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Utworzony w 1958 na 

mocy Traktatu 

Rzymskiego, Europejski 

Bank Inwestycyjny (EBI) 

stał się jedną z naj-

bardziej wpływowych 

międzynarodowych 

instytucji finansowych 

na świecie. W imieniu 

obywateli Unii 

Europejskiej oraz 

rządów krajów 

członkowskich, EBI 

pożycza rocznie ponad 

45 miliardów Ä 

pochodzących z publicz-

nych pieniędzy na 

projekty, które mają 

wspierać rozwój

i spójność Unii 

Europejskiej. W latach 

60-tych EBI zaczął 

finansować projekty 

w Afryce; dziś około 

10% środków EBI trafia 

poza Europę, od Chin 

po Brazylię. Pożyczki te 

obejmują szerokie 

spektrum projektów 

inwestycyjnych w 

energetyce, gospodarce 

wodnej, transporcie, 

przemyśle i pośred-

nictwie finansowym. 

Ale w czyim interesie 

realizowane są te 

projekty?

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją 

publiczną stworzoną w ramach współpracy krajów 

Unii Europejskiej. Zadaniem EBI jest wspieranie 

zrównoważonego rozwoju i zapewnienie korzyści mie-

szkańcom krajów, w których udziela pożyczek, co 

zostało w sposób jasny zapisane w Traktacie 

Europejskim. W Afryce, Ameryce Łacińskiej oraz Azji 

EBI zobowiązany jest do prowadzenia działalności 

w zgodzie z ramowymi założeniami współpracy 

zewnętrznej UE (Porozumienie z Cotonou oraz roz-

porządzenia Rady UE). Te założenia obecne są także 

w porozumieniach i priorytetach polityki rozwojowej 

ustalonych przez UE z poszczególnymi krajami (w tzw. 

Krajowych Dokumentach Strategicznych  ang. Country 

Strategy Papers, CSP). Do priorytetów tych należą 

ograniczanie ubóstwa oraz rozwój społeczny i popra-

wa stanu środowiska. 

Niniejszy raport zawiera analizę danych źródłowych 

pozwalających na ewaluację działalności EBI w kra-

jach Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Raport wyko-

rzystuje niedawne opracowanie wykonane na zlecenie 
1Parlamentu Europejskiego  oraz studia przypadków 

sporządzone przez organizacje społeczne z ośmiu 

krajów Południa, w których EBI prowadzi działalność 

(Zambia, Czad, Kamerun, Laos, Filipiny, Indonezja, 

Meksyk oraz Brazylia). 

Raport dowodzi, że EBI w praktyce jest instytucją 

kierującą się popytem, odpowiadającą na potrzeby 

swoich klientów, chętnie finansującą projekty o wyso-

kiej i gwarantowanej ekonomicznej stopie zwrotu. 

Priorytetem nie są wcale pożyczki mające ograniczać 

ubóstwo czy chronić środowisko. Dla przykładu, 

niezwykle rzadko zdarzało się, by EBI finansował 

projekty związane z ochroną środowiska czy 

inwestował w pozyskiwanie energii ze źródeł 

odnawialnych. Co więcej, zaprezentowane studia 

przypadków ilustrują w jaki sposób projekty 

finansowane przez EBI oddziaływają negatywnie na 

lokalne społeczności i środowisko, co pokazuje między 

innymi rozwój monokulturowych plantacji na potrzeby 

produkcji masy celulozowej w Brazylii.

Mandat EBI na prowadzenie działań w Azji i Ameryce 

Łacińskiej oparty jest o zasadę tzw. wspólnych 

korzyści. Wygląda na to, że owe „wspólne korzyści” 

w interpretacji EBI to przede wszystkim otwarcie 

nowych rynków dla gospodarki europejskiej oraz 

wsparcie ekspansji firm z krajów UE. W regionach 

tych pożyczki EBI trafiały do sektorów i klientów o 

ugruntowanej pozycji i dobrej sytuacji finansowej, 

przez co nie docierały do najbiedniejszych (i naj-

bardziej ryzykownych pod względem finansowym) 

krajów czy niewielkich, lokalnych przedsiębiorstw. 

W Ameryce Łacińskiej, od roku 1993 ponad 90% 

pożyczek trafiło do oddziałów firm z krajów UE albo 

do dużych międzynarodowych korporacji. Niniejszy 

raport pokazuje, że inwestycje te w znacznej mierze 

nastawione są na rozwój eksportu, z korzyścią dla 

przedsiębiorstw europejskich, podczas gdy 

zaniedbywane są działania z zakresu budowy i 

wzmacniania infrastruktury takiej jak sieci przesyłowe 

energii elektrycznej czy systemy transportu lokalnego.

W Afryce EBI zarządza znaczną częścią budżetu 

Komisji Europejskiej przeznaczanego na pomoc 

rozwojową (do 13,5 miliarda Ä w ciągu ostatnich 10 

lat) i udział ten wzrasta w związku z uruchomieniem 

przez EBI Funduszu Inwestycyjnego Cotonou (ang. 

Cotonou Investment Facility), który ma rozdzielić 2,2 

mld Ä pochodzące z budżetu unijnego w latach 2003-

2008. Niniejszy raport pokazuje, że pierwsze kilka 

pożyczek udzielonych w ramach tego funduszu trafiło 

głównie do sektora prywatnego, do korporacji 

europejskich bądź dużych przedsiębiorstw lokalnych, 

włączając w to niedawną pożyczkę dla kopalń miedzi 

i tytanu w Zambii i Mozambiku. 

W Afryce, podobnie jak w Ameryce Łacińskiej, 

preferuje się pożyczkobiorców z sektora przemysłu 

wydobywczego. Rurociąg Czad-Kamerun był 

największym dotychczas projektem sfinansowanym 

przez EBI w Afryce, którego budżet wynoszący 144 

mln Ä stanowił 4% wszystkich pożyczek EBI w krajach 

Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku (ang. ACP). W 

2006 roku EBI udzielił pożyczki na sfinansowanie 

innego ryzykownego projektu związanego z paliwami 

kopalnymi, Gazociągu Zachodnioafrykańskiego 

łączącego Nigerię z Ghaną. Opisane w raporcie 

kredyty dla przemysłu wydobywczego pokazują, że 

działalność EBI niejednokrotnie nie przynosiła 

jakichkolwiek korzyści w skali lokalnej takich jak 

miejsca pracy czy podstawowe usługi dla ludności. 

Ten wniosek okazuje się trafny także dla projektów w 

innych sektorach, takich jak pożyczka dla 

Volkswagena w Meksyku czy przedsiębiorstw wodnych 

w Azji. Szeroko zakrojone inwestycje EBI w projekty 

prywatyzacji wody w Indonezji i na Filipinach, 

realizowane w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego, nie przyniosły korzyści dla osób 

pozbawionych dostępu do świeżej wody, ani nie 

poprawiły sytuacji ekonomicznej najuboższych. 

Dzieci w Ghanie
© Janneke Bruil

Mieszkańcy portu rybackiego
w Dżakarcie
© Janneke Bruil
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Brazylia
© Melquiades Spinola/CEPEDES

Niniejszy raport dowodzi, że projekty finansowane 

przez EBI w krajach Południa w wielu przypadkach nie 

zostały poddane należytej ocenie pod kątem wpływu 

na środowisko i sytuację społeczną, co skutkowało 

szkodami dla lokalnych społeczności i środowiska. W 

Afryce i Azji obszarem priorytetowym dla EBI stały się 

pożyczki dla elektrowni wodnych i dużych zapór, 

często realizowane wysokimi kosztami 

środowiskowymi. Opisana w raporcie Zapora Nam 

Theun 2 w Laosie została sfinansowana mimo 

pogwałcenia międzynarodowych standardów 

związanych z realizacją tego typu inwestycji.

Przedstawiciele EBI twierdzą, że proces selekcji 

projektów finansowanych poza krajami UE jest bardzo 

rygorystyczny. Wszystkie projekty muszą pozostawać 

w zgodzie z unijnymi politykami i standardami 

ochrony środowiska (np. dotyczącymi ocen 

oddziaływania na środowisko i sytuację społeczną), 

oraz brać pod uwagę lokalne uwarunkowania i 

przepisy. Studia przypadków przedstawione w 

niniejszej publikacji pokazują jednak, że w 

rzeczywistości standardy UE nie są spełniane, 

podobnie zresztą jak ignorowane są dostępne dobre 

praktyki. Nie funkcjonują mechanizmy oceny 

spójności działań EBI z polityką UE czy to przed, czy 

po zatwierdzeniu pożyczki. Ponadto zdarzają się 

przypadki, gdzie polityki UE nie są wystarczające lub 

nie mają zastosowania w krajach nie będących jej 

członkami. W przeciwieństwie do innych 

międzynarodowych instytucji finansowych takich jak 

Bank Światowy czy Azjatycki Bank Rozwoju, EBI nie 

posiada wewnętrznych polityk ochronnych (ang. 

safeguard policies), obejmującej takie elementy jak 

wywłaszczanie, przesiedlenia, czy też postępowanie 

wobec ludności rdzennej, ani niezależnego 

mechanizmu skarg dla osób, na które oddziałują 

realizowane poza Europą projekty.

Mimo międzynarodowych apelów o realizację 

Milenijnych Celów Rozwoju (ang. Millenium 

Development Goals, MDG) i zwalczanie światowego 

ubóstwa, wsparcie EBI w osiąganiu podstawowych 

potrzeb społecznych (takich jak dostęp do wody i 

infrastruktury sanitarnej, opieki zdrowotnej oraz 

edukacji) należy uznać za minimalne w stosunku do 

prowadzonej dotychczas działalności w krajach 

Południa. W Afryce, EBI zobowiązany jest działać 

zgodnie ze strategiami UE dotyczącymi zwalczania 

ubóstwa i rozwoju społecznego  z mocnym 

odniesieniem do MDG. Niewiele jednak wskazuje, aby 

działalność kredytowa EBI przyczyniała się w 

jakikolwiek sposób do realizacji tych celów.

Ponadto, EBI pozostaje jedną z najmniej 

przejrzystych i społecznie odpowiedzialnych instytucji 

funkcjonujących w ramach UE. Niniejszy raport 

pokazuje, jak EBI odmawia dostępu do kluczowych 

informacji (w tym dotyczących planowanego wsparcia 

dla konkretnych projektów oraz towarzyszących im 

ocen społecznego i środowiskowego oddziaływania) 

przerzucając odpowiedzialność za udzielanie 

jakichkolwiek informacji na kredytobiorców (przyjęta 

w marcu 2006 roku nowa Polityka Dostępu do 

Informacji (ang. Public Disclosure Policy) w pewnym 

zakresie poprawiła dostępność informacji na temat 

finansowanych przez Bank projektów w sektorze 

publicznym - przyp. red.).

Odpowiedzialność EBI przed Komisją i Parlamentem 

Europejskim wymaga szczególnej uwagi i troski. 

Mimo, że Komisja Europejska raz w roku analizuje 

działalność EBI, a Parlament Europejski ma prawo 

przyjmować uchwały odnośnie EBI i sporządzać 

własne raporty, Bank nie jest zobowiązany do ich 

respektowania. Przykładowo, ponad rok temu 

Parlament Europejski wezwał EBI do podporządko-

wania się wnioskom płynącym z raportu Inspekcji 

Przemysłu Wydobywczego (ang. Extractive Industries 

Review) powołanej przez Bank Światowy, a mimo to 

Bank nie wdrożył tych rekomendacji.

Niniejszy raport zaleca poważne zmiany w kwestii 

wyboru projektów finansowanych przez Europejski 

Bank Inwestycyjny, relacji ze społecznościami, na 

które te projekty mają wpływ, odpowiedzialności 

przed instytucjami Unii Europejskiej, przestrzegania 

unijnych procedur oraz monitoringu projektów i 

polityk dotyczących pożyczek udzielanych w krajach 

ubogiego Południa. EBI musi wziąć pełną odpowie-

dzialność za konsekwencje swojej działalności 

kredytowej i upewnić się, że finansowane projekty 

przynoszą korzyści ludziom i środowisku. Pełna lista 

rekomendacji zwarta została w ostatnim rozdziale 

publikacji. 
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WPROWADZENIE

W ostatnich dekadach 

Europejski Bank 

Inwestycyjny (EBI) stał 

się ważnym graczem 

wśród międzynarodowych 

instytucji finansowych 

udzielających pożyczek 

w krajach Globalnego 

Południa. EBI w coraz 

większym stopniu 

angażuje się w 

działalność kredytową 

poza Unią Europejską, 

a dotyczy to zwłaszcza 

sektora prywatnego. 

Wsparcie Banku dla 

sektora prywatnego w 

Ameryce Łacińskiej było 

trzecie w kolejności 

wśród międzynarodowych 

instytucji finansowych, 

zaraz po Banku 

Światowym i 

Amerykańskim Banku 

Rozwoju. W przypadku 

sektora prywatnego Azji, 

EBI zajmował piątą 

pozycję. 

Działalność w krajach Południa jest wciąż stosunkowo 

niewielką częścią całego portfela pożyczkowego EBI  

który obejmuje przede wszystkim kraje członkowskie 

UE  jednak to właśnie ta część działalności decyduje o 

tym, że EBI jest jednym z głównych graczy w obszarze 

programów zewnętrznego rozwoju i współpracy 

ekonomicznej. Dlatego też Parlament Europejski i 

Komisja Europejska powinny wykorzystywać swoje 
2uprawnienia instytucjonalne  w momencie, gdy EBI 

działa w imieniu Wspólnoty Europejskiej i na rzecz 

realizacji politycznych celów UE.

W Deklaracji w sprawie polityki rozwoju 

(Development Policy Statement) z roku 2000, Komisja 

Europejska podjęła próbę reorientacji swojej 

współpracy z krajami spoza UE pod kątem 

ograniczania ubóstwa. Jako priorytet przyjęte zostało 

wspieranie powszechnego dostępu do usług 

publicznych, transport, bezpieczeństwo żywnościowe, 

zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz 

wsparcie instytucjonalne, zwłaszcza w dziedzinie 

dobrego funkcjonowania instytucji publicznych i 
3przestrzegania prawa . EBI zobowiązany jest 

podporządkować się tej strategii. W szczególności, 

działania EBI w krajach Południa regulowane są przez 

Porozumienie z Cotonou oraz uchwały Rady UE.

4Niniejszy raport  analizuje efekty działalności 

kredytowej EBI w krajach Afryki, Karaibów i rejonu 

Pacyfiku, Azji oraz Ameryki Łacińskiej w dziedzinie 

zwalczania ubóstwa. Pokazuje, że głównymi 

beneficjentami pożyczek EBI są europejskie firmy, 

naświetla istotne problemy społeczne i środowiskowe 

związane z projektami EBI, szczegółowo opisuje liczne 

przypadki niezgodności z podstawowymi politykami, 

ilustruje poważny brak przejrzystości oraz 

systematyczny brak mechanizmów oceny skutków 

projektów kredytowanych przez EBI w krajach 

Południa.

Raport zawiera przegląd ośmiu projektów 

finansowanych przez EBI w Zambii, Czadzie, 

Kamerunie, na Filipinach, w Indonezji, Laosie, 

Meksyku i Brazylii. Projekty dotyczą szerokiego 

przekroju sektorów, wśród których znalazły się: sektor 

ropy naftowej i gazu, górnictwo, gospodarka wodna, 

przemysł samochodowy oraz przemysł celulozowo-

papierniczy. W większości przypadków, żądania 

lokalnych i/lub międzynarodowych organizacji 

społecznych, aby przeprowadzono odpowiednie 

analizy, raporty z monitoringu oraz ewaluacje 

zarówno przed przystąpieniem do projektu jak i jego 

zakończeniu, były odrzucane przez EBI pod 

pretekstem wymogów tajemnicy handlowej. Niniejszy 

raport pokazuje, że społeczeństwo obywatelskie nie 

miało, a raczej zostało aktywnie pozbawione głosu w 

jakichkolwiek procesach decyzyjnych dotyczących 

tych projektów, mimo deklaracji EBI, jakoby 

społeczeństwo obywatelskie znalazło się wśród 

głównych beneficjentów projektów. 

Raport Inspekcji Przemysłu Wydobywczego powołanej 

przez Bank Światowy (ang. Extractive Industries 
5Review)  - z roku 2003 dowodził, że wielkoskalowe 

projekty związane z ropą naftową, górnictwem i 

gazem ziemnym mają niewielką szansę przyczynić się 

do ograniczenia ubóstwa w krajach, które są 

skorumpowane, gdzie brakuje odpowiednio 

funkcjonujących mechanizmów egzekwowania prawa 

oraz w których nie przestrzega się fundamentalnych 

praw człowieka. Tych aspektów dobrego rządzenia nie 

znajdziemy w wielu krajach Afryki, Azji i Ameryki 

Łacińskiej, gdzie EBI jest aktywny w wyżej 

wspomnianych sektorach. Już w roku 2000 prestiżowa 

Światowa Komisja ds. Zapór (ang. World Commission 
6on Dams)  przedstawiła podobne wnioski w 

odniesieniu do wielkich zapór wodnych, 

rekomendując wśród swoich siedmiu strategicznych 

priorytetów zasadę „uzyskania społecznej akceptacji” 

przed wybudowaniem jakiejkolwiek nowej tamy. 

Obydwa raporty postulowały uzyskanie zgody ze 

strony ludności rdzennej i lokalnych społeczności 

przed przystąpieniem do dużych projektów 

dotyczących rurociągów, wydobycia ropy, kopalń czy 

dużych zapór. Niniejszy raport pokazuje, w jaki 

sposób EBI zaniechało respektowania tej zasady. 

7W osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwojowych , 

włączanie lokalnych społeczności w projekty 

rozwojowe oraz analizowanie oddziaływania 

wielomilionowych pożyczek ma kluczowe znaczenie. 

Jest to szczególnie istotne, gdy mamy do czynienia z 

ograniczonymi środkami publicznymi, które powinny 

być wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób. Co 

więcej, pożyczki udzielane rządom krajów Południa 

generują zadłużenie i dlatego muszą być uważnie 

ewaluowane pod kątem płynących z nich korzyści, 

jeśli zasady zwalczania ubóstwa i zrównoważonego 

rozwoju mają być bazą działalności kredytowej EBI 

poza granicami Europy.

EBI ma szansę uniknąć błędów swojej siostrzanej 

organizacji - Banku Światowego, którego 

kontrowersyjne projekty i polityki w krajach Południa 

na całym świecie powodowały szeroko zakrojone 

niezadowolenie i protesty społeczne. W chwili, gdy 

EBI zaczyna prace nad rewizją swoich mandatów do 

działania poza Unią Europejską (obecne mandaty są 

ważne do 2007 roku), raport wyszczególnia 

najpoważniejsze błędy, których instytucja ta powinna 

uniknąć w przyszłości.
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1
PODSTAWOWE FAKTY O EBI

Utworzony w 1958 roku, Europejski Bank Inwestycyjny 

jest jedną z największych istniejących 

międzynarodowych instytucji finansowych. Jego 

właścicielem są kraje członkowskie UE. Obecnie EBI 

udziela pożyczek w wysokości 45 miliardów Ä rocznie, 

co czyni go odpowiedzialnym za prawie dwa razy 

więcej inwestycji finansowych przez dużo lepiej 

znany opinii publicznej Bank Światowy.

Pierwotną ideą przyświecającą utworzeniu EBI było 

finansowanie infrastruktury technicznej łączącej 

gospodarki krajów członkowskich UE oraz zapewnianie 

inwestycji słabiej rozwiniętym obszarom Unii. Portfel 

finansowanych projektów, misja i obszar 

inwestowania Banku znacząco się poszerzyły od tego 

czasu. Obecnie EBI stał się również jednym z 

głównych źródeł finansowania projektów rozwojowych 

na całym świecie, jako że 3,5 miliarda Ä, czyli 7% 

całkowitej kwoty udzielonych w 2004 roku pożyczek 

trafiło poza granice UE.

Artykuł 21 Statutu EBI brzmi: “wnioski składane za 

pośrednictwem krajów członkowskich przedstawiane 

będą Komisji Europejskiej w celu uzyskania jej 
8opinii”  przed zatwierdzeniem pożyczki przez Radę 

Dyrektorów EBI. Artykuł ten ogranicza rolę Komisji 

Europejskiej do wyrażenia swojego zdania tylko nt. 

pojedynczych projektów  co określane jest jako 

konsultacje międzyinstytucjonalne (ang. inter-service 
9consultation) . Inny rodzaj współpracy pomiędzy EBI

i Komisją wydaje być się w znacznym stopniu 

nieformalny, przejawiający się zawieraniem 

porozumień (ang. Memorandum of Understanding) 

oraz dosyć luźną koordynacją na poziomie tworzenia 

polityk, natomiast zobowiązania instytucjonalne 

pozostawione są luźnej interpretacji EBI i Wspólnoty 
10Europejskiej .

Ogólnie rzecz biorąc, Parlament Europejski nie 

posiada formalnych uprawnień instytucjonalnych do 

kontrolowania EBI odnośnie projektów i polityk, 

jednak członkowie Komitetu Zarządzającego EBI są 

sporadycznie zapraszani na posiedzenia komisji 

Parlamentu  a w szczególności Komisji Spraw 

Gospodarczych i Monetarnych (ang. EMAC) oraz 

Komisji Rozwoju. EMAC przez ostatnie pięć lat 

uprawniony był do przygotowania raportu nt. EBI  w 

oparciu o pkt 163 Regulaminu Parlamentu 

Europejskiego.

Działalność kredytowa EBI dotyczy szerokiego 

wachlarza sektorów, w tym energetyki, rolnictwa, 

gospodarki wodnej, transportu i przemysłu, zaś 

klientami są przeważnie instytucje sektora 

prywatnego. EBI często współkredytuje projekty 

wspierane jednocześnie przez inne instytucje 

finansowe takie jak Bank Światowy czy Europejski 

Bank Odbudowy i Rozwoju. W ostatnich latach EBI 

sfinansował szereg dużych projektów poza granicami 

UE, które miały negatywne skutki ekonomiczne, 

środowiskowe, społeczne i polityczne. Niektóre z nich 

zostały opisane w niniejszej publikacji. 

PODSTAWY PRAWNE

Od momentu powołania EBI w oparciu o Traktat 

Rzymski z roku 1958, jego działalność uległa 

rozszerzeniu, obejmując liczne regiony poza Unią 

Europejską. Inwestycje EBI w Afryce rozpoczęły się na 

początku lat 60-tych, natomiast inwestycje w 

Ameryce Łacińskiej i Azji trwają od 1993 roku. Mimo, 
11że EBI na podstawie swojego Statutu  zawsze był 

uprawiony do prowadzenia działalności kredytowej 

poza Unią Europejską, wzrost jego aktywności w skali 

globalnej jest rezultatem politycznych decyzji Rady 

Unii Europejskiej, odpowiedzialnej za przekazanie EBI 

mandatów wyszczególnionych w Tabeli 1 stanowiącej 

załącznik do raportu.

Plakaty kampanii społecznej
nawołujące do reformy EBI,
Luksemburg 2005
© Bankwatch / R. Cyglicki

EBI POZA EUROPĄ:
PODSTAWY PRAWNE I POLITYCZNE

Do władz EBI należą następujące organy: 

Rada Gubernatorów - składająca się z ministrów 

krajów członkowskich UE, którzy decydują o 

generalnym kierunku rozwoju EBI i udzielają mandatu 

na prowadzoną przezeń działalność.

Rada Dyrektorów - składająca się z 28 Dyrektorów 

(jeden z każdego kraju członkowskiego oraz jeden 

reprezentujący Komisję Europejską) oraz kilkunastu 

zastępców i doradców. Uprawnienia tej Rady 

obejmują zapewnienie zgodności działań EBI z 

Traktatami Europejskimi, jego Statutem oraz spójność 

dyrektyw pochodzących od Rady Gubernatorów. 

Dlatego też organ ten ma kluczowe uprawnienia 

formalne w procesie zatwierdzania projektów. W 

przeciwieństwie do analogicznych organów 

decyzyjnych w innych międzynarodowych instytucjach 

finansowych, Rada nie pracuje stale lecz okresowo, 

zbierając się jedynie dziesięć razy w roku.

Komitet Zarządzający - jest działającym w pełnym 

wymiarze czasu organem wykonawczym, 

nadzorującym codzienne funkcjonowanie EBI pod 

przewodnictwem Prezydenta, którego funkcję pełni 

aktualnie Philippe Maystadt. Prezydent i ośmiu 

Wiceprezydentów mają wyjątkowo duże uprawnienia 

w ramach EBI, jako że rekomendują decyzje 

Dyrektorom, w tym zatwierdzanie projektów i 

kierunków przyjmowanych polityk.
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1 EBI POZA EUROPĄ:
PODSTAWY PRAWNE I POLITYCZNE

Działania objęte tymi mandatami opierają jest na 

ramowych założeniach współpracy zawartych między 

UE i krajami zewnętrznymi. W krajach Afryki, 

Karaibów i rejonu Pacyfiku (ang. ACP), EBI udziela 

pożyczek w ramach porozumień UE-ACP (dawniej były 

to porozumienia z Yaoundé i Lomé, obecnie jest to 

Porozumienie z Cotonou). W krajach Azji i Ameryki 

Łacińskiej (ang. ALA), EBI działa w oparciu o mandaty 

Rady, które są częścią polityki współpracy Unii z tymi 

krajami. W przypadku Republiki Południowej Afryki, 

która od roku 1998 jest członkiem stowarzyszonym 

Konwencji UE-ACP, EBI udziela pożyczek na mocy 

specyficznej umowy dwustronnej. Wymienione ramy 

są zakotwiczone w strategiach UE odnośnie 

współpracy rozwojowej, których praktyczne 

przełożenie znajduje miejsce w tzw. Krajowych 

Dokumentach Strategicznych (Country Strategy 

Papers, CSP) przygotowywanych wspólnie przez 

Komisję Europejską i państwa-pożyczkobiorców. 

Traktat Europejski z roku 1958 zawiera zapis, w myśl 

którego Europejski Bank Inwestycyjny ma za zadanie 

przyczyniać się do “wdrażania zrównoważonej polityki 

rozwojowej, w ramach wieloletnich programów 

współpracy z krajami rozwijającymi się lub 
12programów o podejściu tematycznym” . Pomimo, że 

cele rozwojowe są w różnym stopniu zawarte w 

dokumentach ramowych dotyczących współpracy z 

poszczególnymi regionami, Rada UE dotychczas nie 

uregulowała kwestii globalnego mandatu rozwojowego 

dla EBI.

13Od lat 90-tych, rozmaite decyzje Rady UE  upo-

ważniły EBI do zainwestowania w określonym czasie 

puli środków własnych w regionach poza Europą. 

Pierwszy mandat globalny został udzielony EBI przez 

Radę w roku 1997, zaś obecnie obowiązujący mandat, 

udzielony w 2000 roku, obejmuje działania EBI poza 

Europą do roku 2007. W krajach Azji i Ameryki 

Łacińskiej, Rada upoważniła EBI do udzielenia 
14pożyczek w wysokości do 4 405 mln Ä  pochodzących 

z własnych zasobów. Projekty finansowane z własnego 

portfela EBI dodatkowo otrzymały gwarancje z 

budżetu Komisji Europejskiej na wypadek tzw. 
15politycznego lub komercyjnego ryzyka , poprzez 

utworzenie Funduszu Gwarancji Pożyczkowych (ang. 
16Loan Guarantee Fund) . Gwarancje te stanowią 

zabezpieczenie finansowe dla inwestycji EBI w Azji i 

Ameryce Łacińskiej. 

Rada Unii Europejskiej upoważniała również EBI do 

bezpośredniego zarządzania zasobami budżetowymi 

Wspólnoty w imieniu Komisji Europejskiej. Tak było w 

przypadku wielu programów, zwłaszcza w krajach 

Afryki i basenu Morza Śródziemnego.

RAMY POLITYCZNE

Mimo, iż EBI, jako instytucja publiczna, deklaruje 

stosowanie się do priorytetów politycznych i wytycznych 

Unii Europejskiej, nie funkcjonują mechanizmy, które 

pozwoliłyby dokonać odpowiedniej oceny spójności 

działań EBI z politykami UE, ani przed, ani po 

zatwierdzeniu pożyczki. Co więcej, w wielu 

przypadkach polityki UE nie są wystarczające, tak jak 

ma to miejsce w kwestiach przesiedleń czy praw 

ludności rdzennej. EBI nie ma wewnętrznych polityk 

środowiskowych czy społecznych, które mogłyby 

wypełnić tę lukę.

Choć EBI utrzymuje, że w przypadkach gdzie legislacja 

Unii Europejskiej nie dostarcza wystarczających 

rozwiązań, stosowane są polityki Banku Światowego i 

innych międzynarodowych instytucji finansowych, to w 

rzeczywistości brakuje jakichkolwiek mechanizmów czy 

wiedzy, które zapewniłyby stosowanie się do tych 

polityk. Co więcej, w odróżnieniu od Banku Światowego 

czy Azjatyckiego Banku Rozwoju, EBI nie posiada 

niezależnego mechanizmu skarg i odwołań dla ludności 

objętych negatywnym wpływem projektów 

prowadzonych poza Europą (nowa Polityka Dostępu do 

Informacji powołuje Inspektora Generalnego, którego 

zadaniem jest analizowanie skarg osób z poza UE, 

niemniej, trudno jest uznać niezależność i skuteczność 

Inspektora, który stosunkowo niedawno rozpoczął swoją 

pracę - przyp. red.).

W swojej Polityce Społecznej (ang. Social Statement) z 

roku 2004, EBI twierdzi, że “kwestie dyskryminacji (w 

tym na tle płciowym), ludności rdzennej, przymusowych 

przesiedleń oraz terytoriów spornych są uwzględnione w 

stanowisku Banku na temat standardów i praktyk 

zalecanych w politykach ochronnych Banku Światowego 

oraz innych tego typu instytucji - Azjatyckiego Banku 
17Rozwoju oraz Afrykańskiego Banku Rozwoju” . Niemniej 

wraz z brakiem własnych procedur, niezależnej wiedzy 

eksperckiej i instytucjonalnej zdolności do wnikliwej 

oceny projektów, wzrasta potencjalnie negatywne 

oddziaływanie rozwojowe udzielanych przez EBI 

pożyczek.

EBI utrzymuje, że finansowane projekty “są zgodne z 

politykami i standardami ochrony środowiska UE, biorą 

pod uwagę lokalne warunki i prawo, są zgodne z unijną 

Dyrektywą nt. ocen oddziaływania na środowiska; 

stosują tzw. najlepsze dostępne technologie, 

prowadzone są w oparciu o dobre praktyki zarządzania 

środowiskiem w trakcie wdrażania i funkcjonowania, są 

spójne z zasadami dobrej praktyki międzynarodowej w 
18dziedzinie ochrony środowiska” . Co więcej, Komisja 

Europejska corocznie sprawdza zgodność prowadzonej 

działalności EBI poza Europą w oparciu o mandaty Rady 
19z politykami i wytycznymi UE . Jednak studia 

przypadków opisane w tej publikacji pokazują wyraźnie, 

że w rzeczywistości standardy unijne nie są spełniane, 

podobnie jak nie są stosowane dobre praktyki.
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Dzieci w Indonezji
© Janneke Bruil

Polityka Środowiskowa EBI (ang. Environmental 

Statement) z roku 2004 zawiera stwierdzenie, iż EBI 

“nie finansuje projektów mających poważne 

negatywne oddziaływanie na środowisko czy 

społeczeństwo i bierze pod uwagę problemy 
20społeczne przy finansowaniu projektów” . W 

rzeczywistości jednak nie funkcjonują mechanizmy 

ewaluacji, które mogłyby we właściwy sposób 

przewidzieć oddziaływania środowiskowe i społeczne: 

podstawowym wskaźnikiem oceny używanym przez 

EBI do wyrażenia zgody na finansowanie projektu jest 

ekonomiczna stopa zwrotu inwestycji. 

Ponadto, nie udostępnia się lokalnym czy 

międzynarodowym organizacjom pozarządowym, ani 

dotkniętym społecznościom ogólnej dokumentacji 

dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko, ocen 

społecznych, ocen dotyczących ograniczania ubóstwa 

lub innych instrumentów opisywanych w Polityce 

Społecznej EBI. Departament Ewaluacji EBI 

przeprowadza ewaluację rezultatów projektu tylko 

dla próbki finansowanych projektów i nie udostępnia 

cząstkowych informacji. Mimo, że EBI jest 
21zobowiązany przez swój mandat  do uwzględniania 

kwestii społecznych przy finansowaniu projektów, 

dopiero dokument z marca 2005 pt. „Zasady oceny 
22oddziaływania funduszu inwestycyjnego na rozwój”  

wyznacza istotne zasady rozwojowe dla działalności 
23pożyczkowej EBI w Afryce . Niestety, wdrożenie tych 

nowych wytycznych w życie pozostaje w sferze 

życzeń.

Pomimo faktu, że EBI jest podmiotem publicznych w 

ramach Unii Europejskiej, pozostaje jedną z najmniej 

przejrzystych instytucji w tym systemie. Na poziomie 

projektów EBI odmawia udzielania opinii publicznej 

kluczowych informacji (w tym informacji o 

rozważaniu finansowania danego projektu, ocen 

środowiskowych i społecznych oraz opinii na temat 

działań łagodzących zniszczenie środowiska i skutki 

społeczne). Fakt, że zarówno prywatni jak i publiczni 

pożyczkobiorcy EBI mogą decydować, czy informacja 

o projekcie może trafić do wiadomości publicznej, 

pokazuje dobitnie, że priorytetem dla EBI są interesy 

klientów, stojące nad interesami dotkniętych 

społeczności (nowa Polityka Dostępu do Informacji 

nałożyła obowiązek publikowania w Internecie 

informacji o projektach przewidzianych do 

sfinansowania w sektorze publicznym, natomiast 

publikowanie informacji o projektach z sektora 

prywatnego nadal pozostaje kwestią uznaniową 

pracowników Banku i kredytobiorcy - przyp. red.). 

Podejście to stoi w sprzeczności z podstawowym 

prawem obywateli do dostępu do informacji.

Bez dostępu do informacji w odpowiednim czasie, 

niemożliwe jest przeprowadzenie prawidłowych 

konsultacji z zainteresowanymi społecznościami i 

organizacjami pozarządowymi. Ten brak 

przejrzystości, a w konsekwencji brak udziału 

społecznego w projektach finansowanych przez EBI 

spowodował, że bank ten pozostaje daleko w tyle w 

stosunku do innych instytucji finansowych i nie 

przywiązuje należytej wagi do praw osób dotkniętych 

skutkami realizowanych projektów. 

Ludzie, którzy objęci będą
skutkami budowy zapory

Nam Theun
© Sebastian Godinot
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2
EBI prowadzi działalność 

w krajach Afryki, 

Karaibów i regionu 

Pacyfiku (ang. ACP) 

w ramach strategii UE 

opisanej w dokument-
24ach z Cotonou . Jej 

celem podstawowym 

jest zwalczanie ubóstwa 

i promocja zrównowa-

żonego rozwoju. EBI 

jest prawnie 

zobowiązany do 

respektowania tych 

zasad, udzielając 

pożyczek wyżej 

wymienionym krajom. 

To właśnie z takim 

założeniem Bank 

otrzymał mandat od 

Unii do zarządzania 

ogromnym budżetem 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju (ang. European 

Development Fund, 

EDF), w wielkości do 

13,5 miliardów Ä w roku 

2004 – patrz Aneks, 

tabela 2. Fundusz ten 

stanowi instrument 

współpracy finansowej 

w ramach umowy UE-

ACP. EBI administruje 

nim bezpośrednio albo 

poprzez operacje 

związane z ryzykiem 

kapitałowym (pożyczki 

na specjalnych 

warunkach konce-

syjnych) czy dopłaty do 
25odsetek .

W trzydziestu z siedemdziesięciu pięciu krajów ACP, 

w których EBI prowadził działalność w ostatnich 

dziesięciu latach, nie zostały dofinansowane żadne 

z sektorów zdefiniowanych jako priorytetowe dla 

wsparcia pożyczkowego. W wielu przypadkach, 

lokalne priorytety ustalone wspólnie przez Unię 

Europejską i kraje-pożyczkobiorców skupiały się na 

wzmocnieniu instytucjonalnym i spójności społecznej. 

Jednak zainteresowanie EBI krajami ACP dotyczyło 

głównie rozwoju komercyjnych gałęzi przemysłu - 

takich jak wydobycie paliw kopalnych.

W ostatnich dziesięciu latach przemysł 

wydobywczy należał do sektorów otrzymujących 

największe wsparcie od Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego w krajach ACP, które stanowiło 

16% całkowitej sumy pożyczek udzielonej w tym 

regionie (772 mln Ä z 4595 mln Ä) – patrz Aneks, 

tabela 3.
Większość projektów dofinansowanych w przemyśle 

wydobywczym to projekty duże, kapitałochłonne ze 

szczególnym naciskiem na górnictwo (7% wszystkich), 

głównie w Zambii (patrz studium przypadku), 

Mozambiku, Mauretanii i Ugandzie. W Afryce 

największą kwotę pożyczek otrzymał Mozambik (317 

mln Ä), za nim Kenia i następnie Zambia (patrz Aneks, 

tabela 4). Ustanowienie nowego Funduszu 

Inwestycyjnego Cotonou (ang. Cotonou Investment 

Facility, patrz ramka na stronie 11) może zaowocować 

dalszym wzrostem kredytowania tego sektora.

AFRYKA: ROPA, GAZ I GÓRNICTWO
PRIORYTETAMI WSPARCIA©
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Priorytety Unii Europejskiej a działalność 
26kredytowa EBI w Zambii  

Rola, jaką odegrał EBI w Zambii jest doskonałym 

przykładem braku spójności działań Banku z unijną 

polityką współpracy z krajami ACP. Jako priorytety 

współpracy rozwojowej UE dla Zambii na lata 2001-

200727 zdefiniowano transport oraz wzmocnienie 

instytucjonalne. Zostało to formalnie zawarte w 

Krajowym Dokumencie Strategicznym Zambii. Jednak 

zamiast przeznaczyć swoje zasoby na rzecz realizacji 

tych priorytetów, od roku 2000 większość (około 63 

mln Ä) środków EBI trafiło do sektora przemysłu 

wydobywczego.

Działania EBI w tym kraju skoncentrowały się na 

budowie i ponownym uruchamianiu obiektów 

energetycznych (budowa rafinerii i rurociągu 

naftowego oraz odnowa elektrowni wodnych), 

rozwoju górnictwa miedzi (patrz studium przypadku 

dotyczące Zambii) oraz modernizacji zakładów 

przetwórstwa płodów rolnych – bawełny i kukurydzy. 

Żaden z dotychczasowych kredytów nie dotyczył 

rozwoju transportu czy infrastruktury ani nie 

przyczynił się do wzmocnienia instytucjonalnego. 

Komisja Europejska od roku 1975 przeznaczyła 1,1 

mld Ä w ramach pomocy rozwojowej dla Zambii, i 

mimo, że EBI powinien przyczyniać się do wdrażania 

tej pomocy, brak spójności działań jest tutaj dość 

oczywisty.

WYKRES 1:

Pożyczki dla krajów ACP wg sektora (1994-2004)*

transport 12%

przemysł 15%

energia 27%

pożyczki globalne 32%

woda 5%

łączność 5%

turystyka 1.5%

rolnictwo 1.5%

inne 11% ropa 4% gaz 5%

górnictwo 7%

*Źródło: "Efekty rozwojowe działalności kredytowej EBI w ramach
Cotonou i ALA" (projekt EP/ExPol/B/2004/09/06).

Sektory, które tradycyjnie przyczyniały się do redukcji 

ubóstwa w Afryce – takie jak rolnictwo i przetwórstwo 

żywności – otrzymały przez ostatnie 10 lat w krajach 

ACP niewielkie wsparcie z EBI – odpowiednio 1,5% 

oraz 3% (patrz Aneks, tabela 3). Alarmująca jest 

sytuacja, w której projekty z tych dwóch sektorów 

dotyczyły tylko przemysłowej, zorientowanej na 

eksport produkcji cukru, hodowli krewetek oraz 

plantacji bananów, jako że ewentualne korzyści dla 

ludności lokalnej są dość niejasne. 
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Nowy Fundusz Inwestycyjny Cotounou

Fundusz Inwestycyjny (ang. Investment Facility, IF) 

w EBI został utworzony w czerwcu 2003, a jego 

szczególnym celem jest zwiększenie europejskich 

inwestycji w krajach ACP. Specjalny nacisk położono 

na zapewnienie pomocy sektorowi prywatnemu, 

a zwłaszcza lokalnym małym i średnim 

przedsiębiorstwom. Oczekuje się, że w latach 2003-

2008 Fundusz rozdysponuje środki z budżetu UE 

(pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwojowego) 

w wysokości 2,2 mld Ä, które to zadanie powierzono 

właśnie EBI. Co więcej, w tym samym okresie EBI ma 

udostępnić 1,7 mld Ä pochodzących ze środków 

własnych. 
W roku 2004 Fundusz otrzymał prawie 70% z niecałych 

500 mln Ä, które przeznaczone zostało dla krajów ACP 
28oraz Republiki Południowej Afryki . Pierwsze kilka 

pożyczek udzielonych przez Fundusz trafiło do dużych 

korporacji europejskich albo do dużych lokalnych 

przedsiębiorstw, włączając w to niedawną pożyczkę 

dla kopalni miedzi Kansanshi w Zambii (patrz studium 

przypadku) oraz dalsze 40 mln Ä dla kopalni tytanu 

Moma w Mozambiku.

W 2003 roku Inspekcja Przemysłu Wydobywczego 
29(ang. Extractive Industries Review)  powołana przez 

Bank Światowy doszła do wniosku, że 20 lat 

działalności kredytowej dla sektora wydobywczego nie 

przyniosło istotnych rezultatów w walce z ubóstwem 

i wspieraniu zrównoważonego rozwoju w krajach 

Południa, bogatych w paliwa kopalne i zasoby 

mineralne. Raport Inspekcji zaleca, aby wsparcie 

Banku Światowego dla projektów związanych z ropą 

naftową i węglem kamiennym zostało wycofane do 

roku 2008, a przyszłe finansowanie przemysłu 

wydobywczego uzależnione było od m.in.: 

poszanowania praw człowieka, uprzedniego 

poinformowania i uzyskania niewymuszonej zgody 

ludności lokalnej, przejrzystości redystrybucji zysków 

oraz ustanowienia obszarów wyłączonych z dzia-

łalności ze względu na wysoką różnorodność 

biologiczną i wartość religijno-kulturową. 

Jak dotąd Europejski Bank Inwestycyjny nie 

wprowadził w życie tych rekomendacji, a obecnie 

rozważa finansowanie projektu w Afryce Zachodniej, 

który stanowi jawne pogwałcenie postulatów raportu 

Inspekcji Przemysłu Wydobywczego. Gazociąg 

Zachodnioafrykański ( ang. West African Gas Pipeline, 

WAGP) – ciągnący się od Nigerii poprzez Benin i Togo, 

aby dostarczyć gaz użytkownikom przemysłowym w 

Ghanie – jest już teraz przedmiotem kontrowersji w 
31regionie . Propagatorzy projektu twierdzą, że WAGP 

ograniczy spalanie ulatniającego się ze złóż naftowych 

gazu w Nigerii, jednak nie przedstawiono dowodów 

W marcu 

2004, Parlament Europejski przyjął uchwałę 

wzywającą EBI do przestrzegania zaleceń raportu 

Inspekcji Przemysłu Wydobywczego BŚ nt. 
30przemysłu surowców kopalnych .

potwierdzających tę tezę. Zresztą nowe prawo w 

Nigerii zabrania tego typu praktyk, a Federalny Sąd 

Najwyższy Nigerii orzekł w listopadzie 2005, że 

jakiekolwiek kontynuowanie spalania ulatniającego się 

gazu jest nielegalne. Powszechne są obawy, że 

projekt zaogni konflikty dotyczący ropy naftowej 

i gazu w Delcie Nigru. Ponadto, gaz dostarczany przez 

WAGP do Ghany będzie wykorzystywany w celach 

przemysłowych – takich jak wydobycie złota, – co nie 

przyczyni się do zaspokojenia potrzeb energetycznych 

ludności Ghany ani nie jest zgodne z wytycznymi UE 

odnośnie zrównoważonego rozwoju przemysłu. 

Projekt budowy WAGP już w tej chwili złamał 

postanowienia Inspekcji Przemysłu Wydobywczego 

odnośnie konsultacji społecznych, kompensacji, 

procedury zażaleń i przejrzystości, a co więcej jest 

sprzeczny z wytycznymi UE w tych obszarach. Przede 

wszystkim jednak wątpliwe są korzyści, jakie miałby 

przynieść społecznościom objętych oddziaływaniem

(z końcem 2006 roku EBI udzielił na ten projekt 

pożyczki w wysokości 75 mln Ä - przyp. red.).

Pożyczki związane z zaopatrzeniem w wodę oraz 

infrastrukturę sanitarną – sektory potencjalnie 

bardziej istotne dla realizacji celu ograniczania 

ubóstwa – stanowiły jedynie 5% całkowitej kwoty 
32pożyczek w krajach ACP w ciągu ostatnich 10 lat  – 

głównie w Królestwie Suazi, Burkina Faso oraz 

Senegalu (przy czym projekty związane z wodą pitną 

otrzymały zaledwie 1% całkowitej kwoty pożyczek, 

patrz Aneks, tabela 3). Ta kwota ma jednak wzrosnąć 

od 2005 roku w rezultacie stworzenia nowego 

Funduszu Wodnego UE- ACP. Jednocześnie, ten 

fundusz wraz z Funduszem Inwestycyjnym Cotonou, 

doprowadzi do skierowania pożyczek EBI w krajach 

ACP prawie wyłącznie do sektora prywatnego. 

Ilustracją tego jest fakt, że w pierwszych czterech 

miesiącach 2004 roku, prawie 80% pożyczek EBI w 

krajach ACP oraz RPA trafiło do sektora prywatnego 

oraz skomercjalizowanych przedsiębiorstw sektora 

publicznego – często jako wsparcie dla działań w 

energetyce oraz sprywatyzowanej infrastrukturze 

wodnej.

Mimo, że niepowodzenia modelu Partnerstwa 

Prywatno-Publicznego (patrz rozdział 4) zostały 
33częściowo dostrzeżone przez EBI , udzielanie 

kredytów w tym obszarze nie zostało zreformowane. 

W ramach nowego Funduszu Inwestycyjnego, projekty 

wodne będą głównie nakierowane na sektor prywatny 

a nie państwowe przedsiębiorstwa zaopatrzenia w 

wodę, ponadto nie będą przyznawane subsydia na 

spłatę odsetek. 

W ostatnich dziesięciu latach pożyczki globalne 

(pożyczki dla pośredników finansowych) stanowiły 32% 

całkowitej kwoty pożyczek EBI w krajach ACP. Żadne 

dane na temat ostatecznych beneficjentów tych 

pożyczek nie zostały przedstawione ani przez EBI, ani 

przez pośredników finansowych. Szczegółowa analiza 

Delta Nigru 2004
© Elaine Gilligan
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Wydobycie ropy naftowej w Afryce Zachodniej 

zapisało się niechlubną kartą w historii, gdyż 

spowodowało fatalną w skutkach korupcję i konflikty 

zbrojne. Przyczyniło się również do braku 

poszanowania praw człowieka oraz degradacji 

środowiska. 

 Zgodnie z Porozumieniem z Cotonou, EBI 

ma możliwość udzielania krajom ACP pożyczek, które 

spłacane będą w lokalnej walucie. To może pomóc 

krajom tym ustrzec się kryzysu finansowego 

spowodowanego nadmierną zależnością od walut 

obcych. Niestety, zaprezentowane w dalszej części 

publikacji przykłady pokazują, że system ten nie był 

preferowany przez EBI. 

Mimo wezwań do realizacji Milenijnych Celów 

Rozwoju, wsparcie dla realizacji podstawowych 

potrzeb społecznych (takich jak woda i kanalizacja, 

opieka zdrowotna i edukacja) stanowi malejący 

procent całkowitych kwot przekazywanych w ramach 

programów dwustronnych zarówno w Czadzie, 

Kamerunie jak i w Zambii. Pożyczki udzielane przez 

EBI powielają ten schemat. W latach 1994-2004, EBI 

rozdysponował w Zambii kwotę 205,7 mln Ä, z czego 

połowa trafiła do sektora energetycznego i górnictwa 

(patrz studium przypadku dotyczące Zambii na 

stronie 14).

Nadmierne uzależnienie od 

zagranicznego kapitału, co jest związane z 

działalnością przemysłu wydobywczego, jest 

kluczowym problemem, który należy wziąć pod 

uwagę w momencie planowania i wdrażania 

jakiegokolwiek wsparcia finansowego w Afryce, 

które ma służyć ograniczeniu ubóstwa i 

zadłużenia.

Kopalnie Mkubwa, Kansanshi i Mopani są jawnymi 

przykładami braku poszanowania dobrych 

międzynarodowych praktyk, w tym Wytycznych OECD 
38dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych . Zarówno w 

przypadku Rurociągu Czad-Kamerun, jak i górnictwa w 

Zambii, EBI nie powołał żadnych własnych organów 

monitorujących wdrażanie inwestycji. Opiewający na 

kwotę 144 milionów Ä projekt budowy Rurociągu 

Czad-Kamerun był największym pojedynczym 

projektem sfinansowanym przez EBI w krajach ACP 

(patrz studium przypadku Czad-Kamerun, strona 16). 

Ta kwota stanowi 4% całkowitej sumy pożyczek EBI w 

krajach ACP w ciągu ostatnich 10 lat. Ten przykład 

jasno pokazuje niezdolność EBI do zapewnienia 

spójności udzielanych pożyczek z celami ograniczania 

ubóstwa i promowania zrównoważonego rozwoju. 

Brak efektywnego monitoringu i ewaluacji w obliczu 

problemów spowodowanych przez projekt, 

dotyczących zdrowia publicznego, środowiska, praw 

ludności rdzennej, wymaga natychmiastowej reakcji 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

EBI utrzymuje, że oceny oddziaływania na środowisko 

projektów zawierają jednocześnie prognozę ich 

wpływu na ograniczanie ubóstwa. W przypadku 

Rurociągu Czad-Kamerun, EBI nie udzielił 

jakichkolwiek informacji mogących potwierdzić 

wypowiedzi jego przedstawicieli, że taka ocena 

została przeprowadzona. Jest również oczywiste, że 

działania górnicze w Zambii nie przyniosły 

bezpośrednich, lokalnych korzyści rozwojowych. Fakty 

opisane w studiach tych przypadków dowodzą, że 

żaden z tych dwóch projektów nie przyczynił się do 

poprawy sytuacji w tym względzie.

Przy braku namacalnych dowodów, nie można 

stwierdzić, że pożyczki udzielane przez EBI 

w Zambii, Czadzie i Kamerunie przyczyniają się 

do realizacji priorytetów rozwojowych 

zidentyfikowanych przez UE w dziedzinie 

ograniczania ubóstwa i zrównoważonego rozwoju. 

Jest to sytuacja, która powinna spowodować 

większą kontrolę Komisji Europejskiej i 

Parlamentu Europejskiego nad działalnością EBI 

w tych krajach i zapewnić spójność z długo-

terminowymi celami zrównoważonego rozwoju.
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Strategia EBI dla Energii Odnawialnej: 
Wątpliwe uznanie dla dużych zapór wodnych

 

Na Szczycie Ziemi w Johannesburgu w roku 2002, Bank 

zdeklarował uwzględnienie w swoich politykach i 

działalności pożyczkowej cele Unii Europejskiej 

związane z ograniczaniem zmian klimatu. Później EBI 

wyznaczył 2010 jako rok docelowy, w którym połowa 

pożyczek udzielanych dla sektora energety-cznego w 

krajach UE będzie kierowana na wsparcie dla energii 
34odnawialnej i efektywności energetycznej . Choć 

zobowiązanie to dotyczyło tylko krajów członkowskich 

UE oraz krajów kandydujących, warto zauważyć że w 

ciągu ostatnich dziesięciu lat w Afryce EBI sfinansował 

tylko jeden projekt z zakresu energetyki odnawialnej: 

była to elektrownia geotermalna wraz z liniami 

przesyłowymi i stacjami transformatorowymi w Nairobi. 

Oficjalnie jednak mówi się o 24 projektach 

zrealizowanych w ostatnich dziesięciu latach poza 
35granicami Europy . Obejmują one głównie budowę, 

rozbudowę i remont w wielu przypadkach bardzo 

kontrowersyjnych dużych zapór, które są niezgodne z 

rekomendacjami Światowej Komisji ds. Zapór, a tym 

samym nie można ich uznać za zrównoważone i 
36„odnawialne” źródła energii . Całkowita kwota 

pożyczek udzielonych przez EBI na potrzeby dużych 

zapór w Afryce wyniosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat 

8% całkowitej sumy przeznaczonej dla krajów ACP 

(patrz Aneks, tabela 3). 

Do dużych zapór wodnych sfinansowanych od lat 60-

tych w Afryce można zaliczyć Projekt Wodny Wyżyn 

Lesotho (Zapora Muela, 1994 i 1998) Kariba North

i Victoria Fall Plant w Zambii (1998), jak również zapory 

w Mali (wyposażenie elektromechaniczne dla Zapory 

Manantali, 1998), Ghanie (ponowne uruchomienie 

Zapory Akosombo, 1990), Tanzanii (Zapora Kihansi, 

1994), RPA (Zapora Berg, 2004).

W 1998 roku EBI udzielił pożyczki w wysokości ponad 20 

mln Ä elektrowni wodnej Victoria Falls w Zambii. 

Projekt miał na celu modernizację wyposażenia i 

poprawę funkcjonowania elektrowni. Jednak ocena 

wykonana przez organizację pozarządową z Zambii 
37„Obywatele na rzecz lepszego środowiska”  pokazuje, 

że projekt ten jest odpowiedzialny za szereg powa-

żnych problemów środowiskowych. Polichlorowane 

bifenyle (PCB), zanieczyszczone oleje oraz sprzęt 

wymieniony dzięki finansowaniu EBI zostały 

zdeponowane bez żadnego planu ich zagospodarowania 

i systemu monitoringu wpływu na środowisko. Taki 

sposób działania stanowi podstawowe pogwałcenie 

zasady ostrożności i zasad, które mówią o stosowaniu 

działań zapobiegawczych, niedopuszczania do 

niszczenia środowiska u źródła oraz zasady „zanie-

czyszczający płaci” zawartych w Traktacie Europejskim 

(art. 147). EBI obiecał stosować się do tej zasady 

między innymi w swojej Polityce Środowiskowej z 2004 

roku, ale z tej obietnicy się nie wywiązał.

Wyciek ropy Shell
w Rukpoku w Nigerii

© Elaine Gilligan
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GÓRNICTWO W

ZAMBII
STUDIUM PRZYPADKU AUTOR: PETER SINKAMBA, OBYWATELE NA RZECZ LEPSZEGO ŚRODOWISKA, ZAMBIA

Po lewej: dzieci bawiące się
w strumieniu Munkulungwe
w Zambii, gdzie woda swój
niebieskozielony kolor
zawdzięcza podwyższonym
stężeniom miedzi pochodzącym
z zanieczyszczeń kopalni Bwana
Mkubwa finansowanej przez EBI.
Powyżej: kanał odprowadzający
ścieki z fabryki Mufurila
w kopalniach miedzi Mopani.
Rodziny zamieszkujące gminę
Kankoyo każdego dnia używają
tej zanieczyszczonej wody.
© Woody Simbeye
and Peter Sinkamba
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Kopalnia Bwana Mkubwa 

położona jest w pasie 

złóż miedzi Zambii i 

zarządzana jest przez 

First Quantum, 

australijsko-kanadyjskie 

przedsiębiorstwo 

górnicze. W sierpniu 

2002, EBI przekazał na 

rzecz projektu pożyczkę 

w wysokości 14 mln Ä, 

poprzez spółkę Bwana 

Mkubwa Mining Ltd., na 

mocy Konwencji Lomé; 

środki te zostały 

przeznaczone na 

rozbudowę istniejącego 

zakład produkcji miedzi. 
Kolejne 34 mln Ä zostały 

pożyczone przez Fundusz 

Inwestycyjny Cotonou na 

rzecz kopalni miedzi 

Kansanshi, 

zlokalizowanej w 

prowincji północno-

wschodniej. 

Funkcjonowanie tej 

kopalni, również 

zarządzanej przez First 

Quantum, wiąże się z 

rozwojem wydobycia 

odkrywkowego. Fundusze 

przeznaczone dla kopalni 

miedzi Mopani posłużyły 

do odbudowy i 

modernizacji huty miedzi 

i modernizacji 

towarzyszącej 

infrastruktury w kopalni 

Mufurlia w pasie złóż 

miedzi. Kopalnia Mopani 

jest spółką joint venture 

firm Glencore 

(Szwajcaria) oraz, 

ponownie, First 

Quantum. Kopalnia ta 

otrzymała w 2005 roku 

50 mln Ä kredytu z EBI.

PROBLEMY ŚRODOWISKOWE, 
SPOŁECZNE I EKONOMICZNE

Zarówno wytyczne UE, jak i krajowe prawodawstwo 

Zambii wymagają przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko (OOŚ) przed 

przystąpieniem do projektów związanych z 

górnictwem, jednak w przypadku kopalni Bwana 

Mkubwa, OOŚ nie została sporządzona przed 

przyznaniem pieniędzy przez EBI. Dopiero w lutym 

2004, prawie dwa lata po udzieleniu kredytu, 

opracowano i zatwierdzono Plan Zarządzania 

Środowiskiem. 

Kopalnia Bwana Mkubwa była poważnym źródłem 

zanieczyszczenia powietrza i wody w wyniku 

produkcji kwasu, elektrolizy i wypłukiwania miedzi 

(ługowanie). Zanieczyszczenie strumienia 

Munkulungwe spowodowane przez proces ługowania w 

sposób znaczący wpłynęło na sytuację rolniczych 

społeczności Munkulungwe i Mutalula. Odprowadzanie 

zanieczyszczeń odbywa się z naruszeniem 
40prawodawstwa Zambii . Ponadto, plony uległy 

zmniejszeniu, a lokalna ludność stanęła w obliczu 

zniszczenia ekosystemów i zaburzenia infrastruktury 

publicznej, w tym uszkodzenie dróg dojazdowych i 

mostu. Poszkodowana wspólnota skierowała sprawę 

do sądu, gdzie obecnie toczy się proces. 

Prowadzone w 2005 roku wypłukiwanie miedzi w 

kopalni Mufurila spowodowało skażenie zbiorników 

wody podziemnej. W rezultacie, zaopatrzenie w wodę 

dla gospodarstw domowych zostało odcięte. Część 

społeczności Mufurila przez tygodnie funkcjonowała 

bez dostępu do bieżącej wody.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Dostęp lokalnych organizacji obywatelskich (nawet 

przy wsparciu Parlamentu Europejskiego) do 

dokumentacji związanej z projektami EBI z dziedziny 

górnictwa był ograniczony przez biurokrację rządu 

Zambii oraz zobowiązania kopalni miedzi Mkubwa i 

Kansanshi wobec Banku w kwestii upubliczniania 

informacji. W obliczu ograniczeń w dostępie do 

informacji, żaden z tych dwóch projektów nie mógł 

być w pełni oceniony na potrzeby raportu 

przygotowywanego dla Parlamentu Europejskiego. 

WNIOSKI 

Niewiele jest przesłanek, które mogłyby świadczyć o 

tym, że działalność kredytowa EBI w Zambii 

przyczyniła się do realizacji celów społecznych z 

zakresu zdrowia (zwłaszcza HIV/AIDS) czy rozwoju 

edukacji, zgodnie z wytycznymi Krajowego 

Dokumentu Strategicznego. Nie został wygenerowany 

rozwój w skali lokalnej, a minimalne korzyści 

docierające do społeczności wypadają blado na tle 

skutków negatywnych. Promotorzy projektu nie 

stworzyli funduszy czy też innych mechanizmów 

umożliwiających bezpośredni i stały transfer korzyści 

związanych z jego realizacją do lokalnej ludności. 

Ponadto, pominięto kwestię wykorzystania technologii 

zapewniającej zrównoważone zużycie energii. 

Pożyczki EBI dla sektora górniczego w Zambii 

udzielane były w interesie określonych podmiotów 

komercyjnych, zaniedbane natomiast pozostały 

interesy ogółu społeczeństwa. Wskutek braku jasno 

określonych celów środowiskowych, społecznych i 

ekonomicznych oraz towarzyszących im wskaźników, 

monitoringu i ewaluacji projektów finansowanych 

przez EBI, zwalczanie ubóstwa i realizacja zasad 

zrównoważonego rozwoju pozostaną nigdy nie 

zrealizowanymi hasłami.

Kanał odprowadzający wody
poprodukcyjne z fabryki Mufurila
w kopalniach miedzi Mopani.
Rodziny zamieszkujące gminę
Kankoyo są na nie skazane.
Niebieskozielony kolor woda
zawdzięcza siarczanowi miedzi,
co wskazuje na podwyższony
poziom miedzi.
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Pigmejskie dzieci w Kamerunie
© Frédéric Castell
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PROJEKT

STUDIUM PRZYPADKU AUTOR: KORINNA HORTA, ENVIRONMENTAL DEFENSE

CHAD -
KAMERUN

ROPA I RUROCIĄG NAFTOWY
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Projekt dotyczący 

wydobycia ropy naftowej 

i Rurociągu Czad-

Kamerun o długości 
1070 km, łączącego 

południowy Czad 

z wybrzeżem Atlantyku 

w Kamerunie, stanowi 

obecnie największą 

pojedynczą 

międzynarodową 

inwestycję w Afryce.

Projekt został ukończony 

ponad rok przed 

terminem, ale wdrożenie 

środków kompensujących 

skutki dla społeczeństwa 

i środowiska wciąż jest 

poważnie opóźnione, 

co stawia pod znakiem 

zapytania realizację 

celów projektu 

związanych ze 

zwalczaniem ubóstwa. 

Oficjalne organy Banku 

Światowego 

odpowiedzialne za 
41monitoring projektów  

udokumentowały szereg 

problemów związanych z 

projektem i doszukały się 

poważnych naruszeń 

polityk BŚ – zwłaszcza 

w dziedzinie ocen 

oddziaływania na 

środowisko i zdrowia 

publicznego.

ROLA EBI I INNYCH INSTYTUCJI FINANSUJĄCYCH 

Udział Grupy Banku Światowego w projekcie był dla 

konsorcjum, którego liderem był Exxon Mobil, 

warunkiem wstępnym, aby warty 3,7 mld $ projekt 

mógł ruszyć. Ponadto, EBI udzielił w 2001 roku 

pożyczek nie tylko rządom Czadu i Kamerunu 

(odpowiednio 35,7 mln Ä i 20,3 mln Ä), lecz również 

przekazał dodatkowe 34 mln Ä firmie Chevron oraz 54 

mln Ä Exxon.

OBIETNICA

Bank Światowy obiecywał, że projekt Czad-Kamerun 

zrealizowany zostanie w z uwzględnieniem 

nowatorskich mechanizmów przemiany bogactwa 

pochodzącego z wydobycia ropy w korzyści dla 
42ubogiej ludności . Również EBI twierdził, że projekt 

przyczyni się do ograniczenia ubóstwa i wesprze 
43rozwój gospodarki obydwu krajów .

ZARZĄDZANIE PRZYCHODAMI I DOBRE 

SPRAWOWANIE WŁADZY

Zgodnie z rocznymi raportami Departamentu Stanu 

USA nt. praw człowieka oraz publikowanego co roku 

Wskaźnika Percepcji Korupcji Transparency 

International, zarówno Czad jak i Kamerun znajdują 

się pod rządami autorytarnymi, znanymi z poważnych 

naruszeń praw człowieka i utrzymującej się korupcji. 

Omawiany projekt ma w czasie 28-letniego okresu 

funkcjonowania przynieść nominalnie od 2 do 3 

miliardów $ przychodów Czadowi i 550 mln $ 

Kamerunowi. Już na początku nie obyło się bez 

skandalu, kiedy w styczniu 2001 wyszło na jaw, że 

Czad wykorzystał część otrzymanej od konsorcjum 

naftowego premii za podpisanie kontraktu, 

wynoszącej 25 mln $, na zakup broni.

Zarówno Czad jak i Kamerun przez lata zajmowały 

wysokie pozycje na liście Transparency International 
44najbardziej skorumpowanych państw . Jednak 

obydwa banki nie zażądały zapisów w kontrakcie, 

które zapewniłyby przejrzyste zarządzanie dochodami 

Kamerunu. W przypadku Czadu, Bank Światowy 

zażądał przyjęcia odpowiedniej ustawy oraz 

utworzenia Komisji Nadzoru, odpowiedzialnej za 
45autoryzację wydatków . Ten system, mający na celu 

zapewnić przejrzyste wydatkowanie przychodów, dość 

szybko przestał funkcjonować. W październiku 2005 

rząd Czadu ogłosił, że w sposób istotny zmieni wyżej 

wspomniane prawo, co umożliwi wydatki na służby 

bezpieczeństwa, przy jednoczesnej likwidacji 

funduszu mającego gromadzić środki dla przyszłych 

pokoleń, które będą żyć w czasach po wyczerpaniu 
46zasobów ropy .

ZDROWIE PUBLICZNE

Fatalne warunki sanitarne, przyrost napływowej siły 

roboczej i rozwój prostytucji doprowadziły do 

rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym HIV i 

AIDS. Mając na uwadze ogólnoświatowe 

zaniepokojenie problemami HIV/AIDS w Afryce, jest 

szczególnie bulwersujące, że projekt w tak 

niewielkim stopniu odniósł się do wzmożonego 

rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, co, jak 

wiadomo, jest konsekwencją realizacji dużych 

projektów budowlanych.

ŚRODOWISKO

Obecny wpływ gazociągu na różnorodność biologiczną 

i świat ożywiony pokazuje, że zagadnieniom 

środowiskowym nie poświęcono należytej uwagi. 

Wewnętrzne organy monitorujące Banku Światowego 

ostrzegają, że ułatwiony dostęp do oddalonych 

obszarów stanowi poważne zagrożenie dla populacji 

goryli i szympansów. Sponsorzy projektu starali się 

zrekompensować utratę różnorodności biologicznej 

poprzez utworzenie dwóch tzw. obszarów 

kompensujących, parków narodowych Campo Ma'a i 

Mbam-Djerem. Jednak finansowanie tych parków nie 

zostało zapewnione i ich trwałość stoi pod znakiem 

zapytania.
Ponadto, zagrożenie związane z potencjalnymi 

wyciekami ropy oraz oczyszczaniem ścieków w 

terminalu zagrażają ekosystemowi morskiemu i 

działalności rybackiej. Ludność zamieszkująca 

wybrzeże otrzymała bardzo niewiele informacji 

odnośnie postępowania w przypadku katastrofy. 

Znaczne zanieczyszczenie powietrza pyłem potęguje 

problemy związane ze zdrowiem, zaś zła gospodarka 

odpadami ropy i płynów wiertniczych zagrażają 

zasobom wód podziemnych w rejonie pola naftowego.

RDZENNA LUDNOŚĆ

EBI nie posiada polityk ani procedur mających chronić 

rdzenną ludność. W przypadku Kamerunu, polityka 

operacyjna Banku Światowego w odniesieniu do 

ludności rdzennej narzuca obowiązek sporządzenia 

Planu dla Ludności Rdzennej, przy udziale 

zainteresowanej społeczności. Jednak Bank Światowy 

nie zastosował się do swojej własnej strategii, przez 

co częściowo nomadyczne plemię pigmejskie Bakola, 

którego pokryte lasami obszary zamieszkiwania 

zostały przecięte południowym odcinkiem rurociągu, 

nie zostało odpowiednio uwzględnione w 

konsultacjach. W rezultacie, Plan dla Ludności 

Rdzennej nie odnosi się do kluczowego problemu 

zapewnienia bezpieczeństwa terytorialnego, od czego 

zależy dalsza egzystencja Bakola. Nie ma sygnałów 

świadczących o tym, że EBI wykonuje jakiekolwiek 

kroki w celu rozwiązania tego problemu.

Pigmejskie dzieci w Kamerunie
© Frédéric Castell
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Pigmejska osada w Kamerunie
© Frédéric Castell

WNIOSKI

Oprócz publicznej presji na obydwa rządy, aby zyski z 

ropy w przypadku Czadu, a opłaty koncesyjne w 

przypadku Kamerunu trafiły do ubogiej ludności, 

należy podjąć pilne kroki w odniesieniu do dotychczas 

poczynionych szkód środowiskowych i społecznych. 

Sytuacja zdrowotna, Plan Rozwoju Regionalnego dla 

Czadu, Plan dla Ludności Rdzennej Kamerunu 

wymagają natychmiastowej uwagi, podobnie jak 

wyjątkowo poważne kwestie kompensacji i 

zagadnienia ochrony środowiska. Nie ma sygnałów 

świadczących o tym, że EBI podejmuje działania 

związane z tymi problemami. EBI po prostu opiera się 

na monitoringu i ocenach Banku Światowego, które 

okazały się być niewystarczające. Bez szybkich 

działań, projekt Czad-Kamerun nie przyniesie nic 

więcej poza dopisaniem kolejnego tragicznego 

rozdziału w historii rabunkowego gospodarowania 

zasobami Afryki. W styczniu 2006 roku, Grupa Banku 

Światowego zawiesiła wypłaty pożyczek po tym jak 

rząd Czadu wyraził wolę przeznaczenia środków 

wygenerowanych przez rurociąg na potrzeby 

państwowych służb bezpieczeństwa. Jest to poważne 

pogwałcenie umów związanych z projektem i ducha 

Porozumienia z Cotonou. Pozostaje kwestią otwartą, 

jak w tej sytuacji postąpi EBI (w liście skierowanym 

do Premiera Czadu, EBI poinformowało o zawieszeniu 

współpracy pożyczkowej dla jakiegokolwiek nowego 

projektu w sektorze publicznym - przyp. red.).

UDZIAŁ SPOŁECZNY

Inspekcja Nadzoru Banku Światowego (ang. Inspection 

Panel) stwierdził, że “pełne i oparte o wystarczającą 

ilość informacji konsultacje nie są możliwe, jeśli 

uczestnicy konsultacji odnoszą wrażenie, że mogą 

zostać ukarani za wyrażenie swojego sprzeciwu czy 

szczerych opinii nt. projektu finansowanego przez 
47BŚ” . Zdaniem Amnesty International, służby 

bezpieczeństwa Czadu prowadziły pod koniec lat 90-

tych masakry na wielką skalę nieuzbrojonych cywili w 

regionie produkującym ropę, w okresie intensywnych 
48przygotowań do realizacji projektu . Od tego czasu, 

poniżanie i zastraszanie mieszkańców wiosek stało się 

powszechne. Jak zacytowano powyżej, prawdziwe 

konsultacje nie są w takich warunkach możliwe. EBI 

jednak wciąż twierdzi, że „przesiedlenia 

kompensacyjne były przedmiotem szerokich lokalnych 

i regionalnych dyskusji, w tym z udziałem lokalnych i 
49międzynarodowych organizacji pozarządowych. ”

ROZWÓJ REGIONALNY I NOWA ROPA

Plan Rozwoju Regionalnego miał odnieść się do kwestii 

zdrowia, energii, budownictwa mieszkalnego i 

zaopatrzenia w wodę w południowym Czadzie. Jednak 

pięć lat po zatwierdzeniu projektu, plan ten nie 

został jeszcze wykonany. W rezultacie, utrudnienia 

wywołane budową, w tym ogromny kryzys zdrowia 

publicznego, nie zostały należycie złagodzone.

Pigmejska chata w Kamerunie
© Frédéric Castell
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3 AMERYKA ŁACIŃSKA: PRZEMYSŁ I ENERGETYKA
W RĘCE EUROPEJSKICH FIRM

Mandat EBI na 

prowadzenie 

działalności w krajach 

Azji i Ameryki Łacińskiej 

(ang. Asian and Latin 

America, ALA) pochodzi 

z roku 1993. 

Dotychczas 65% 

całkowitej kwoty 

zagwarantowanej w 

ramach mandatu UE 

zostało przeznaczone 

na projekty w Ameryce 

Łacińskiej, zaś 

pozostałe 35% w Azji. W 

2004 roku kwota 

pożyczek udzielonych 

przez EBI krajom ALA 

osiągnęła 232,9 mln Ä, z 

czego ponad połowa 

przeznaczona była na 

trzy projekty w 

Ameryce Łacińskiej. 

Projekty te 

koncentrowały się na 

kapitałochłonnych 

sektorach - huta stali w 

Brazylii, fabryka 

Volkswagena w Meksyku 

oraz most nad kanałem 

w Panamie.

Na chwilę obecną jedyną prawnie obowiązującą 

definicją celów rozwojowych wyznaczonych EBI w 

ramach mandatu UE na kraje Ameryki Łacińskiej i Azji 

jest stwierdzenie, iż pożyczki będą udzielane "we 

wspólnym interesie zarówno UE i państwa-

pożyczkobiorcy lub państwa, gdzie projekt jest 
50realizowany" . Przedstawione studia przypadków oraz 

51przegląd pożyczek z ostatnich dziesięciu lat , 

pokazują jasno, że ów "wspólny interes" był 

interpretowany przez EBI przede wszystkim jako 

koncentracja na tworzeniu rynku zewnętrznego i bazy 

dla inwestycji europejskich firm. 

W obliczu braku jasnej definicji ze strony Rady UE, 

czym jest ów "wspólny interes" w rzeczywistości, EBI 

wydał oświadczenie, zgodnie z którym sytuacja taka 
52zachodzi w warunkach, gdy projekty :

realizowane są przez oddziały firm z krajów UE;

realizowane są przez spółki firm krajów UE z   

 przedsiębiorstwami lokalnymi;

realizowane są przez podmioty prywatne  

posiadające koncesje na inwestowanie i 

 prowadzenie usług publicznych;

przyczyniają się do transferu technologii 

 z krajów UE;

przyczyniają się do realizacji celów porozumień 

 UE dotyczących rozwoju.

> 

> 

> 

> 

> 

Podejście to jest niezgodne z oficjalnymi 

priorytetami UE odnośnie udzielania pożyczek w 

regionach określonych w Rozporządzeniach Rady 

UE, ani nie leży w bezpośrednim interesie ubogiej 
53ludności 

>

> 

>

>

>

.

WYKRES 2: Pożyczki dla sektora publicznego

i prywatnego w Ameryce Łacińskiej (1994-2004)*

publiczny 6%

prywatny 94%

*Źródło: "Efekty rozwojowe działalności kredytowej EBI w ramach
Cotonou i ALA" (projekt EP/ExPol/B/2004/09/06).

WYKRES 3: Kredyty EBI w Ameryce Łacińskiej

wg sektora (1994-2004)*

woda 6%

infrastruktura 3%
transport 3%

rolnictwo 2%

przemysł 29%

energetyka 25%

pożyczki

globalne 15%

telekomunikacja 17%

*Źródło: "Efekty rozwojowe działalności kredytowej EBI w ramach
Cotonou i ALA" (projekt EP/ExPol/B/2004/09/06).

Mieszkańcy dzielnicy Izcalli
w centrum miasta Ecatepec
w Meksyku (Dolina Cuautitlan-
-Texcoco) narzekają na
pogorszenie się stanu dróg
spowodowane budową sieci
gazowej przez firmę Mexigas.
© Newspaper El Universal
(Mexico) - Photographic
Archives / Photographer: Luis
Garcia Soto

©
 M

a
g

d
a

 S
to

cz
ki

e
w

ic
z

19W CZYIM INTERESIE?



3 AMERYKA ŁACIŃSKA: PRZEMYSŁ I ENERGETYKA
W RĘCE EUROPEJSKICH FIRM

Znając przyjęte przez EBI podejście, staje się jasne, 

dlaczego klienci sektora prywatnego byli preferowani 

przez Bank w Ameryce Łacińskiej - podobnie jak w 

Afryce.

Lokalne firmy prywatne otrzymały w przybliżeniu 2% 

kwoty udzielonych przez EBI pożyczek dla 

pojedynczych projektów w Ameryce Łacińskiej. Przez 

ostatnie 10 lat, tzw. pożyczki globalne (pożyczki 

udzielane pośrednikom finansowym) stanowiły 14,5% 

całkowitej kwoty pożyczek EBI w krajach ALA. Tak jak 

w przypadku Afryki, brak danych dotyczących 

beneficjentów ostatecznych tych pożyczek 

uniemożliwia przeprowadzenie w tym obszarze 

dokładniejszej analizy.

Preferowanym pożyczkobiorcą dla EBI w Ameryce 

Łacińskiej w czasie ostatnich 10 lat był sektor 

przemysłowy (patrz wykres). Szczegółowa analiza 

pożyczek w rozbiciu na sektory pokazuje, że na 

pierwszym miejscu, tak jak w Afryce, znajduje się 

przemysł wydobywczy - a zwłaszcza wydobycie gazu 

na cele energetyczne, co stanowi 17% całkowitej 

kwoty pożyczek dla tego regionu (patrz Aneks, tabela 

7). Przykłady dotyczące ropy naftowej, gazu czy 

górnictwa, przedstawione w niniejszym raporcie 

pokazują, że te inwestycje są przede wszystkim 

nakierowane na potrzeby eksportowe firm z UE, a nie 

tworzenie czy poprawę lokalnej infrastruktury takiej 

jak sieci elektryczne czy lokalne systemy 

transportowe. 

 Ponad 90% pożyczek udzielonych w 

Ameryce Łacińskiej od roku 1993 trafiło do 

oddziałów przedsiębiorstw z krajów UE lub dużych 

międzynarodowych korporacji. Gas de France, 

Repsol, British Gas oraz Shell otrzymały kontrakty 

opiewające na miliony euro w sektorze ropy 

naftowej i gazu.

Generalnie rzecz biorąc, projekty 

energetyczne otrzymywały dofinansowanie tylko 

wtedy, gdy przyczyniały się do zwiększenia 

możliwości danego kraju do wytwarzania 

produktów przemysłowych, wytwarzania energii 

na rynek zewnętrzny lub faworyzowały potrzeby 

eksportowe firm z krajów UE.

Tak było w przypadku pożyczki w wysokości 35,6 mln 

Ä dla firmy energetycznej Power Interconnector in 

Central America (SIEPAC) przyznanej przez EBI w roku 

2003 za pośrednictwem banku Banco Centro- 

Americano de Integración Económica (CABEI), 

uzupełniającej fundusze pochodzące z innych 

międzynarodowych banków takich jak Bank Światowy 

i Amerykański Bank Rozwoju. Projekt ten jest częścią 

kontrowersyjnego Planu Puebla Panama, o którym 

mówi się, że wykorzystuje tanią siłę roboczą i tworzy 

rynki oraz źródło tanich produktów dla Ameryki 

Północnej w ramach NAFTA (ang. North American Free 

Trade Agreement) oraz CAFTA (ang. Central American 

Free Trade Agreement). W sektorze elektryczności ze 

środków EBI wiele projektów prowadziła hiszpańska 

firma Endesa, podczas gdy tylko nieliczne inwestycje 

lokalnych czy krajowych przedsiębiorstw uzyskały 

wsparcie Banku.

Choć pożyczki udzielane przez EBI w Azji i Ameryce 

Łacińskiej posiadają polityczną lub komercyjną 

gwarancję udzieloną przez Unię Europejską (patrz 

rozdział 1), pożyczki te przede wszystkim trafiły do 

dobrze usytuowanych i stabilnych finansowo sektorów 

i klientów takich jak duże korporacje. Nie widać 

tendencji, aby projekty docierały do najbiedniejszych 

i/lub ryzykownych finansowo krajów czy małych, 

lokalnych firm. W czasie ostatnich 10 lat, duże kraje 

o średnim poziomie PKB takie jak Brazylia (30%) i 

Meksyk (6%) były pierwsze pod względem 

finansowania (patrz tabela 5), spośród 35 krajów 

uprawnionych do otrzymania finansowania w 

regionach ALA. Biedniejsze kraje takie jak Dominikana 

(a w Azji Bangladesz czy Sri Lanka) znalazły się na 

końcu listy z kwotami kilku milionów euro 

przypadającymi na każdy z nich. Inne kraje, mimo iż 

uprawnione, nie otrzymały w ogóle żadnego 
55finansowania . Cel rozwojowy został więc całkowicie 

pominięty. Należy również odnotować, że EBI nie 

udziela kredytów w walutach lokalnych w Azji i 

Ameryce Łacińskiej - w przeciwieństwie do krajów 

Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku. 
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Plantacja eukaliptusa 
w Brazylii
© Melquíades
Spínola/CEPEDES

EBI i Międzyamerykański Bank Rozwoju: 

Współpraca w Ameryce Łacińskiej 

W grudniu 2004 roku EBI podpisał porozumienie z 

Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju ( ang. Inter-

American Development Bank, IDB) dotyczące 

współpracy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. 

Porozumienie to kładzie nacisk głównie na rozwój 

sektora prywatnego prowadzonego przez firmy z 

krajów UE. Poprzez memorandum EBI planuje 

rozszerzyć swoją działalność kredytową na "projekty o 

wyjątkowym znaczeniu" wykraczające poza ramy 

mandatu na kraje ALA. Dokument ten przedstawia w 

bezpośredni sposób motywację EBI: "[EBI] kieruje się 

swoim celem zapewnienia lepszego wsparcia dla 

europejskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

w projektach realizowanych we wspólnym interesie w 

krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz projektach 
56dotyczących infrastruktury integrującej te regiony” . 

Zrównoważony rozwój czy ograniczanie ubóstwa nie 

wydają się być istotne w umowie pomiędzy tymi 

bankami. 

W 1998 roku EBI udzielił pożyczki w wysokości 55 mln 

Ä konsorcjum Transportadora Brasileira Gasoduta, 

stworzonym przez brazylijską firmę Petrobras z Enron 

oraz Shell. Przyznając tą pożyczkę, Europejski Bank 

Inwestycyjny (wraz z IDB) dofinansował 

kontrowersyjny projekt związany z budową gazociągu 

Boliwia-Brazylia. Jest to rurociąg o długości 3000 km - 

największa inwestycja sektora prywatnego 

wszechczasów w Ameryce Łacińskiej, - który przecina 

kilka ważnych ekosystemów, w tym Gran Chaco w 

Boliwii, niedawno objęte ochroną pierwotne suche 

lasy tropikalne; Pantantal, największy obszar 

podmokły na świecie oraz las deszczowy Mata 

Atlantica w południowo-wschodniej Brazylii. 

Realizacja projektu wiązała się trwającymi lata 

konfliktami dotyczącymi braku kompensacji oraz 

braku efektywnego nadzoru nad wdrażaniem 

środowiskowych i społecznych środków 

bezpieczeństwa. Ten transgraniczny gazociąg jest 

typowym przykładem projektu, jakie EBI i IDB 

prawdopodobnie będą wspólnie realizować w ramach 

nowego porozumienia.

W sektorze wodnym i energetycznym, firmy z krajów 

UE wydawały się być preferowanymi beneficjentami 

w dziedzinie zarządzania infrastrukturą publiczną. Np. 

w Argentynie wszystkie pożyczki EBI trafiły do Grup 

French Suez i Vivendi, bezpośrednio lub poprzez ich 

oddziały (57 mln € na zaopatrzenie w wodę miasta 

Cordoba i prowincji Misiones oraz 70 mln € na 

gospodarkę ściekową Buenos Aires). Choć teoretycznie 

finansowanie sektora wodnego przynosi korzyści 

lokalnym społecznościom, azjatyckie doświadczenia z 

partnerstwem publiczno-prywatnym w projektach 

prywatyzacji gospodarki wodnej prowadzą do 

przeciwnych wniosków. 

Tego typu przedsięwzięcia powodowały wzrost 

nierówności społecznych wskutek podniesienia opłat 

za wodę i braku efektywnego mechanizmu oferowania 

biednym bezpiecznej wody pitnej (patrz studia 

przypadków dotyczące Indonezji i Filipin).

Projekty z zakresu infrastruktury i rolnictwa były 

finansowane w bardzo ograniczonym stopniu, 

obejmując tylko jeden projekt odbudowy po 

zniszczeniach huraganu Mitch (35 mln €) oraz w 

znacznym stopniu kontrowersyjną plantację drzew 

Veracel w Brazylii z przeznaczeniem na produkcję 
57masy celulozowej. EBI i Komisja Europejska  uznały 

ten drugi projekt - przyznany Veracel w 2001 roku - za 

przykład "zrównoważonego rozwoju". Oprócz 

wystąpienia licznych problemów społecznych i 

środowiskowych związanych z tym projektem (co 

opisano poniżej), należy zauważyć już na wstępie, że 

zdolność plantacji do pochłaniania gazów 

cieplarnianych nie została udowodniona, natomiast w 

większości przypadków z różnych części świata, 

"wielkoskalowe plantacje (szybkorosnących gatunków 

drzew takich jak eukaliptus czy sosny lub innych 

gatunków takich jak palma olejowa) powodują 

poważne, negatywne skutki, zarówno w obszarze 
58społecznym jak i ochrony środowiska" . Jeśli EBI 

zamierza prowadzić działalność w zgodzie ze swoimi 

celami ochrony środowiska, a więc "wspierania 

inwestycji w bezpośredni sposób chroniących i 

poprawiających stan środowiska" oraz "[wspierania] 

inwestycji łagodzących negatywne oddziaływania na 

środowisko i maksymalizujących potencjalne 
59korzystne oddziaływania" , powinien krytycznie 

spojrzeć na sektor produkcji masy celulozowej.

Ponadto, projekt nie przyniósł w 

rzeczywistości lokalnego rozwoju gospodarczego, o 

czym dowodzi studium przypadku nt. Volkswagena w 

Meksyku. Przykład ten dobrze ilustruje sposób, w jaki 

sponsorowane przez EBI firmy europejskie często nie 

przestrzegają standardów środowiskowych i 

społecznych w Ameryce Łacińskiej (i w pozostałych 

częściach świata), do czego byłyby zmuszone 

prowadząc tą samą działalność w Europie.

EBI również w istotny sposób promował sektor 

przemysłowy w Ameryce Łacińskiej, gdzie 

sfinansowano liczne projekty montażu 

samochodów w Meksyku, Argentynie i Brazylii 

przez niemieckiego giganta Grupę Volkswagen. 

Finansowanie fabryki Volkswagena w Meksyku 

zaowocowało łamaniem meksykańskich i 

przyjętych na forum międzynarodowym praw 

pracowniczych, których EBI rzekomo przestrzega 

jak wynika z opublikowanej w 2004 roku Polityki 

Społecznej. 
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Działalność kredytowa Europejskiego Banku 
60Inwestycyjnego w Meksyku: w czyim interesie?  

Mimo, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 

stanowią 98% wszystkich firm meksykańskich i są 

uznawane za partnerów uprzywilejowanych w 

strategii współpracy między Komisją Europejską a 
61Meksykiem , EBI nie udzielił żadnych "pożyczek 

globalnych" (pożyczek udzielanych pośrednikom 

finansowym) ani nie uruchomił innego rodzaju 

mechanizmów pomocy technicznej w celu promocji 

działalności meksykańskich MŚP. Od roku 1995 EBI w 

Meksyku udzielił czterem projektom łącznie pięć 

pożyczek na kwotę 210,2 mln €: były to projekty firm 

Vidrio Saint-Gobain, Mexi-gas (2 pożyczki), Vetrotex 

America oraz Volkswagen.

Wszyscy pożyczkobiorcy EBI zaliczali się do sektora 

prywatnego i dodatkowo były to podmioty europejskie 

lub z mieszanym meksykańsko-europejskim 

kapitałem: Volkswagen de Mexico to meksykańska 

gałąź niemieckiej Grupy Volkswagen, Vidrio Saint-

Gobain de Mexico oraz Vetrotex America są w 80% 

własnością francuskiej Grupy Saint-Gobain, zaś 

konsorcjum Mexi-gas zdominowane jest przez Gaz de 

France.

Przez ostatnie dziesięć lat, działalność kredytowa EBI 

w Meksyku charakteryzowała się istotnym brakiem 

dywersyfikacji. Pożyczki koncentrowały się na 

przemyśle - rozkładając się pomiędzy sektor 

samochodowy, szklarski i energetykę. Ani inne gałęzie 

przemysłu (w tym produkcja żywności, hodowla czy 

rybołówstwo), ani projekty promujące odnawialne 

źródła energii nie były w ogóle brane pod uwagę 

mimo, że są to obszary działań priorytetowych dla 

Wspólnoty Europejskiej, zgodnie ze strategią 

współpracy z tym krajem.

W Meksyku pożyczki EBI wspierały projekty o 

niewielkich socjoekonomicznych czy środowiskowych 

korzyściach dla populacji Meksyku. W przypadku 

trzech spośród sfinansowanych projektów, pożyczki 

EBI wspierały inwestycje zorientowane na zwiększenie 

eksportu przedsiębiorstw europejskich i dalszą 

penetrację rynków Ameryki Łacińskiej i/lub 

wykorzystania wspólnego rynku NAFTA, utworzonego 

na mocy porozumienia pomiędzy Meksykiem, USA i 

Kanadą od 1 stycznia 1994. Interesy europejskich firm 

są priorytetem również w projekcie "Mexi-gas", który 

promuje działalność europejskiego konsorcjum w 

sektorze dystrybucji gazu ziemnego, którego 

deregulacja i prywatyzacja w Meksyku była 

przedmiotem olbrzymich kontrowersji. Pożyczki EBI 

koncentrowały się na dobrze skonsolidowanych 

sektorach, będących w rękach firm zdominowanych 

przez kapitał europejski.

Te sektory i benficjenci charakteryzują się zdolnością 

przyciągania kapitału z innych źródeł i nie wymagają 

gwarancji budżetu Wspólnoty Europejskiej. 

Współpraca finansowa może tylko wtedy leżeć w 

interesie ludności Meksyku, jeśli banki zmienią 

kierunek inwestowania na promocję działalności 

meksykańskich MŚP, zapewnienie tworzenia nowych 

miejsc pracy, wyłącznie pod warunkiem 

respektowania praw pracowników oraz jeśli będą 

finansować projekty rozwojowe co do których jest 

zgoda społeczności i które dotyczą ich rzeczywistych 

potrzeb.
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Spośród czterech projektów sfinansowanych w 

Meksyku (patrz tabela), EBI twierdzi, że projekt 

dotyczący gazu (Mexi-gas) zakładał ochronę 

środowiska jako jeden z podstawowych celów. Jak 

pokazuje studium przypadku, projekt wspierał 

konsumpcję gazu w żaden sposób nie odnosząc się do 

zarządzania popytem na źródła energii. Gaz jest 

surowcem naturalnym występującym w ograniczonych 

ilościach, przyczynia się do produkcji szkodliwego CO2 

w procesie spalania, a jego wydobycie ma niewielki 

wpływ na ograniczanie ubóstwa (co udowodniła 

Inspekcja Przemysłu Wydobywczego powołana przez 

Bank Światowy, patrz str. 11). Dlatego promowanie 

gazu ziemnego nie może być uznane za zgodne z 

zasadami długotrwałego, zrównoważonego rozwoju. 

EBI nie wywiązał się również z umowy z Komisją 
62Europejską , która wymaga przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko przed 

przystąpieniem do realizacji wszelkich projektów 

o potencjalnie istotnym oddziaływaniu na 

środowisko.
Dlatego też stwierdzenie, że EBI zawsze działa 

zgodnie z prawem ochrony środowiska UE jest w 

oczywisty sposób nieuzasadnione.

Rdzenna mieszkanka Gwatemali
z córką

© Janneke Bruil
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Związki zawodowe rozpoczynają
strajk w fabryce Volswagena,
Puebla, stan Puebla w Meksyku.
18 sierpień 2001.
© Newspaper El Universal
(Mexico) - Photographic
Archives / Photographer:
Rodolfo Perez.

3 AMERYKA ŁACIŃSKA: PRZEMYSŁ I ENERGETYKA
W RĘCE EUROPEJSKICH FIRM

PROJEKT
VOLKSWAGENA

STUDIUM PRZYPADKU AUTOR: DOMITILLE DELAPLACE, EQUIPO PUEBLO, MEKSYK

MEKSYK
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Volkswagen de Mexico, 

jako meksykańska spółka 

niemieckiej grupy, 

otworzył fabrykę w 

stanie Puebla w roku 

1967. Obecnie fabryka 

produkuje modele „New 

Beetle”, „Golf 

Convertible” oraz 

„Jetta”. Utrzymywany 

poziom produkcji w 

oparciu o otwarty system 

przetargów dla lokalnych 

dostawców, należy do 
63najwyższych na świecie . 

W roku 2004 Volkswagen 

de Mexico wystąpił z 

wnioskiem do EBI o 

pożyczkę w wysokości 70 

mln € w celu 

sfinansowania inwestycji 

umożliwiającej 

produkcję modelu „Jetta 

A5”, jak również silnika o 

niskim poziomie emisji. 

Negocjacje zakończono 7 

października 2004 roku, 

jednak środki nie zostały 
64jeszcze wypłacone .

ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE, 
SPOŁECZNE I EKONOMICZNE

Według EBI, rozbudowa fabryki w Puebla umożliwi 

produkcję karoserii i montaż modelu “Jetta A5”, przy 

czym 80% produkcji ma być eksportowane do USA i 
65Kanady . Inwestycja miałaby również obejmować 

instalację linii produkcyjnej silnika, „nowego R6”, o 

niskim poziomie szkodliwych emisji, co pozwoliłoby 
66Grupie Volkswagen spełnić amerykańskie standardy . 

W ten sposób pożyczka EBI miałaby skonsolidować 

produkcję Grupy Volkswagen w Meksyku i wzmocnić 

jego pozycję w obszarze NAFTA. Projekt ten w 

żadnym wypadku nie wspiera wymiany handlowej 

między Unią Europejską a Meksykiem, o czym stanowi 
67„Umowa Globalna” , natomiast promuje działalność i 

pozycję europejskiej korporacji na rynku Ameryki 

Północnej.

EBI przekonywało krytyków projektu Volkswagena, że 

pozwoli on stworzyć nowe miejsca pracy: 1600 

bezpośrednich miejsc w fabryce w Puebla oraz 
68znaczny przyrost pośrednich miejsc pracy . W 

rzeczywistości jednak projekt nie pociągnie za sobą 

tworzenia nowych miejsc pracy a jedynie pomoże 

utrzymać istniejące. Pokryje straty poniesione przez 

firmę w związku z zamknięciem linii produkcyjnej 

„Beetle” w roku 2003 oraz spadku sprzedaży innych 

modeli. W lipcu 2003 Volkswagen de Mexico ogłosił 
69zwolnienie 2000 pracowników . Nawet, jeśli projekt 

ma pozytywny wpływ na całkowite zatrudnienie w 

regionie, jako że znaczna część produkcji 

Volkswagena jest podzlecana lokalnym firmom, to

ocenia się, że dostawcy ci płacą swoim pracownikom, 

zazwyczaj nie zrzeszonym w związkach zawodowych, 
7040 do 50% mniej niż Volkswagen . Pośrednie miejsca 

pracy wygenerowane przez projekt charakteryzują się 

niebezpiecznymi warunkami i wiążą się z łamaniem 

praw pracowniczych zawartych w Artykule 123 

konstytucji Meksyku, jak również międzynarodowych 

porozumień z zakresu prawa pracy i Konwencji 

(Międzynarodowa konwencja nt. praw 

ekonomicznych, społecznych i kulturowych, 

Konwencja OTI itp.).

EBI posiada wytyczne dla “Społecznej oceny 

projektów w krajach rozwijających się”, w której 
71poruszono kwestie warunków pracy . Jednak w 

przypadku projektu Volskwagena ze strony EBI 

zabrakło odniesień do tego typu oceny, mimo że 

wydawało się to szczególnie istotne w świetle 

wieloletniej krytyki niezależnego związku 

zawodowego przemysłu samochodowego Volskwagen 

(SITIAVW), co do sposobu zarządzania 

przedsiębiorstwem. W sierpniu 2000 roku w związku z 

niemożnością osiągnięcia ugody, związki rozpoczęły 

strajk z postulatem podniesienia płac. W trakcie 

negocjacji pracownicy podkreślali, że firma próbuje 

ingerować w funkcjonowanie związku zawodowego, 

oraz sprzeciwiali się metodom prowadzenia 
72konsultacji .

73Odnośnie zagadnień środowiskowych, EBI oświadczył , 

że wykonawca przygotował ocenę oddziaływania na 
74środowisko wymaganą prawem meksykańskim . 

Jednak podobnie jak w przypadku innych projektów w 
75Meksyku, EBI nie wywiązał się ze zobowiązania  do 

efektywnej oceny wpływu projektu na środowisko w 

kontekście zasad i standardów obowiązujących w Unii 

Europejskiej.

DOSTĘP DO INFORMACJI

W odpowiedzi na wniosek udostępnienia dokumentacji 
76projektu , EBI stwierdził, że informacje te nie mogą 

być udzielone, gdyż pożyczka nie została jeszcze 
77wypłacona . Jednak dokumentacja dotycząca oceny 

oddziaływania na środowisko – podobnie jak samego 

projektu (w tym jego wpływu na rozwój) – powinna 

być udostępniana na wszystkich etapach umowy 

kredytowej: przed, w czasie i po wypłacie, tak aby 

zapewnić właściwy proces konsultacji i udział 

społeczny.

Związki zawodowe rozpoczynają
strajk w fabryce Volswagena,
Puebla, stan Puebla w Meksyku.
18 sierpień 2001.
© Newspaper El Universal
(Mexico) - Photographic Archives
/ Photographer: Rodolfo Perez
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Po lewej: mieszkańcy dzielnicy
Izcalli w centrum miasta
Ecatepec w Meksyku (Dolina
Cuautitlan-Texcoco) narzekają
na pogorszenie się stanu dróg
spowodowane budową sieci
gazowej przez firmę Mexigas.
Powyżej: Mieszkańcy osiedla
Coacalco w stanie Meksyk
(Dolina Cuautitlan-Texcoco)
protestują przeciwko budowie
sieci gazowej. Przeciwnicy
budowy wskazują m.in. na złą
jakość asfaltu pokrywającego
sieć.

© Newspaper El Universal
(Mexico) - Photographic
Archives / Photographer: Luis
Garcia Soto
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W RĘCE EUROPEJSKICH FIRM

PROJEKT

STUDIUM PRZYPADKU AUTOR: DOMITILLE DELAPLACE, EQUIPO PUEBLO, MEKSYK

MEXI-GAS
DEREGULACJA USŁUGI PUBLICZNEJ I FIRMA Z UE,
KTÓRA WYGRAŁA PRZETARG
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PRYWATYZACJA 

MEKSYKAŃSKIEGO 

SEKTORA 

ENERGETYCZNEGO 

Projekt Mexi-gas jest 

częścią procesu 

prywatyzacji gazu 

ziemnego w Meksyku, 

rozpoczętej w 1995 roku. 

Głównym celem 

kontrowersyjnej reformy 

była promocja udziału 

prywatnego w sektorze 

energetycznym, która 

zaowocowała 

powstaniem grup 

(głównie z kapitałem 

zagranicznym) 

nakierowanych na 

maksymalizacje zysków 

w procesie deregulacji 

sektora. Tak było również 

w przypadku projektu 

Mexi-gas sfinansowanego 

przez EBI. 

W listopadzie 1997 roku 

Komisja Regulacji 

Energetyki ogłosiła 

międzynarodowy 

przetarg na dystrybucję 

gazu ziemnego w 

regionie Doliny Cuatitlan-
78Texcoco , 

zurbanizowanym 

obszarze w pobliżu 

Mexico City. W lipcu 1998 

przetarg wygrało 

konsorcjum Mexi-gas, 

będące w 75% własnością 

Gaz de France 
79International . 

Konsorcjum uzyskało 

pięcioletnią wyłączność 

na budowę i rozbudowę 

sieci dystrybucji gazu 

ziemnego - oraz 

wyłączność 30-letnią na 

pozyskiwanie, 

przesyłanie oraz 

dostarczanie gazu. W 

1999 i 2000 roku EBI 

udzielił konsorcjum Mexi-

gas dwóch pożyczek na 

całkowitą kwotę 74,3 

mln €, celem pokrycia 

części kosztów 

inwestycji.

ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE,
SPOŁECZNE I EKONOMICZNE 

80Zgodnie z prawem meksykańskim , wykonawca 

przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko
(hiszp. Manifestación de Impacto Ambiental), którą 

otrzymało i zatwierdziło meksykańskie Ministerstwo 

Środowiska (SEMARNAT). EBI nie zażądał jednak 

żadnej innej ewaluacji oddziaływania projektu na 

środowisko w oparciu o zalecenia UE czy ramy 
81prawne . 

82Zdaniem EBI , celem projektu jest dywersyfikacja 

zaopatrzenia w energię i promocja gazu ziemnego, 

będącego czystszym źródłem energii w porównaniu do 

innych paliw kopalnych, dzięki czemu zmniejsza się 

zanieczyszczenie powietrza na gęsto zaludnionych 

obszarach. Jednak jak dotąd, projekt Mexi-gas miał 

niewielki wpływ na poziomy zanieczyszczenia w 

Dolinie Cuatitlan-Texcoco, jako że sieć dystrybucji 

gazu obejmuje jedynie 35% ludności w stosunku do 

liczby założonej we wniosku o pożyczkę (130 tys. w 

stosunku do proponowanych 340,7 tys.)
Ponadto należy zauważyć, że gaz ziemny jest 

wprawdzie źródłem energii powodującym mniej 

zanieczyszczeń, jednak zalicza się do zasobów 

nieodnawialnych. Projekt Mexi-gas, zamiast 

promować racjonalne wykorzystywanie i oszczędność 

źródeł energii, opiera się na promowaniu konsumpcji 

gazu, który jest zasobem naturalnym występującym w 

ograniczonych ilościach. Projekt nie może być więc 

uznany za działanie na rzecz prawdziwie 

zrównoważonego, trwałego zaopatrzenia w energię.

EBI oświadczył, że "nie dotarły do niego informacje o 

jakichkolwiek problemach środowiskowych czy 
83społecznych w trakcie wdrażania projektu" . 

Tymczasem wielokrotnie miały miejsce demonstracje 

przeciwników budowy sieci gazociągowej. 

„Niepewność” związana z siecią gazową to częste 

odczucie jej użytkowników wyrażane w ankiecie 

przeprowadzonej w ramach niniejszego badania oraz 

główny problem powodujący sprzeciw lokalnej 

społeczności w stosunku do przedsiębiorstwa Mexi-

gas. Jeśli chodzi o taryfy nałożone na gospodarstwa 

domowe korzystające z gazu, w 2003 roku zakończył 

się okres zobowiązania do utrzymywania stałej ceny. 

Od tamtego momentu ceny wciąż się podnosiły, co w 

jasny sposób przynosi zyski przedsiębiorstwu, 

ograniczając jednak dostępność ekonomiczną tej 

usługi gospodarstwom domowym o niskich dochodach. 

Projekt Mexi-gas nie przyczynił się do równego 

dostępu do źródeł energii dla najuboższych warstw 

społecznych. Przeciwnie, uprzywilejowane są obszary 

zamieszkane przez klasę średnią, która może sobie 

pozwolić na korzystanie z tych usług. Dostęp do sieci 

wiąże się ze wstępną inwestycją ponoszoną przez 

użytkownika w wysokości około 150 €, co dla wielu 

rodzin jest ceną zbyt wysoką.

DOSTĘP DO INFORMACJI

EBI oświadczył, że nie był w stanie udostępnić 

dokumentacji projektu Mexi-gas bez zgody 

kredytobiorcy, ze względu na zawarte umowy o 
84tajemnicy handlowej . Mimo, iż zarówno EBI jak i 

przedsiębiorstwo Mexi-gas zadeklarowały, że nie mają 
85nic przeciwko opublikowaniu tych informacji , nie 

zostały one jak dotąd udostępnione.

EBI zadeklarował, że procedury dotyczące dostępu do 

informacji i konsultacji społecznych w przypadku 

projektu Mexi-gas były zgodne z prawem ochrony 
86środowiska obowiązującym w Meksyku . Jednak 

prawo to nie wymaga szerokich i uwzględniających 

wszystkie zainteresowane podmioty konsultacji 

społecznych projektów. Meksykańskie prawo jest w 

tej kwestii słabsze niż europejskie normy ocen 

oddziaływania na środowisko, uwzględniające udział 

społeczny. Prawo to również nie spełnia wymogów 

innych instytucji finansowych takich jak Bank 

Światowy czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

które wymagają umożliwienia udziału społecznego na 

poziomie pojedynczego projektu.

WNIOSKI

Po sześciu latach funkcjonowania, sieć gazowa Mexi-

gas obejmuje wciąż niewielu użytkowników w 

stosunku do szacunków zawartych we wniosku do EBI. 

Projekt nie zapewnił rzeczywistej alternatywy dla 

wykorzystywania paliw kopalnych ani realnej poprawy 

jakości powietrza na tym obszarze. Ponadto projekt 

nie przyczynił się do poprawy dostępności gazu dla 

najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Przekazanie 

zarządzania siecią prywatnym operatorom, oparło 

rozbudowę i funkcjonowanie dystrybucji gazu 

ziemnego wyłącznie o kryteria ekonomicznej 

opłacalności, faworyzując dostęp dla użytkowników 

mogących za niego zapłacić, bez oglądania się na 

podstawowe potrzeby energetyczne ludności.
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3 AMERYKA ŁACIŃSKA: PRZEMYSŁ I ENERGETYKA
W RĘCE EUROPEJSKICH FIRM

CELULOZOWNIA VERACEL W

STUDIUM PRZYPADKU AUTOR: CHRIS LANG, WORLD RAINFOREST MOVEMEN

BRAZYLII
WPŁYW PRZEMYSŁOWYCH PLANTACJI DRZEW
NA WŁASNOŚĆ ZIEMI I EGZYSTENCJĘ LUDNOŚCI

W czerwcu 2005 roku 

niedaleko Eunapolis w 

stanie Bahia w Brazylii 

rozpoczęła 

funkcjonowanie 

olbrzymia fabryka 

celulozy. Zbudowana 

przy udziale 

finansowym EBI, 

Nordyckiego Banku 

Inwestycyjnego oraz 

brazylijskiego banku 

rozwojowego, BNDES, 

celulozownia Veracel o 

przerobie 900 tys. ton 

rocznie jest 

największym tego 

rodzaju obiektem na 

świecie. Całkowity koszt 

projektu, wliczając 

plantacje i 

infrastrukturę wyniósł 
871,25 miliarda $ . EBI 

przyznał Veracel dwie 

pożyczki: 30 mln $ w 

2001 na plantacje, 

urządzenia leśne oraz 

budowę i modernizację 
88dróg  oraz 80 mln $ w 

2003 na budowę 
89celulozowni . 
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Veracel jest spółką joint 
venture między 
największym światowym 
producentem papieru Stora 
Enso (Finlandia-Szwecja) 
oraz największym 
światowym producenem 
bielonej celulozy z 
eukaliptusa, Aracruz 
(Brazylia). Celuloza ma być 
eksportowana głównie do 
Europy, USA i Azji.

Projekt Veracel 
zaowocował serią 
lukratywnych kontraktów 
dla firm europejskich lub 
ich oddziałów, w tym 
Jaakko Pöyry (Finlandia), 
Andritz (Austria), Eka 
Chemicals (Szwecja), 
Degussa (Niemcy), Aker 
Kvaerner (Norwegia), Metso 
Corporation (Finlandia), 
Partek Forest (Finlandia) 
oraz Norsul (część 
norweskiej Grupy 
Lorentzen, właściciela 28% 
udziałów w Aracruz.

Proces zatwierdzenia 
pożyczki udzielonej 
celulozowni nie był 
przejrzysty. Na spotkaniu z 
pracownikami EBI w 
Brukseli w roku 2003, 
Marcelo Calazans z 
brazylijskiej organizacji 
pozarządowej FASE poprosił 
o przedstawienie 
dokumentów opraco-
wanych przez EBI w trakcie 
ewaluacji projektu Veracel. 
Pracownicy EBI 
odpowiedzieli, że żaden z 
tych dokumentów nie jest 
dostępny dla opinii 
publicznej. Bank nie 
udzielili również informacji 
odnośnie daty posiedzenia 
Zarządu, na którym 
dyskutowana miałaby być 

90pożyczka dla Veracel . 
O ile oczywiste są profity 
dla europejskich korporacji, 
nie są takie jasne korzyści 
dla lokalnej społeczności w 
stanie Bahia. 

WPŁYW NA PRAWA WŁASNOŚCI ZIEMI
I EGZYSTENCJĘ LUDNOŚCI

Ogromne obszary plantacji Veracel zaogniają problem 

koncentracji własności ziemi w kraju, gdzie znaczna 

część ludności wiejskiej nie ma w ogóle ziemi lub ma 

jej za mało, aby być w stanie się utrzymać. Veracel 

jest właścicielem 147 tys. ha ziemi, z czego 70 tys. 

pokryte jest przez plantacje. Dodatkowo, Veracel ma 

kontrakty z rolnikami, którzy sadzą eukaliptus na 
91obszarze o całkowitej powierzchni 23 tys. ha . 

Znaczną część tej ziemi Veracel kupił od dużych 

właścicieli, z których wielu było hodowcami bydła. 

Niemniej jednak ponad 800 osób musiało opuścić 
92swoje domy, robiąc miejsce dla działań Veracel . 

Jose Koopmans, ksiądz i aktywista praw człowieka w 

południowej części Bahia, twierdzi, że przynajmniej 

jedna ósma zakupionej przez Veracel ziemi używana 

była przez drobnych rolników. W 2003 roku badacze 

szwedzkiej organizacji SwedWatch przeprowadzili 

wywiady z rolnikami mieszkającymi w pobliżu 

plantacji Veracel. Z ich wypowiedzi wynikało, że 

poziom wody w strumieniach, stawach i jeziorach 

znacznie się obniżył od momentu, gdy Veracel zaczął 

sadzić plantacje. W niektórych przypadkach cieki 

wodne zniknęły całkowicie. Rybołówstwo i 

nawadnianie terenów rolniczych stało się 
93niemożliwe .

Po zatwierdzeniu kredytu na budowę tartaku, EBI 

ogłosił, że celulozownia Veracel "ma przynieść 

regionowi istotne korzyści gospodarcze, w tym 
94zatrudnienie" . W rzeczywistości, obiekt Veracel 

95zatrudni tylko 400 osób . 

Bezrobocie jest głównym problemem powodowanym 

przez cztery zakłady produkcji papieru i celulozy w 

południowej części stanu Bahia, czego dowodzi 

Melquiades Spinola z Centrum Studiów i Badań na 

rzecz rozwoju skrajnego południa (CEPEDES), 

organizacji pozarządowej z Bahia. Celulozownie i 

plantacje tworzą niewiele miejsc pracy, ale za to 

wysiedlają wiele osób ze swoich gospodarstw, 

powodując bezrobocie. Podczas gdy w obiekty te 

inwestowane są ogromne sumy pieniędzy, "około 12 

tys. rodzin (bezrolnych) chłopów żyje w obozowiskach 
96przy drogach", mówi Spinola .

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

EBI twierdzi, że działalność Veracel "pomoże 

powstrzymać niszczenie lasów tropikalnych, 

zmniejszyć presję na wycinkę lasów naturalnych i 
97zachować różnorodność biologiczną" . Bank wydaje 

się jednak zapominać o wcześniejszej działalności 

Veracel. W 1993 roku władze Brazylii tymczasowo 

zawiesiły jego działalność po tym jak lokalne 

organizacje pozarządowe i związek zawodowy 

pracowników leśnych udokumentowały wyrąb Lasu 

Atlantyckiego (Mata Atlantica) mający zrobić miejsce 
98na plantacje tej firmy .

Veracel przyznaje się do wyrębu 64 ha lasu w 1993. 

"Był to jedyny przypadek w historii, gdy Veracel
złamał zasady dobrej praktyki środowiskowej", 

99zdaniem przedstawiciela Veracel, Victora de Costa .
Jednak w 2003 badacze ze SwedWatch sfotografowali 

obszar, gdzie Veracel ponownie przeprowadził wyrąb, 

dzięki któremu uzyskana została przestrzeń potrzebna 

dla magazynowania drewna. W grudniu tego samego 

roku urzędnicy z federalnego biura ochrony 

środowiska IBAMA wskazali, że duży obszar Mata 

Atlantica został wycięty. Teren ten obsadzony został 

eukaliptusem na potrzeby Veracel, w ramach 
100kontraktów z rolnikami . 

Veracel prowadzi rezerwat leśny o nazwie Veracruz 

Station, obejmujący 6 tys. ha terenu kupionego na 
potrzeby plantacji na południu stanu Bahia. W 

rzeczywistości, byłoby złamaniem brazylijskiego 

prawa, gdyby Veracel wykorzystywał ten teren w 
101jakikolwiek inny sposób niż objęcie go ochroną . 

W kwietniu 2004 roku około 2 tys. rodzin z 

brazylijskiego związku robotników bezrolnych (MST - 

Movimento dos Tabalhadores Rurais Sem Terra) 

okupowało 25 ha terenów należących do Veracel i 

wycięło należące do firmy drzewa eukaliptusowe na 

obszarze 4 ha. "Nikt nie wyżywi się eukaliptusem", 

krzyczeli w czasie okupacji i zaczęli sadzić kukurydzę, 
102maniok i fasolę . 

Po pięciu dniach, MST zdecydował się uniknąć 

zapowiadającej się brutalnej konfrontacji z policją 

stanową i opuścił teren, akceptując obietnicę rządu 

federalnego, że reforma rolna zostanie przyspieszona 

w regionie. Sześć miesięcy później miał miejsce 

kolejny protest przeciwko Veracel. Tym razem 300 

przedstawicieli rdzennego plemienia Pataxo 

zablokowało drogę BR-101 przez 19 godzin w 

proteście przeciwko obsadzeniu eukaliptusem przez 

Veracel terenów tradycyjnie przez nich 

zamieszkiwanych. 

Mimo tych problemów, Veracel ma plany dalszej 
103ekspansji . Jeśli powiększy się celulozownia, musi też 

zwiększyć się powierzchnia plantacji. Problemy 

związane z własnością ziemi będą się nasilać.Wszystkie zdjęcia: Brazylia
© Melquíades Spínola/CEPEDES.
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W ciągu ostatnich 

dziesięciu lat Europejski 

Bank Inwestycyjny, 

działając w oparciu o 

pierwsze dwa mandaty 

udzielone przez UE dla 

krajów Azji i Ameryki 

Łacińskiej (ang. Asian 

and Latin America, 

ALA), sfinansował 

dziewięć projektów w 

sektorze wodnym 

(zaopatrzenie w wodę i 

kanalizacja, systemy 

ściekowe i duże 

zapory). Całkowita kwo-

ta wyniosła 335 mln €, 

z czego 240 mln € 

trafiło do pięciu 

projektów wodnych w 

Azji (w Chinach, na 

Madagaskarze, w Laosie, 

Indonezji i Filipinach), a 

95 mln € na tego 

samego typu projekty w 

Ameryce Łacińskiej 

(Argentyna i Paragwaj). 

Mimo, że w stosunku do 

sektora energetycznego 

sektor wodny nie został 

mocno dofinansowany 

(jedynie 14% pożyczek 

między 1994 i 2004), 

należy podkreślić, że 

Unia Europejska 

(poprzez udzielanie 

gwarancji kredytom z 

EBI) w znacznym 

stopniu wsparła 

projekty prywatyzacji 

sektora wodnego w 

regionie. Projekty tego 

typu zrealizowano na 

Filipinach i w 
104Indonezji . 

O ile zasadniczo finansowanie sektora wodnego można 

byłoby uznać za zgodne z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, to wdrażanie projektów wodnych 

wspieranych przez EBI budzi jednak poważne 
105wątpliwości. Podobnie jak w Ameryce Łacińskiej , 

wszystkie zatwierdzone projekty wodne realizowane 

były w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 

gdzie rząd przekazywał sektorowi prywatnemu 

obowiązek dostarczania wody i budowy infrastruktury 
106w określonych ramach czasowych , zaś EBI udzielał 

tym firmom kredytu. W Indonezji i na Filipinach EBI 

finansował projekty wodne, gdzie realizacja celów 

napotykała na trudności. Problemy te dotyczyły 

trwałości projektu, kontrolowania efektów 

makroekonomicznych, wdrażania zapisów kontraktu 

związanych z ustalonymi opłatami i ich wzrostem, 

zapewnianie dostępu do usług wodnych (zwłaszcza 

biednym, którzy normalnie nie są w stanie zapłacić 

wysokich opłat za podstawowe usługi związane z 

wodą) oraz inwestycji towarzyszących ze względu na 

ograniczoność zasobów sektora publicznego. W 

krajach tych,

Niedawno Rada UE orzekła w sposób wiążący 
107prawnie , że władze lokalne muszą ponosić 

odpowiedzialność prawną i ekonomiczną w 

przypadku, gdy projekt staje się niezrównoważony 

finansowo. Tak więc, w projektach wodnych PPP 

finansowanych przez EBI, firmy zagraniczne nie 

ponoszą obecnie odpowiedzialności prawnej odnośnie 

zaopatrywania w wodę.

W Indonezji kontrakty na prywatyzację wody w 

Dżakarcie podpisywane były z pominięciem 

publicznego przetargu i zanim wprowadzono 

jakiekolwiek regulacje związane z prywatyzacją. Na 

Filipinach, podobnie jak w Indonezji, wprowadzone 

później regulacje wyraźnie uwzględniały interesy 

zagranicznych partnerów. Ponadto, czynniki 

niezbędne dla zapewnienia interesu publicznego, 

takie jak przejrzystość, odpowiedzialność i udział 

społeczny były nie tylko zaniedbane, ale wręcz 

nieobecne od momentu rozpoczęcia projektów 

wodnych do dziś.

 Partnerstwa Publiczno-Prywatne nie 

zaowocowały poprawą zaopatrzenia ubogiej 

ludności w bezpieczną wodę, zwiększając 

jednocześnie zadłużenie i uwikłanie rządów w 

ciągnące się procesy sądowe.

WKRES 4: Pożyczki dla sektora publicznego

i prywatnego w Azji (1994-2004)*

*Źródło: "Efekty rozwojowe działalności kredytowej EBI w ramach
Cotonou i ALA" (projekt EP/ExPol/B/2004/09/06).

prywatny 60%

publiczny 40%

WYKRES 5: Kredyty EBI w Azji wg sektora 

(1994-2004)*

*Źródło: "Efekty rozwojowe działalności kredytowej EBI w ramach
Cotonou i ALA" (projekt EP/ExPol/B/2004/09/06).

transport 11% telekomunikacja 4%

energetyka 45%

woda 14%

pożyczki globalne 14%

przemysł 12%

30 W CZYIM INTERESIE?



Wódz plemienia Wana w Sulawesi
w Indonezji
© Janneke Bruil

Fundusze Węglowe i inicjatywy związane ze 

zmianami klimatu

W roku 2005 w ramach unijnego systemu handlu 

emisjami, został powołany Fundusz Węglowy Banku 

Światowego i EBI dla Europy (World Bank-EIB Carbon 

Fund for Europe) oraz Wielostronny Kredytowy 

Fundusz Węglowy Europejskiego Banku Odbudowy i 

Rozwoju oraz EBI (ang. European Bank for 

Reconstruction and Development-EIB Multilateral 

Carbon Credit Fund). Dodatkowo, EBI zatwierdza 

projekty w ramach nowych instrumentów: Climate 

Change Finance Facility o wielkości 500 mln Ä oraz 

Climate Change Technical Assistance Facility 

(10 mln Ä). Wiele organizacji społecznych obawia się, 

że wśród projektów finansowanych w ramach tych 

funduszy znaleźć się mogą budzące wątpliwości 

przedsięwzięcia takie jak plantacje na terenach 

tropikalnych, duże elektrownie wodne o poważnych 

skutkach społecznych i środowiskowych, bądź też 

wydobycie i przesyłanie gazu ziemnego. Należy 

zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 10 lat w Azji sektor 

gazowy był już bardzo mocno finansowany przez EBI 

(gdzie ponad 400 mln Ä przeznaczono na produkcję i 

sieci dystrybucji gazu w Pakistanie, Tajlandii i 

Indonezji).

Doświadczenia związane z Maynilad na Filipinach 

powinny stanowić ostrzeżenie dla EBI. Seria roszczeń 

prawnych firm przeciwko rządowi Filipin w tym 

przypadku jest niepokojąca, zwłaszcza że projekt 

miał przyczynić się do realizacji związanych z wodą 

Milenijnych Celów Rozwoju - ograniczenia o połowę 

do roku 2015 liczby ludności pozbawionej bezpiecznej 

i dostępnej ekonomicznie wody. Ta seria skarg 

przeciwko rządowi Filipin jest bulwersująca ze 

względu na brak wewnętrznych norm 

odpowiedzialności społecznej tych firm.

Podobnie jak projekty sfinansowane w sektorze 

wodnym i sanitarnym w Azji, duże zapory takie jak 

Nam Theun 2 (patrz studium przypadku na stronie 

37), która była ostatnią na świecie zaporą 

sfinansowaną przez EBI (zaś dziś jest największą 

elektrownią wodną w Laosie), nie mogą w zasadzie 

zostać uznane za zgodne z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Jednak Bank zalicza te projekty do wsparcia 

odnawialnych źródeł energii. Próbując uzasadnić, że 

duże zapory są zrównoważone pod względem 

środowiskowym i produkują odnawialną energię, EBI 

oświadczył, że "każdy projekt dużej zapory 

przedłożony do finansowania przez EBI byłby oceniany 
108w świetle rekomendacji Światowej Komisji ds. Zapór  

109oraz Raportu Camdessusa” . Jak jednak zobaczymy 

poniżej, Bank nie dotrzymał tego zobowiązania, 

opierając się jedynie na metodach oceny Banku 

Światowego w przypadku zapory Nam Theun 2. 

Negatywne oddziaływanie społeczne i środowiskowe 

dużych zapór wielokrotnie zostało zidentyfikowane, 

najbardziej dobitnie w roku 2000 w raporcie 

Światowej Komisji ds. Zapór (ang. World Commission 

on Dams, WCD). W chwili obecnej zgodność z 

rekomendacjami WCD jest warunkiem koniecznym, 

aby projekt z zakresu energii odnawialnej mógł być 

uwzględniony w systemie handlu emisjami Unii 
110Europejskiej . Jednak podobnie jak w przypadku 

Afryki, mimo istnienia globalnych standardów, EBI 

skłania się ku zaliczaniu całej energii generowanej 

przez duże zapory do kategorii energii odnawialnej, 

z pominięciem oceny oddziaływania na środowisko. 

Tak się stało w przypadku zapory Nam Theun 2 

w Laosie.

Mimo założeń Polityki Środowiskowej z 2004 roku, 

w której EBI twierdzi, że "finansuje tylko projekty 

maksymalizujące korzyści środowiska" i dąży w 

kierunku "bardziej aktywnego podejścia do 

identyfikacji projektów środowiskowych i 

finansowania niszowych sektorów o dużej wartości 

dodanej, takich jak rekultywacja obszarów 

skażonych, ochrona różnorodności biologicznej czy 

nowe technologie ochrony środowiska", w Azji, 

Ameryce Łacińskiej ani Afryce w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat Bank nie sfinansował żadnego 

projektu, który koncentrowałby się w pierwszej 

kolejności na poprawie stanu środowiska i 

ochronie różnorodności biologicznej.
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Po lewej i powyżej:
demonstracja przeciwników
prywatyzacji wody w Dżakarcie
w Indonezji. Aktywiści Friends
of the Earth Indonesia wraz
z biedną ludnością miasta
wręczają 1000 petycji do
Trybunału Konstytucyjnego
z żądaniem unieważnienia
nowego prawa wodnego.

PRYWATYZACJA WODY W

STUDIUM PRZYPADKU AUTOR: P.RAJA SIREGAR, INDONEZYJSKIE FORUM NA RZECZ SRODOWISKA
/ FRIENDS OF THE EARTH INDONESIA

DŻAKARCIE

4 AZJA: PROMOWANIE PRYWATYZACJI
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Indonezja jest drugim 
krajem pod względem 
wielkość inwestycji 
EBI w Azji. 
Trafiło tam 293 mln Ä 
przeznaczonych na 
wsparcie 6 projektów. 
Wraz z sektorem 
gazowym, sektor wodny 
otrzymał prawie połowę 
finansowania EBI w tym 
kraju. Niestety, 
inwestycja ta nie 
poprawiła dostępności 
wody oraz nie zapewniła 
bezpieczeństwa wody 
pitnej dla najuboższych. 

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY BRYTYJSKICH 

I FRANCUSKICH FIRM POD RZĄDAMI SOEHARTO

Usługi wodne w Dżakarcie zaczęły być prywatyzowane 

w 1996 roku przez Thames oraz Suez-Lyonnaise. 
Jednak prywatyzacja Publicznego Przedsiębiorstwa 

Wodnego w Dżakarcie (PAM Jaya) została 

zaaranżowana kilka lat wcześniej, gdy Thames 

zawarła układ z najstarszym synem ówczesnego 

prezydenta Soeharto, panem Sigit Harjojudanto. 

Thames przekazał Sigit Harjojudanto Soeahrto 20% 

swoich udziałów w kontrolowanym przez siebie 

przedsiębiorstwie PT Kekar Plastindo, którego nazwa 

została następnie zmieniona na PT Kekar Thames 

Airindo. Dowiedziawszy się o tym fakcie, Suez-

Lyonnaise pospiesznie zawarło porozumienie z panem 
111Anthony Salim , który wcześniej był partnerem Suez 

w kontrolowanym przez tą firmę przedsiębiorstwie 

oczyszczania wody Garuda Dipta Semesta.

W 1994 roku, ówczesny prezydent Soeharto za 

pośrednictwem Ministerstwa Robót Publicznych 

rozpoczął prywatyzację wody w Dżakarcie. 

Zarządzanie usługami wodnymi zostało podzielone na 

dwie części: Thames-Sigit oraz Suez-Salim, na które 

wraz z uzgodnieniami z 1997 roku udzielono koncesję 

na okres 25 lat. Kontrakty podpisane zostały w 1998, 

przy czym Thames i Suez kontrolowały odpowiednio 
11280% i 40% udziałów w nowych przedsiębiorstwach . W 

czerwcu 1998 roku EBI przyznał kredyt w wysokości 45 

mln Ä dla PT Kekar Thames Airindo oraz w grudniu 

tego samego roku 55 mln Ä dla PT Garuda Cipta 

Semesta. W momencie podpisywania kontraktów, nie 

obowiązywały żadne regulacje prawne odnośnie 

prywatyzacji wody, nie przeprowadzono poza tym 

przetargów, które miałyby wyłonić powołane do tego 

firmy. Decyzja została podjęta przez ówczesnego 

prezydenta za pośrednictwem Ministra Robót 

Publicznych. Regulacje zostały sporządzone później, 

faworyzując interesy partnerów zagranicznych.

LOKALNA LUDNOŚĆ A FIRMY EUROPEJSKIE 

Pod koniec 1998 roku miały miejsce zamieszki 

przeciwko Soeharto. Dyrektorzy wykonawczy Thames i 

Suez opuścili Indonezję, nie zostawiając zastępców 

mogących podejmować decyzje, co wywołało 

zamieszanie wśród pracowników. Przedsiębiorstwa 

pozostały z zapasami materiałów wystarczających 

tylko na kilka dni uzdatniania wody. Wśród 

urzędników Indonezji zapanowała panika. Gubernator 

usiłował przekazać zarządzanie przedsiębiorstwem 

wodnym dyrektorowi PAM Jaya (Publicznego 

Przedsiębiorstwa Wodnego w Dżakarcie), ale nie 

doszło to do skutku, gdyż zainteresowane firmy 

zagraniczne zagroziły procesami sądowymi. 

Po upadku Soeharto 2800 pracowników 

przedsiębiorstwa wzięło udział w pikiecie przeciwko 

współpracy z Thames i Lyonnaise. Kontrakty rządu z 

Thames i Suez-Lyonnaise były kilkakrotnie 

renegocjowane, co ostatecznie zakończyło się 

przejęciem 95% udziałów przez Thames i Suez. 

Przyjęto nowe wartości docelowe odnośnie 

zaopatrzenia w wodę, które obowiązują obecnie, 

znacznie niższe niż ustalone pierwotnie. W czasie 

negocjacji, ambasador Wielkiej Brytanii zasugerował 

20-procentową podwyżkę ceny wody w celu 

utrzymania działalności Thames Water International w 

Dżakarcie, pod groźbą wycofania się Thames i Suez z 

umowy (Jakarta Post, 2003).

PRYWATYZACJA POPRZEZ KORUPCJĘ 

Zdaniem organizacji Indonesian Corruption Watch, 

przejęcie PAM Jaya przez Thames odbyło się w sposób 

nieprzejrzysty i związany z korupcją, co naraziło rząd 

na ogromne straty. Mimo krytyki, rząd utrzymywał, że 

prywatyzacja wody była konieczna, aby poprawić 

jakość wody, jako że istniejące urządzenia 

uzdatniające wodę i sieci dystrybucji były 

niewystarczające. Przedsiębiorstwa zagraniczne, Suez 

Lyonnaise i Thames Water International przejęły 

produkcję bez należytej kalkulacji wartości ich 

udziałów, dystrybucję i ściąganie opłat - jednak 

utrzymanie urządzeń było nadal obowiązkiem PAM 

Jaya. Było oczywiste, że nie były to kontrakty typu 

"Zbuduj, Obsługuj i Przekaż" (ang. Build, Operate and 

Transfer), lecz podstępne przejęcie firmy państwowej 

przez prywatną.

REZULTAT: NISKA JAKOŚĆ

Ogólne wyniki Suez Lyonnais i Thames Water Company 

są słabe. Niektórzy odbiorcy mają problemy z jakością 

wody, zwłaszcza jej mętnością i zapachem. Prawie 

jedna trzecia podłączonych do sieci odbiorców musi 

używać innych źródeł do celów pitnych i 

gospodarstwa domowego, takich jak woda 

butelkowana i woda gruntowa. W niektórych 

przypadkach woda z kranu nie spełnia oficjalnych 

norm dla wody pitnej. 

Prywatyzacja zwiększyła również koszt zaopatrzenia 

gospodarstw w wodę, co faworyzuje ludność o 

wyższych dochodach, gdzie gospodarstwa domowe są 

bogatsze i jednocześnie mniejsze. W porównaniu do 

pierwotnych założeń, dokonania Thames są mizerne i 

nie doprowadziły do realizacji celów odnośnie 

objętości wyprodukowanej i rozprowadzonej wody, 

wydajności, liczby przyłączonych użytkowników czy 
113obszaru objętego usługami . 

Demonstracja przeciwko
prywatyzacji wody w Dżakarcie
w Indonezji
© WALHI/FOE Indonesia
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Pikieta w siedzibie miejskiego
przedsiębiorstwa wodno-
kanalizacyjnego, agencji
rządowej która została
sprywatyzowana. Pikietę
przeprowadzono 22 marca 2005
w proteście przeciwko
nieusprawiedliwionym
podwyżkom opłat za wodę przez
koncesjonariuszy,
Manilad i Manila Waters.
© WALHI/FOE Indonesia.
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W 1998 roku EBI udzielił 
Maynilad Water Services 
Inc.- parnterstwu między 
globalnym gigantem Suez 
z Francji a lokalnym 
Benpres Holdings - 
pożyczki w wysokości 50 
mln Ä. Pożyczka miała na 
celu wdrożenie 
prywatyzacji systemu 
dystrybucji wody w 
Manili, a przyświecało jej 
wsparcie rozwoju i 
poprawy usług 
zaopatrzenia w wodę i 
kanalizacji w zachodniej 
części aglomeracji.

W tym samym czasie 
filipiński rząd przeznaczał 
swój budżet na obsługę 
długów zamiast 
zapewnienie publicznego 
systemu zaopatrzenia w 
wodę ludności Manili. 
Państwowa agencja 
wodna, Metropolitan 
Waterworks and 
Sewerage System (MWSS), 
nie doinwestowała 
systemu zaopatrzenia i 
dystrybucji wody, który 
zapewniłby obywatelom 
bezpieczną wodę pitną w 
odpowiedniej ilości i 
cenie. Straty wody 
powodowane przez 
wycieki i kradzieże były 
niewiarygodnie duże. 
Duża część z 12 milionów 
ludzi objętych systemem 
wodnym pozostawała bez 
dostępu do wodociągów. 

Państwowe 
przedsiębiorstwo wodno-
ściekowe znajdowało się 
w złej sytuacji w związku 
z ogromnym zadłużeniem 
w międzynarodowych 
instytucjach finansowych. 
Sektor prywatny - 
powszechnie postrzegany 
jako bardziej wydajny i 
odporny na zawirowania 
polityczne niż rząd, został 
uznany za lekarstwo na 
tę sytuację.
 

BIZNES BEZ RYZYKA - SUBSYDIOWANIE ZYSKÓW 

SEKTORA PRYWATNEGO

W roku 1997, firmy Maynilad Water Services Inc. oraz 

Manila Water Company (będąca własnością 

międzynarodowej korporacji United Utilities oraz 

wiodącej lokalnej firmy Ayala Corporation) otrzymały 

koncesje na Dzielnicę Zachodnią i Wschodnią Manili. 

Mimo, że oferowane przez firmy kwoty były niskie, 

zostały zaakceptowane przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne oraz jego 

doradcę, Międzynarodową Korporację Finansową z 

Grupy Banku Światowego. Oferty nie zawierały 

ponadto dokładnych informacji, ani nie sporządzono 

w nich należytej analizy finansowej proponowanego 

biznes planu. Następnie EBI zatwierdziły kredyt w 

wysokości 50 mln Ä umożliwiający firmie Maynilad 

wzięcie udziału w prywatyzacji.

Prywatyzacja przybrała w tym przypadku formę 25-

letniej umowy koncesyjnej: firmy prywatne - 

koncesjonariusze - miały zarządzać i wykorzystywać 

istniejące urządzenia, zapewniając usługi wodne i 

ściekowe mieszkańcom aglomeracji Manili, w zamian 

za przychody z opłat od użytkowników. Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne utrzymało 

swoją rolę dostarczyciela surowej wody i wzięło na 

siebie rolę regulatora dla koncesjonariuszy. W umowie 

koncesyjnej zagwarantowano, że firmy zobowiązane 

są osiągnąć szereg celów, do których należało 

obniżenie opłat za wodę, pozbawione przerw 

dostarczanie wody podłączonym użytkownikom do 

roku 2000, stosowanie się do standardów Światowej 

Organizacji Zdrowia odnośnie wody i oczyszczania 

ścieków, praktycznie powszechnego zaopatrywania w 

wodę do roku 2005 oraz ograniczanie strat wody z 56% 

do 32% w ciągu pierwszych 10 lat. 

Opłaty za wodę mocno spadły po prywatyzacji, ale 

już po dwóch latach Maynilad Water Services Inc. i 

Manila Water Company zaczęły wprowadzać 

podwyżki. W 2001 Maynilad Water Services Inc. 

ogłosiła, że ograniczy swoje usługi wodne, jeśli rząd 

nie pozwoli jej podnieść cen, wychodząc poza zapisy 

umowy. Jednocześnie firma przestała uiszczać opłaty 

koncesyjne należne rządowi. Rząd pod 

przewodnictwem Arroyo w tej sytuacji zgodził się na 

zmianę umowy koncesyjnej zgodnie z żądaniami 

Maynilad Water Services Inc., podnosząc opłaty o 

ponad 60%. Wprowadzenie dodatkowych opłat zostało 

obarczone dwoma warunkami: po pierwsze, miały 

obowiązywać tylko do grudnia 2003, po drugie po tym 

okresie firma miała ponownie zacząć wnosić opłaty 

koncesyjne. Jednak podwyższone opłaty nie dla 

wszystkich zostały wprowadzone tymczasowo i 

niektórzy mieszkańcy Manili zostali w pierwszym 

kwartale 2004 bezprawnie dodatkowo obciążeni na 
114łączną kwotę około 178 mln Ä . 

W 2003, Maynilad Water Services Inc. wystąpiła o 

wcześniejsze rozwiązanie kontraktu, argumentując, 

że z winy rządu firma stała się nieopłacalna i 

domagając się 303 mln $ rekompensaty od rządu. 

Rząd wniósł własny pozew przeciwko firmie 

wykazując łamanie umowy koncesyjnej, a w 

szczególności nieuiszczanie opłat koncesyjnych. Spór 

został rozstrzygnięty przez Międzynarodowy Panel 

Arbitrażowy, który wezwał do utrzymania umowy i 

zapłacenia przez Maynilad Water Services Inc. 7 

bilionów pesos filipińskich (w listopadzie 2003 było to 

127 mln $) zaległych opłat. Po tygodniu firmie udało 

się uniknąć zapłacenia należności, poprzez uzyskanie 

wyroku lokalnego sądu (ang. corporate 
115rehabilitation)  powstrzymującego wierzycieli, w tym 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, od 

możliwości ściągnięcia długów. Mimo, że rząd miał 

możliwość zająć 120 mln $ należące do Maynilad's 

Water Services Inc. - kwoty zagwarantowanej w 

kontrakcie, zabezpieczającej konsumentów przed 

ewentualnym naruszeniem umowy lub 

niedotrzymaniem wartości docelowych przez 

koncesjonariusza - nie podjął tego kroku. 

Od 2003 roku plan naprawczy Maynilad's Water 

Services Inc. uległ kilku rewizjom, z których ostatnią 

sąd zatwierdził w maju 2005. Umożliwiło to wzrost 

opłat o 51,6% w stosunku do wcześniejszej średniej, 

co stanowi podwyżkę o ponad 500% w stosunku do 

pierwotnej kwoty zawartej w ofercie z 1997. Nowa 

podwyżka przełożyła się na wzrost miesięcznych 

przychodów firmy o 3 miliardy pesos (168 mln $ przy 

obecnym kursie), mimo obniżenia poziomu 

zakładanych przemian. Tutaj można wymienić 

nieregularne wnoszenie należnych opłat, dodatkowe 

dwuletnie opóźnienie w realizacji celów związanych z 

zaopatrzeniem w wodę i kanalizację oraz obniżenie 

docelowych wartości ciśnienia wody. Niepłacenie 

przez firmę opłat koncesyjnych, których suma 

sięgnęła ponad 10 miliardów pesos (ok.179 mln $) 

doprowadziła do konieczności zaciągania nowych 

pożyczek przez rząd (ok. 340 mln $ między 2001 a 

2004), aby możliwe było dotrzymanie zobowiązań 

wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno-

Kanalizacyjnego.
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W połowie roku 2004 rząd po raz kolejny ułatwił 

koncesjonariuszom działanie poprzez ogłoszenie, że 

Maynilad Water Services Inc. i Manila Water są 

agentami działającymi w imieniu Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego, a nie 

niezależnymi stronami umowy. Odbyło się to wbrew 

obowiązującemu prawu, które ewidentnie wymienia 

usługi wodne i kanalizacyjne pośród sektorów 

zaliczanych do użyteczności publicznej. Jednak 

administracja Arroyo wolała zignorować prawo i 

oprzeć się na opinii architektów prywatyzacji wody w 

aglomeracji Manili: byłego administratora Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego, byłego 

sekretarza Departamentu Robót Publicznych i Dróg 

oraz jego dyrektora. Uznając koncesjonariuszy 

jedynie za agentów przedsiębiorstwa miejskiego, rząd 

Arroyo umożliwił tym firmom traktowanie podatków 

dochodowych jako kosztów przenoszonych na 

konsumentów.

Rząd ani razu w znaczący sposób nie zakwestionował 

błędnych założeń i prognoz koncesjonariuszy czy złego 

zarządzania i nieefektywnego działania. Bank 

Światowy i EBI wciąż ignorują nierealistyczne cele 

przyjęte przez firmę w zakresie ograniczenia strat 

wody i generowania zysku. Maynilad Water Services 

Inc. nigdy nie została pociągnięta do 

odpowiedzialności za przeszacowanie zysków, 

niedoszacowanie kosztów, brak zabezpieczenia przed 

spadkiem kursu dolar-peso (nie będącym niczym 

nadzwyczajnym w obliczu wydarzeń w regionie).

TRWAŁA NIEEFEKTYWNOŚĆ WPŁYWAJĄCA NA CENY 
I JAKOŚĆ WODY, ROZWÓJ I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

W wyniku zarządzania urządzeniami wodnymi Manili 

przez prywatne firmy cięcia kosztów stały się 

istotniejsze niż zdrowie publiczne czy zagadnienia 

sanitarne. W październiku 2003 roku 831 mieszkańców 

ubogich dzielnic w obszarze koncesyjnym Maynilad 

zachorowało na choroby układu pokarmowego, sześciu 

z nich zmarło. Tymczasem koszt podłączenia 

wynoszący ponad 4 tys. pesos (ok. 71 $) jest nadal 

zaporowy dla wielu ubogich gospodarstw domowych. 

Obok problemów z płynnością finansową, system 

zaopatrzenia w wodę nadal nie rozwiązał problemów 

słabej jakości wody i usług świadczonych klientom 

Maynilad.

W 2001 roku szacunkowo nadal aż 30% aglomeracji 

Manili uzależnione było od małych, drogich 

dostarczycieli wody pitnej. Zasięg działania 

koncesjonariuszy pozostaje nadal poniżej wartości 

docelowej na 2001 rok. Ankieta przeprowadzona 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne 

i Bank Światowy w 2000 roku w ramach projektu 

społecznej oceny usług wodnych pokazała, że 67% 

spośród 10 tys. gospodarstw-respondentów uważało, 

że usługi wodne nie poprawiły się albo pogorszyły się 

od momentu prywatyzacji. To samo badanie wykazało 

niską ocenę jakości usług u ponad połowy 

ankietowanej społeczności. 

Wspierana przez EBI prywatyzacja wody w Manili 

okazała się chybionym przedsięwzięciem 

przynoszącym korzyści prywatnemu przedsiębiorstwu 

kosztem milionów konsumentów. Kiedy Maynilad i 

Manila Water uzyskały koncesje, obiecywały szereg 

korzyści, w tym obniżenie opłat za dobrej jakości 

wodę i nieprzerywanie jej dostaw. Firmy te nie 

wywiązały się z tych i innych zobowiązań związanych 

z inwestowaniem w nową infrastrukturę. Wręcz 

przeciwnie, obciążenia zostały w niesprawiedliwy 

sposób przerzucone na konsumentów i podatników, 

którzy borykają się z ciągle rosnącymi opłatami, niską 

jakością wody i dodatkowym zadłużeniem.

Pikieta w siedzibie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodno-
Kanalizacyjnego, agencji
rządowej która została
sprywatyzowana. Pikietę
przeprowadzono 22 marca 2005
w proteście przeciwko
nieusprawiedliwionym
podwyżkom opłat za wodę przez
koncesjonariuszy,
Manilad i Manila Waters.
© WALHI/FOE Indonesia
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© Sebastian Godinot

ZAPORA NAM THEUN 2 W

STUDIUM PRZYPADKU AUTOR: GARY LEE OF TERRA / THAILAND

LAOSIE

4 AZJA: PROMOWANIE PRYWATYZACJI
WODY I DUŻYCH ZAPÓR©

 ja
n

n
e

ke
 b

ru
il

FINANSOWANIE W OPARCIU O BŁĘDNE ZAŁOŻENIA 
ŚRODOWISKOWE I WALKI Z UBÓSTWEM

37W CZYIM INTERESIE?

Projekt 

hydroelektryczny Nam 

Theun 2 (NT2) 

realizowany na wyżynie 

Nakai w prowincji 

Khammouane, jest 

największym i 

najbardziej 

kontrowersyjnym 

przedsięwzięciem tego 

typu w Laosie. Zapora o 

mocy 1070 MW, która 

kosztowała 1,25 

miliarda $, wiąże się z 

zmianą kierunku wody 

pomiędzy zlewniami. 

Projekt polega na 

budowie 48-metrowej 

zapory na rzece Nam 

Theun (dopływ 

Mekongu), natomiast 

woda gromadząca się w 

zbiorniku będzie 

wypuszczana z 

elektrowni do innego 

dopływu Mekongu, rzeki 

Xe Bang Fai. 
Zapora zgodnie z 

planem ma zacząć 

funkcjonować w 2009 

roku, a 90% 

produkowanej 

elektryczności 

eksportowane będzie do 

Tajlandii, co czyni 

projekt NT2 

największym 

transgranicznym 

przedsięwzięciem 

energetycznym w Azji. 
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31 marca 2005 roku Bank Światowy – od końca lat 

80-tych zaangażowany finansowo i technicznie w 

badaniach dot. NT2 - zatwierdził grant w wysokości 20 

mln $ oraz pożyczkę 250 mln $, udzielając 

jednocześnie pełnego poparcia politycznego dla 

projektu. To umożliwiło przedsiębiorstwu Nam Theun 

2 Power Company (NTPC) zdobycie wsparcia 

finansowego od innych instytucji, zarówno 

komercyjnych jak i publicznych, w tym Europejskiego 
116Banku Inwestycyjnego , dzięki czemu zapewniono 

niezbędne środki przed terminem określonym w 

umowie, czyli 8 maja 2005. 

Zatwierdzenie projektu przez EBI, a następnie 

przyznanie pożyczki 40 mln Ä w kwietniu 2005 roku 

oparte zostało o oceny Banku Światowego. EBI 

twierdził, że projekt poddany będzie szeregowi ocen 

środowiskowych, społecznych i ekonomicznych i 

będzie zgodny z polityką środowiskową i społeczną UE 

oraz wymogami krajowymi. 

Projekt skonstruowany jest na zasadzie Budowa-

Własność-Operowanie-Transfer (ang. Build-Own-

Operate-Transfer, BOOT), gdzie firma NTPC przekaże 

własność zapory rządowi Laosu po 25-letnim okresie 

koncesyjnym. NTPC utworzona została w sierpniu 

2002 przez Electricite de France International (35% 

własności), Thai Electricity Generating Public 

Company Limited (25%), Italian-Thai Development 

Public Company Limited (15%) oraz Lao Holding State 

Enterprises, firmę będącą w całości własnością rządu 

Laosu (25%). 

GŁÓWNE PROBLEMY EKOLOGICZNE

Dokumenty przedsiębiorstwa nt. środków 

bezpieczeństwa posłużyły jako podstawa do uznania 

wiarygodności środowiskowej i społecznej projektu. 
117Ocena techniczna tych dokumentów  wykazuje 

poważne braki w ocenie skutków środowiskowych i 

społecznych sporządzonej przez NTPC. Zapora NT2, 

jeśli aktualne plany zostaną zrealizowane, zaleje 40% 

i zdegraduje dalsze 40% wyżyny Nakai, którą pokrywa 

bogactwo siedlisk, w tym sawanna, lasy sosnowe, lasy 

mieszane i sezonowe mokradła. Wyżyna Nakai jest 

siedliskiem wielu gatunków, których ochrona ma 

znaczenie światowe - kluczowym dużym ssakiem jest 

zagrożony wyginięciem słoń azjatycki. Według 

ostatniego raportu Niezależnej Grupy Doradczej 

projektu, "skutki dla różnorodności biologiczną 

terenów lądowych, które ulegną zalaniu, będą istotne 

mając na uwadze destrukcję lub degradację siedlisk, 
118która nastąpi" .

Rzeka Xe Bank Fai stanowi jedno z najbardziej 

produktywnych łowisk w zlewni Mekong. Raport 

Oceny Środowiskowej i Planu Zarządzania zawiera 

informację, że zapora NT2 "prawdopodobnie będzie 

miała liczne poważne, negatywne skutki dla zasobów 

rzecznych Xe Bang Fai, Nam Phit i innych zlewni w dół 
119rzeki" . Sezonowe migracje ryb między Mekongiem i 

Xe Bang Fai oraz jej dopływami ulegną zanikowi. 

Roślinność brzegów rzeki zostanie zalana lub 

zniszczona wskutek erozji. To będzie miało negatywne 

skutki dla 100-120 tys. ludzi obecnie czerpiących duże 
120korzyści z rzeki Xe Bang Fai" .

ZYSKI NA RZECZ OGRANICZANIA UBÓSTWA?

EBI stwierdza, że zapora NT2 przyniesie "dalszy 

zrównoważony rozwój ekonomiczny i społeczny [oraz] 

jest w tej chwili najlepszą możliwością generowania 
121zysku"  w Laosie. W tym zdaniu ukryte jest 

założenie, że przychody z projektu - szacowane na 

250 mln $ (wartość NPV) w ciągu 25 lat koncesji - 

będą spożytkowane z korzyścią dla ubogiej ludności 

poprzez szereg programów społecznych. Jednak 

niechlubna historia innych projektów dot. zapór w 

Laosie, niezdolność rządu do przejrzystego 

zarządzania dochodami i respektowania praw ludności 

wskazują jasno, że koszty NT2 dramatycznie 

przeważą jakiekolwiek potencjalne korzyści. Tak 

naprawdę, sam Bank Światowy stwierdza, że bez 

znacznej poprawy funkcjonowania państwa, 

bezpośrednie przychody z zasobów naturalnych nie 
122zaowocują dobrymi wynikami rozwojowymi .

Zwolennicy projektu twierdzą, że NT2 poprawi 

sytuację ponad 6,2 tys. ludzi z Wyżyny Nakai, którzy 

zostaną przesiedleni w związku z realizacją projektu, 

a których dochody mają wzrosnąć trzykrotnie w ciągu 
1237 lat . Celem jest włączenie wszystkich 

przesiedlonych mieszkańców wsi do systemu 

gospodarki rynkowej poprzez uczynienie z nich 

rolników produkujących płody rolne na sprzedaż 

zamiast na własne potrzeby. Oznacza to, że rolnicy ci 

będą sprzedawali swoje zbiory w zamian za ryż. 

Mieszkańcy tych wiosek wyrażali jednak swoje obawy 

w związku z brakiem wystarczającej dostępności 

terenów nadających się do uprawy ryżu i z troską 

podchodzą do zależności od rynków, które w tej 

chwili nawet jeszcze nie istnieją. W związku z tym 

plan przesiedlenia nie jest zrównoważony pod 

względem społecznym i może prowadzić do 

problemów z zaopatrzeniem w żywność lokalnych 

społeczności.



DEBATA O ENERGII DLA TAJLANDII

Jak wspomniano powyżej, ponad 90% produkowanej 

przez NT2 energii elektrycznej będzie sprzedawane 

Tajlandii. Zaprzeczając twierdzeniom Banku, że NT2 

stanowi najtańsze źródło energii dla Tajlandii, tajskie 

organizacje pozarządowe i naukowcy wykazują, że 

kraj ten posiada tańsze źródła elektryczności, w tym 

elektrownie oparte o spalanie gazu oraz duże zasoby 

oszczędności energii przez zarządzanie popytem. 

Grupa niezależnych ekonomistów energetyki w 

Tajlandii, która zrecenzowała ostateczną wersję 

analizy ekonomicznej projektu, doszła do wniosku, że 
124poczyniono tam szereg nierealistycznych założeń .

BRAK KONSULTACJI I ŁAMANIE POLITYK BŚ

125Przegląd  dokumentów wykorzystanych na potrzeby 

lokalnych konsultacji wykazał, że nie spełniły one 

norm Azjatyckiego Banku Rozwoju (i Banku 

Światowego) odnośnie przymusowych przesiedleń. 

Przyjęte zasady wymagają między innymi "realnych 

konsultacji" z ludnością przesiedlaną oraz 

niepogarszania jej sytuacji ekonomicznej. O ile liczne 

dyskusje z ludnością Wyżyny Nakai miały rzeczywiście 

miejsce, prowadzone były raczej w kontekście 

poprawy warunków po przesiedleniu w nowe miejsce 

niż debatowania nad sensownością czy poparciem dla 

samego projektu. Ponadto, choć ponad 100 tys. ludzi 

mieszkających wzdłuż rzeki Xe Bank Fai będzie 

dotkniętych przez wzmożone przepływy, dyskusje z 

mieszkańcami wiosek wzdłuż Xe Bank Fai zostały 

rozpoczęte dopiero w połowie 2004 roku, a ze 

znaczną częścią ludności jeszcze w ogóle nie 
126skonsultowano tego przedsięwzięcia . Oprócz tego - 

choć polityka Banku Światowego odnośnie przesiedleń 

wymaga, aby nie odbywały się one przed 

zatwierdzeniem przez Zarząd Banku Światowego 

odpowiedniego planu przesiedleń (ang. Involuntary 

Resettlement Plan) - niektóre rodziny przeniesione 

zostały już do grudnia 2003 - ponad rok przed 
127zatwierdzeniem planu i przyznaniem pożyczki . 

Warto zaznaczyć, że EBI nie posiada własnych 

wytycznych odnośnie przesiedleń i przez to po raz 

kolejny oparł się na polityce BŚ bez sprawdzenia 

realiów związanych z projektem. 

W 2004 roku międzynarodowe organizacje 

pozarządowe złożyły skargę na Electricite de France 

za złamanie Zasad OECD dla Międzynarodowych 

Korporacji. Skarga dotyczyła między innymi 

niedotrzymania przez Electricite de France wymogów 

związanych z wytycznymi przetargowymi OECD, 

identyfikacją, odpowiedzią i rozważeniem 

negatywnych oddziaływań, oraz niezgodności z 

międzynarodowymi zobowiązaniami rządu Laosu.

ZŁAMANE OBIETNICE

Europejki Bank Inwestycyjny stwierdził, że „każdy 

projekt dużej zapory przedłożony do finansowania 

przez EBI byłby oceniany w świetle rekomendacji 

Światowej Komisji ds. Zapór oraz Raportu 
128Camdessusa” . Tak się jednak nie stało, gdyż Bank 

zamiast sporządzić własne oceny, oparł się na 

opracowaniach BŚ. Co więcej, nie działał zgodnie z 

polityką UE odnośnie zmian klimatu, jako że w 

Dyrektywie Łączącej (Linking Directive) Parlamentu 

Europejskiego z 2004 roku, dotyczącej Protokołu z 

Kioto, zawarto wymóg oceny każdego projektu 

budowy dużej zapory finansowanego przez Unię poza 

Europą w świetle rekomendacji WCD. Bank Światowy, 

EBI i NTPC nie poddały ocenie projektu NT2 w myśl 

tych rekomendacji. W rzeczywistości, jak wykazała 

niezależna ocena, projekt NT2 łamie 6 z 7 
129strategicznych priorytetów WCD .

WNIOSKI

Powyższy opis pokazuje, że zaangażowanie EBI w NT2 

pod hasłem "wspólnego interesu" zaowocuje 

zwiększeniem zysków zainteresowanych firm. Dzieje 

się to kosztem tysięcy ludzi, których sposób życia, 

bezpieczeństwo i gospodarka zależy od zasobów 

naturalnych przewidzianych do zniszczenia w ramach 

budowy zapory.
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Powyżej: Laos
© Sebastian Godinot

Zapora w trakcie budowy
© FIVAS and Proyecto Gato

Ludzie i przyroda na których
będzie miała wpływ zapora
Nam Theun
© Sebastian Godinot



5 PODSUMOWANIE

Niniejszy raport - w 

oparciu o analizy 

portfela pożyczkowego 

oraz osiem studiów 

przypadków - pokazuje 

szkodliwe praktyki EBI 

stosowane w krajach 

Globalnego Południa. 

Przywoływane opinie 

oraz przykłady ilustrują 

zaniedbania w kwestii 

poszanowania praw 

poszkodowanej ludności 

i ochrony środowiska, 

jak również wykazują 

nieprawidłowości 

systemowe w zakresie 

zatwierdzania 

projektów, braku 

odpowiedniego 

monitoringu i ewaluacji. 

Stanowi to zaprzeczenie międzynarodowych dobrych 

praktyk zawartych w dyrektywach UE i jest niezgodne 

z licznymi standardami innych międzynarodowych 

instytucji finansowych. W przypadku zapory Nam 

Theun 2 w Laosie, projektów prywatyzacji wody na 

Filipinach i w Indonezji, rurociągu Czad-Kamerun oraz 

gazociągu Boliwia-Brazylia, EBI nie zastosował 

żadnych mechanizmów zapewniających przejrzystość. 

Lokalna i rdzenna ludność została późno, jeśli w 

ogóle, poinformowana i zapytana o zdanie odnośnie 

możliwych skutków projektów, tak więc nie odegrała 

żadnej roli w podejmowaniu decyzji. W przypadkach 

gdy informacje były udzielane, działo się to często w 

nieodpowiedni sposób lub w niezrozumiałym dla 

ludności języku. 

Mając na uwadze, że w krajach Afryki, Karaibów i 

regionu Pacyfiku EBI w rosnącym stopniu 

wykorzystywał środki budżetowe UE, niepokojące jest 

gwałtowne przesunięcie kredytów w kierunku sektora 

prywatnego. Studia przypadków z Indonezji i Filipin 

pokazują, że inwestorzy prywatni często nie 

wywiązują się z poszanowania praw ubogiej ludności 

do zaopatrzenia w bezpieczną, czystą wodę, zamiast 

tego wprowadzając znaczne podwyżki opłat. Co 

istotne, EBI zazwyczaj faworyzuje korporacje 

europejskie w stosunku do firm lokalnych.

Jak 

się przekonaliśmy, metody oceny projektów okazują 

się być skupione na aspektach ekonomicznych, 

finansowych i technicznych, a nie społecznych czy 

środowiskowych. To niebezpieczeństwo wzrasta w 

związku z tym, że EBI nie posiada własnych polityk 

ochronnych czy sektorowych strategii rozwoju 

kierunkujących działalność kredytową, jakie ma np. 

Bank Światowy i inne wielostronne banki rozwoju.

W związku z planowaną rewizją mandatu 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycje 

pozaeuropejskie, Rada UE i Komisja Europejska muszą 

podjąć natychmiastowe i skoordynowane kroki 

zapewniające, że ludzie i środowisko staną się 

głównymi beneficjentami działalności Banku.

EBI często kieruje zainteresowaną 

opinię publiczną na strony internetowe swoich 

klientów, zamiast lokalnie opublikować ocenę 

oddziaływania na środowisko do konsultacji, czego 

wymaga unijna polityka OOŚ. W przypadkach gdy 

EBI był główną instytucją finansującą, żadne 

informacje w trakcie całego cyklu życia projektu 

nie były udostępnione dotkniętej ludności, 

lokalnym czy międzynarodowym organizacjom 

pozarządowym, ani Parlamentowi Europejskiemu.

Wreszcie, jednym z głównych wniosków z analizy 

działań EBI poza Europą jest operacyjna swoboda, 

którą cieszy się na poziomie lokalnym, co odnosi 

się do mandatu Rady UE oraz monitoringu Komisji 

Europejskiej. Brak strategii rozwojowej ułatwia 

podejście skoncentrowane na kliencie, zamiast 

stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. 

40 W CZYIM INTERESIE?

Mimo, że Europejski Bank Inwestycyjny zobowiązany 

jest wspierać strategię współpracy rozwojowej Unii 

Europejskiej, w rzeczywistości udzielone w ciągu 

ostatnich 10 lat przez Bank kredyty w krajach Afryki, 

Ameryki Łacińskiej i Azji do tego się nie przyczyniły. 

Autorzy niniejszego raportu 

nie doszukali się dowodów na stosowanie przez EBI 

wymogów polityk sektorowych UE, czy unijnej polityki 

rozwojowej, zwłaszcza w części związanej z 

ograniczaniem ubóstwa.

Choć w Polityce Środowiskowej EBI z 2004 roku 

możemy przeczytać, że Bank “finansuje projekty 

maksymalizujące korzyści dla środowiska”, żaden ze 

sfinansowanych w Ameryce Łacińskiej, Azji czy Afryce 

projektów z ostatnich 10 lat nie był nastawiony 

bezpośrednio na poprawę stanu i ochronę środowiska 

czy różnorodności biologicznej.

Dokumenty te są głównymi 

narzędziami planowania i dystrybucji pomocy UE dla 

krajów pozaeuropejskich. 

Wbrew temu co sugeruje Traktat Europejski mówiąc o 

podporządkowaniu działalności kredytowej Banku 

wobec unijnej polityki współpracy rozwojowej, jak 

dotąd EBI nie otrzymał (za wyjątkiem krajów ACP) 

formalnego mandatu na wspieranie współpracy 

rozwojowej we wszystkich regionach poza UE. Tym 

bardziej pilna jest kwestia zdefiniowania jasnych 

kryteriów dla działalności EBI.

Wiele pożyczek trafiło do wielkoskalowych, 

niezrównoważonych projektów związanych z ropą 

naftową, gazem, górnictwem, zaporami i 

przemysłem – sektorami finansowo atrakcyjnymi 

dla EBI, lecz przynoszącymi korzyści głównie 

oddziałom firm z krajów UE, a nie lokalnej 

ludności czy środowisku. 

Mimo, że EBI przedstawiany jest często jako 

“unijny bank rozwojowy”, w praktyce jest bardzo 

odległy zasadniczym celom politycznym UE 

związanym ze zwalczaniem ubóstwa i rozwojem 

społecznym zawartych w Krajowych Dokumentach 

Strategicznych. 

Poważny niepokój budzi brak udziału społecznego i 

rzeczywistych konsultacji z ludnością objętą 

oddziaływaniem projektów i społeczeństwem 

obywatelskim, odnośnie ich kształtowania, 

otrzymywania kompensacji i wyrażania na nie 

zgody. Wszystkie studia przypadków w niniejszym 

raporcie wykazują brak udziału społeczeństwa 

obywatelskiego w procesie decyzyjnym. 
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Kobiety w wiosece Bimbagu w północnej Ghanie
© Janneke Bruil.
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131Aktywnie udzielać wszelkich istotnych informacji  

dotyczących projektu, w odpowiednim czasie, we 

właściwych językach i w sposób zrozumiały dla 

zainteresowanej ludności.

Przyjąć standardy dobrej praktyki w zakresie 

polityk ochronnych dotyczących m.in. ludności 

rdzennej, przesiedleń, środowiska i praw człowieka, 

włączając do konsultacji międzynarodowe 

społeczeństwo obywatelskie i zainteresowaną ludność.

Przyjąć niezależny mechanizm kontroli 

odpowiedzialności i zgodności z przyjętymi 

standardami, umożliwiający równy dostęp do niego 

obywatelom wszystkich krajów, w których EBI 

prowadzi działalność.

Przyjąć, po konsultacji z międzynarodowym 

społeczeństwem obywatelskim i zainteresowaną 

ludnością, strategię współpracy rozwojowej.

Ponadto, jako że EBI działa w ramach pomocy 

rozwojowej i porozumień dotyczących współpracy 

Unii Europejskiej, Komisja Europejska powinna raz w 

roku ocenić spójność działalności pożyczkowej EBI 

poza Europą z wymienionymi powyżej zasadami. 

Komisja powinna zażądać zawieszenia działalności EBI 

w przypadku, gdy działania te są niezgodne z 

mandatami i politykami UE odnośnie pomocy 

rozwojowej. EBI powinien być w pełni odpowiedzialny 

przed Parlamentem Europejskim i ludnością w 

krajach, gdzie prowadzi działalność.

POŻYCZAJĄC PIENIĄDZE POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY POWINIEN: 

Brać pełną odpowiedzialność za skutki udzielanych 

pożyczek, w tym zneutralizowanie negatywnych 

skutków obecnych i dawniej realizowanych projektów 

oraz zapewnienie nieszkodliwości przyszłych 

projektów dla lokalnych społeczności i środowiska.

Uzyskiwać zgodę lokalnej i rdzennej ludności przed 

uruchomieniem jakiegokolwiek nowego projektu oraz 

ustalić jasne i przejrzyste procedury konsultacji 

społecznych z miejscową ludnością i społeczeństwem 

obywatelskim, w oparciu o najlepsze międzynarodowe 

praktyki. 

 Respektować prawa człowieka, prawo do 

bezpieczeństwa żywnościowego, prawa pracownicze i 

prawa ludności rdzennej w oparciu o odpowiednie 

akty prawa międzynarodowego i konwencje, przy 

jednoczesnym zapewnieniu, że projekty są zgodne z 

najlepszymi praktykami i międzynarodowymi 

procedurami dotyczącymi środowiska. EBI powinien 

również ustanowić odpowiednie mechanizmy 

monitoringu i ewaluacji, zapewniające, że firmy 

otrzymujące wsparcie banku działają w zgodzie z 

prawem kraju macierzystego i kraju, w którym ma 

miejsce projekt, jak również z prawem i politykami 

Unii Europejskiej, m.in. dotyczącymi praw człowieka, 

praw pracowniczych i ochrony środowiska.

Zapewnić, że wszystkie finansowane w przyszłości 

projekty przyczynią się do realizacji Milenijnych 
130Celów Rozwoju ONZ  i wstrzymać wsparcie dla 

projektów niezgodnych z celami ograniczenia ubóstwa 

i promowania zrównoważonego rozwoju, 

wliczając w to:

Projekty związane z istotnym przekształceniem lub 

degradacją kluczowych obszarów naturalnych, 

wspierające rabunkową gospodarkę zasobami 

naturalnymi bądź związanymi z produkcją substancji 

zabronionych albo wycofywanych z produkcji w 

niedalekiej przyszłości;

Duże zapory niespełniające kryteriów Światowej 

Komisji ds. Zapór;

Projekty przemysłu wydobywczego i elektrownie 

atomowe;

Wielkoskalowe, przemysłowe plantacje drzew.
 

1. 

2. 

3.

4. 

> 

> 

> 

> 

Przedstawiciel rdzennej ludności spływa swoim canoe w Indonezji
© Janneke Bruil.
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ACP: 

ADB: 

ALA: 

BOOT: 

CAFTA: 

CEE Bankwatch: 

CRBM: 

EC: 

EDF: 

EIA: 

EIB: 

EIR: 

EMAC: 

EP: 

EU: 

FoEI: 

IAG: 

IDB: 

IF: 

MDG: 

MWSS: 

NAFTA: 

NGO: 

NT2: 

OECD: 

PAM Jaya: 

PPP: 

SIEPAC: 

SME: 

UN: 

US: 

WAGP: 

WALHI: 

WCD: 

WEED: 

African, Carribean and Pacific countries (kraje Afryki, Karaibów i rejonu Pacyfiku)

Asian Development Bank (Azjatycki Bank Rozwoju)

Asia and Latin America  (Azja i Ameryka Łacińska)

Build, Own, Operate and Transfer (Zbuduj, Posiadaj, Obsługuj i Przekaż)

Central American Free Trade Agreement (Środkowo Amerykańska Umowa Wolnego Gandlu)

Central and Eastern Europe Bankwatch Network (Europa Środkowa i Wschodnia Bankwatch)

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (Kampania na rzecz reformy Banku Światowego)

European Commission (Komisja Europejska)

European Development Fund (Europejski Fundusz Rozwoju)

Environmental Impact Assessment (Ocena Oddziaływania na Środowisko)

European Investment Bank (Europejski Bank Inwestycyjny)

the World Bank’s Extractive Industries Review (Inspekcja Przemysłu Wydobywczego Banku Światowego)

Economic and Monetary Affairs Committee of the European Parliament (Komisja Ekonomiczna i Monetarna 
          Parlamentu Europejskiego)

European Parliament (Parlament Europejski)

European Union (Unia Europejska)

Friends of the Earth International

International Advisory Group

Interamerican Development Bank (Międzyamerykański Bank Rozwoju)

European Investment Bank’s Investment Facility (Fundusz Inwestycyjny EBI)

Millennium Development Goals (Milenijne Cele Rozwojowe)

Metropolitan Waterworks and Sewerage System in Manila, Philippines (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-
           Kanalizacyjne w Manili, Filipiny)

North American Free Trade Agreement (Północno-Amerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu)

Non-governmental organization (Organizacja pozarządowa)

Nam Theun 2 Dam in Laos (Zapora Nam Theun 2 w Laosie)

The Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacja Współpracy Gospodarczej
           i Rozwoju)

Jakarta Public Water Company (Publiczne Przedsiębiorstwo Wodne w Dżakarcie)

Public-Private Partnership (Partnerstwo publiczno-prywatne)

Power Interconnector in Central America

Small and Medium-scale Enterprise (Małe i średnie przedsiębiorstwa)

United Nations (Organizacja Narodów Zjednoczonych)

United States (Stany Zjednoczone)

West African Gas Pipeline (Gazociąg Zachodnioafrykański)

Indonesia Forum for the Environment/ Friends of the Earth Indonesia

World Commission on Dams (Światowa Komisja ds. Zapór)

World Ecology, Economy and Development

Brazylia
© Melquíades
Spínola/CEPEDES
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TABELA 1

Dziecko w Ghanie na tle szkoły
© Janneke Bruil.

OBOWIĄZUJĄCE KONWENCJE I DECYZJE ODNOŚNIE
DZIAŁALNOŚCI EBI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

W MLN EURO

REGION LUB KRAJ

ŚRODKI WŁASNE EBI ŚRODKI BUDŻETOWE UE

PODSTAWA PRAWNA WYGA-
ŚNIĘCIE

ŚRODKI
WŁASNE

KAPITAŁ
132

RYZYKA
DOPŁATY DO

133
ODSETEK

Afryka, Karaiby, Pacyfik (ACP)

Zamorskie Terytoria Kolonialne (OCT)

RPA

Kraje śródziemnomorskie

Turcja

Europa Środkowo-Wschodnia

Rosja/WNP

Azja i Ameryka Łacińska (ALA)

Porozumienie z Cotonou

Porozumienie z Cotonou

Decyzja Rady

Decyzja Rady

Decyzja Rady

Decyzja Rady

Decyzja Rady

Decyzja Rady

2005

2005

2007

2007

2007

2007

2007

2007

1700

20

825

6425

450

9280

600

2480

2200

20

No

Yes

No

No

No

No

134Yes
135Yes

No
136Yes

No

No

No

No

ŚRODKI WŁASNE EBI UZUPEŁNIAJĄCE FUNDUSZE UE W RAMACH MANDATÓW

Kraje śródziemnomorskie

Kraje przedakcesyjne

Mediterranean Partnership

Facility 
137FEMIP

Pre-Accession Facility

2004

2007

2004

1000

200

12000

No

20-40

No

No

No

No

Żródło: opracowanie własne

TABELA 2 FUNDUSZE, KTÓRYMI OBECNIE ZARZĄDZA EBI
W RAMACH POROZUMIENIA Z COTONOU

UMOWA FINANSOWA W RAMACH POROZUMIENIA
Z COTONOU (PIERWSZE 5 LAT)

FINANSOWANIE DLA
138KRAJÓW OCT

MILION ÄMILION Ä %

Granty z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusz Inwestycyjny (fundusz odnawialny)

Pożyczki z własnych środków EBI

Suma

11,300

2,200

1,700

15,200

74,3

14,5

11,2

100,0

155

20

20

195

Źródło: Doroczna konferencja prasowa 2005, briefing nr 10, Luksemburg, 3 lutego 2005.
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TABELA 3 139POŻYCZKI EBI DLA KRAJÓW ACP (1994-2004)
W ROZBICIU NA WYBRANE PODSEKTORY

PODSEKTOR % UDZIAŁ DLA ACPSUMA W MLN Ä

Przemysł wydobywczy

(Górnictwo)

(Gaz)

(Ropa naftowa)

Elektryczność

Elektrownie wodne / zapory

Ciepłownictwo

Telekomunikacja

Lotniska

Porty

Drogi

Koleje

Przemysł/żywność

Przemysł/metal/przetwórstwo

Zaopatrzenie i uzdatnianie wody

Woda pitna

Turystyka

Plantacje

Rolnictwo przemysłowe

Rolnictwo

722,5

316,6

230,0

175,9

392,2

339,0

57,3

215

232,2

120,4

50,0

36%

117,1

169

130,1

39,0

56,0

8,0

43,0

20,0

16%

7%

5%

4%

9%

8%

1%

5%

5%

3%

1%

0,7%

3,5%

4,5%

4%

1%

1,5%

0,1%

1%

0,5%

Źródło: coroczne dane o projektach zawarte w raportach rocznych EBI. Kategorie nadane przez autora
w oparciu o opisy projektów w raportach rocznych EBI.

TABELA 4 NAJWAŻNIEJSZE KRAJE ACP
OTRZYMUJĄCE POŻYCZKI

KRAJ % UDZIAŁ DLA ACPSUMA 

Mozambik

Kenia

Zambia

Namibia

Mauritius

Dominikana

Jamajka

Uganda

Tanzania

Senegal

Etiopia

Mauretania

Kamerun

317,1

218,9

196,2

170,7

164,2

161,9

151,0

147,0

147,1

145,0

145,0

112,2

99,9

7%

4,8%

4,3%

3,8%

3,6%

3,6%

3,3%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

2,5%

2,2%

Źródło: analiza rocznych danych nt. pożyczek dla projektów w latach 1994-2004.



45W CZYIM INTERESIE?

TABELA 5 POŻYCZKI DLA KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ JAKO
UDZIAŁ W CAŁKOWITEJ KWOCIE PRZEZNACZONEJ
DLA KRAJÓW ALA (1994-2004)

KRAJ % UDZIAŁ DLA ACPSUMA W MLN Ä

Brazylia

Argentyna

Meksyk

Panama

Dominikana

Ameryka Środkowa

Peru

Chile

Region Karaibski

Pakt Andyjski

Gujana

Paragwaj

Urugwaj

SUMA

1039,2

468,7

210

145

115

106

77

75

42

40

20,5

17

10

2.360,2

30%

13%

6%

4%

3,2%

4%

2,1%

2%

1,1%

1%

0,5%

0,4%

0,2%

65,5%

Źródło: analiza rocznych danych nt. pożyczek dla projektów w latach 1994-2004.

Pigmejska matka
z dzieckiem
© frédéric castell

LICZBA PROJEKTÓW

22

11

5

3

14

3

2

1

4

1

2

1

1

70

TABELA 6 POŻYCZKI DLA KRAJÓW AZJI JAKO
UDZIAŁ W CAŁKOWITEJ KWOCIE PRZEZNACZONEJ
DLA KRAJÓW ALA (1994-2004)

KRAJ % UDZIAŁ DLA ACPSUMA W MLN Ä

Filipiny

Indonezja

Tajlandia

Chiny

Pakistan

Wietnam

Indie

Bangladesz

Sri Lanka

SUMA

353,6

293,6

160,4

135,8

134,6

55

50

36

30

1229,2

9,8%

8,2%

4,4%

3,7%

3,7%

1,5%

1,4%

1%

0,8%

34,5%

Źródło: analiza rocznych danych nt. pożyczek dla projektów w latach 1994-2004.

LICZBA PROJEKTÓW

8

6

4

3

4

1

1

1

1

29
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TABELA 7 EBI DLA KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
140(1994-2004)  W ROZBICIU NA WYBRANE

PODSEKTORY

PODSEKTOR
% UDZIAŁ DLA
AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

SUMA W MLN Ä

Telekomunikacja

Przemysł wydobywczy

Przemysł samochodowy

Przemysł (inny)

Elektryczność

Zaopatrzenie w wodę/gospodarka ściekowa

Transport/drogi

Infrastruktura

Rolnictwo/leśnictwo

Ciepłownictwo

400,4

397,7

356,0

321,0

152,8

144,2

72,0

75,8

42,7

10,0

17%

17%

15%

14%

7%

6%

3%

3%

2%

0,8%

Źródło: coroczne dane o projektach zawarte w raportach rocznych EBI.
Kategorie nadane przez autora w oparciu o opisy projektów w raportach rocznych EBI.

TABELA 8 141POŻYCZKI EBI DLA KRAJÓW AZJI (1994-2004)
W ROZBICIU NA WYBRANE PODSEKTORY

PODSEKTOR
% UDZIAŁ DLA

AZJI
SUMA W MLN Ä

Przemysł wydobywczy - gaz

Zaopatrzenie w wodę/gospodarka ściekowa

Przemysł wydobywczy - ropa

Przemysł (inny)

Transport/lotniska

Przemysł - cement

Transport/drogi

Elektrownie wodne/zapory

Telekomunikacja

403

144

98,6

93

76,4

59

56

45

49,6

33%

14%

8%

7%

6,5%

5%

4,5%

4%

4%

Źródło: coroczne dane o projektach zawarte w raportach rocznych EBI.
Kategorie nadane przez autora w oparciu o opisy projektów w raportach rocznych EBI.
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Port w Dżakarcie
© Janneke Bruil

STUDIA PRZYPADKÓW

April 2005, An analysis
of EIB lending activities in Mexico with regard to
European Union Co-operation Priorities, DECA
Equipo Pueblo, A.C. Mimeo, Mexico

3 de Marzo de 2004,
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL),
presentado en la Audiencia temática en el marco
del 119° período ordinario de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

2005, De’Nadai,
Alacir, Winifridus Overbeek, Luiz Alberto Soares
World Rainforest Movement, Uruguay
www.wrm.org.uy

2004, TERRA
www.terraper.org/watershed/pdf/vol10no1.pdf

WALHI web pages
www.eng.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/05
0729_waterpriv_cu/

Sept 2004, Freedom from Debt Coalition
www.freedomfromdebtcoalition.org/main/pages/
000360.php

2005, Freedom from Debt Coalition
www.freedomfromdebtcoalition.org/pubs/pages/0
00381.php

June 2002, Association
Tchadienne pour la Promotion et la Defense des
Droits de l’Homme, Centre pour L’Enviornment et
le Developpement, and Environmental Defense
www.environmentaldefense.org/documents/2134
_Chad-Cameroon.pdf

Report and DVD. 2002, CED/Friends of the Earth
Cameroon
www.foei.org/publications/pdfs/traversing.pdf

World Rainforest Movement, April 2005
www.wrm.org.uy

European Investment Bank (EIB) Lending in
Mexico – In whose interest 

Informe sobre la situación del derecho a la
libertad sindical en México 

Promises of jobs and destruction of work: The
case of Aracruz Cellulose in Brazil 

Nam Theun II: No Time for Another Mistake Oct

Indonesia Water Privatisation: 

Water in the Philippines: People’s Resistance and
Alternatives to Privatisation of Water and Power
Services 

Taking Stock of Water Privatisation in the
Philippines: The Case of the Metropolitan
Waterworks and Sewerage System (MWSS)

The Chad-Cameroon Oil & Pipeline Project: A Call
for Accountability 

Traversing People’s Lives ; How the World Bank is
financing community disruption in Cameroon

Pulp Mills: from Monocultures to Industrial
Pollution 

ŹRÓDŁA OGÓLNYCH INFORMACJI 
O EUROPEJSKIM BANKU INWESTYCYJNYM 

Strona internetowa stworzona przez organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego zawierająca listę 

zatwierdzonych przez EBI projektów w krajach Azji i 

Pacyfiku, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i 

południowej części basenu Morza Śródziemnego.
www.eibprojects.org

CEE Bankwatch Network/Friends of the Earth
International, 2003
www.bankwatch.org

http://bankwatch.ecn.cz/project.shtml?w=147578

The Development Impact of European Investment
Bank (EIB) lending operations in the Cotonou and
ALA framework, March 2005, CRBM for the
European Parliament (EP/ExPol/B/2004/09/06).
www.aa.ecn.cz/img_upload/2a47e698cb07569dfd
0ebe077b6aad99/eib_study12_05_jaro.pdf

June 2005, Committee on Development,
Gabriele Zimmer
http://bankwatch.ecn.cz/newsroom/documents.sh
tml?x=330478

www.eib.org

European Investment Bank Projects Database

European Investment Bank Fact Sheets
(English, French and Spanish)

Strona internetowa CEE Bankwatch nt. EBI

Raporty Parlamentu Europejskiego

Report on the impact of the lending activities of
the European Community in developing countries,

Strona internetowa EBI
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Friends of the Earth International, 2003
www.foei.org/publications/pdfs/handsoff.pdf

Connecting organisations that
monitor international financial institutions
www.ifiwatchnet.org

The information hub for independent
films and video resources on International
Financial Institutions.
www.ifiwatch.tv

DVD, Friends of
the Earth International, 2005
www.ifiwatchnet.org/eyes/item.shtml?x=44730

http://www.foei.org/publications/pdfs/12Reasons-

eng.pdf

www.dams.org

http://ifcln1.ifc.org/ifcext/eir.nsf/Content/Home

DANE KONTAKTOWE

B.P. 3430 Yaoundé, Cameroon
Tel: +237 222 38 57
Fax: +237 222 38 59
E-mail: infos@cedcam.org
www.africa-environment.org/ced/

Rua Paulino Mendes Lima, 53 - 2? andar,
45820-440 - Eun?polis - BA Brazil
Tel: +55 73 3281-2768
Email: cepedes@cepedes.org.br

Obote Avenue, PO Box 23202, KITWE, Zambia
Tel: +260 (97) 797514
Fax +260 (2) 223221

1875 Connecticut Ave, NW, Suite 600,
Washington, DC 20009, USA
Tel: +1800-684-3322
Email: members@environmentaldefense.org
www.environmentaldefense.org

Mining: why international financial institutions
must stop drilling, piping and mining

IFIwatchnet 

Eyes on IFIs 

Pumping Poverty Speakers Tour 

Twelve Reasons to Exclude Large Hydro from
Renewables Initiatives

World Commission on Dams Report

Extractive Industries Review Report:

Centre for Environment and Development (CED) /
Friends of the Earth Cameroon

Cepedes

Citizens for a Better Environment

Environmental Defense

Equipo Pueblo

FASE/Esp?rito Santo

FOCARFE

Freedom from Debt Coalition

Towards Ecological Recovery & Regional Alliance

WALHI

World Rainforest Movement

Francisco Field Jurado 51,
Col. Independencia, Deleg. Benito Ju? rezm,
Mexico DF, CP 03630, Mexico
Tel.: +52 (5) 5390055/5390015
Fax: +52 (5) 6727453
E-mail: pueblodip@equipopueblo.org.mx
www.equipopueblo.org.mx

Rua Graciano Neves, 377 - 2o. Pav. – Centro,
29015-330 - Vitória – ES, Brazil
Tel: +55 27 33226330 or 32237436(fax)
Email: fasees@terra.com.br

3494 Yaounde Messa, Cameroon
Tel: +237 998.41.58 / +237 728 71 16
e-mail : focarfe@yahoo.com
www.aedev.org/focarfe/

11 Matimpiin St., Central District,
Quezon City, Philippines 1100
Telefax: +63 (2) 9246399
Email: mail@freedomfromdebtcoaliton.org
www.freedomfromdebtcoalition.org

409 Soi Rohitsuk Praharajbampen Road,
Huay Kwang, Bangkok 10320, Thailand
Tel : +66-2-6910718-20
Fax : +66-2-6910714
Email: fer@terraper.org
www.terraper.org

Wahana lingkungan hidup Indonesia
(The Indonesian Forum for the Environment/
Friends of the Earth Indonesia)
JI. Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan
12790, Indonesia
Tel: +62 (21) 79193363
Fax: +62 (21) 7941673
email: walhi@walhi.or.id
www.walhi.or.id

International Secretariat, Ricardo Carrere,
Maldonado 1858, Montevideo 11200, Uruguay
Tel: +598 2 413 2989
Fax: +598 2 410 0985
E-mail: wrm@wrm.org.uy
www.wrm.org.uy
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Na ulicach Akry, Ghana
© Janneke Bruil

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16.

17. 

18. 

Opracowanie dla Parlamentu Europejskiego: "Efekty rozwojowe 

działalności kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach 

Cotonou i ALA" (“The Development Impact of European Investment 

Bank (EIB) lending operations in the Cotonou and ALA framework”), nr 

projektu EP/ExPol/B/2004/09/06, autor: Jaroslava Colajacomo, CRBM 

marzec 2005, dostępny pod adresem: http://aa.ecn.cz/img_upload 

/2a47e698cb07569dfd0ebe077b6aad99/eib_study12_05_jaro.pdf
Opracowanie to zostało wykorzystane jako materiał źródłowy w 

“Raporcie na temat oddziaływania pożyczek Wspólnoty Europejskiej na 

kraje rozwijające się (2004/2213(INI))” Parlamentu Europejskiego.
FINAL A6-0183/2005 9.6.2005 Committee on Development Rapporteur: 

Gabriele Zimmer, dostępnego na stronie 

http://bankwatch.ecn.cz/newsroom/documents.shtml?x=330478

Ocenę i monitoring działań EBI przez Parlament i Komisję 

Europejską opisano w rozdziale 1.

Konsekwentnie, priorytety te (z wyjątkiem dostępu do usług 

socjalnych) zostały potwierdzone w nowej wersji Oświadczenia nt. 

Polityki Rozwojowej "Europejski Konsensus nt. Rozwoju", listopad 2005.

W oparciu o opracowanie wymienione w przyp. 1.

Inspekcja Przemysłu Wydobywczego (EIR) powołana przez Bank 

Światowy oceniła przyszłą rolę Banku w przemyśle wydobywczym. 

Raport Inspekcji z grudnia 2003 pt. "Striking a batter balance" można 

znaleźć na stronach Banku Światowego:
http://ifcln1.ifc.org/ifcext/eir.nsf/Content/Home

Światowa Komisja ds. Zapór była niezależnym procesem 

sfinansowanym przez Bank Światowy i Światową Unię Ochrony 

Przyrody , który dotyczył kontrowersji związanych z dużymi zaporami. 

Raport Komisji pt. "Zapory a rozwój. Nowe wytyczne dla 

podejmowania decyzji" identyfikuje podstawowe zasady i ramy dla 

procesu decyzyjnego zapewniające, że zapory nie będą powodować 

nadmiernych skutków społecznych i środowiskowych. Więcej 

informacji na stronach Komisji www.dams.org

Osiem Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals, 

MDG) – od zmniejszenia skrajnego ubóstwa o połowę, poprzez 

powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS oraz zapewnienie 

uniwersalnej edukacji na poziomie podstawowym, - które mają być 

spełnione do 2015, są powszechnie uznawane przez wszystkie kraje na 

świecie i najważniejsze instytucje rozwojowe. 

http://www.un.org/millenniumgoals

 www.eib.org/publications/publication.asp?publ=14

Na co składa się przede wszystkim ocena zgodności rocznej 

działalności EBI z politykami i wytycznymi UE. 

 Więcej informacji: Kim Bizzarri, “The League of
Gentlemen: An investigative report on the legal and operational 

relationships tying the European Investment Bank to the European 

Institutions” (2003), raport dla Friends of the Earth International, CEE 

Bankwatch Network, FERN, CRBM dostępny pod adresem 

http://www.bankwatch.org/publications/studies/2004/league_gentle

men_11-04.pdfm

Mandat instytucjonalny EBI zdefiniowany w Traktacie Europejskim.

Rozdział III, Art. 317, Para. 3 i 1.

Decyzje Rady 97/256/EC, 2000/24/EC

Doroczna Konferencja Prasowa 2005, Briefing nr 11
Luxembourg, 3 Luty 2005.

Zakres ubezpieczenia od ryzyka jest różny, ale może zawierać np. 

niedokończenie projektu wskutek wybuchu wojny, zamach stanu, 

ryzyko komercyjne związane z nieoczekiwanem kryzysem finansowym 

lub deprecjację waluty.

 Gwarancje UE mogą objąć do 70% pożyczek EBI dla korporacji, 

instytucji finansowych lub krajów spoza UE, co umożliwia uzyskanie 

długoterminowego finansowania niedostępnego gdzie indziej.

EIB: The Social Assessment of Projects in Developing Countries:
The Approach of the European Investment Bank, July 2004.

Polityka Społeczna i Środowiskowa EBI, 2004.

©
 e

la
in

e
 g

ill
ig

a
n

19. 

20. 

21. 

22. 

 
23. 

24. 

26. 
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34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Zgodnie z Decyzją Rady Europejskiej 2000/24/EC, Komisja co roku 

poinformuje Parlament Europejski i Radę o pożyczkach i postępach w 

projektach objętych gwarancją UE i jednocześnie przedstawi ocenę 

działania tego mechanizmu i koordynacji instytucji finansowych na 

danym terenie. Art. 2 tej decyzji brzmi: "Informacja Komisji 

przekazana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dotyczyć będzie 

również wpływu udzielonych pożyczek w ramach tej Decyzji na 

realizację stosownych celów polityki zewnętrznej Wspólnoty".

Polityka środowiskowa EBI (EIB’s Environment Statement), 2004 

(www.eib.org). Ta sama zasada zapisana jest w Porozumieniu UE-ACP, 

Cotonou, 2000.

np. "Udzielane będzie wsparcie dla praw jednostki... oraz 

promocja rozwoju społecznego " (Rozdział 1, Porozumienie UE-ACP, 

Cotonou, 2000).

Wytyczne Operacyjne Funduszu Inwestycyjnego były pierwotnie 

utajnione, jednak zostały udostępnione przez EBI autorowi i 

Parlamentowi 24 lutego 2005.

Obok trwałości finansowej, projekty finansowane przez Fundusz 

Inwestycyjny muszą być zgodne z trzema wymiarami (ekonomicznym, 

społecznym i środowiskowym) ogólnego celu Cotonou.

Analiza roli i mandatu EBI w krajach ACP znajduje się w raporcie 

CRBM dla Parlamentu Europejskiego, patrz przypis 1.
25. W niektórych przypadkach, odsetki od kredytów udzielanych z 

własnych środków Banku lub z Funduszu Inwestycyjnego mogą na mocy 

Porozumienia z Cotonou być dofinansowane przez Unię Europejską  

(zasadniczo do 3%) "w przypadku projektów o istotnych korzyściach 

społecznych lub środowiskowych".

Informacja w tej ramce jest podsumowaniem opracowania CRBM 

dla Parlamentu Europejskiego, patrz przypis 1. 

Zambia EU Country Strategy Paper and Indicative Programme
2001-2007. Lusaka, 11 lipiec 2002.

 Doroczna Konferencja Prasowa 2005, Briefing nr 10,
Luxembourg, 3 luty 2005.

ibidem.

European Parliament Resolution on the World Bank commissioned 

Extractive Industries Review (B5-0171/2004} RC1)

Więcej informacji o WAGP znaleźć można na stronach 

Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria, 

www.eraction.org

Patrz Aneks, tabela 3.

EIB Evaluation Report: Evaluation of the projects financed by the 
EIB under the Asia and Latin America (ALA) mandates, styczeń 2004.

Międzyrządowa konferencja w sprawie zrównoważonej energii w 

2004 r., Bonn, Niemcy.

EIB, European Investment Bank and Renewable Energy, 2004.

Definicja energii odnawialnej jest kontrowersyjna, jednak 

deklaracja CURES nt. energii odnawialnej (2004) jest powszechnie 

przyjmowanym odniesieniem, dostępnym na stronie 

www.curesnetwork.org/cures_declaration.htm. Definicja ta wyklucza 

duże zapory.

Zawarta w raporcie “The Development Impact of
European Investment Bank (EIB) lending operations in the
Cotonou and ALA framework” (Projekt nr
EP/ExPol/B/2004/09/06), marzec 2005.

Patrz przypis 5.

EIB, ‘The Social Assessment of Projects in Developing Countries:
The Approach of the European Investment Bank’, lipiec 2004.

Np. Zambian Environmental Protection and Pollution Control Act.
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41. 

42. 

43. 
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46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

The International Advisory Group (IAG) and the External
Compliance Monitoring Group (ECMG).

The World Bank, “Chad-Cameroon: Petroleum development
and Pipeline Project,” Project Appraisal Document, Washington,
D.C., 20 kwietnia, 2000.

Wiceprezydent EBI, Michael Tutty, oświadczył, że "projekt jest 

wyjątkowym wyzwaniem rozwojowym dla Czadu i stanowi szansę 

wyrwania ludności tego kraju ze skrajnego ubóstwa" - notatka prasowa 

EBI, 22 czerwca 2001
http://www.eib.org/news/press/press.asp?press=116&Years=200
1&Months=6&go=Gowww.eib.org/news/press/index.asp

Patrz np. Transparency International, Corruption
Perception Index 2005, London, Berlin, listopad 2005.

 The World Bank, “Chad-Cameroon: Petroleum Development
and Pipeline Project,” Project Appraisal Document, Washington,
D.C., 20 kwietnia, 2000.

Reuters, “Aid Groups Press World Bank on Chad Oil Profits,”
Washington, D.C., 17 listopad 2005.

World Bank Inspection Panel Investigation Report Cameroon:
Petroleum Development and Pipeline Project (Loan No.7020-CM)
and Petroleum Environment Capacity Enhancement (CAPECE)
Project. http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL 

/Resources/CAMInvestigationRptEnglish.pdf

Amnesty International, “Extrajudicial Executions/ Fear for
Safety: At Least 80 People Killed in Moundou, Others Arrested,”
AI Index listopad 1997.

Notatka prasowa EBI, 27 czerwca 2001
http://www.eib.org/news/News.asp?news=24&cat=10

Decyzja Rady 2000/24/EC.

Patrz opracowanie CRBM dla PE, przypis 1.

EIB, 2003, ‘Financing in Asia and Latin America’.

W związku z brakiem mandatu Rady definiującego działalność 

kredytową EBI w krajach ALA, za obowiązujące ramy regulujące 

przepływ pieniędzy UE do ALA uznaje się Rozporządzenie Rady 

443/1992/EC. Przepływy te obejmują mechanizm gwarancji UE 

kładący nacisk na sektory priorytetowe dla współpracy, w tym rozwój 

zasobów ludzkich i zwalczanie ubóstwa. 

Państwa objęte mandatem ALA III: Brunei, Indonezja, Laos, 

Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Wietnam, Bangladesz, Chiny, 

Korea Płd., Indie, Macao, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Jemen, 

Kostaryka, Salwador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Boliwia, 

Kolumbia, Ekwador, Peru, Wenezuela, Argentyna, Brazylia, Urugwaj, 

Paragwaj, Chile, Meksyk, Panama.

Państwa, które nie otrzymały żadnego finansowania to: Brunei, 

Laos, Malezja, Singapur, Korea Płd., Macao, Mongolia, Nepal, Jemen, 

Kostaryka, Salwador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Boliwia, 

Kolumbia, Ekwador, Wenezuela.

Memorandum of Understanding between the EIB and the
Inter-American Development Bank
www.eib.eu.int/Attachments/thematic/mou_eib_idb_en.pdf

COM(2003)603 final 2003/0232 (CNS), Report from the
Commission to the European Parliament and the Council, Midterm
review of EIB external lending mandate pursuant to
Council Decision 2000/24/EC, 13.10.2003.

Patrz: World Rainforest Movement: “Plantations are not
forests”, 2003 (http://www.wrm.org.uy/).

Polityka Środowiskowa EBI, 2004 (www.eib.org).

Informacje nt. Meksyku w tym rozdziale oparte są o raport 

Domitille Delaplace (DECA Equipo Pueblo, A.C.). “European Investment 

Bank (EIB) Lending in Mexico – In whose interest? An analysis of EIB 

lending activities in Mexico with regard to European Union Cooperation 

Priorities”, mimeo, Meksyk, kwiecień 2005, (str.54). Raport ten był 

częścią badania przeprowadzonego przez Equipo Pueblo, dotyczącego 

studium przypadku Meksyku zawartego w raporcie CRBM dla 

Parlamentu Europejskiego, patrz przypis 1.
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66.

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

“Agreement on Economic Partnership, Political Co-ordination
and Cooperation’, porozumienie między Meksykiem i UE podpisane w 

Brukseli 8 grudnia 1997 (weszło w życie 1 października 2000), Rozdział 

VI ‘Cooperation’. / European Commission. National Strategy Paper, 

Mexico (2002-2006).

 European Commission-EIB Memorandum of Understanding
“Working procedures between the EIB and the Commission
services (DG ENV and DG ECFIN) in the consultation of the
Commission under Article 21 of the EIB Statute”.

Paul Hampton. Mexico Briefing: car workers’ union
organisation, Puebla, wrzesień 2003.

Fundusze nie zostały jeszcze wypłacone, ponieważ Senat nie 

ratyfikował Ramowego Porozumienia o współpracy finansowej 

podpisanego w listopadzie 2003 między rządem meksykańskim i EBI.

Odpowiedź z Departamentu EBI odpowiedzialnego za Amerykę 

Łacińską na kwestionariusz przesłany przez Domitille Delaplace w 

ramach badania na potrzeby Parlamentu Europejskiego (przypis 1).

 European Investment Bank. “Mexique: la BEI prete 70
millions d’Euros ?  Volkswagen Mexique”. Communique de
Presse, Réf. 2004-093, 08/10/2004.

‘Agreement on Economic Partnership, Political Co-ordination
and Cooperation’, tamże. Przypis 62.

Odpowiedź Departamentu Ameryki Łacińskiej EBI na 

kwestionariusz przesłany przez Domitille Delaplace w ramach badania 

na potrzeby Parlamentu Europejskiego (przypis 1).

Paul Hampton. Mexico Briefing: car workers’union
organisation, Puebla, wrzesień 2003.

Ibidem.

European Investment Bank. “The Social Assessment of
Projects in Developing Countries: the approach of the European
Investment Bank”. EIB-Projects Directorate-Environmental
Unit/28 July 2004.

Informacje na temat konfliktów z pracownikami zaczerpnięte z 

raportu Centre for Reflection and Action on Labour Issues (CEREAL), 

zaprezentowanego na przesłuchaniach Międzyamerykańskiej Komisji 

Praw Człowieka (ang. CIDH) w marcu 2004. 

Odpowiedź Departamentu Ameryki Łacińskiej EBI na 

kwestionariusz, patrz przypis 49.

Regulations to the General Law for Ecological Equilibrium
and Environment Protection in matters of Environmental Impact
Evaluation’ the Official Journal on May 30, 2000.

European Commission. ‘Working procedures between the EIB
and the Commission services (DG ENV and DG ECFIN) in the
consultation of the Commission under Article 21 of the EIB
Statute’.

E-mail wysłany przez CRBM do Departamentu Ameryki Łacińskiej 

EBI, datowany na 25 stycznia 2005.

E-mail wysłany przez CRBM do Departamentu Ameryki Łacińskiej 

EBI, datowany na 11 lutego 2005.

Energy Regulation Commission. ‘Resolución por la que se expide la 

convocatoria para participar en la licitación P?blica Internacional
LIC-GAS-009-1997’ (RES/179/97), 14 listopada, 1997.

Pierwotnie w konsorcjum Mexi-Gas uczestniczyła firma Bufete 

International, jednak po jej bankructwie pozostała tylko firma 

francuska.

‘Regulations to the General law for Ecological Equilibrium
and Environment Protection in matters of Environmental Impact
Evaluation’ the Official Journal on May 30, 2000.

European Council. Council Directive 97/11/EC of 3 March
1997 amending Directive 85/337/EEC Official Journal NO. L 073,
14/03/1997, str. 5.

Odpowiedź Departamentu Ameryki Łacińskiej EBI na 

kwestionariusz.
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Sprzedawca benzyny w Nigerii
© Elaine Gilligan.
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99. 
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108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

ibidem.

E-mail wysłany przez CRBM do Departamentu Ameryki Łacińskiej 
EBI, datowany na 11 lutego 2005.

Wywiad z Nicolas Vergés Dyrektorem Finansowym Konsorcjum 
Mexi-Gas, 4 kwietnia 2005.

Odpowiedź Departamentu Ameryki Łacińskiej EBI na 
kwestionariusz.

Andersson & Bartholdson ‘Swedish Pulp in Brazil: The case of
Veracel’, Swedwatch, 2004, str 5.

‘EIB loan for reforestation in Brazil’, EIB press release, 18
pażdziernik 2001.

‘Veracel Pulp Mill Project, Brazil’ European Investment Bank,
press release, 30 marca 2004.

Chris Lang, autor fragmentu o Veracel obecny był na spotkaniu w 
biurze EBI w Brukseli.

“Plantations”, strona internetowa Veracel:
http://www.veracel.com.br/en/perfil_hoje_plantios.htm

De’Nadai, Alacir, Winifridus Overbeek, Luiz Alberto Soares (2005)
‘Promises of jobs and destruction of work: The case of Aracruz
Cellulose in Brazil’, World Rainforest Movement, Uruguay, str 37.

Andersson & Bartholdson ‘Swedish Pulp in Brazil: The case of
Veracel’, Swedwatch, 2004, str 22.

 ‘Veracel Pulp Mill Project, Brazil’. Komunikat prasowy EBI, 30 
marzec 2004.

‘Veracel 10 years’, Broszura przedsiębiorstwa Veracel, 2002.

Gustavo Gonzales ‘South America: Profitable Pulp Mills Also
Pollute’, Inter Press Service, 13 kwietnia 2005.

‘EIB loan for reforestation in Brazil’, komunikat prasowy EBI,
18 października 2001.

‘Brazil: The short memory of Veracel and the power of Aracruz’,
World Rainforest Movement biuletyn nr 39, październik 2000.

Hannu Pesonen ‘Right as rain forest’, Tempus, Stora Enso
Quarterly Magazine, 2004.

Andersson & Bartholdson ‘Swedish Pulp in Brazil: The case
of Veracel’, Swedwatch, 2004, pp 33.

‘Brazil: The short memory of Veracel and the power of Aracruz’,
World Rainforest Movement biuletyn nr 39, październik 2000.

‘Brazil’s landless in widespread protests’, Financial Times,
7 kwietnia 2004.

“Stora Enso is exploring the possibility of building a new
fibre line at Veracel”, Stora Enso komunikat prasowy, 28 września
2005. http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-6479-
14271-en,00.html

Indonezja i Filipiny otwierały listę pożyczkobiorców EBI w Azji, z 
kwotami odpowiednio 353 mln Ä (9,8% finansowania dla ALA) i 293 mln 
Ä (8,2%) - patrz Aneks, tabela 6.

W Argentynie i Brazylii były to Agua Argentina, Agua Misiones i 
Agua Corbobesas, wszystkie będące spółkami joint venture z Grupą 
French Suez.

 Build, Operate and Transfer (BOT) oznacza, że firma buduje i 
zarządza usługami wodnymi, zbierając opłaty, a po upływie 
określonego czasu oddaje projekt państwu.

Rozporządzenie ze stycznia 2005 rozszerzające zakres ryzyka 
politycznego o "naruszenie kontraktu z odmową prawa do 
sprawiedliwości".

Patrz przypis 6.

List z EBI do Petra Hlobila z CEE Bankwatch Network, datowany 
na 30 czerwca 2004.

European Commission •Linking Directive to the European
Emission Trading Scheme, 2004.

Syn najbogatszego magnata Indonezji, powszechnie uznawanego 
za najbliższego Soeharto biznesmena, Liem Sioe Liong, znanego też 
jako Soedono Salim.

Prywatyzacja usług wodnych w Dżakarcie podzielona jest na 
sektor wschodni i zachodni. Thames i lokalny partner tej firmy (Pt. 
Kekar Airindo, właściciel Sigit Harjojudanto) zarządzały częścią 
wschodnią, tworząc "PT. Thames PAM Jaya (TPJ)", gdzie Thamest Water 
Company miało 40% udziałów w TPJ. Lyonnais de Eaux i lokalny 
partner (PT. Garuda Cipta Semesta, właściciel Anthony Salim) 
zarządzają częścią zachodną, tworząc "PT. Pam Lyonnaise Jaya 
(Palyja), z 80-procentowym udziałem Lyonnaise. 
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136. 

137. 

138. 
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140. 

141. 

Thames osiągnęła 69% w porównaniu do zamierzonych 88% wody 
objętej rachunkami, osiągnęła 15% mniej niż woda produkowana przez 
PAM Jaya, obniżyła straty wody z 58% do 48% ale nie osiągnęła swojego 
celu 35%, poziom przyłączenia do sieci wzrósł do 54% w 1997, 7% 
poniżej pierwotnego celu, a stopień objęcia usługą wzrósł do 62% - 
nadal poniżej celu 70%.

W strefie zachodniej Manili, gdzie operator utrzymał tymczasowe 
opłaty po dozwolonym okresie. 

Analizę Corporate Rehabilitation zawiera opracowanie Insolvency 
Systems in Asia: An Efficiency Perspective by Danilo L. Concepcion, 
Corporate Rehabilitation: the Philippine Experience, 1999.

 Listę fundatorów zawiera: Update on the Lao PDR:
Nam Theun 2 (NT2) Hydroelectric Project, June 22, 2005, p.8 at:
http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDS
P/IB/2005/06/29/000160016_20050629124146/Rendered/PDF/
32790a.pdf

International Rivers Network and Environmental
Defense, listopad 2004, www.irn.org.

 IAG, Fifth report of the International Advisory Group to the
World Bank, luty 2005, str.12.

David J.H. Blake, A Review of the Nam Theun 2
Environmental Assessment and Management Plan (EAMP) as it
pertains to Xe Bang Fai fisheries, styczeń 2005, publikacja 
International Rivers Network, str.1.

The People and Their River: A Survey of River-Based Livelihoods
in the Xe Bang Fai River Basin in Central Lao PDR, by Bruce
Shoemaker, Ian G. Baird, and Ms Monsiri Baird, listopad 2001.

 Komunikat prasowy EBI, USD 55 milionów dla elektrowni wodnej 
w Laosie, 26 kwietnia 2005.

 The World Bank, Lao PDR Country Economic Memorandum:
Realizing the Development Potential of Lao PDR, grudzień 2004, str.72.

Agriculture and Livestock Development Plan for
the Nam Theun 2 Hydropower Project: An Independent Analysis,
styczeń 2005, International Rivers Network.

Robert Vernstorm, Nam Theun 2 Hydro Power Project
Regional Economic Least-Cost Analysis. Raport końcowy z marca 2005 
dostępny na stronie: www.palangthai.org/docs/NT2EconMalfeas.xls

NGO Forum on ADB Briefing, Nam Theun 2: Perspectives on
Local Consultations, listopad 2004.

Nam Theun 2 Social Development Plan, November 2004, Vol
1, Ch. 4, str. 26.

 Les Amis de la Terre, Campagna per la Riforma della Banca
Mondiale, Bank Information Center, and Environmental Defense,
‘NGO Visit to Nam Theun 2 Hydroelectric Project in Laos,’
grudzień 2003.

 List z EBI do Petra Hlobila z CEE Bankwatch Network, datowany 
na 30 czerwca 2004.

An Analysis of Nam Theun 2 Compliance with World
Commission on Dams Strategic Priorities, by Aviva Imhof and
Shannon Lawrence, luty 2005, dostępny na stronie: www.irn.org
130. W szczególności, Celu 1: Wykorzenić skrajną nędzę i głód i Celu 7: 
Zapewnić rozwój zrównoważony pod względem środowiskowym.

Wszystkie informacje i kontrakty dotyczące finansowanych 
projektów, w tym dot. pożyczek globalnych oraz raportów uzgodnień, 
monitoringu i ewaluacji opracowywane w trakcie całego cyklu życia 
projektu.

Dla krajów ACP/OCT: z Funduszu Inwestycyjnego ustanowionego 
przez Porozumienie z Cotonou. Dla krajów środziemnomorskich: z 
budżetu UE.

ibidem.

Może również przybrać formę Pomocy Technicznej. 

 ibidem.

Na działania w sektorze środowiska.

Facility for Euro -Mediterranean Investment and Partnership.

EBI wspiera również inwestycje w 20 Zamorskich Krajach i 
Terytoriach (OCT), głównie na Karaibach oraz w rejonie Pacyfiku, które 
mają konstytucyjne powiązania z niektórymi krajami członkowskimi 
UE.

Nie wliczając kategorii EBI "pożyczki globalne", która uzupełnia 
poniższe kategorie do 100%.

Nie wliczając kategorii EBI "pożyczki globalne", która uzupełnia 
poniższe kategorie do 100%.

Nie wliczając kategorii EBI "pożyczki globalne", która uzupełnia 
poniższe kategorie do 100%.
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