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SPRENDIMO ESMĖ

Pritarti Lietuvos Respublikos akcinio kapitalo Tarptautinėje finansų korporacijoje (TFK, viena iš Pasaulio
banko grupės organizacijų, dirbanti su privačiu sektoriumi besivystančiose šalyse. TFK teikia paskolas ir
įvairius finansinius produktus bei techninę pagalbą verslui, siekdama mobilizuoti privačias lėšas
besivystančiose šalyse. Lietuvos įmonės, vykdančios arba planuojančios verslo plėtrą besivystančiose šalyse,
įskaitant Ukrainą, Sakartvelą, Moldovą, taip pat gali bendradarbiauti su TFK gaunant paskolą plėtrai,
techninę pagalbą ir kt.) padidinimui 5 063 akcijomis ir įgalioti finansų ministrę pasirašyti TFK akcijų
pasirašymo dokumentą.
TFK valdytojų taryba 2020 m. balandžio 16 d. priėmė rezoliuciją Nr. 272 „Dėl bendro akcinio kapitalo
padidinimo“ (toliau – Rezoliucija), kurioje nustatyta, kad TFK akcinis kapitalas padidinamas 4 579 995
akcijomis, paskirstant akcijas TFK valstybėms narėms proporcingai jų turimai TFK akcinio kapitalo daliai.
Vadovaujantis Rezoliucija, Lietuvai iš viso priskirtos 5 063 akcijos (Lietuvai šiuo metu priklauso 2 341
akcija), kurių kiekvienos kaina yra 1 000 JAV dolerių. Lietuva už paskirtas akcijas turės sumokėti 5 063 000
JAV dolerių.
Reikalingos valstybės biudžeto lėšos bus numatytos 2022–2023 metų Finansų ministerijos asignavimuose.
Lėšos, skirtos TFK kapitalo padidinimui apmokėti, bus traukiamos į apskaitą kaip oficiali parama vystymuisi
(angl. official development assistance), kurią Lietuva yra įsipareigojusi didinti kiekvienais metais. Įtakos
valdžios sektoriaus deficitui nebūtų, nes mokėjimai už kapitalą traktuojami kaip finansinio turto įsigijimas.
Mokėjimai už TFK kapitalo padidinimą būtų atliekami lygiomis dalimis (apie 2 100 000 eurų per metus)
2022–2023 metais, siekiant tolygiau paskirstyti išlaidas ir Lietuvos paramą vystymuisi.
PASTABOS, PASIŪLYMAI

Suderinta su Užsienio reikalų ministerija, į Teisingumo ministerijos pastabą atsižvelgta.
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