų, paslaugų ir verslo modelių. Techno-
loginė pažanga – nuo gyvybės mokslų iki aplinkos 
gerinimo  – užtikrina ES mokslinių tyrimų ir tech-
nologinės plėtros sektoriaus pažangą. Mes finan-
suojame investicijas į  įvairius tarptautinius moksli-
nius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas, tarp 
jų  – į  bendras ES ir atskirų šalių mokslinių tyrimų 
programas, mokslinių tyrimų infrastruktūrą, aka-
deminius tyrimus valstybiniuose ir privačiuose uni-
versitetuose, taip pat investicijas į  tolesnių etapų 
veiksmus ir paramą inkubatoriams, mokslo ir tech-
nologijų parkams ir naujovių diegimo grupėms, pa-
dėdami mokslo įstaigoms ir verslo sektoriui keistis 
žiniomis ir patirtimi. Pavyzdžiui, skirta 100 mln. EUR 
paskola vėjo turbinų gamintojos Nordex (Vokietija) 
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai.
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Skatiname inovacijas, lemiančias 
pažangų augimą Europoje

Skaitmeninė ekonomika: 
ilgalaikio augimo raktas

Kita technologinių naujovių skatinimo sudedamo-
ji dalis yra skaitmeninė infrastruktūra ir paslaugos. 
Pagrindinis našumo didinimo variklis ir toliau bus 
internetinės taikomosios programos. Todėl būti-
na investuoti į  skaitmeninę infrastruktūrą, siekiant 
užtikrinti didėjančio Europos duomenų srauto per-
davimą – tai irgi vienas iš pagrindinių ES skaitme-
ninės darbotvarkės tikslų. 58 mln. EUR EIB paskola 
bendrovei Axione, teikiančiai plačiajuosčio interne-
to paslaugas Prancūzijoje, buvo pirmas skaitmeni-
nis projektas, dėl kurio finansavimo susitarta pagal 
inovatyvių projektų obligacijų iniciatyvą. Kiekvie-
nas verslas tampa vis labiau skaitmeninis. Taigi, 
tarp prioritetinių Banko veiklos sričių yra spartusis 
internetas, judieji tinklai ir debesų kompiuterinės 
technologijos.

„Kiekvienoje auditorijoje 
naudojamasi naujausiais 

technologijų mokymo 
pasiekimais, taip padedant 
žmonėms, kurie fiziškai yra 

čia, puikių paskaitų yra ir 
internete.“

Christoph Badelt, 
Vienos ekonomikos ir verslo 

universiteto rektorius

22 500 studentų naudosis 
moderniu atviros erdvės 

studentų miesteliu Vienos 
ekonomikos ir verslo 

universitete, gavusiame 
250 mln. EUR EIB paskolą
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Partnerystės,  
padedančios sparčiau diegti inovacijas 
Europoje

Didžiausius iššūkius Europa patiria konkurencingumo ir inovacijų srityje. Todėl 
EIB grupė sudaro partnerystes su kitomis institucijomis, kad galėtų padėti 
novatoriams geras idėjas paversti verslo realybe. Naujieji InnovFin grupės 
produktai skirti Europos novatoriams finansuoti nepriklausomai nuo jų dydžio.

2 014 m. birželio mėn. EIB grupė kartu su Euro-
pos Komisija pristatė naujų produktų grupę 
pagal „InnovFin  – ES lėšos novatoriams“ pro-

gramą. Ji sukurta siekiant papildyti EIB grupės tei-
kiamą finansavimą moksliniams tyrimams, techno-
loginei plėtrai ir inovacijų projektams.

InnovFin – ES lėšos novatoriams

Vienas iš svarbiausių veiksnių, trukdančių moksli-
niams tyrimams ir inovacijų kūrimo veiklai, yra ne-
pakankama galimybė novatoriškoms įmonėms 
gauti lėšų palankiomis sąlygomis, nes šios įmonės 
ar projektai dažnai susiję su sudėtingais produk-
tais ir technologijomis, nepatikrintomis rinkomis 
ir nematerialiuoju turtu. 2014  m. pasiūlyta naujų 
produktų pagal InnovFin programą, todėl savo pa-
siūlymus galėjome teikti naujiems klientams, pa-
vyzdžiui, inovatyvioms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms – joms teikiame tiesiogines ir netiesiogi-
nes paskolas.

Remiamės sėkminga bandomąja 
iniciatyva

ES biudžeto lėšas sujungdami su EIB grupės finan-
savimu, padedame padaryti daugiau mažesnėmis 
sąnaudomis, t.  y. pritraukdami investicijų iš kitų 
partnerių inovacijoms Europoje remti. Tokiai veiklai 
paskatino Rizikos pasidalijimo priemonės sėkmė: 
taikant šią priemonę finansuota 114 mokslo ir ino-
vacijų projektų, kurių vertė 11,3 mlrd. EUR, ir papil-
domai suteikta daugiau kaip 1,6  mlrd.  EUR vertės 
paskolų garantijų.

Patirtis rodo, kad daugeliu atvejų, kai reikia gauti 
lėšų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, pa-
tiriama sunkumų, nors iš esmės tai labai geri pro-
jektai. Parama pagal naująjį produktą InnovFin 
Advisory padeda pasinaudoti savo stiprybėmis ir 
koreguoti tokias sritis kaip valdymas, finansavimo 
šaltiniai ir finansavimo struktūros, kad padidėtų ga-
limybės gauti finansavimą.

Iki 2020 m. InnovFin produktai 
mažosioms, vidutinėms 

ir didelėms bendrovėms 
bei mokslinių tyrimų 

infrastruktūros įmonėms 
padės gauti daugiau kaip 

24 mlrd. EUR moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms.
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Skatiname inovacijas, lemiančias 
pažangų augimą Europoje

Finansinė parama  
veiklą pradedančioms inovatyvioms 

įmonėms

EIF, EIB grupės specializuotasis padalinys, teikiantis rizikos finansavimą MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonėms, 2014 m. joms finansuoti įsipareigojo skirti 3,3 mlrd. EUR. Tai 

apima ir paramą inovacijas diegiančioms mažosioms įmonėms visais plėtros etapais. 
Praeitais metais verslo angelams, veiklą pradedančioms įmonėms ir jau veikiančioms 

įmonėms ankstyvajame jų veiklos etape EIF suteikė 742 mln. EUR akcinio kapitalo 
sandoriuose ir 653 mln. EUR garantijomis inovatyvioms mažosioms įmonėms.

2 014  m. EIF pradėjo sudaryti sutartis su vie-
tiniais partneriais, kurie veikia kaip finan-
sų tarpininkai pagal InnovFin MVĮ garantinę 

priemonę. Šia EIF valdoma programa naudojasi 
reikalavimus atitinkantys vietiniai bankai, išperka-
mosios nuomos bendrovės ir garantijas teikiančios 
įstaigos. Vykdydamas šią veiklą EIF padengia dalį 
finansų tarpininkų patirtų nuostolių dėl suteiktų 
paskolų, išperkamosios nuomos ir garantijų nuo 
25 000 iki 7,5 mln. EUR ir taip didina inovatyvių MVĮ 
ir mažų vidutinės kapitalizacijos įmonių galimybes 
gauti finansavimą.

Rizikos kapitalas dirba 
inovatyvioms įmonėms

Europos bendrovių vykdomi moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, naujų įmonių steigimas ir parama au-
gančioms įmonėms yra svarbiausi EIF politikos tiks-
lai. Jie labai svarbūs ekonomikai, nes skatina struk-
tūrinius pokyčius.

Daug universitetų ir mokslinių tyrimų centrų turi po-
tencialą paversti savo darbo rezultatus konkrečio-
mis verslo idėjomis, kurias įgyvendinant kuriamos 
mažosios įmonės. Mokslinių tyrimų ir technologijų 
taikymo veiklos komercializavimas paverčia moksli-
nius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas rinkai 
tinkamais produktais ir paslaugomis, tačiau laiko-
mi per daug rizikingais finansuoti. EIF, sudaręs šešis 
sandorius, 2014  m. investavo 111  mln.   EUR į  tech-
nologijų perdavimo skatinimą.

UAB Brolis Semiconductors, nedidelė 
Vilniuje (Lietuva) įsikūrusi aukštųjų 

technologijų įmonė, pasinaudojo 
EIF suteiktu rizikos kapitalu verslui 

plėsti. Įmonės technologijos taikomos 
daugelyje sričių, pavyzdžiui, medicinos 

diagnostikoje, dermatologijoje, 
medžiagų apdirbimo, dujų jutiklių, 
degimo procesų kontrolės ir namų 
apsaugos naktinio matymo srityse.
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Remiame mažąsias ir vidutines 
įmones

Mažosios įmonės yra svarbus augimo, užimtumo ir naujovių skatinimo variklis 
Europoje. MVĮ sudaro daugiau kaip 90 % verslo įmonių ES, jose dirba du trečdaliai 
aktyviai dirbančių gyventojų. Siekdami užtikrinti galimybes gauti finansavimą 
mažosioms įmonėms parengėme specializuotų naujų produktų. 2014 m. EIB grupė 
Europos MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms suteikė daugiau kaip 25,5 mlrd. EUR 
vertės finansinę paramą.

S uteikti MVĮ galimybę gauti finansavimą – pa-
grindinis EIB grupės tikslas. Daug mažesnių 
įmonių, norėdamos gauti lėšų priimtinomis 

sąlygomis, susiduria su sunkumais. EIB grupė (EIB 
ir EIF) dirba su įvairiais finansų tarpininkais, pavyz-
džiui, vietiniais partneriais bankais, fondais, išper-
kamosios nuomos bendrovėmis ir mikrofinansa-
vimo įstaigomis, kad MVĮ, vidutinės kapitalizacijos 
įmonės ir labai mažos įmonės galėtų gauti lėšų. 
Kiekvieną EIB suteiktą eurą MVĮ papildo ne mažiau 
kaip vienas tarpininko euras.

22,2 mlrd.

3,3 mlrd.

EIBEIF

EIB ir EIF skolinimas Europos 
smulkiajam verslui

25,5 mlrd. 
mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms

EU
R

2014 m. pasiekimai
• Išlaikytas rekordinis skolinimo MVĮ lygis

• Sustiprintas bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis 
ir valstybinėmis skatinimo įstaigomis

• Jau duoda vaisių Jaunimo užimtumo skatinimo 
programa

• Padidintas EIF kapitalas ir sukurta naujų produktų
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Remiame 
mažąsias ir vidutines įmones

„Be paskolų protingi ir 
puikūs darbuotojai būtų 

likę nepanaudoti.“

Adrian ir Adela Căţoiu, SARA 
anglinio plieno gaminių 

įmonė

Adrianas ir Adela Căţoiu 
pradėjo modernų anglinio 

plieno gaminių verslą 
turėdami vos 100 JAV 

dolerių. 9,9 mln. EUR paskolų 
suteikė jiems galimybę plėsti 

verslą ir duoti darbo beveik 
200 žmonių.

Keičiame padėtį – 2014-aisiais mes

labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių

padėjome išsaugoti apie

mln. darbo 
vietų Europoje

jaunuolių3,6

285 000
500 000

suteikėme paramą 
maždaug

padėjome mažosioms 
įmonėms, kurios 
2013–2014 m. įdarbino 
arba mokė
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„Aš įdarbinau 18 jaunuolių nuo 16 iki 24 metų ir mokiau 
juos suvirintojo profesijos.“

Krzysztof Michalak, 
Bendrovės Alspaw (Lenkija), pasaulinės aliumininių scenos 

konstrukcijų gamybos lyderės, savininkas

Padedame
MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms 
gauti finansavimą

2014 m. EIB grupė stengėsi didinti paramą MVĮ. Stiprinome bendradarbiavimą su 
ES valstybių narių valstybinėmis skatinimo įstaigomis, siekdami kurti individualias 
inovatyvias finansavimo priemones MVĮ ir taip joms padėti maksimaliai 
pasinaudoti finansiniais ištekliais.

P asirūpinome, kad rinkos neveiksmingumą 
patiriančiose šalyse MVĮ ir toliau gautų para-
mą, atgaivinome prekybą finansų rinkoje pa-

didinę Graikijos priemonės geografinę aprėptį ir 
patvirtinę prekybos finansavimo priemonę Portu-
galijoje. Dar vienas partnerystės su konkrečia šali-
mi pavyzdys – Airijos strateginė bankų korporacija, 
pradėjusi veiklą 2014  m. spalio mėn. Jai EIB skiria 
400  mln.  EUR. Kad mūsų paramos poveikis labai 
mažoms, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms 

būtų kuo didesnis, ir toliau kartu su Europos Komi-
sija, nacionaliniais skatinimo bankais ir kitais svar-
biausiais veikėjais siekiame sukurti daugiau finan-
savimo galimybių ir geresnes finansavimo sąlygas.

Investuojame į jaunimą

Jaunimo nedarbas yra viena iš opiausių Europos 
problemų. Jaunosios kartos įsitvirtinimo darbo rin-
koje gerinimas yra kaip tik tai, ko EIB grupė siekia 
savo programa „Įgūdžiai ir naujos darbo vietos – in-
vestuojame į jaunimą“. Šios iniciatyvos tikslas – ge-
rinant MVĮ galimybes gauti finansavimą skatinti 
kurti darbo vietas jaunimui ir didinti jaunuolių gali-
mybes įsidarbinti, tikslingai investuojant į jų darbo 
įgūdžių ugdymą. Pagal šią iniciatyvą 2014 m. pasi-
rašyta apie 13 mlrd. EUR paskolų sutarčių.
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Remiame 
mažąsias ir vidutines įmones

Tarpininkai

Naudos gavėjai

Paskolos ir 
garantijos

„EIB paskola buvo 
kaip tik tai, ko mums 

reikėjo. Per „Banco 
Santander“ banką 

suteiktą paskolą 
gavome sklandžiai, 

greitai ir lengvai.“

Gerardo Gutiérrez, 
Vaistų gamybos įmonės 

Gadea Group prezidentas

Skirdama daug 
dėmesio moksliniams 

tyrimams, technologinei 
plėtrai, kokybei ir 

tarptautiškumui iš šešių 
žmonių bendrovės 

Gadea Group išaugo 
iki daugiau kaip 300 

darbuotojų turinčios 
įmonės.

EIB grupės tarpininkavimas gaunant paskolas
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Individuali EIF
parama mažosioms įmonėms

2014 m. EIF šventė veiklos 20-metį. Jis tebėra svarbiausias paramos Europos MVĮ 
ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms variklis. Siekdamas didinti mažųjų įmonių 
galimybes gauti lėšų, EIF suteikė joms 3,3 mlrd. EUR ir taip pritraukė 14 mlrd. EUR 
papildomo kapitalo.

2 014 m. EIF investavo rekordinę sumą į 74 pri-
vačiuosius akcijų fondus, teikė portfelio ga-
rantijas naujoms MVĮ paskoloms ir išperka-

mosios nuomos sandoriams, prisidėjo prie Europos 
MVĮ pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos plėt-
ros, taip pat skatino socialinę įtrauktį ir darbo vietų 
kūrimą, sudarydamas mikrofinansavimo sandorius. 
Iš viso 2014  m. EIF parama Europoje pasinaudojo 
175 000 įmonės.

Didinome EIF pajėgumą skatinti 
inovatyvių MVĮ finansavimą

2014  m. EIF akcininkai patvirtino didinantys jo 
kapitalą 1,5  mlrd.  EUR, t.  y. EIF įstatinis kapitalas 
buvo padidintas iki 4,5  mlrd.  EUR. Dėl to EIF gavo 

reikšmingą sumą savo veiklai vykdyti, daugiau ga-
limybių siūlyti finansavimo paslaugas ir didinti san-
dorių apimtį. EIF sumodeliavo naujas akcijų, skolos 
vertybinių popierių, kredito didinimo ir mikrofinan-
savimo priemones, siekdamas įnešti daugiau ka-
pitalo ir pritraukti į  rinką privačių investuotojų bei 
strateginių partnerių, kad Europos verslo įmonėms 
būtų suteikta priemonių stiprinti konkurencingu-
mą ir augti.

Be to, siekiant atgaivinti MVĮ rinką ir pasiūlyti 
daugiau naujų skolos finansavimo ir akcijų pro-
duktų, tarp jų ir turtu užtikrintų vertybinių po-
pierių, 2014 m. EIB grupei suteiktas naujas įgalio-
jimas siūlyti rizikingesnių produktų. Iki 2020  m. 
šiai iniciatyvai EIB skirs iki 4  mlrd.  EUR, ja galės 
pasinaudoti inovatyvios ir rizikingesnę veiklą 
vykdančios MVĮ.
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Remiame 
mažąsias ir vidutines įmones

„EIF suteikė pakankamai lėšų 
tokioms verslą pradedančioms 

įmonėms kaip „Workable“, 
kuri ne tik sugebėjo pradėti 

veiklą, bet ir ją išvystyti iki 
tokio lygio, kad didelės Europos 

rizikos kapitalo firmos yra 
pasirengusios toliau ją plėtoti.“

Nicos Moraitakis, 
bendrovės Workable įkūrėjas ir 

generalinis direktorius

Praėjus 18 mėnesių nuo įmonės 
įsteigimo, turėdami 20 talentingų 

darbuotojų, daugiau kaip 300 
klientų ir greitai augant pajamoms, 

steigėjai džiaugiasi pasirinkę EIF 
finansavimą.

2014 m. 
EIF įsipareigojo 

skirti

3,3 mlrd.
ir taip suteikė rizikos 

finansavimą 
MVĮ ir vidutinės 

kapitalizacijos 
įmonėms

EU
R
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Kuriame strategines jungtis 
Europos infrastruktūroje

Efektyvi energetika, transportas ir miestų jungtys – labai svarbūs verslo sėkmės 
veiksniai. Taigi, tinklų kūrimas vidaus rinkai padeda skatinti augimą ir didinti Europos 
konkurencingumą. Paprastai tokios investicijos yra didelės ir ilgalaikės, todėl 
investuojant į infrastruktūrą esame natūralus finansavimo partneris. 2014 m. 
Europoje EIB suteikė apie 20,6 mlrd. EUR paskolų transporto, energetikos ir miestų 
infrastruktūros sektoriuose.

2014 m. pasiekimai
• JK elektros energijos tiltas ir visų laikų 

didžiausia EIB paskola

• Pirmieji transporto projektai pagal projek-
tų obligacijų iniciatyvą

• Daugiau techninių konsultacijų paslaugų

• Keturi socialinio būsto ir šeši ligoninių 
projektai pagal miestų infrastruktūros 
prioritetą

B ankas siūlo daug daugiau, ne vien infras-
truktūros projektų finansavimą. Papildomai, 
remdamiesi itin turtinga infrastruktūros pro-

jektų finansavimo paskolomis patirtimi, siekiame 
kurti pridėtinę vertę teikdami techninių konsulta-
cijų paslaugas, ypač mažiau išsivysčiusiuose regio-
nuose arba jei projekto struktūra sudėtinga, pavyz-
džiui, jei steigiamos viešojo ir privačiojo sektoriaus 
partnerystės (VPP).

miestų 
infrastruktūrai

4,8 mlrd.

7,5 mlrd.
8,3 mlrd.

energetikai transportui

Skolinimas pagal 
subsektorius

20,6 mlrd.
strateginei infrastruktūrai

EU
R
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Kuriame
strategines jungtis Europos infrastruktūroje

„Palankios EIB 
finansavimo sąlygos 

padėjo padidinti 
projekto tvarumą ir 

sumažinti investavimo 
riziką.“

Peter Frølich, 
bendrovės Fjord Line valdybos 

pirmininkas

124 mln. EUR EIB paskola 
padėjo užtikrinti veiksmingą 

ir aplinką tausojantį dviejų 
naujų suskystintosiomis 

gamtinėmis dujomis varomų 
kruizinių keltų judėjimą tarp 

Norvegijos ir Danijos.

Keičiame padėtį – 2014 m. mūsų paskolos padėjo

užtikrinti geresnę sveikatos 
priežiūros infrastruktūrą 

mln. ES 
gyventojų

10
80 % iš atsinaujinan-
čiųjų išteklių

elektros 
energijos,

pagaminti 

6 000 MW

pervežti 545 mln.
daugiau keleivių ir

sutaupyti 100 mln.
kelionės valandų per 
metus
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Nuo 2013 m., 
kai paskelbta 

projektų obligacijų 
iniciatyva, obligacijų 

pelnu grindžiamas 
finansavimas 

sėkmingai 
panaudotas 

penkiuose 
projektuose. 2014 m. 

pasirašėme sutartis 
dėl pirmųjų maždaug 

239 mln. EUR vertės 
projektų obligacijų 

operacijų.

38 mln. EUR EIB 
paskola padėjo 

didinti energijos 
tiekimo pajėgumą ir 

naudoti švaresnį kurą, 
Roterdamo uoste 

išplėtus suskystintųjų 
gamtinių dujų 

iškrovimo 
infrastruktūrą.

Vystome
Europos transporto tinklą

Kad 500 mln. vartotojų turinti Europos bendroji rinka būtų gyvybinga, būtinos 
be trikdžių veikiančios transporto jungtys. Europiniai transporto tinklai plečia 
galimybes aktyvinti prekybą, skatina ekonomikos augimą ir didina 
konkurencingumą. 2014 m. EIB suteikė 8,2 mlrd. EUR vertės paskolų didiesiems 
ES transporto tinklams finansuoti.

E IB teikia lėšas visų rūšių transporto infrastruk-
tūrai: oro ir geležinkelių, sausumos ir van-
dens kelių transportui. Tai ir parama įvairiarū-

šio transporto jungtims, kuriose derinamos įvairios 
transporto rūšys, logistika ir intelektinės transporto 
sistemos. Visa tai duoda naudą visoms verslo įmo-
nėms ir gyventojams  – galima naudotis našesne, 
tvaresne ir veiksmingesne transporto sistema.

Iniciatyva „Bendra parama Europos regionų pro-
jektams“ (JASPERS) padeda maksimaliai didinti ES 

struktūrinių ir sanglaudos fondų poveikį ten, kur jo 
labiausiai reikia, t. y. rengiant didžiausius projektus. 
Nuo veiklos pradžios 2006 m. patvirtintas 389 pro-
jektų, JASPERS specialistams padedant parengtų 
14-oje šalių, finansavimas. Tai beveik 67 mlrd. EUR 
vertės investicijų, daugiau kaip 10  mlrd.  EUR vien 
tik 2014 m.
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Kuriame
strategines jungtis Europos infrastruktūroje

2014 m. EIB suteikė paramą

16
9

4

3

kelių ir greitkelių 
projektų

oro 
transporto 

projektams

jūros transporto 
projektams

geležinkelio 
projektams

Nuo 2013 m., 
kai paskelbta 

projektų obligacijų 
iniciatyva, obligacijų 

pelnu grindžiamas 
finansavimas 

sėkmingai 
panaudotas 

penkiuose 
projektuose. 2014 m. 

pasirašėme sutartis 
dėl pirmųjų maždaug 

239 mln. EUR vertės 
projektų obligacijų 

operacijų.

180 mln. EUR paskola 
padeda modernizuoti 66 Rail 

Baltica geležinkelio linijos 
kilometrus – tai projektas, 

kurį rengiant pasinaudota ir 
JASPERS technine pagalba. 

Kelionės traukiniu bus 
greitesnės ir saugesnės.
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2015 m. Pilzenas, 
ketvirtas pagal 

gyventojų skaičių 
Čekijos Respublikos 

miestas, bus viena 
iš Europos kultūros 
sostinių ir daugiau 

kaip 600 kultūros 
renginių vieta. EIB 

padedant, šis kažkada 
buvęs pramoninis 

miestas paverstas gyvu 
kultūros centru.

Finansuodami ligoninių 
atnaujinimo projektus, 

10 mln. ES gyventojų 
užtikriname geresnę 

sveikatos priežiūrą.

Kuriame
pažangius ir tvarius miestus

Žaliųjų zonų kūrimas miestuose, jų pažanga ir tvarumas – EIB veiklos miestų 
infrastruktūros srityje dėmesio centras. 2014 m. EIB investavo 4,8 mlrd. EUR 
į miestų plėtros, atnaujinimo ir sveikatos priežiūros projektus.
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Kuriame
strategines jungtis Europos infrastruktūroje

E IB yra vienas didžiausių Europoje investuotojų 
į elektros tinklus, daugiausia dėmesio skirian-
tis vadinamiesiems pažangiesiems elektros 

energijos tinklams. Investicijos į tinklus atnaujinant 
ir plečiant turimą turtą stiprina vidaus rinką. Ener-
getikos tinklų modernizavimas ir geresnės energi-
jos saugojimo sąlygos padeda integruoti ir energi-
ją, gaunamą iš atsinaujinančiųjų išteklių.

Visiems energijos projektams, kuriuose naudoja-
mas iškastinis kuras, taikoma mūsų nustatyta ter-
šalų išmetimo norma. Tai daroma siekiant nustatyti 
investicijas į objektus, kurių anglies dioksido išlakos 
viršija ribinį lygį pagal ES ir nacionalines normas. 
Taip užtikrinama, kad būtų finansuojami tik tie pro-
jektai, kurie daro teigiamą poveikį ekonomikos au-
gimui ir neprieštarauja ES klimato politikai.

Siekdamas avariniais atvejais 
užtikrinti nenutrūkstamą elektros 

tiekimą Estijoje, Latvijoje arba 
Lietuvoje, EIB suteikė 32 mln. EUR 

paskolą rezervinės Kysos elektrinės 
statybai.

Energija
ekonomikai

Patikimas ir tvarus energijos tiekimas už priimtiną kainą – ES ekonomikos augimo 
ir konkurencingumo pagrindas. Bankas, ypač pabrėždamas energetikos jungčių, 
pažangių elektros energijos tinklų ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių svarbą, 
prisideda prie to, kad energijos tiekimas Europos gyventojams ir verslo įmonėms 
būtų tvarus. 2014 m. energetikos projektams finansuoti EIB skyrė 7,5 mlrd. EUR.
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Finansuojame klimato politikos 
ir aplinkos projektus

Klimato politika yra neatskiriama tvaraus augimo dalis. Bankas – vienas iš didžiausių 
klimato politikos įgyvendinimo projektų finansuotojų. Remiame ES tikslą siekti, kad 
ekonomikos augimas ES ir už jos ribų būtų grindžiamas mažo anglies dioksido kiekio 
technologijomis ir atsparumu klimato kaitai. 2014 m. klimato politikos įgyvendinimo 
projektams Europoje ir kitose pasaulio vietose suteikėme apie 19,1 mlrd. EUR. EIB 
bendradarbiauja su kitais partneriais, kad būtų dar daugiau investuojama į klimato 
politikos ir aplinkos apsaugos projektus.

2014 m. pasiekimai
• Prisijungėme prie JT derybų dėl klimato 

kaitos prieš viršūnių susitikimą Paryžiuje

• Vadovaujame tarptautinėms pastangoms 
sukurti skaidrų ir atskaitingumu pasižy-
mintį klimato politikos finansavimą

• Pradėjome naudoti naujas investicijų 
į energijos vartojimo efektyvumą ir biolo-
ginę įvairovę rėmimo priemones

• Remiame didžiausios pasaulyje vėjo jėgai-
nės statybą Nyderlanduose

• Savo pačių anglies dioksido išlakas kom-
pensuojame investuodami į biologinę 
įvairovę

„Džiaugiamės radę 
kompetentingą ir patikimą savo 
projektų finansavimo partnerį.“

Dr. Christof Germann, 
elektros energijos tiekimo bendrovės 

Illwerke AG valdybos narys

360 MW galingumo 
Obervermuntwerk II elektrinė pajungs 

natūralią vandens energiją Austrijos 
kalnuose ir padės subalansuoti 

netolygią energijos tiekimo paklausą 
ir pasiūlą.

N uo 2009 m. Bankas vertina savo finansuojamų 
projektų anglies pėdsaką visuose sektoriuose, 
kad galėtų geriau kontroliuoti projektų rezul-

tatus teršalų išmetimo ir jų mažinimo aspektu. Dėl 
EIB finansavimo 2014  m. buvo sumažinta arba iš-
vengta apie 3 mln. tonų CO2 išlakų per metus – maž-
daug tiek keliuose išmeta 1,5 mln. automobilių.

19,1 mlrd.
parama klimato politikai 

įgyvendinti pasaulyje

EU
R
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Finansuojame 
klimato politikos ir aplinkos projektus

moksliniams tyrimams, 
technologinei 

plėtrai ir inovacijoms

2,6 mlrd.

energijos 
vartojimo 

efektyvumui

2,3 mlrd.

prisitaikymui

400 mln.

5,9 mlrd.

atsinaujinančiajai 
energijai

7,6 mlrd.

tvariam 
transportui

sutaupyti 

3 000
 GWh energijos

12 000
GWh elektros energijos 
per metus pagaminti iš 

atsinaujinančiųjų išteklių, 
ją naudoja daugiau kaip

1 mln. būstų

Keičiame padėtį – 2014 m. mūsų paskolos padėjo

Klimato projektų 
finansavimas

mln. 
automobilių1,5

3  mln. tonų sumažinti 
CO2 dujų išmetimus 
per metus – maždaug 
tiek keliuose išmeta
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Saulės kolektoriai 
ant stogų Lošinio 

saloje Adrijos jūroje 
(Kroatija) gamina 

švarią elektros 
energiją maždaug 

100 namų ūkių. 
Projektą finansavo EIB 

partneris Privredna 
banka Zagreb 

Ekologiško augimo 
fondo lėšomis.

Mažo anglies dioksido kiekio technologijomis ir
atsparumu klimato kaitai grindžiamos 
ekonomikos link

EIB remia ES tikslą padaryti Europos ekonomiką mažiau kenksmingą klimatui ir iki 
2050 m. reikšmingai sumažinti energijos vartojimą. Kurti mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomiką – vienas didžiausių žmonijai tenkančių mūsų laikų iššūkių. 
Siekiant išlikti konkurencingai, Europai gyvybiškai svarbus posūkis efektyviau 
naudojančios išteklius, tvarios ir pažangesnės ekonomikos link.

E IB finansinė parama klimato politikos ir aplin-
kos projektams daugiausia teikiama skolinant 
atsinaujinančiosios energijos, energijos var-

tojimo efektyvumo, tvaraus transporto, vandens, 
potvynių valdymo ir miškininkystės sritims. Povei-
kio klimatui ir aplinkai klausimai įtraukiami į  visas 
operacijas, pavyzdžiui, skatinant naudoti geriausias 
prieinamas technologijas.

Vertinant projektų anglies pėdsaką apskaičiuoja-
mas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
lygis, jei manoma, kad jis gali būti reikšmingas, 
t. y. didesnis už bent vieną arba abu šiuos ribinius 
dydžius:

•  absoliutus išmetimas (faktinis projekto išmetimas) 
> 100 000 t CO2 ekvivalento per standartinius pro-
jekto veiklos metus;

•  santykinis išmetimas (apskaičiuotas išlakų padi-
dėjimas ar sumažėjimas, palyginti su prognozuota 
alternatyva) > 20 000 t CO2 ekvivalento per metus.

2014 m. buvo tikrinamas 70 mūsų portfelio projek-
tų anglies pėdsakas. Bendra EIB pasirašytų sutarčių 
ar patvirtintų lėšų šiems projektams finansuoti ver-
tė  – 15 1  mlrd.  EUR. Susijusios šių projektų šiltna-
mio efektą sukeliančių dujų išlakos absoliučiaisiais 
skaičiais atitinka 4,7  mln. tonos CO2 ekvivalento 
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Finansuojame 
klimato politikos ir aplinkos projektus

per metus, o bendras tos pačios finansavimo ope-
racijos išlakų mažinimo efektas – 3,0 mln. tonų CO2 

ekvivalento per metus. 2014 m. EIB anglies pėdsa-
ko tikrinimo rezultatai smulkiai aprašyti 2014  m. 
tvarumo ataskaitoje.

Skiriamos lėšos išlakoms mažinti

EIB skiriamos lėšos atsinaujinančiosios energijos 
ir energijos vartojimo efektyvumo projektams tie-
siogiai prisideda prie šiltnamio efektą sukelian-
čių dujų išlakų mažinimo. 2014  m. parama šiems 
tikslams – 8,2 mlrd. EUR.

EIB yra ES pirmaujantis vėjo energijos jėgai-
nių, ypač sausumos ir jūros vėjo jėgainių parkų, 

finansuotojas. 2014 m. EIB finansavo 12 vėjo jėgai-
nių parkų statybą. Šie projektai dideli, ilgalaikiai ir 
techniškai sudėtingi. Todėl šiame sektoriuje EIB yra 
natūralus partneris tiek finansuojant projektus, tiek 
teikiant technines konsultacijas. Dėl panašių prie-
žasčių Bankas finansuoja ir saulės energijos projek-
tus – ir koncentruotos saulės energijos, ir fotovolti-
nės. 2014 m. pasirašytos devynios saulės energijos 
projektų finansavimo sutartys.

Visuose Banko vertinamuose projektuose atsi-
žvelgiama ir į  energijos vartojimo efektyvumą. 
EIB finansuojami energijos vartojimo efektyvumo 
projektai apima ir pasiūlos (pvz., kombinuotą šilu-
minės ir elektros energijos gamybą ir centralizuo-
tą šilumos tiekimą), ir paklausos (daugiausia viešų-
jų ir privačių pastatų šiltinimą) aspektus. 2014  m. 
energijos vartojimo efektyvumo projektams skirta 
2,3 mlrd. EUR.

Be to, EIB dirba su projektų rengėjais, teikdamas 
techninę pagalbą rengiant projektus. Yra bendra 
EIB ir Europos Komisijos iniciatyva, padedanti vie-
tinėms ir regioninėms valdžios įstaigoms rengti 
energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančio-
sios energijos projektus, kad jie būtų patrauklesni 
išorės finansuotojams – tai Europos pagalbos vieti-
nei energetikai priemonė (ELENA). ELENA lėšomis 
padengiama dalis techninės pagalbos sąnaudų, 
kurių reikia rengiant, įgyvendinant ir finansuojant 
investicinę programą. 2014 m. techninės pagalbos 
įsipareigojimų naudos gavėjams pagal ELENA prie-
monę išleista 19 mln. EUR, bendra iki šiol tokiems 
įsipareigojimams skirta suma – 65 mln. EUR.

„Bristolis yra novatorius 
energijos ir tvarumo srityse. 

Bristolio, kaip Europos žaliosios 
sostinės, metai atveria dideles 

galimybes pasirengti ateičiai. Jei 
energetikos bendrovės planai 

bus patvirtinti, tai bus dar vienas 
atvejis, kai Bristolis rodo kitiems 

JK miestams pavyzdį, kaip jie 
galėtų būti žalesni ir tvaresni.“

George Ferguson, Bristolio meras

2012 m. Bristolio taryba pateikė 
EIB prašymą finansuoti naujos 

energetikos įmonės steigimo 
galimybių studiją.
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Didiname atsparumą klimato kaitos poveikiui ir saugome aplinką

Anksti prisitaikyti prie klimato kaitos pasekmių  – 
veiksmingiau ir pigiau negu skubiai imtis nepapras-
tosios padėties veiksmų. Šie argumentai, vadinami 
atsparumu klimato kaitos poveikiui, įtraukiami į visus 
EIB projektus. 2014 m. projektams, padedantiems di-
dinti atsparumą klimato kaitos poveikiui ir prisitaiky-
ti prie kintančių oro sąlygų, skirta 400 mln. EUR.

Tokio pobūdžio yra didžioji Banko veiklos miški-
ninkystės srityje dalis. Pavyzdžiui, miškai gali padė-
ti užkirsti kelią dirvos erozijai ir sumažinti potvynio 
riziką, jau nekalbant apie tokią naudą kaip biolo-
ginės įvairovės išsaugojimas, dirvos derlingumo 
palaikymas ir vandens telkinių valdymas. Miškai 

veikia ir kaip anglies dioksido absorbentai, regu-
liuojantys pasaulio klimatą.

Padažnėję ekstremalių oro sąlygų atvejai daro įta-
ką gėlojo vandens ištekliams ir jų kokybei, gamtoje 
sukelia vandens stichijas – sausras ir potvynius. EIB, 
kaip didžiausias pasaulio vandens sektoriaus finan-
suotojas, savo paskolomis siekia padėti prisitaikyti 
prie klimato kaitos kuriant integruotą vandens iš-
teklių valdymą. Dėl mūsų finansavimo 2014 m. ES 
ir visame pasaulyje apie 27  mln. žmonių naudosis 
veiksmingomis, patikimomis ir atspariomis klima-
to kaitos poveikiui geriamojo vandens ir nuotekų 
tvarkymo paslaugomis.

7 metro projektus

2 miestų geležinkelio 
projektus

19 kitokių geležinkelio projektų

6 tramvajų projektus

Remiame klimatui nekenkiančius transporto sprendimus

Tvaraus transporto sektoriuje EIB parama apima 
miestų viešojo transporto infrastruktūros įrengimą, 
plėtrą arba modernizavimą, kelių saugumą, dviračių 
ir pėsčiųjų takų tinklų kūrimą, net elektromobilių 
gamybą. Be to, finansuodamas energijos vartojimo 
efektyvumo ir mažo anglies dioksido išlakų kiekio 

sprendimų mokslinius tyrimus ir technologinės 
plėtros projektus, Bankas skatina švaresnių ir sau-
gesnių transporto priemonių kūrimą. Remiami pro-
jektai padeda gerinti oro kokybę, mažinti triukšmą, 
didinti saugumą, energijos vartojimo efektyvumą ir 
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas.

2014 m. Bankas padėjo 
finansuoti:
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klimato politikos ir aplinkos projektus

Partnerystės ieškant inovatyvių 
klimato politikos finansavimo 
sprendimų

Mūsų inovatyvūs klimato projektų finansavimo 
produktai padeda pritraukti privačių investicijų ir 
pasinaudoti viešaisiais fondais. Šie produktai – ge-
ras pavyzdys, kaip padidinti klimato projektų fi-
nansavimą. Mūsų akcijų ir anglies dioksido fondai 
remia klimato politikos įgyvendinimo projektus Eu-
ropoje ir už jos ribų.

Bankas rėmė klimato politikos įgyvendinimo skolos 
priemonių ir akcijų fondus 2014  m. pabaigoje  – iš 
viso į juos investuota 616 mln. EUR. Tokios partne-
rystės ypač svarbios skatinant klimato kaitos pro-
jektų finansavimo inovacijų diegimą ir papildomų 
lėšų pritraukimą.

2014 m. pristatyta nemažai naujų inovatyvių priemo-
nių, kurios bus plačiau naudojamos 2015  m. Pavyz-
džiui, priemonė „Privačios lėšos energijos vartojimo 
efektyvumui didinti“, pagal kurią rizikos finansavimą 
teikia bankai, tarpininkaujantys finansuojant nedide-
lės vertės energijos vartojimo efektyvumo projektus, 
ir priemonė „Gamtos kapitalo finansavimas“, skirta 
investicijoms į biologinės įvairovės išsaugojimo, eko-
sistemos paslaugų ir su gamta susijusio prisitaikymo 
prie klimato kaitos projektus.

Turime veiksmingą klimato politikos finansavimo 
lėšų identifikavimo ir stebėjimo sistemą. 2014  m. 
EIB sėkmingai vadovavo bendram darbui su dau-
giašaliais plėtros bankais metodikos, duomenų 

rinkimo ir ataskaitų rengimo klausimais. Tai pade-
da didinti klimato politikai įgyvendinti skirtų vie-
šųjų finansinių išteklių panaudojimo skaidrumą ir 
atskaitingumą. 2014  m. paskelbėme bendrą dau-
giašalių plėtros bankų klimato finansavimo 2013 m. 
ataskaitą ir kartu su kitais daugiašaliais plėtros ban-
kais – bendrą pareiškimą dėl klimato finansavimo.

Prieš derybas dėl klimato kaitos, kurios vyks Pary-
žiuje metų pabaigoje, turėtų būti baigta EIB 
klimato politikos apžvalga, pradėta 2015  m. 
pradžioje. Tikimasi, kad bus pasirašytas naujas pa-
saulinis susitarimas, pakeisiantis dabar galiojantį 
Kioto protokolą.

EIB finansuojamo Althelia 
klimato fondo tikslas – tvarūs 

kraštovaizdžio projektai, 
teikiantys finansinę, ekologinę 

ir socialinę naudą. Viena iš 
pirmųjų fondo investicijų 

skirta 570 000 ha natūralaus 
miško konservuoti Peru.

80 mln. EUR investavome 
į Italijos mini obligacijas, 

inovatyvią pakeitimo 
akciniu kapitalu finansavimo 

struktūrą, paremdami mažųjų 
ir vidutinių įmonių, dirbančių 

vandens sektoriuje Veneto 
regione (Italija), veiklą.

120 mln. EUR paskola Slovakijos 
žemės ūkio ir kaimo plėtros 

ministerijai padės įgyvendinti miškų 
veisimo projektus, gerinti miškų 

apsaugą ir jų valdymą, atnaujinti 
žemės ūkio infrastruktūrą.
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Teikiame paskolas visame 
pasaulyje

Mūsų veikla pasaulyje atitinka ES užsienio politikos tikslus. Esame Europos Komisijos ir 
Europos išorės veiksmų tarnybos, taip pat kitų tarptautinių finansinių įstaigų partneriai, 
kartu finansuojame ES politikos tikslus atitinkančius projektus už Sąjungos ribų. 
2014 m. EIB skolinimo apimtis pasaulyje buvo maždaug 7,9 mlrd. EUR.

2014 m. pasiekimai
• Vykdėme įsipareigojimus remti Ukrainą

• Pristatėme naują rizikos kapitalo priemonę Viduržemio jūros šalims

• Bendradarbiavome su daugiašaliais plėtros bankais ir kitomis tarptautinėmis 
finansų įstaigomis, įgyvendinant naują pasaulio infrastruktūros priemonę

• Suteikėme pirmąją paskolą Azerbaidžanui
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Teikiame
paskolas visame pasaulyje

„Pastaraisiais metais jūs teikiate Ukrainai 
labiausiai apčiuopiamą paramą.“

Ukrainos ministras pirmininkas A. Jatseniukas

2014 m. Ukrainoje EIB suteikė beveik 1 mlrd. EUR 
paskolų. Tai dalis 2014–2016 m. numatyto 3 mlrd. EUR 

paskolų paketo, skirto padėti atkurti sugriautus 
nedidelės apimties infrastruktūros objektus, susidoroti 

su konflikto pasekmėmis, remti MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmones.

pagerinti būsto sąlygas

23 500
namų ūkių

Keičiame padėtį – 2014 m. mūsų paskolos padėjo

4mln. žmonių gauti saugų 
geriamąjį vandenį arba 
geresnes sanitarines 
sąlygas besiformuojančios 
rinkos ir besivystančiose 
šalyse

T eikdamas paskolas už ES ribų, EIB remia ES iš-
orės prioritetus ilgalaikėmis investicijomis. 
Bankas palaiko projektus, kurie prisideda prie 

augimo spartinimo ir darbo vietų kūrimo, teikda-
mas finansinę ir techninę pagalbą vietos privačio-
jo sektoriaus plėtrai, socialinei ir ekonominei infra-
struktūrai ir klimato politikos projektams.

Didžioji dalis Banko finansavimo operacijų už Są-
jungos ribų vykdomos pagal ES biudžeto garantijos 
susitarimą, išdėstytą išorės įgaliojimuose pagal pa-
saulio regionus. 2014  m. prasidėjo atnaujintų įga-
liojimų laikotarpis (2014–2020  m.), bendra visam 
laikotarpiui skirta ES garantija – iki 30 mlrd. EUR.



38 Veiklos ataskaita. 2014 m.

Skolinimas už ES ribų pagal regionus

Lotynų 
Amerika
650 mln. EUR

Viduržemio 
jūros šalys

1,7 mlrd. EUR

Afrikos, 
Karibų jūros 
ir Ramiojo 
vandenyno 
valstybės
1,2 mlrd. EUR

Azija
720 mln. EUR

Rytinės kaimynės
1,2 mlrd. EUR

ELPA ir plėtros šalys
2,5 mlrd. EUR

1 mln. EUR paskola Taysir, kurios specializacija – labai mažų įmonių vystymas 
mažiau palankiuose ūkininkauti Tuniso regionuose, paskirstyta smulkiesiems 

ūkininkams, gyvulių augintojams ir jauniems žmonėms, ypač absolventams, 
norintiems steigti įmonę.
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Teikiame
paskolas visame pasaulyje

Durbano (Pietų Afrika) 
savivaldybės eThekwini 

vandens ir sanitarinės 
higienos skyrius 2014 m. 

gavo Stokholmo 
Industry Water Award 

apdovanojimą. Per 
praėjusius 14 metų 

1,3 mln. daugiau 
žmonių didžiajame 

Durbane turėjo 
galimybę prisijungti 

prie vandentiekio, 
o 700 000 žmonių buvo 
aprūpinti tualetais. EIB 

šiam projektui skyrė 
50 mln. EUR paskolą.

Skolinimo Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vande-
nyno (AKR) šalims ir Užjūrio šalims ir teritorijoms 
(UŠT) įgaliojimas vykdomas pagal Kotonu susita-
rimą, kuriame apibrėžti ES ir šalių partnerių santy-
kiai. Be EIB nuosavų išteklių finansavimo, lėšos pa-
gal šį susitarimą teikiamos ir iš ES valstybių narių 
biudžeto – skirstomos per Europos plėtros fondą.

Bendradarbiavimas su kitais  – svarbi Banko opera-
cijų ypatybė. ES dotacijos vis dažniau derinamos su 
EIB paskolomis geresniems projektų rezultatams pa-
siekti. Tai padeda didinti ribotus finansinius išteklius 
ES šalių partnerių naudai ir gerinti plėtros veiksmin-
gumą. 2015  m. EIB dalyvaus pagal programą „Euro-
pos plėtros metai“ organizuojamuose renginiuose.



Finansinė galia panaudojama 
investicijoms

EIB yra didžiausias pasaulyje daugiašalis emitentas ir kreditorius. 2014 m. 
tarptautinėse kapitalo rinkose jis pritraukė 61,6 mlrd. EUR. Savo finansinę galią 
Bankas panaudoja skolindamasis už patrauklią palūkanų normą, o gautą naudą 
perkelia į ekonomiškai perspektyvius projektus, kuriais įgyvendinami ES politikos 
tikslai. Kadangi Bankas leidžia obligacijas visame pasaulyje, jo emisijos vaidina svarbų 
vaidmenį pritraukiant investicijų į Europos Sąjungą.

2014 m. pasiekimai
• Bankas vėl užsitikrino dideles sumas – 61,6 mlrd. EUR – paskoloms finansuoti

• Aukštas Banko kredito reitingas naudingas EIB emisijoms

• Pritraukęs 4,3 mlrd. EUR EIB yra pirmaujantis žaliųjų obligacijų emitentas
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EIB obligacijų emisijų pasiskirstymas pagal regionus:

Europa

62 %

Šiaurės 
ir Pietų 
Amerika Azija

Artimieji 
Rytai ir 
Afrika

24 %
12 %

2 %



E IB akcininkės – 28 ES valstybės narės. Kiekvie-
na yra pasirašiusi tam tikrą dalį Banko kapita-
lo, apskaičiuojamą pagal jos ekonominį svorį 

stojimo į ES metu. Taigi EIB yra atskaitingas valsty-
bių narių vyriausybėms.

Skolinimo operacijoms finansuoti EIB išleidžia ilga-
laikes obligacijas tarptautinėse kapitalo rinkose. Jo 
finansinę galią užtikrina turto kokybė, stipri akci-
ninkų parama, patikimas valdymas, riziką ribojantis 
operacijų valdymas, ilgalaikis pelningumas ir dide-
lis likvidumas.

2014  m. pabaigoje Banko kapitalo pakankamumo 
rodiklis (Banko kapitalo ir jo pagal riziką įvertinto 
turto santykis) buvo 26 %, t. y. nuo 2013 m. pabai-
gos beveik nepasikeitė (2013  m. gruodžio 31  d.  – 
26,1 %). Tai galima paaiškinti teigiamu paskolų 
portfelio kokybės gerėjimo, grynojo metinio per-
viršio ir akcininkų įmokėtos antros 2013 m. kapitalo 
didinimo dalies kaupiamuoju poveikiu, kuris kom-
pensavo papildomą skolinimo apimtį.

Turto kokybė visą laiką buvo puiki, metų pabaigoje 
visame paskolų portfelyje blogų paskolų dalis – be-
veik nulinė (0,2 %). Metinis grynasis perviršis buvo 
2,6 mlrd. EUR – šiek tiek didesnis nei 2013 m.

Populiarėja žaliosios obligacijos: 
investuotojai perka klimato 
politikos finansavimo priemones

2014 m. buvo labai svarbūs EIB žaliųjų, arba klima-
to apsaugos, obligacijų, pagal investuotojų porei-
kius socialiai atsakingai sukurto investicijų produk-
to, raidai. Lėšos, gaunamos iš šių obligacijų emisijų, 
skirtos išimtinai EIB klimato politikos projektams 
finansuoti atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse. 
Tokios paskolos padeda siekti ES tikslo, kad viso pa-
saulio ekonomika augtų taikant mažai anglies di-
oksido išskiriančias technologijas ir didinant atspa-
rumą klimato kaitai apskritai

Pernai žaliųjų obligacijų rinka augo neįtikėtinai 
sparčiai: išleidome 28 mlrd. EUR (37 mlrd. USD) ver-
tės emisijų – Klimato apsaugos obligacijų iniciaty-
vos duomenimis, daugiau nei tris kartus daugiau, 
palyginti su 2013  m. Šiame segmente EIB buvo 

didžiausias emitentas, septyniomis valiutomis pri-
traukęs 4,3 mlrd. EUR investicijų. Eurais nominuotų 
klimato apsaugos obligacijų, kurių išpirkimo termi-
nas 2019  m., vertė padidinta iki 2,6  mlrd.  EUR, to-
dėl metų pabaigoje ji buvo rinkoje didžiausia ne-
išpirkta žaliųjų obligacijų emisija. EIB išleido antrą 
12 mėn. trukmės eurais denominuotų žaliųjų obli-
gacijų emisiją. Kita praėjusių metų naujovė  – EIB 
klimato apsaugos obligacijos JAV doleriais, žaliasis 
10 metų išpirkimo termino etalonas. Be to, 2014 m. 
Bankas išleido Didžiosios Britanijos svarais denomi-
nuotų klimato apsaugos obligacijų – tai pirmosios 
žaliosios obligacijos šia valiuta, kada nors išleistos 
valstybinių, viršvalstybinių ir agentūrų emitentų.

„Manome, kad tvarios obligacijos kaip būdas 
finansuoti realiąją ekonomiką atitinka mūsų 

tikslą investuoti į konkrečius projektus, darančius 
socialinį poveikį ir poveikį aplinkai. Investavome 

į EIB klimato apsaugos obligacijas, nes jų 
emisijos – etaloninio dydžio, o gautomis lėšomis 

finansuojami atsinaujinančiosios energijos 
išteklius ir energijos vartojimo efektyvumą 

didinantys projektai.“

Marc Briand, Mirovos investicijų banko 
Obligacijų skyriaus vadovas
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Finansinė galia
panaudojama investicijoms
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ES bankas

EIB yra vienintelis viešasis bankas, kurio savininkės – išimtinai 28 ES valstybės narės. 
Banko valdymo struktūra užtikrinama, kad jis būtų atskaitingas, tinkamai valdomas ir 
veiksmingai skatintų tvarų augimą ir užimtumą visose savo veiklos srityse

E IB yra ir valstybėms narėms atskaitingas ES or-
ganas, ir bankas, kuris taiko viešojo ir privačio-
jo sektoriaus sprendimų priėmimo, valdymo ir 

kontrolės gerąją patirtį. Bankas turi tris sprendimų 

priėmimo organus: iš ministrų sudarytą Valdyto-
jų tarybą; Direktorių valdybą, į kurią nenuolatinius 
narius skiria kiekviena valstybė narė ir vieną skiria 
Europos Komisija, ir Valdymo komitetą, kuris yra 
nuolatinis EIB sprendimų priėmimo organas. Jam 
pirmininkauja EIB pirmininkas.

Valdytojų tarybą sudaro visų 28 valstybių narių vy-
riausybių ministrai, paprastai finansų ministrai. Ta-
rybos posėdis vyksta vieną kartą per metus, jame 
nustatomos Banko kreditavimo politikos gairės ir 
patvirtinamos metinės ataskaitos. Ji priima spren-
dimus dėl kapitalo didinimo ir dėl Banko dalyvavi-
mo finansuojant operacijas ES nepriklausančiose 
valstybėse. Be to, Taryba skiria Direktorių valdybos, 
Valdymo komiteto ir Audito komiteto narius.
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Kadangi EIB nuolat peržiūri 
svarbiausias politikos kryptis, 
2014 m. EIB konsultavosi su 
suinteresuotaisiais subjektais, 
kaip tobulinti ir koreguoti 
skaidrumo politiką. Bankas 
siekia būti kiek įmanoma 
atviresnis veiklos, sprendimų 
priėmimo ir ES politikos 
įgyvendinimo klausimais.



Direktorių valdyba yra organas, priimantis spren-
dimus dėl paskolų finansavimo, skolinimosi kapi-
talo rinkose programų ir kitų finansavimo reikalų, 
pavyzdžiui, garantijų suteikimo. Ji renkasi į  posė-
džius dešimt kartų per metus ir užtikrina, kad Ban-
kas būtų tinkamai valdomas pagal ES sutarčių, Ban-
ko statuto ir Valdytojų tarybos bendrųjų direktyvų 
nuostatas.

Direktorių valdybą sudaro 29 direktoriai: po vieną 
pasiūlo kiekviena valstybė narė ir vieną – Europos 
Komisija. Taip pat yra 19 pakaitinių direktorių. Jei 
Direktorių valdybos nariams nepakanka profesinių 
kai kurių sričių žinių, Valdyba gali sudaryti balsavi-
mo teisės neturinčių ekspertų grupę iš šešių asme-
nų (trijų narių ir trijų pakaitinių), kurie dalyvauja 
posėdžiuose. Išskyrus atvejus, kai statute nustaty-
ta kitaip, Direktorių valdyba sprendimus priima ne 
mažiau kaip vienu trečdaliu balsavimo teisę turin-
čių narių balsų, atstovaujančių ne mažiau kaip 50 % 
valstybių narių pasirašytojo kapitalo. Valdybos po-
sėdžiams pirmininkauja Banko pirmininkas Werner 
Hoyer. Jis nebalsuoja.

Valdymo komitetas yra Banko nuolatinis vykdomo-
sios valdžios organas. Jis prižiūri Banko einamąją 
veiklą, rengia sprendimus Direktorių valdybai ir už-
tikrina jų įgyvendinimą. Komiteto posėdžiai vyks-
ta kartą per savaitę. Valdymo komiteto nariai yra 
pavaldūs Banko pirmininkui ir prižiūrimi Direkto-
rių valdybos. Kiti aštuoni nariai yra EIB pirmininko 
pavaduotojai. Komiteto nariai skiriami šešeriems 
metams su teise būti perrinktiems, ir atsiskaito tik 
Bankui. Keturioms didžiausioms akcininkėms  – 
Prancūzijai, Vokietijai, Italijai ir Jungtinei Karalys-
tei – Valdymo komitete atstovaujama visą laiką.

Audito komitetas yra nepriklausomas organas, at-
siskaitantis tiesiogiai Valdytojų tarybai. Jis atlieka 
Banko finansinės atskaitomybės auditą ir tikrina, ar 
jo veikla atitinka gerąją bankų veiklos patirtį. Audi-
to komiteto ataskaitos teikiamos Valdytojų tarybai 
kartu su Direktorių valdybos metine ataskaita. Au-
dito komitetą sudaro šeši nariai, skiriami vienai še-
šerių metų kadencijai.
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ES bankas

EIB valdymo struktūra:

 Akcininkai  28 ES valstybės narės

 Valdytojų taryba valstybių narių ministrai

 Direktorių valdyba

 Valdymo komitetas
 Audito komitetas

- Pirmininkas
- 8 pirmininko pavaduotojai

skiria valstybės 
narės
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mo tarybos (angl. Forest Stewardship Council) taisykles sertifikuoto popieriaus sudėtyje yra 100 % grynojo pluošto, 

kurio bent 50 % yra iš gerai tvarkomų miškų.
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