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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS KAPITALO TARPTAUTINĖJE FINANSŲ KORPORACIJOJE
PADIDINIMO“ PROJEKTO
Finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos kapitalo Tarptautinėje finansų korporacijoje padidinimo“ projektą (toliau – Nutarimo
projektas).
Nutarimo projekto tikslas – pritarti Lietuvos Respublikos akcinio kapitalo Tarptautinėje
finansų korporacijoje (toliau – TFK) padidinimui 5 063 akcijomis ir įgalioti finansų ministrę
Gintarę Skaistę pasirašyti TFK akcijų pasirašymo dokumentą.
Diskusijos dėl TFK1 kapitalo padidinimo prasidėjo dar 2015 metų spalį siekiant, kad būtų
sėkmingai įgyvendinta Pasaulio banko (toliau – PB) grupės organizacijų ilgalaikė veiklos strategija
ir šios organizacijos galėtų atlikti svarbų vaidmenį prisidedant prie Jungtinių Tautų patvirtintų
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Diskusijos dėl kapitalo padidinimo truko beveik 3 metus,
jų metu buvo diskutuojama dėl visų kapitalo padidinimo modalumų – dydžio, tikslų, PB veiklos
efektyvinimo.
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.
Atsižvelgus į tai, kad 100 procentų akcijų yra apmokama, Lietuva už paskirtas akcijas turės
sumokėti 5 063 000 JAV dolerių. Rezoliucijoje nustatyta, kad TFK valstybės narės turi pasirašyti ir
apmokėti joms paskirtas akcinio kapitalo akcijas per 5 metus nuo Rezoliucijos priėmimo datos, t. y.
iki 2025 m. balandžio 15 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1490
„Dėl Lietuvos Respublikos narystės tarptautinėse finansinėse organizacijose įnašų (ar jų dalies)
mokėjimo“ 1.1 papunkčiu, sprendimus dėl narystės tarptautinėse finansų institucijose įnašų (ar jų
dalies) priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 5 punktu,
Lietuvos Respublikos valdomas kapitalas tarptautinėse finansų institucijose priskirtinas prie kito
finansinio turto. Taip pat, vadovaujantis šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu, valstybės ir
savivaldybių turto investavimas – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
kaip įnašo perdavimas steigiamiems ar įsteigtiems kitos teisinės formos juridiniams asmenims,
kurių veiklos tikslas yra tarptautinis bendradarbiavimas, kai tuo siekiama užtikrinti tinkamą
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TFK, viena iš Pasaulio banko grupės organizacijų, yra didžiausia tarptautinė plėtros organizacija, 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.
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įstatymuose numatytų valstybės ar savivaldybių funkcijų įgyvendinimą. Vadovaujantis to paties
straipsnio 2 dalimi, sprendimai dėl valstybės ir savivaldybių turto investavimo priimami
Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu tenkinami ne mažiau kaip 3 iš 9 pateiktų investavimo kriterijų.
Investuojant į tarptautinių finansų institucijų kapitalą tenkinami šie kriterijai: investavus bus
įvykdyti iš tarptautinių sutarčių atsirandantys Lietuvos Respublikos įsipareigojimai; investuojant
skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis savarankiškumas ir (ar)
tarptautinis konkurencingumas; valstybės ir (ar) savivaldybių turto investavimu (valstybės ar
savivaldybės įnašu) bus sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos
ilgalaikis ekonominis tvarumas.
Nutarimo projektui įgyvendinti 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.
PB grupės organizacijos yra pačios didžiausios paramos teikėjos pasaulyje ir Lietuva, kartu su
kitomis valstybėmis prisidėdama prie TFK kapitalo padidinimo, dar labiau sustiprintų TFK
vaidmenį pasaulyje. Taip pat Lietuvos kapitalo TFK padidinimu būtų įgyvendinamos Lietuvos
Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo nuostatos ir Lietuvos
vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslai – prisidėti prie pasaulinių skurdo mažinimo
besivystančiose valstybėse pastangų ir kitų 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų patvirtintų
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, demokratijos, saugumo ir stabilumo erdvės, tvaraus
vystymosi plėtojimo valstybėse partnerėse ir kitų tikslų įgyvendinimo, taip pat Lietuvos, kaip
valstybės, aktyviai prisidedančios prie tarptautinių pastangų mažinti skurdą pasaulyje, įvaizdžio
stiprinimo. Teikiamas Nutarimo projektas taip pat susijęs su Aštuonioliktosios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos 253.6 papunkčio ir 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl
2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 1 priedo 9.6 uždavinio, kuriais
siekiama didinti oficialią paramą vystymuisi, įgyvendinimu.
Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Užsienio reikalų ministerija (išvada pateikta el.
paštu), į Teisingumo ministerijos pastabą atsižvelgta. Nutarimo projektas buvo skelbiamas Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), pastabų ar pasiūlymų
iš visuomenės negauta.
Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, nėra
notifikuotinas Europos Komisijai. Priėmus Nutarimo projektą, kitų teisės aktų priimti, keisti ar
pripažinti netekusiais galios nereikės.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama, vadovaujantis
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų
departamento (direktorius Darius Trakelis, tel. 239 0188) Tarptautinių reikalų skyriaus (vedėja
Dovilė Jasaitienė, tel. 219 4430) patarėjas Ignas Rakauskas (tel. 239 0226).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Rezoliucija, anglų kalba, 5 lapai.
3. TFK akcijų pasirašymo dokumento projektas, anglų kalba, 1 lapas.
4. Užsienio reikalų ministerijos išvada, 1 lapas.
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