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Az EBB-csoport 2009. évi éves jelentése három kötetből áll:
•	  Az EBB-csoport elmúlt évi tevékenységét és jövőre vonatkozó ter-

veit bemutató Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi 
felelősségvállalásról;

•	  Az EBB-csoport (IFRS és EU GAAP beszámolókészítési szabványok sze-
rinti), az EBB, a (cotonoui) beruházási keret, a FEMIP letéti alap, az EU–
Afrika infrastruktúrafejlesztési letéti alap, a szomszédsági beruházási 
keret és letéti alap, valamint az EBA pénzügyi kimutatásait tartalmazó 
Pénzügyi jelentés, a kiegészítő mellékletekkel együtt;

•	  Az EBB által 2009-ben finanszírozott beruházásokat és végrehajtott ki-
bocsátási ügyleteket, valamint az EBA projektjeit listaszerűen bemutató 
Statisztikai jelentés, a tárgyév és az elmúlt öt év adatait tartalmazó ösz-
szefoglaló táblázatokkal együtt. 

Az éves jelentés a bank weboldalán, a www.eib.org/report címen is 
hozzáférhető.

Éves Jelentés 2009
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EBB-csoport: főbb adatok

Az EBA 2009. évi tevékenysége számokban

Szerződött állomány 3 031
Kockázatitőke-ügyletek (39 alap)  733
Garanciavállalás (22 ügylet) 2 298

2009. december 31-i állapot:

Aktuális követelésállomány 17 697
Kockázatitőke-eszközök az EBA kezelésében (307 alap) 4 103
Garanciapozíciók (168 ügylet) 13 594

Szerződött ügyletek összállománya
Kockázatitőke-ügyletek (307 alap) 5 136
Garanciavállalás (168 ügylet) 13 987

Saját tőke 1 015
Mérlegfőösszeg 1 157
Tárgyévi nettó eredmény -7
Jegyzett tőke 2 940

ebből lehívott 588

2009. december 31-i állapot:

Kötelezettségek és követelések összállománya
Folyósított hitelek 324 150
Folyósításra jóváhagyott hitelek  81 843
Finanszírozás költségvetési forrásokból 1 416
Forrásállomány 305 758

Saját tőke 37 954
Mérlegfőösszeg 361 871
Tárgyévi nettó eredmény 1 877
Jegyzett tőke 232 393

ebből lehívott 11 620

Az EBB 2009. évi tevékenysége számokban (millió euró)

Jóváhagyott hitelek 103 898
az Európai Unió országaiban 93 615
a partnerországokban 10 283

Szerződött hitelek 79 102
az Európai Unió országaiban 70 505
a partnerországokban 8 597

Folyósított hitelek 54 022
az Európai Unió országaiban 48 898
a partnerországokban 5 123

Forrásbevonás (átváltás előtt) 79 386
törzsdevizákban (EUR, GBP, USD) 70 205
egyéb devizákban 9 182

A gazdasági válságra adott vá-
laszként a bank 2009-ben jelen-
tősen növelte a hitelszerződések 
és folyósítások számát és értékét, 
és több, mint 500 új nagyberuhá-
zás és 50 000 kis- és középvállal-
kozás támogatásáról döntött

730 millió eurót meghaladó 
befektetés 39 új kockázatitőke-
alapban és összesen több, mint 
4,1 milliárd euró értéktű köte-
lezettségvállalás 300-nál több 
alapban, a foglalkoztatás és a 
kisvállalkozások beruházásainak 
ösztönzésére
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Elnöki összefoglaló
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ződés jóváhagyása mellett 54 milliárd eurónyi kölcsön 
folyósításával segítette a reálgazdaságot – a pénz álla-
mi beruházókat, egész iparágakat és végeredményben 
rengeteg európai polgárt segített a pénzügyi és gazda-
sági válság kihívásainak leküzdésében. 

Végül a bank szerepvállalása számos olyan beruházás 
megvalósulásában is elengedhetetlennek bizonyult, 
amelyek a nehéz gazdasági körülmények között nem 
jöttek volna létre, például az infrastruktúrafejlesztés és 
az innovációs támogatások terén. 

Három prioritás
Az Európai Tanács arra kérte az EBB-t, hogy három terü-
leten fokozza tevékenységét: a kis- és középvállalkozá-
sok (kkv-k) támogatása, a konvergenciarégiók felzárkóz-
tatása, és az éghajlatváltozás elleni küzdelem. 

A kkv-k támogatása
A gazdaság gerincét adó és jelentős munkahelyterem-
tő-képességgel bíró gazdasági szektor, az európai kis- és 
középvállalkozások támogatására a bank 2009-ben ösz-
szesen 12,7 milliárd euró értékű hitelkeretet biztosított, 
melyből a közvetítőként fellépő helyi pénzintézetek 
nyújthattak kölcsönt. Bankunk külön erőfeszítéseket tett 
annak érdekében, hogy a 2008-ban és 2009-ben jóváha-

Rekord hitelezés, nehéz időkben
2009 viharos év volt – büszke vagyok munkatársaimra, 
akik a kihívásnak megfelelve többet, jobban és gyorsab-
ban teljesítettek. Az elmúlt évben az EBB korábban soha 
nem tapasztalt mértékben, összesen 79 milliárd euróval 
támogatta az európai gazdaságot. Ezzel gyakorlatilag 
túl is teljesítettük a bank részvényesei, az Európai Unió 
tagországai által kitűzött célokat. 

Teljesítményünk
A válság súlyos következményeinek korai felismerése 
és a gyors válasz megtalálása az egész Európai Unió-
ban rendkívüli kihívásként jelentkezett, mindeközben a 
bankra központi szerep hárult a piaci hitelszűke kezelé-
sében. Ezzel együtt a bank, ahogy a múltban is, a jövő-
ben is kizárólag gazdaságilag életképes beruházásokat 
és programokat finanszíroz, a támogatott projekteknek 
minden esetben hozzá kell járniuk az Európai Unió cél-
kitűzéseihez, és teljesíteniük kell a bank technikai és 
pénzügyi előírásait, szociális és környezetvédelmi nor-
máit. A bank ezért óriási erőfeszítéseket tett annak érde-
kében, hogy a finanszírozási javaslatok előkészítését, bí-
rálatát és adott esetben módosítását felgyorsítsa, hogy 
a bank vezetése és az Igazgatótanács időben jóvá tudja 
hagyni a nagyszámú finanszírozásra javasolt beruházást. 
2009-ben az EBB 79 milliárd eurónyi finanszírozási szer-

„Túlteljesítettük a bank részvényesei,  
az Európai Unió tagországai által  
kitűzött célokat”
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gyott 21 milliárd eurónyi kkv-s finanszírozás több, mint 
75%-a 2009 év végéig a partnerbankoknál rendelkezés-
re álljon. Ezzel több, mint 50 000 kkv előtt nyílt meg a 
lehetőség, hogy összesen mintegy 15 milliárd eurónyi 
EBB-forrást hívjon le 2009-ben. A beszűkült hitelpiaci 
kínálat időszakában ez olyan mértékű pénzügyi támo-
gatást jelentett, amely a nagy kereslet ellenére a piacon 
máshol, más formában nem volt elérhető.

Konvergenciacélok
A gazdaságilag elmaradottabb európai régiókban 
(konvergenciarégiókban) kihelyezett hitelek értéke 
2009-ben 29 milliárd euró volt, amely az EBB teljes uni-
ós hitelállományának 41%-át jelentette. A régi (EU-15) 
és az új (EU-12) tagországok hasonló arányban része-
sültek az összegből, ez utóbbiak összesen 12,8 milliárd 
eurón osztoztak. Ugyancsak fontos szerepet játszott a 
konvergenciarégiókban az EBB technikai segítségnyúj-
tásra irányuló szolgáltatása, mellyel infrastruktúrafej-
lesztési, energetikai és környezetvédelmi beruházások 
finanszírozásra történő előkészítését segítette.

Az éghajlatváltozás kezelése
A klímaváltozás elleni küzdelem jegyében a bank 2009-
ben csaknem 17 milliárd euróval támogatott üvegház-
hatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését célzó 
beruházásokat, elsősorban a megújuló energiaforráso-
kat (4,2 milliárd) és az energiahatékonyságot (1,5 mil-
liárd) előtérbe helyező projekteket, a tisztább közle-
kedést célzó kutatási-fejlesztési kezdeményezéseket 
(4,7 milliárd), városi közlekedési beruházásokat (5,5 mil-
liárd), valamint egyéb klímavédelmi beruházásokat az 
EU-n kívül.

Feladatunk a világban
Az Európai Unión kívül megvalósult 9 milliárd euró ér-
tékű finanszírozással az EBB az egyik legjelentősebb 
pénzügyi támogató az EU partnerországaiban, mely-
hez a keretet a Tanács és az Európai Parlament döntése 
alapján meghatározott ún. „külső finanszírozási megbí-
zás” adja. Bankunk aktívan élt azokkal a lehetőségek-
kel, amelyeket a többi multilaterális fejlesztési bankkal 
közös cselekvési tervek kínáltak: az együttes fellépés-
ből adódó szinergia nemcsak a világ egyes részein kí-
nált finanszírozási programok terén, de olyan globá-

lis kihívások kezelésében is megnyilvánult, mint az 
éghajlatváltozás.

Előretekintve
A válságból való teljes kilábalás és a versenyképesebb 
európai gazdaság irányába történő gyors elmozdulás 
kereteit az Európai Unióban és a tagországokban az „Eu-
rópa 2020” néven ismert új kezdeményezés fekteti le. Az 
Európai gazdaság szerkezeti gyengeségeire és – a válság-
gal még inkább előtérbe kerülő – makrogazdasági kihívá-
sokra közösen kell választ találni. Az EBB tevékenységét 
ezért a jövőben az EU-2020 stratégia három javasolt pri-
oritása mentén határozza meg: intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés. Innovatív pénzügyi megoldásokat 
kínálunk, a Bizottsággal együtt pedig megvalósítjuk azo-
kat a javaslatokat, melyek az uniós költségvetési források 
és az EBB-csoporttól igénybe vehető finanszírozás jobb 
együttes alkalmazására irányulnak.

Pénzügyi szaktudásán és tapasztalatán túl az EBB nagymér-
tékben támaszkodik üzleti elemzői és ágazati közgazdá-
szai, mérnökei, környezetvédelmi és társadalmi szakértői, 
várostervezői és klímavédelmi szakemberei szakértelmére. 
Az elmúlt öt évben alkalmazott munkaerő jelentős részét 
ezek a szakértők adják, akik fontos szerepet vállalnak az 
új hitelezési politikák kidolgozásában, technikai segítség-
nyújtással támogatják a beruházók munkáját és ellenőrzik 
az összetett beruházások megvalósítását.

Az előttünk álló évek sem lesznek könnyebbek, de bí-
zom benne, hogy szervezetünk és munkatársaink révén 
elébe tudunk menni a kihívásoknak. Az EBB alapítása 
óta az Európai Unió fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek 
szenteli erőfeszítéseit – Európa határain belül és kívül 
egyaránt. A jövőben is ezt kínáljuk, amikor hiteleinket és 
technikai segítségnyújtási szolgáltatásainkat az Európai 
Unió polgárainak szolgálatába állítjuk.

Philippe Maystadt



Stratégia

Az Igazgatótanács 2010. 
február 2-i ülésén
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A meredek visszaesés csillapodására utaló jelek ellenére 
a gazdasági kilátások továbbra is meglehetősen bizony-
talanok és törékenyek, így várhatóan időbe telik, míg az 
európai gazdaság újra erőre kap. Ebben a nehéz gazda-
sági környezetben a bank továbbra is arra összpontosítja 
erejét, hogy többet, jobban és gyorsabban tegyen meg 
minden tőle telhetőt, amivel Európát a válságból való 
kilábalásban segítheti: a 2010-re kitűzött minimális cél, 
hogy a bank fenntartsa a 2009-ben elért kiemelkedően 
magas hitelezési volument (79 milliárd eurós szerződött 
hitelállomány).

A bank a következő években kölcsöneit a válsággal legin-
kább érintett területekre összpontosítja: a kis- és középvál-
lalkozások és a konvergenciarégiók támogatása, valamint 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Az európai gazdaság-
élénkítési terv keretében nyújtott kiegészítő finanszíro-
zás oroszlánrésze ugyancsak e kiemelt területekre kerül.

Az EBB üzleti terve („ügyviteli terv”) a bank hitelezé-
si tevékenységének prioritásait meghatározó hároméves  
(2010–2012) gördülő terv. Milyen célokat tűz ki 2010-re a 
bank üzleti terve?

Az EBB válasza a pénzügyi  
és gazdasági válságra

Az EBB a gazdasági válságra adott válasz-
ként 50 milliárd euróval növelte hitelkihelye-
zéseit az EU tagországaiban 2008 és 2010 
között. Ez a többletfinanszírozás a válság 
előtti időszakot jellemző évi 45-50 milliárd 
eurós hitelállományon felül értendő. Bár a 
gazdasági válság az EBB hitelpolitikai cél-
jai tekintetében nem hozott változást, te-
vékenységének mindenképpen nagyobb 
lendületet kölcsönzött.

A bank hiteleit a jövőben is azokra a te-
rületekre összpontosítja, ahol a válság a 
legmélyebben sújtotta Európát

2009-ben a kis- és középvállalkozásoknak kínált fi-
nanszírozás szintje meg is haladta az uniós gazdaság-
élénkítési tervben megfogalmazott eredeti célokat, 
mely alapján a bank a korábbi évi 5 milliárd eurós kkv-
finanszírozást évi 7,5 milliárd euróra kellett, hogy emelje 
a 2008 és 2011 közötti időszakban. A kkv-hitelek összér-
téke 2008-ban végül 8 milliárd euró volt, a 2009-ben alá-
írt hitelszerződések pedig értékben elérték a 12,7 milliárd 
eurót. A két évet átfogó összesen 20,8 milliárd eurós szer-
ződött kkv-hitelállománnyal tehát a bank jó úton halad, 
hogy teljesítse az ECOFIN-tanács 2008. évi nizzai csúcs-
értekezletén a 2008–2011 közötti időszakra elfogadott 
30 milliárd eurós célkitűzést. Az EBB ennek érdekében 
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kkv-hitelként ismert termékét egyszerűbbé, átláthatób-
bá és a közvetítőként fellépő partnerbankjain keresztül 
még hozzáférhetőbbé tette. 2009-ben az EBB hozzálátott 
új kkv-stratégiájának végrehajtásához, újabb lendületet 
adva a hitelkihelyezés további növekedésének. A közve-
títőként fellépő pénzintézetekkel összefogva a bank szá-
mos új partnert vont be az együttműködésbe (míg 2008-
ban a 27 tagállamból mindössze 16-ban, 2009-ben már 
24 tagországban volt aláírt közvetítői szerződése), tovább 
szélesítve a finanszírozásban részesülő kkv-k körét. A kis- 
és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás 2010-ben 
újabb termékekkel bővül, melyeket az EBB – vagy a bank 
leányvállalataként működő Európai Beruházási Alap (EBA) 
– a kkv-k sajátos igényeire válaszul dolgoz majd ki.

A konvergenciacélú hitelezés fokozása a gazdaság-
élénkítési erőfeszítések részeként logikus lépés, hiszen 
a válság leginkább Európa elmaradottabb térségeit súj-
totta. Az EBB ezért 2009-ben 29 milliárd euróra növelte 
a konvergenciatérségekben kihelyezett hiteleit, mely 
az EU-ban megvalósuló kölcsönök 41%-át jelentette. A 
válság a közép- és kelet-európai országokat különösen 
súlyosan érintette. A helyzet tarthatatlanságát felismer-
ve az EBB – a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetkö-
zi Pénzügyi Társasággal (IFC) és az Európai Újjáépítési 
és Fejlesztési Bankkal (EBRD) szoros együttműködésben 
– részt vesz abban a kezdeményezésben, amely 2009–
2010 során összesen több, mint 24 milliárd eurót bocsát 
a közép- és kelet-európai bankszektor rendelkezésére. 

A kis- és középvállalkozások mindebből a közvetítőként 
fellépő helyi bankokon keresztül részesülhetnek: 2009 
végén az EBB egyedül több, mint 10 milliárd eurót bo-
csátott új kölcsönök formájában a térségben működő 
kkv-k és helyi önkormányzati beruházások rendelkezé-
sére. Ez azt jelenti, hogy az EBB csaknem egy év alatt tel-
jesítette két évre szóló vállalását, mely alapján összesen 
11 milliárd eurót tervez kihelyezni ilyen célokra. 

Az európai gazdaságélénkítő program banki támogatása 
egyúttal az éghajlatváltozás elleni küzdelemre is ösz-
tönzőleg hat. Az EBB elkötelezetten támogatja az EU út-
törő szerepvállalását a klímaváltozás elleni globális küz-
delemben. 2009-ben a bank összesen 17 milliárd euróval 
támogatott szén-dioxid-kibocsátást csökkentő beruhá-
zásokat: megújuló energiaforrásokat vagy energiahaté-
konyságot előtérbe helyező projekteket, a tisztább köz-
lekedést célzó kutatási-fejlesztési kezdeményezéseket 
és városi közlekedési beruházásokat. 2010-re a bank ha-
sonló volumenű hitelezést tűzött ki célul. Rendkívül fon-
tos, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében fo-
ganatosított uniós intézkedések a fejlődő világban is az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó növekedési kez-
deményezésekkel párosuljanak. A bank ezért pénzügyi 
keret a fenntartható és biztonságos energiaellátásért (ESF) 
címen 3 milliárd eurót különített el ilyen beruházások fi-
nanszírozására a fejlődő világ országaiban. Az EBB ezen-
felül a globális szén-dioxid-piacok pénzügyi támogatását 
is fokozta. 



Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról 9 EBB-csoport

2009-ben a bank összesen 17 milliárd 
euróval támogatott szén-dioxid-kibo-
csátást csökkentő beruházásokat



Az EBB-csoport tevékenysége  
2009-ben
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Munkahelyteremtés kedvezményes 
kkv-hitelekkel

2009-ben az EBB az előző évhez képest 55%-al többet, 
összesen 12,7 milliárd eurót különített el hitelkeretekre, 
melyből a közvetítő bankok nyújthatnak kölcsönt a helyi 
kisvállalkozásoknak. A bank ezáltal közvetve több, mint 
50,000 kkv-t ért el az Európai Unióban, összesen 24 tagor-
szágban működő partnerbankokon keresztül. Az EBB erő-
feszítései, hogy a legkisebb vállalkozásokat is elérje, végső 
soron megsokszorozzák a rendelkezésre álló forrás össze-
gét: a bank a szerződésben megköveteli a közvetítő pénz-
intézetektől, hogy az EBB-től kapott minden egyes eurót 
saját forrásból legalább még egy euróval toldják meg. 

A megnövelt kkv-támogatás kiváltképp azokban az új 
tagországokban volt fontos, ahol a kisvállalkozáso-
kat különösen súlyosan érintette a válság. Az ezekben 
az országokban az év során aláírt hitelkeretek 2,1 milli-

árd eurós összértéke csaknem kétszerese a 2008. évi tel-
jesítménynek. Az EBB mindemellett az EBRD-vel és a Vi-
lágbank-csoporttal szorosan együttműködve, közös 
cselekvési terv keretében ösztönözte a nemzetközi pénz-
intézeteket nagyobb szerepvállalásra a közép-, kelet- és 
délkelet-európai kkv-k támogatásában. A helyi partner-
bankokkal is szoros együttműködést igénylő kezdemé-
nyezés végül 2009. februárban bontott zászlót, és az év 
végéig az EBB összesen 10,5 milliárd eurót különített el a 
régióban működő pénzügyi közvetítők számára.

Az EBB 2008–2009-ben összesen 20,8 milliárd eurónyi kölcsön 
kihelyezésére szerződött a közvetítőként fellépő helyi pénz-
intézetekkel, és ezzel jó úton halad az uniós állam- és kor-
mányfők által 2008 decemberében elfogadott európai gazda-
ságélénkítési tervben kitűzött cél teljesítésében, miszerint a 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára 2008 és 2011 kö-
zött mintegy 30 milliárd eurónyi forrást kell biztosítania.

A kis- és középvállalkozásokat  
sújtó likviditáshiányra válaszul a 
bank több ponton módosította kkv-s 
termékválasztékát
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A kis- és középvállalkozásokat sújtó likviditáshiányra 
válaszul a bank 2009-ben több ponton módosította a 
kkv-kat célzó termékválasztékát: a forgótőke iránti felfo-
kozott keresletre például azonnali intézkedésekkel vála-
szolt, a kkv-hitelek földrajzi elérhetőségét pedig a tagje-

Az EBB kkv-hitelei (2007–2009): közvetítő 
pénzintézetekkel aláírt hitelkeret-szerződések (millió EUR)
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lölt és lehetséges tagjelölt országokkal, valamint a keleti 
partnerországokkal bővítette.

A bank mellett az EBB-csoport másik tagja az Európai 
Beruházási Alap, mely kis- és középvállalkozások koc-
kázati finanszírozására szakosodott pénzintézetként mű-
ködik. Az alap többségi tulajdonosa maga az EBB, a töb-
bi részvényes az Európai Bizottság, valamint állami és 
magántulajdonú pénzintézetek csoportja. Az EBA kis- és 
középvállalkozásokba befektető kockázati és növekedési 
alapokat finanszíroz, illetve pénzintézetek kkv-s hitelállo-
mányaira vállal garanciát. Az EBB-hez hasonlóan az EBA 
kisvállalkozás-támogatási forrásai pénzügyi közvetítőkön, 
az alap ügyfeleiként működő növekedési és mezzanine-
alapokon, bankokon, garanciaintézményeken és kölcsö-
nösgarancia-alapokon keresztül érhetők el.

2009-ben az EBA több, mint 730 millió eurót fektetett 
be összesen 39 növekedési alapon keresztül Európában. 
Alapítása óta összesen 4,1 milliárd euróra vállalt köte-
lezettséget több, mint 300 alapban – ezáltal az európai 
magántőkepiac egyik legjelentősebb szereplőjévé vált. 
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2009-ben az EBB megbízta az EBA-t, hogy a bank szám-
lájára 1 milliárd eurót fektessen be egy új pénzügyi esz-
közön, az ún. mezzanine növekedési kereten keresztül. A 
mezzanine-finanszírozás az adósság- és a tőkealapú fi-
nanszírozás sajátos keveréke (gyakran nem elsőbbségi 
kölcsön vagy tőkeköveteléssé alakítható hitel), mely leg-
inkább a fejlődő és nagy növekedés előtt álló kisvállal-
kozások számára lehet előnyös. A mezzanine növekedé-
si keretből a következő három évben elsősorban olyan 
befektetési alapok kaphatnak forrást, amelyek – hiány-
pótló finanszírozást nyújtva – Európa-szerte feltörekvő 
innovatív vállalkozásokba fektetnek.

2009-ben több mikrofinanszírozással kapcsolatos kez-
deményezés látott napvilágot. Az EBA kezelésében 
működő új 20 millió eurós banki mikrofinanszírozási 
kockázatitőke-keret például a hagyományos bankszek-
tor látókörén kívül eső mikrofinanszírozási pénzintéze-
tek számára nyújt forrást. Egy másik kezdeményezés, 
az EBB-s és európai bizottsági forrásokból gazdálkodó 
PROGRESS mikrofinanszírozási kezdeményezés (PMF) a 
„szociális gazdaság” támogatására összpontosít. A vára-
kozások szerint az egyre szélesebb körben rendelkezés-
re álló mikrofinanszírozási források új mikrovállalkozások 
és más önfoglalkoztatási formák létrejöttét ösztönözhe-
tik, és nagymértékben növelhetik az esélyegyenlőséget 
a foglalkoztatásban.

Bár az EBA elsősorban kockázatitőke-eszközök ré-
vén igyekszik a kisvállalkozások széles körét kkv-
finanszírozási forráshoz juttatni, legalább ennyire 
fontos a kis- és középvállalkozások adósságalapú fi-
nanszírozásának ösztönzése garanciatermékeken és 
értékpapírosítási ügyleteken keresztül. 2009-ben az EBA 
összesen 2,3 milliárd euró értében vállalt garanciát, az 
alapítása óta vállalt teljes garanciaállomány értéke így 
2009 végén elérte a 13,6 milliárd eurót.
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Kisvállalkozások támogatása: „a partnerségből következik”

Bár a műszaki cikkei és szolgáltatásai iránti helyi kereslet 15%-kal esett vissza, az Équipements et Techniques 
Industrielles (ETI) nemhogy elbocsát, új munkaerőt toboroz. A 80 alkalmazottal működő Le Havre-i székhelyű vállalko-
zás a beszűkült hitelpiaci lehetőségekre rácáfolva külföldön terjeszkedik, melyhez a Société Générale pénzintézet helyi 
kirendeltségén lehívható EBB-forrást használhatja.

Az ETI ügyfélköre nagyrészt a szomszédos Normandiai Régióban működő iparvállalatokból áll, amelyeket szintén ér-
zékenyen érint a gazdasági válság. A vállalkozások helyi beszállítóin nagy a nyomás, az ETI azonban nemzetközi ügy-
felekkel is rendelkezik: 15 országból importál gépeket, és ugyanennyi országba szállítja termékeit és szolgáltatásait. 

Az ETI Le Havre-i központjában, valamint dieppe-i és Le Petit-Quevilly-i kirendeltségein összesen mintegy 15 000 árucikk 
van készleten, a legértékesebbek több millió eurós értéket képviselnek. A speciális gépek készleten tartása azonban csak 
közbenső állapot a vállalkozás különleges szolgáltatásában: a cég az ügyfél igényeinek felmérése után a piacról kivá-
lasztja a megfelelő eszközöket, tanácsadást nyújt, összeállítja a szükséges szerszámkészleteket, azokat átcsomagolja és 
kiszállítja, majd az eszközök használatát az ügyfél telephelyén betanítja.

„Az ETI üzleti stratégiája, hogy a helyi kereslet visszaesését külföldi terjeszkedéssel ellensúlyozza, három pilléren nyug-
szik” – magyarázza Yvon Kervella, az ETI Export Főosztályának projektvezetője. „Először is, egy igen széles ügyfélkörnek 
közvetlenül is exportálunk ipari berendezéseket. A nagyobb projektek helyszínén igény szerint kitelepített műhelyeket és 
üzemi laboratóriumokat állítunk fel. Harmadsorban pedig az ETI speciális szakképzést is biztosít.” 

Az ETI termékeinek és szolgáltatásainak legfontosabb exportpiaca Algéria, különösen ami a szakképzést illeti. A vállal-
kozás irodát tart fenn Algiers-ban, és nemrég zárult egy, az Algériai Szakképzési Minisztériummal közösen bonyolított 
projekt, melyben összesen 44 iskola vett részt. 

„Miután a pályázatot elnyertük, azonnal hozzáfogtunk az alapeszközök, ebben az esetben vízvezeték-szerelési szerszá-
mok és szerelvények kiválasztásához, majd ezekből összeállítottuk a megfelelő szerszámkészleteket” – meséli Kervella. 
„Ezután az eszközöket elszállítottuk Algiers-ba, majd elvámoltatásuk után az iskolákba, amit a minőség és mennyiség 
ellenőrzése, a beüzemelés és a próbaüzem követett, majd egy hetes képzést tartottunk a tanároknak, akik a szakkép-
zett vízvezeték-szerelők és mesterek következő generációját oktathatják.”

Egy ilyen projektnél, ahol az indulásától a projekt végéig akár két év is eltelhet, a fizetés általában záráskor esedékes. 
Ezért, valamint hogy a nemzetközi terjeszkedést finanszírozni tudja, az ETI-nek pótlólagos működő tőkére volt szüksé-
ge, melyet 375 000 euró értékben a Société Générale bocsátott rendelkezésére EBB-forrásból. Mivel a vállalkozás köz-
vetve az EBB-től jutott forráshoz, a kölcsön feltételei kedvezőbbek voltak, mint a máshol felvehető hiteleké. „Bízunk 
az ETI-ben és fontosnak tartjuk, hogy jó ügyfeleinknek tovább tudjunk hitelezni ezekben a nehéz időkben is. Ebben 
segíthet az EBB” – meséli Yannis Faucillon a Société Générale Le Havre-i fiókjától. „Erre mondjuk, hogy a partnerségből 
következik.”



Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról 15 EBB-csoport

Az ETI a beszűkült hitelpiaci lehetősé-
gekre rácáfolva, az EBB segítségével kül-
földön terjeszkedik
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Konvergenciahitelek Európa 
fellendítésére

Az Európai Unió országaiban lehívható EBB-hitelek 
41%-a a konvergenciarégiókba került. Ebből hasonló 
arányban részesültek a régi (EU-12) és az új (EU-12) tag-
országok: míg az előbbiek összesen 16,2 milliárd eurón, 
az újonnan csatlakozott államok 12,8 milliárd eurón osz-
tozhattak. Az egy lakosra vetített hitelösszeget nézve 
azonban egyértelműen az új tagországok jutottak na-
gyobb szerephez. Az érintett országokban megvalósuló 
teljes banki finanszírozást nézve pedig (ezen országok 

nagy része valamelyik konvergenciarégióba tartozik) 
60%-os növekedésről beszélhetünk a megelőző évhez 
képest.

Az EBB a strukturális alapokból támogatott beruházások 
társfinanszírozásában is nagyobb szerepet vállalt, segít-
ve a tagországokat az uniós támogatások igénybevétel-
éhez előírt saját forrást előteremtésében. Ezek az úgy-
nevezett strukturális hitelek, melyek az EU strukturális 

Beruházások támogatása az Európai Unió konvergenciarégióiban 
– ez volt az egyik legfontosabb cél, melyet az ECOFIN-tanács az 
EBB válságra adandó válaszával kapcsolatban megfogalmazott. A 
konvergenciatérségekben kihelyezett hitelek összértéke 2009-ben 
elérte a 29 milliárd eurót (36%-os növekedés a 2008-ban megvaló-
sult 21 milliárd euróhoz képest).
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alapjaiból elnyerhető források befogadásának és jobb 
kihasználásának teremtenek rugalmas keretet. A struk-
turális hitelezés keretében a konvergenciarégiókban ki-
helyezett kölcsönök értéke 2009-ben meghaladta a 3,1 
milliárd eurót.

Az EBB ezenkívül kulcsszerepet vállalt az Európai Unió 
balti-tengeri stratégiájának (BSS) alakításában, elindítá-
sában és végrehajtásában, és úttörőként egyengette 
az Európai Tanács felkérésére a Bizottság által kidolgo-
zott új makroregionális stratégia útját. A bank a stratégi-
át nemcsak hiteleivel, de technikai segítségnyújtással is 
támogatja, és megerősítette együttműködését az Északi 
Beruházási Bankkal (NIB) az Északi Dimenzió fórumain. 
A Bizottság hasonló átfogó területi stratégia indítását 
tervezi a Duna-régióban – a kezdeményezést az EBB is 
figyelemmel kíséri majd.

A konvergenciacélok teljesülését az EBB és a Bizott-
ság együtt speciális tanácsadói, pénzügyi tervezési 
szolgáltatásokkal és igényre szabott pénzügyi ter-
mékekkel is segítik, elsősorban az új tagországokban. 
Az Európai Bizottság, az EBB, az EBA és más nemzetkö-
zi pénzintézetek partneri együttműködéséből négy kö-
zös kohéziópolitikai kezdeményezés fakadt, ezek az ún.  
„J betűs” programok:

A JASPERS küldetése, hogy a jogosult tagországoknak 
segítséget nyújtson – a strukturális alapokból lehívható 
támogatások feltételeinek megfelelő – infrastrukturális 
beruházások előkészítésében. A kezdeményezés közleke-
dési hálózatok felújítására, környezetjavító beruházások-
ra, az energiahatékonyságot és megújuló energiaforrások 
alkalmazását előtérbe helyező projektekre összpontosít, 
de a segítségre igényt tarthatnak városi közlekedésfej-
lesztési programok mellett más uniós támogatásra jo-
gosult ágazatok, például egészségügyi, kutatás-fejlesz-
téssel és városrendezéssel összefüggő beruházások is. 
A program keretében folytatott beruházáselőkészítési 
tevékenység nagy lendületet kapott 2009-ben: az év so-
rán 130 megbízást sikerült lezárni, a legtöbbet Lengyel-
országban, Csehországban és Romániában. 2006. év végi 
megalakulása óta a JASPERS összesen 240 megbízást 
teljesített, a folyamatban lévő megbízások száma 2009  

  JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in European Regions  
(európai régiók beruházásait támogató közös program, az EBB, az Európai Bizottság, az EBRD és 
a KfW Bankengruppe részvételével);

  JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas   
(fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés, az EBB, az 
Európai Bizottság és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja részvételével);

  JEREMIE – Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises  
(mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források, az EBA és az Európai  
Bizottság részvételével);

  JASMINE – Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe 
(európai mikrofinanszírozási intézményeket támogató közös program, az EBA és az Európai  
Bizottság részvételével).

Az EBB és a Bizottság a konvergenciatér-
ségek felzárkóztatását közös kohéziópo-
litikai kezdeményezések keretében tá-
mogatják (a „négy J”)
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JESSICA a strukturális alapokból lehívható források újsze-
rű felhasználását teszi lehetővé ún. városfejlesztési alapok 
közbeiktatásával, melyek révén jövedelemteremtő város-
fejlesztési beruházások finanszírozhatók visszatérítendő 
(és ezáltal újra és újra feltöltődő) forrásokból. A tőkejut-
tatás, hitel vagy garancia formájában megjelenő befek-
tetésekből ún. integrált városrendezési tervekbe foglalt 
beruházások részesülhetnek, ahol a projektet a résztvevő 
önkormányzatok, bankok és magánbefektetők partneri 
együttműködése jellemzi. 2009 végéig az EBB csaknem 
50 ország- vagy régióspecifikus JESSICA-tanulmányt ké-
szített (további tanulmányok folyamatban), hogy felmérje 

végére elérte a 430-at. A leginkább érintett területek a 
víz- és szennyvízkezelés (23%), a kikötői, légiforgalmi és 
vasúti beruházások (20%), a szilárdhulladék-kezeléssel és 
energetikával kapcsolatos projektek (19%), az útépítés 
(17%) és a városfejlesztés (10%) voltak.

A JESSICA-kezdeményezés azzal a szándékkal 
jött létre, hogy segítséget nyújtson a strukturális alapokból 
2007 és 2013 között támogatható uniós régiók döntésho-
zóinak abban, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi eszkö-
zöket minél jobban kihasználva, hatékony beruházások-
kal támogathassák a városok fenntartható fejlesztését. A 

Az EBB szárnyakat ad a Berlin-Brandenburg repülőtér 
bővítéséhez

A berlini nemzetközi légi közlekedési csomópont, a Brandenburgi repülő-
tér bővítését az EBB kölcsöne tette lehetővé. A „német egység” jegyében fo-
gant beruházás Kelet-Németország gazdasági fellendítése szempontjá-
ból különösen is fontos. 

A 2009-ben jóváhagyott 1 milliárd eurós EBB-kölcsönt több helyi pénzinté-
zet további 1,4 milliárd euróval toldotta meg – ezzel ez lett az egyik legna-
gyobb infrastruktúrafinanszírozási ügylet Európában. A hitel segítségével a 
kibővített és korszerűsített Brandenburgi repülőtér kiemelt közlekedési cso-
móponttá válhat. Az EBB kölcsönéből finanszírozott kapacitásbővülést kö-
vetően a repülőtér a főváros másik két légikikötője, a Tegel és a Tempelhof 
bezárása után is képes lesz megbirkózni a megnőtt utasforgalommal. Sa-
játos történelme és hidegháborús megosztottsága miatt ugyanis Berlin-
ben sok éven keresztül két városon belüli (Tegel és Tempelhof ), és egy vá-
roshatáron kívüli (Brandenburg) légikikötő működött.

A légi forgalom egyetlen városon kívüli repülőtérre történő koncentrálása 
jelentős környezetvédelmi előnyökkel jár és nagyobb biztonságot kölcsö-
nöz a Berlinben és Brandenburg területén élők számára egyaránt. A bank 
pozitív gazdasági hatásokkal számol Kelet-Németország más területein 
is; e térségeknek – mint uniós konvergenciarégióknak – az EBB kiemelt fi-
gyelmet szentel. A régiók számára azonnali előnyként jelentkezik a térség 
jobb légi megközelíthetősége, valamint a beruházás közvetett és közvet-
len hatása a foglalkoztatásra.
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a fenntartható városfejlesztésben alkalmazható pénzügyi 
tervezési eszközök helyi piacát. A bank ezenfelül 15 szán-
déknyilatkozatot írt alá JESSICA-programok végrehajtásá-
ra többek között Bulgáriával, Ciprussal, Görögországgal 
és Portugáliával, valamint számos régióval. Az EBB és az 
egyes tagállamokban működő ún. irányító hatóságok kö-
zött nyolc megállapodás született holdingalapok felállí-
tásáról összesen 900 millió eurót meghaladó értékben. A 
folyamat ösztönzése érdekében az Európai Bizottság – az 
EBB és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja együttműkö-
désére építve – 2009-ben életre hívta az ún. JESSICA há-
lózati platformot, melynek célja a kezdeményezéssel és a 
városfejlesztésben alkalmazható pénzügyi tervezési esz-
közökkel kapcsolatos ismeretek és megfelelő gyakorlat 
megosztása.

Az EBB közvetlenül is részt vállalt mind a JASPERS-, mind 
a JESSICA-kezdeményezés megvalósításában. A másik 
két kezdeményezés – a kockázatitőke-alapokkal és kkv-
garanciákkal összefüggő JEREMIE és a mikrofinanszírozással 

Konvergenciahitelek az Európai Unióban
A 2009-ben aláírt egyedi hitelek ágazati  
megoszlása

Összesen

Összeg 
(millió EUR)

%

„Európai kommunikációs infrastruktúrák” 8 840 37

Energia 4 365 18

Városfejlesztés 1 682 7

Víz-, szennyvíz- és hulladékkezelés 2 128 9

Egészségügy, oktatás 1 007 4

Ipar 3 836 16

Egyéb szolgáltatások 1 771 7

Összes egyedi hitel 23 630 100

Hitelkeretek a konvergenciarégiókban 5 320

foglalkozó JASMINE – az EBB leányvállalata, az Európai Be-
ruházási Alap égisze alá tartozik.

A JEREMIE küldetése, hogy a régiókban működő kis- 
és középvállalkozásokat új finanszírozási forrásokhoz és 
pénzügyi tervezési termékekhez juttassa. A kezdeménye-
zés új lehetőséget kínál a tagországi és regionális döntés-
hozóknak, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
rendelkezésre álló összegeket támogatás helyett korszerű, 
piaci alapú pénzügyi eszközök formájában használják fel.

A JASMINE kifejezetten a mikrohitelezési piac fej-
lesztését tűzte ki célul, áttételesen ösztönözve a gazda-
sági növekedést és foglalkoztatást. A kezdeményezés 
végrehajtására részben az EBA kapott felkérést: felada-
ta, hogy az EBB forrásaiból pénzügyi támogatást kínál-
jon mikrofinanszírozással, mikrohitelezéssel foglalkozó, 
nem bankként működő intézményeknek, illetve az Eu-
rópai Bizottság forrásaira építve számukra technikai se-
gítséget nyújtson.
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Küzdelem az éghajlatváltozás ellen

Az EBB gazdasági válságra adott válaszának harmadik pillére a klí-
maváltozás elleni küzdelmet segítő beruházások támogatásának 
felgyorsítása. Szemben a 2008. évi 9,8 milliárd euróval, 2009-ben a 
bank összesen mintegy 17 milliárd euróval támogatott szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését célzó beruházásokat: megújuló energia-
forrásokat és energiahatékonyságot előtérbe helyező projekteket, a 
tisztább közlekedést támogató kutatási-fejlesztési kezdeményezése-
ket és fenntartható közlekedési beruházásokat.

Az éghajlatváltozást mérséklő beruházások mellett fon-
tos szerep jut a globális felmelegedés következményei-
hez való alkalmazkodást elősegítő projekteknek. Az EBB 
hiteleit és technikai segítségnyújtási szolgáltatásait ezért 
jelenleg a vízgazdálkodásra és más olyan sebezhető ága-
zatokra összpontosítja, ahol az alkalmazkodás sürgős 
megoldásokat igényel. 2007-ben a bank vállalta, hogy a 
klímaváltozás mérséklését és az alkalmazkodást előmoz-
dító beruházások költségeinek akár 75%-át is meghitelezi 
(a szokásos 50%-kal szemben), és a hiteleknek hosszabb 
futamidőt biztosít. Az adaptációs beruházások (leginkább 
a vízgazdálkodás és infrastruktúrafejlesztés) terén az EBB 
már jelentős tapasztalatokat gyűjtött, a finanszírozásában 
megvalósuló projekteket pedig rendszeresen és követke-
zetesen éghajlatikockázat-elemzésnek veti alá.

A bank szakértelmére különösen is nagy igény mutatko-
zik a fejlődő országokban, különösen a legszegényebb 
államokban, amelyek földrajzi elhelyezkedésük, alacsony 
jövedelemszintjük és időjárás-érzékeny gazdasági ágaza-
taik (mezőgazdaság, erdészet, halászat) nagy aránya mi-
att jobban ki vannak téve a klímaváltozás hatásainak.

Az EBB ágazati hitelezési politikái nagy hangsúlyt 
fektetnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátá-
sának csökkentésére, mindez különösen igaz az ener-
giaszektorra, vízgazdálkodásra, közlekedésfejlesztés-
re, hulladékkezelésre, kutatás-fejlesztési és innovációs 
támogatásra, valamint erdőgazdálkodásra vonatkozó 
banki hitelpolitikákra. A bank a beruházókkal szemben 
támasztott követelményeken és feltételeken keresz-
tül is igyekszik ösztönözni a megújuló energiaforrások  
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EBB-válasz részeként európai tiszta közlekedési program 
(ECTF) néven új kezdeményezés is napvilágot látott. 
A tiszta technológiákkal kapcsolatos kfi-támogatások 
összértéke az évben 4,7 milliárd euró volt, szemben az 
előző évben mért 1,3 milliárd euróval.

Az EBB közlekedési ágazati hitelpolitikája kiemelt szere-
pet szán a klímabarát közlekedési módok támogatásá-
nak, így például a vasúti és városi tömegközlekedés fej-
lesztésének, a szárazföldi „modális váltásnak”, a belvízi 
és tengeri hajózási útvonalaknak. A fenntartható köz-
lekedési beruházások finanszírozása 2009-ben 5,5 milli-
árd eurót tett ki (ez az összeg 2008-ban 5,1 milliárd euró 
volt). A klímaváltozás elleni küzdelem jegyében támo-
gatott egyéb beruházásoknak 0,5 milliárd euró jutott; 
ez az összeg megegyezik az Európán kívül hasonló céllal 
kihelyezett banki hitelek értékével. 

alkalmazását, a hatékonyabb energia- és vízhasználatot, 
a tisztább közlekedési formák elterjedését, a hulladékok 
megújuló üzemanyagként való hasznosítását, a klíma-
barát technológiai újítások fejlesztését és kereskedelmi 
forgalomba hozatalát, valamint a biológiai szénmegkö-
tést erdőtelepítési és újraerdősítési kezdeményezések 
keretében.

A megújuló energiaforrások terén az EBB igen sokfé-
le beruházást támogat. A bank jelentős tapasztalatokat 
és szakértelmet szerzett olyan innovatív technológiák 
és gyártási folyamatok finanszírozásában, mint például 
fotoelektromos rendszerek, partmenti szélerőműparkok, 
koncentrált naperőművek és második generációs 
bioüzemanyagok. A bank kész még nagyobb részt vál-
lalni az új energiaforrások finanszírozásában: jelenleg a 
megújulóenergia-technológiák támogatására irányuló 
új ágazati hitelpolitika kidolgozásán fáradozik. 2009-ben 
összesen 4,2 milliárd euró értékben hitelezett megúju-
ló energiaforrásokra épülő beruházásokat (2008-ban ez 
2,2 milliárd euró volt).

Az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházások fi-
nanszírozásakor a hangsúly az energiatakarékos épület-
rekonstrukciókon, a városi közlekedés átalakításán, ipari 
beruházásokon és energiatermelési projekteken volt. A 
bank különösen helyi önkormányzatok energiahatékony-
sággal és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beru-
házásainak támogatásában mutatott nagyobb aktivitást. 
Az EBB-ről általánosságban mindenképpen elmondható, 
hogy valamennyi általa támogatott beruházás esetében 
módszeresen vizsgálja a hatékonyságfokozás lehetőségét 
és megköveteli az elérhető legjobb technológiák alkalma-
zását. Az energiahatékonysággal összefüggő kölcsönök 
összértéke az évben 1,5 milliárd euró volt, amely csaknem 
kétszerese a 2008-ban ilyen célokra jóváhagyott 730 mil-
lió eurónak.

A környezet szempontjából fontos szerepet játszott még 
olyan kutatást, fejlesztést és innovációt (kfi) igény-
lő projektek finanszírozása, mint például hatékonyabb 
energiafelhasználást és alacsonyabb szén-dioxid-kibo-
csátást eredményező új üzemanyag-technológiák, vagy 
energiahatékony gépjárművek kifejlesztése. Az ilyen be-
ruházások támogatására és a gazdasági válságra adott 
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Az EBB egyes szénalapok kezelésében is aktív szerepet 
vállalt: 2009-ben bontott zászlót az EBB és a KfW máso-
dik közös szénprogramja. A kezdeményezés tulajdon-
képpen a szén-dioxid-kibocsátási egységek kiváltására 
– az Európai Beruházási Bank és a KfW által közösen – 
életre hívott vállalkozás második fázisa. Az új fázis ezút-
tal a legkevésbé fejlett országokban megvalósuló pro-
jektekre összpontosít, a programban a 2012 előtti és 
utáni időszak szénegységei egyaránt felhasználhatók. 

Az éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolások egy-
re inkább központi szerepet kapnak az EBB tevékenysé-
gében. Ez azt jelenti, hogy a bank a finanszírozásában 
megvalósuló beruházások megvalósíthatóságát klíma-
változási szempontok szerint is mérlegeli. Ezek az intéz-
kedések már a napi gyakorlat részét képezik: hőerőműi 
beruházások szénkibocsátási költségeinek befoglalása 
a gazdasági megtérülési számításokba, az utat használó 
gépjárművek szénkibocsátásának beszámítása útháló-
zati beruházások környezetterhelési mutatóiba, a finan-
szírozásra ajánlott projektek energiahatékonysági szem-
pontok szerinti átvilágítása, előkészületi szakaszban lévő 
beruházások vizsgálata a kiotói mechanizmusok alapján 
történő kredittermelési lehetőségek szempontjából. A 
bank technikai segítségnyújtási szolgáltatással segíti a 
beruházókat abban, hogy a lehetőségeket megismerjék 
és felkészülhessenek azok piaci megmérettetésére.

A klímaváltozás elleni küzdelem terén a bank maga is 
igyekszik a legjobb gyakorlat szerint eljárni, fokozatosan 
kialakítani és a működésbe átültetni a klímatudatos gon-
dolkodást lehetővé tévő irányítási struktúrákat, munkaerő-
kapacitást és tudatos hozzáállást. Úttörő kezdeményezés-
ként például következetesen méri az általa finanszírozott 
beruházások üvegházhatást okozó gázkibocsátását, mely 
alapján kiszámítható az EBB összesített szénlábnyoma. 

Az éghajlatváltozás hatékony közös fellépést igénylő 
globális probléma, az EBB ezért nagy hangsúlyt fektet a 
multilaterális és bilaterális pénzintézetekkel való együtt-
működésre. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmaz-
kodás kérdésében például a bank – az Európai Bizottság, 
az AFD, az EBRD és a KfW mellett – részt vett az Egyesült 
Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye aláíróinak 
koppenhágai konferenciáján (UNFCCC) megrendezett  
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rendszer alapjait. A bankok egyúttal vállalták, hogy fi-
nanszírozási és klímaváltozási kérdésekben fokozzák az 
egyeztetést, lehetővé téve, hogy ügyfeleik és partnereik 
a lehető leghatékonyabb módon használják fel az elér-
hető forrásokat. A koppenhágai konferencián végül nem 
született kötelező érvényű megállapodás, az ezt felváltó 
„koppenhágai egyezmény” azonban pótlólagos források 
mozgósítására szólít fel az éghajlatváltozás mérséklése és 
az adaptáció érdekében, különösen a fejlődő országok-
ban. A bankok (köztük az EBB) jelenleg is tárgyalnak arról, 
milyen módon segíthetik a vállalások teljesítését.

külön értekezleten, melyet az alkalmazkodás pénzügyi 
feltételeiről és az európai pénzintézetek feladatairól ren-
deztek. A találkozót követően új munkacsoport alakult 
az adaptációs projektekkel kapcsolatos banki ismeretek, 
gyakorlat és a vonatkozó belső szabályzatok megosztá-
sára, a harmonizációs lehetőségek feltérképezésére.
 
A koppenhágai UNFCCC-csúcs megnyitója előtt a mul-
tilaterális fejlesztési bankok és az IMF vezetői felhívással 
fordultak a konferencia résztvevőihez, hogy fektessék 
le egy átfogó, bátor és igazságos globális klímavédelmi 

A bank a finanszírozásában megvaló-
suló beruházások megvalósíthatóságát 
klímaváltozási szempontok szerint is 
mérlegeli
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A fenntartható környezet  
támogatása

Az Európai Beruházási Bank a fenntartható fejlődésre 
irányuló uniós fejlesztéspolitikai célkitűzéssel össz-
hangban kínál környezetvédelmi célú finanszírozást. A 
bank hozzáállását ügyviteli terve, társadalmi felelősség-

Az EBB tudatában van annak, mennyire kritikus jö-
vőnk szempontjából a környezet fenntarthatósága: 
környezeti célú hitelezését 2009-ben 41%-kal növel-
te, a világ számos országában elérhető környezetvé-
delmi hiteleinek összértéke 2009-ben 25,3 milliárd 
euró volt, szemben az előző évben mért 18 milliárd 
euróval. A fenntartható környezetet támogató köl-
csönök a teljes banki hitelállomány 32%-át adták.

vállalásáról szóló dokumentumai és átdolgozott környe-
zeti és társadalompolitikai nyilatkozata ismerteti. Az új 
nyilatkozat tartalmazza mindazon környezetvédelmi és 
társadalmi követelményeket, amelyeket a bank az általa 
finanszírozott beruházásokkal szemben megkövetel. Az 
EBB ezenkívül kiemelt figyelmet szentel a 21. század két 
legnagyobb környezeti kihívásának: az éghajlatváltozás 
mérséklése és az alkalmazkodás, valamint az ökoszisz-
témák összeomlása és hosszú távon nem fenntartha-
tó kiaknázása elleni fellépés, és a biológiai sokszínűség 
megóvása.

Környezeti és társadalmi felelősségének meghatározá-
sakor az EBB három fő célt tűzött ki maga elé. A bank 

A bank kiemelt figyelmet szentel a 21. 
század két legnagyobb környezeti kihí-
vásának: az éghajlatváltozás mérsék-
lése és az alkalmazkodás, valamint az 
ökoszisztémák hosszú távon nem fenn-
tartható kiaknázása elleni fellépés 
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mindenekelőtt minden esetben meggyőződik arról, 
hogy az általa finanszírozott beruházás megfelel-e a vo-
natkozó uniós környezetvédelmi és szociális alapelvek-
nek és normáknak. Másodsorban kifejezetten olyan be-
ruházásokat kíván finanszírozni, amelyek a természetes 
és az épített környezet megóvását és fejlesztését, vala-
mint a társadalmi jólét fokozását helyezik előtérbe, össz-
hangban az Európai Unió hatodik környezetvédelmi 
cselekvési programjában („Környezet 2010: jövőnk, vá-
lasztásunk”) kidolgozott fejlesztéspolitikai alapelvekkel. 
Harmadsorban pedig a bank fokozott erőfeszítéseket 
tesz ökológiai lábnyomának mérséklésére, mely saját 
fogyasztásának kordában tartását és az általa finanszíro-
zott beruházások ökológiai hatásainak figyelemmel kí-
sérését foglalja magában.

A 25,3 milliárd eurós környezetvédelmi hitelállomány 
nagy része (23,6 milliárd) az EU tagországaiban 
megvalósuló beruházásokat támogatott. Az összeg  

azonban nem tartalmazza olyan beruházások kör-
nyezetvédelmi komponenseit, amelyek eredeti célja 
ugyan nem közvetlenül függ össze a környezet védel-
mével, környezeti hatásuk azonban végeredményben 
pozitív. A bővítésben érintett országok környezetvé-
delmi beruházásait a bank 695 millió euróval támo-
gatta, a mediterrán partnerországok környezetvédelmi 
programjaira összesen 446 millió eurót különített el. 
További 89 millió euró jutott környezeti projektekre az 
AKCS-országokban, 410 millió euró Ázsiában és Latin-
Amerikában, és 18 millió euró az Unióval szomszédos 
keleti államokban.

A fenntartható környezet támogatása több ágazatot is 
érinthet; az EBB más fejlesztéspolitikai célok teljesítése 
során is ért el eredményeket e téren, például a fenntart-
ható energiaforrásokkal, energiahatékonysággal, vagy a 
tisztább közlekedési módok kutatását-fejlesztését érin-
tő beruházások finanszírozásakor. 
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GEMASOLAR, az innovatív naperőmű 

Az elmúlt öt évben a megújuló energiaforrások alkalmazása Spanyolor-
szágban 200%-ot meghaladó látványos növekedésnek indult. A Gemasolar 
az egyik legkiemelkedőbb innovatív projekt, a bank finanszírozásában 2005 
óta megvalósuló hét naperőmű egyike. A világviszonylatban egyedülálló be-
ruházás a napenergiára épülő áramfejlesztés új technológiájának előfutára, 
mely a jelenleg széleskörűen alkalmazott parabolatükrös naperőművek haté-
konyabb alternatíváját jelentheti.

A beruházás támogatása része a bank új stratégiájának, mely az üzleti ala-
pon megvalósuló, innovatív erőművek támogatását a kutatást, fejlesztést és 
innovációt ösztönző hitelekkel együtt kínálja olyan vállalkozások számára, 
amelyek már bizonyítottak új technológiák fejlesztése és alkalmazása terén. A 
Gemasolar Sevillában épül, teljes kapacitása 17 megawatt lesz. Ez lesz az ún. 
koncentrált naperőműi technológia első nagyüzemi alkalmazása a világon, 
ahol a hőt központi naptoronyban gyűjtik össze, a megtermelt hő szállításá-
hoz és tárolásához pedig olvasztott sót alkalmaznak.

A koncentrált naperőműi technológiák fejlesztése egyébként az európai stra-
tégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) egyik kiemelt célkitűzése. A támoga-
tott beruházás egy potenciálisan nagy jelentőséggel bíró megújulóenergia-
technológiát képvisel. A technológia továbbfejlesztése és tökéletesítése, az 
erőműi kapacitások növelése érdekében tett erőfeszítések, a más alternatív 
energiákkal szembeni verseny, a hőtárolás kérdésének megoldása, új hőhor-
dozó folyadékok alkalmazása, illetve az üzemi és karbantartási folyamatok 
hatékonyabbá tétele mind az a célt szolgálják, hogy a koncentrált naperő-
műi technológia alkalmazásával előállított áram bekerülési költsége a jövő-
ben addig csökkenjen, hogy versenyképes legyen a közepes kategóriájú gáz-
erőművekben termelt hőenergia árával.
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Az Európai Unió energiával és éghajlatváltozással kap-
csolatos 2009. évi cselekvési terve alapján 2020-ig 
az üvegháztartást okozó gázok kibocsátását az 
1990-ben mért szinthez képest 20%-kal kell csökken-
teni, a megújuló energiaforrások részesedését az össz-
európai energiafelhasználásból 20%-ra kell növelni, a 
bioüzemanyagok arányát a közlekedési célú dízel- és 
benzinüzemanyag-felhasználásban pedig minimum 
10%-ra kell emelni. A terv ezzel párhuzamosan 20%-os 
fogyasztáscsökkentéssel számol a 2020-ra vetített 
alapforgatókönyvhöz képest. 

A klímaváltozással kapcsolatos kihívások azonban új le-
hetőségeket is teremtenek, például munkahelyterem-
tés, a „zöld” vállalkozások előtérbe kerülése, vagy erősö-
dő verseny formájában. A bank energetikai hitelezését 
ezért olyan prioritásokra összpontosítja, mint a meg-
újuló energiaforrások alkalmazása, energiahatékony-
ság, energetikai kutatás, fejlesztés és innováció, az ellá-
tásbiztonság javítása és a forrásdiverzifikáció (ideértve a 
transzeurópai energiahálózatok fejlesztését is). 2009-ben 
a bank összesen 4,2 milliárd euró értékben finanszírozott 
megújuló energiaforrások alkalmazásával összefüggő 
beruházásokat (2008-ban ez 2,2 milliárd euró volt). Az 
ilyen célokra kihelyezett hitelek részaránya az energia-
termelést támogató teljes finanszírozáson belül 2005 óta 
43%-ról 70%-ra nőtt. Ezenfelül 2008-hoz képest csaknem 
megkétszereződött az energiahatékonyságra összpon-
tosító beruházások finanszírozása, elérve a 1,5 milliárd 
eurót 2009-ben. A finanszírozást a bank és más intézmé-
nyek (például az Európai Bizottság) közös kezdeménye-
zései egészítik ki, melyek célja az energiahatékonyság fo-
kozása a beruházások előkészítése során kínált technikai 
segítségnyújtási szolgáltatások révén.

Fenntartható, versenyképes  
és biztonságos energiaellátás 

A klímaváltozással kapcsolatos kihívá-
sok új lehetőségeket is teremtenek, pl. 
munkahelyteremtés, a „zöld” vállalkozá-
sok előtérbe kerülése, vagy erősödő ver-
seny formájában

Miután a fenntartható, versenyképes és biztonságos ener-
giaellátás az EBB egyik kiemelt fejlesztéspolitikai célkitűzés-
évé vált, a bank fokozta energetikai célú finanszírozását: az 
utóbbi években megfigyelhető folyamatos növekedésnek 
köszönhetően az energetikai hitelek összértéke 2009-ben 
14,8 milliárd euró volt, mely 44%-kal több, mint 2008-ban 
(10,2 milliárd euró).
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Villamos elosztóhálózatok és infrastruktúrák, földgáztá-
roló és -szállító hálózatok továbbra is részesülnek EBB-
forrásokból, mivel az ilyen beruházások hozzájárulnak 
egy másik célkitűzés teljesítéséhez, a forrásdiverzifi-
káció és az ellátásbiztonság javításához az Európai 
Unió országaiban. Az EBB energiaágazati hiteleinek nagy 
része 2009-ben távvezeték-hálózatok (34%) és földgáz-
vezetékek (11%) építését tette lehetővé. A szénhidro-
gén-termelő ágazat közvetlen finanszírozása ezzel pár-
huzamosan visszaszorult – 2005 óta ez a terület az EBB 
energetikai hiteleinek kevesebb, mint 1%-át képviselte. 
A finomítóipari vállalkozások számára kínált hitelekről 
pedig elmondható, hogy a bank elsősorban energiaha-
tékonysági és technológiaváltó beruházásokra összpon-
tosít, kapacitásnövelő beruházásokat nem finanszíroz. 

Az innovatív kezdeményezésekre jó példa még a 2009 
elején zászlót bontó „Polgármesterek Szövetsége”, mely-
nek célja fenntartható és hatékony energiafelhasználást 
támogató programok kidolgozása európai nagyváros-
okban és régiókban. A kezdeményezés mindenekelőtt 
középítmények felújítására, közvilágítási programokra 
és tiszta tömegközlekedési megoldások elterjesztésé-
re irányul. A bank emellett vállalta a fenntartható ener-
getikai beruházások előkészítésének támogatására ala-
pított, összesen 15 millió eurós ELENA (European Local 
Energy Assistance, európai kisközösségi energetikai tá-
mogatási keret) kezelését is.

Az EBB – az Európai Bizottsággal szoros együttmű-
ködésben – azon dolgozik, hogy segítse az Európai 
Unió átállását az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra; ennek egyik eszköze az alacsony szénki-
bocsátású, költséghatékony technológiák elterjedé-
sének gyorsítására létrehozott az európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (European Strategic Energy 
Technology Plan, SET). A bank ezzel összefüggésben 
olyan új technológiai megoldások támogatására is 
egyre nagyobb hangsúlyt fektet, mint a szén-dioxid-le-
választás és -tárolás, például részt vesz regionális köz-
pontok (pl. Humberside az Egyesült Királyságban, rot-
terdami központ Hollandiában) kialakítására irányuló 
kezdeti tárgyalásokon. 

Energetikai hitelek az Európai Unióban  
és a csatlakozásra váró országokban

Összesen 
(milliárd EUR)

Transzeurópai energiahálózatok 2,0
Megújuló energiaforrások 4,2
Energiahatékonyság 1,5
Belső forrásdiverzifikáció és ellátásbiztonság 5,9
Korszerű energiaforrások kiaknázása a csatlako-
zásra váró országokban 0,3

Hitelkeretek 0,2

Összesen 14,2
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Elismert banki szerepvállalás a megújuló energiaforrások 
finanszírozásában

2009-ben a bank több díjat is kapott különböző szaklapoktól, mellyel elismer-
ték növekvő szerepvállalását a megújulóenergia-beruházások finanszírozá-
sában. Mindenekelőtt elnyerte a Euromoney és az Ernst & Young „Renewable 
Lender of the Year” (az év megújulóenergia-hitelezője) díját, majd a szavaza-
tok alapján megkapta az Environmental Finance Review Európa legjobb meg-
újuló energiával foglalkozó pénzintézetének szóló („Best Finance House for 
renewables in Europe”) elismerést, a Project Finance International-től pedig az 
év legjobb multilaterális bankja („Multilateral of the Year”) kitüntetést.

Elismerésben részesültek a bank finanszírozásában megvalósuló egyes beru-
házások is. A Euromoney Project Finance magazin a 2009-es év legjobb ügy-
letei („Deals of the Year 2009”) között öt EBB által támogatott projektet sorolt 
fel, ebből kettő megújuló energiával volt kapcsolatos. Az EBB 30 millió eurós 
kölcsöne a kelet-törökországi Osmaniye tartományban épülő szélerőműpark 
megvalósítására a 2009-es év legjobb európai szárazföldi szélerőmű-ügyle-
tének bizonyult („European Onshore Wind Deal of the Year 2009”). A 135 MW 
kapacitású szélerőműpark a tervek szerint évente több, mint 300 000 tonná-
nyi szén-dioxid-kibocsátást válthat ki.

Az EBB 300 millió eurós hitele, mellyel egy 165 MW kapacitású belgiumi ten-
gerparti szélerőmű-beruházást támogatott, végül az év legjobb erő-

műügylete („Best Power Deal of the Year”) elismerést kapta. A Pro-
ject Finance magazin szerint „az ügylet nagyszerű hivatkozási 
alap a jövő európai tengerparti szélerőmű-beruházásai számá-
ra.” Az EBB számára ugyanakkor ez volt az első alkalom, hogy 
egy tengerparti szélerőműpark esetében a projektfinanszírozás-

sal összefüggő kockázatokat is felvállalta. A teljes finanszírozás 
csaknem 50%-át az EBB biztosította.

Átállás az alacsony szén-dioxid-kibocsá-
tású gazdaságra
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Az EBB nagy gondossággal jár el a szénintenzív ener-
giatermeléssel járó projektek finanszírozásakor, például 
kizárólag olyan szén- vagy lignitalapú erőmű-beruhá-
zást finanszíroz, amely már meglévő erőműi technoló-
giát vált ki, a rendelkezésre álló legjobb technológiát 
alkalmazza, kész a szén-dioxid leválasztására és légkör-
ből való kivonására, és legalább 20%-os szénkibocsátás-
csökkenést tesz lehetővé.

Az Európai Unión kívül – az EU-val szomszédos álla-
mokban, az AKCS-országokban, a Dél-afrikai Köztár-
saságban, Ázsiában és Latin-Amerikában – az EBB egy 
több évre szóló, összesen 3 milliárd eurós keretből fi-
nanszírozhat fenntartható energiahasználattal és ellá-
tásbiztonsággal kapcsolatos projekteket. Az EBB – más 
pénzintézetekkel és az Európai Bizottsággal közösen 
– délkelet-európai energiahatékonysági alap néven spe-
ciális pénzügyi eszközt alapított, melyből Albániában, 
Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Macedónia 
Volt Jugoszláv Köztársaságban, Koszovóban (az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának 1244-es határozata értelmében), 
Montenegróban, Szerbiában és Törökországban műkö-
dő vállalkozások és háztartások energiahatékonysági 
és megújuló energiával kapcsolatos beruházásai támo-
gathatók. Az alap 95 millió eurós kezdőtőkével indult, 
a cél, hogy állami és magánbefektetők bevonásával a 
következő négy-öt éven belül ezt 400 millió euróra nö-

veljék. Az EBB többféle eszközzel, például hitelekkel, 
tőke- és tőkejellegű finanszírozással, valamint a medi-
terrán térségben és az AKCS-országokban megvalósuló 
beruházások előkészítésére vonatkozó technikai segít-
ségnyújtással támogatja a földközi-tengeri napenergia-
terv megvalósítását. A bank részt vett az EBB-csoport 
kezelésében működő globális energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alap megalapításában is. Az alap regio-
nális alapokon keresztül hajt végre befektetéseket a fej-
lődő országokban és átmeneti gazdaságokban, környe-
zeti szempontból életképes technológiák fejlesztését, 
átadását és alkalmazását támogatva a világ szegényebb 
régióiban. Eddigi működése során az alap dél-afrikai és 
ázsiai alapokba fektetett be.
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Fokozott innovációs támogatás

2009-ben az EBB több, 
mint 18,2 milliárd euróval 
támogatta a tudásalapú 
gazdaság megteremtését, 
szemben a 2008-ban meg-
valósult 12,5 milliárd eurós 
hitelállománnyal. Ez csak-
nem 50%-os növekedést 
jelent egyik évről a má-
sikra – az EBB koncentrált 
erőfeszítéseinek eredmé-
nye, hogy fokozza a kuta-
tás, fejlesztés és innováció 
támogatását.

Az EBB hiteleivel az ún. „tudásháromszög” erősítésére tö-
rekszik: a fogalom a képzeletbeli háromszög csúcsait al-
kotó oktatást, kutatás-fejlesztést és innovációt kapcsol-
ja össze, ahol a megfelelő oktatás, kutatás és fejlesztés 
tulajdonképpen az innováció előfeltétele. Az EBB 2000 
óta összesen 86,7 milliárd eurót fordított Európa ver-
senyképessége és hosszú távú gazdasági növekedése 

A cél a „tudásháromszög” erősítése: a fo-
galom az oktatást, kutatás-fejlesztést és 
innovációt kapcsolja össze
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elsősorban a jelentős szén-dioxid-kibocsátáscsökkenést 
eredményező és az egész ágazatra kiterjedő kutatási, 
fejlesztési és innovációs beruházásokra összpontosítja. 
A kezdeményezés keretében az EBB 2009-ben összesen 
3,4 milliárd eurót biztosított az autóiparnak.

A tudásalapú gazdaság megteremtése
Aláírt hitelszerződések

(millió EUR)

2009 2000-2009

Innováció és ikt-infrastruktúra 6 419 20 447

Oktatás és képzés 2 530 17 951

Kutatás-fejlesztés 8 605 45 906

Összesen 18 235 86 741

szempontjából kulcsfontosságú tudásalapú gazdaság 
ösztönzésére.

A kutatást, fejlesztést és innovációt érintő beruházásokat 
természetüknél fogva sok kísérletezés, próbálkozás kísé-
ri; ezek finanszírozása több kockázattal és egyúttal a jobb 
megtérülés reményével is jár. Az ilyen projektek támo-
gatására ezért az EBB és az Európai Bizottság 2007-ben 
kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus (RSFF) 
néven külön finanszírozási eszközt alapított. A 2 milliárd 
eurós pénzügyi keret – a bank 1 milliárd eurót, az Euró-
pai Bizottság a 7. kutatási keretprogram terhére további 
1 milliárd eurót biztosított – egyfajta újra és újra feltöltő-
dő tőketartalékként működik, melyből 2006 és 2013 kö-
zött összesen akár 10 milliárd eurónyi forrás helyezhető ki 
a nagyobb kockázattal, de jobb megtérülés reményével 
kecsegtető kutatási, fejlesztési és innovációs projektekre. 
A kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus három 
éves rendelkezésre állása alatt kihasználtsága jelentősen 
nőtt: a keret terhére kihelyezett hitelek összértéke 2007-
ben 0,5 milliárd euró, 2008-ban 1 milliárd euró, 2009-ben 
már 3 milliárd euró volt. A támogatás leginkább az élettu-
dományokkal és energetikával kapcsolatos kutatásokat, a 
mérnöki-technikai, információs és kommunikációs tech-
nológiai ágazatokat érintette.

Amikor 2008 végén az EBB-t felkérték, hogy a gazdasági 
válságra adott válaszként 2009–2010-ben éves szinten 
mintegy 15 milliárd euróval növelje hitelezését, a pótló-
lagos forrásokból profitáló iparágak közül az egyik az au-
tógyártás volt. Egy átfogóbb energia- és klímapolitikai 
intézkedéscsomag részeként ekkor született meg az eu-
rópai tiszta közlekedési program (ECTF), mely erőforrásait 
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Új módszerek a cukorbetegség kezelésére

A varsói Orlowski Kórházban egy műtéti úton beültethető új készüléket tesztelnek, mely 
lehetővé teszi, hogy a betegek maguk figyeljék cukorbetegségük alakulását és a beteg-
ség ellenére normális életet élhessenek. „Jó esély van arra, hogy a jelenleg tesztelt rend-
szer új, alternatív módszert kínálhat a 2-es típusú diabétesz kezelésében” – magyarázza 
Tarnowski professzor. „Nem kell külön inzulint adagolni, és a készülék megakadályoz-
za, hogy a beteg vércukorszintje hirtelen visszaessen vagy megugorjon, mely a hagyo-
mányos diabéteszkezelések ismert szövődménye. Ha a kísérlet visszaigazolja a készülék 
megfelelő működését, amiben erősen hiszek, egyfajta forradalmi újításról beszélhetünk.”

Az új kezeléssel kapcsolatos tanulmányok folytatását az EBB hitele tette lehetővé, melyet 
öt kisebb és közepes méretű vállalkozás által alkotott konzorciumnak (Medinvest) nyúj-
tott; a konzorcium minden tagja nagy jövő előtt álló, nemzetközi forgalomba hozható, 
áttörést jelentő orvosi műszerek fejlesztésének késői szakaszaiban érdekelt. A Medinvest 
projekt olyan krónikus betegségekkel foglalkozik, mint a szívbénulás, a szélütés, a cu-
korbetegség és az elhízás, amelyek világszerte nagyon sok embert érintenek és jelentős 
egészségügyi kiadásokat emésztenek fel.

A diabétesz kezelése előkelő helyen szerepel a fejlett országok egészségügyi költségve-
tésében, az összes egészségügyi kiadás mintegy 8%-áért felel. Maga a cukorbetegség az 
egyik legelterjedtebb népbetegség, igazi világjárvány. Különösen az elhízással összefüg-
gő 2-es típusú diabéteszesetek száma nőtt drámai módon az elmúlt években. 

Gyógyászati eszközök gyártása korszerű műszaki szaktudást és klinikai gyakorlati isme-
reteket, és általában jelentős kezdeti tőkebefektetést követel meg a kutatás és fejlesz-
tés terén. A gyógyászatieszköz-gyártást tipikusan kis- és középvállalkozások uralják, 
és a kisebb piaci szereplők gyakran csak nagy nehézségek árán tudják finanszírozni a 
termékfejlesztés igen költséges későbbi szakaszait, például a klinikai teszteket. Az EBB 
kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmusa lehetővé teszi, hogy a kapcsolódó koc-
kázatokat az ügyletben résztvevő felek egymással megosszák. A Medinvest a pénzügyi 
mechanizmusból támogatott egyik első kutatási projekt volt, ahol az EBB 30 milliós 
kölcsöne egy magasabb kockázati besorolású projektnél jelentett hozzáadott értéket.

Egy másik terület, ahol az EBB fokozta finanszírozását az 
élettudományok területe: a bank több, mint 1,5 mil-
liárd eurónyi hitelt hagyott jóvá elsősorban rákdiag-
nosztikai eszközök, korszerű gyógyszerkészítmények és 
gyógyászati eszközök fejlesztésére.
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eurót a légi közlekedés támogatása. A tengeri hajózás-
hoz, kikötőfejlesztéshez, konténerállomások építéséhez 
és a folyami hajózás fejlesztéséhez köthető (az ún. „ten-
geri gyorsforgalmi utak” kezdeményezés keretében vég-
rehajtott) forráskihelyezés értéke 1 milliárd euró volt. 
További 341 millió euró jutott egyéb közlekedési beru-
házások finanszírozására, elsősorban kerethiteleken és 
különböző alapokba történő befektetéseken keresztül. 
Az Európai Unión kívül az EBB összesen 1,2 milliárd euró 

A transzeurópai hálózatok („TENs”) fejlesztésére irányu-
ló uniós politika célja, hogy ösztönözze az Európai Unió 
gazdasági és szociális integrációját. Az Európát átsze-
lő közlekedési hálózatok megkönnyítik az áruk és sze-
mélyek szabad mozgását, hozzájárulnak a kedvezőtlen 
helyzetű térségek felzárkóztatásához, valamint össze-
köttetést teremtenek az Európai Unió és a vele szomszé-
dos államok (a csatlakozásra váró államok és az EU déli 
és keleti szomszédai) között. 

Az EBB támogatásában egyre nagyobb hangsúlyt él-
vező ágazat, a vasúti közlekedés fejlesztésére a bank 
ebben az évben 3,2 milliárd eurót fordított. A tenden-
ciát jól érzékelteti, hogy a vasúti hitelek összértéke 2009-
ben 32%-kal volt magasabb, mint 2008-ban. A teljes 
transzeurópai hálózati finanszírozásból 2009-ben 4,5 mil-
liárd eurót képviselt a közúti beruházások, 1,7 milliárd 

Transzeurópai közlekedési és szállítási 
hálózatok Európának

2009-ben az EBB 11,9 milliárd eurót kölcsönzött transzeurópai  közlekedési 
hálózatok és a legfontosabb közlekedési folyosók fejlesztésére, amely 
20%-os növekedést jelent 2008-hoz képest. Az elmúlt években az EBB veze-
tő szerepet játszott a legfontosabb minőségi közlekedési hálózatok finan-
szírozásában. Tekintettel a főbb közlekedési infrastruktúrák folyamatos fej-
lesztése iránti igényre az egész Európai Unióban, az EBB vállalta, hogy 2004 
és 2013 között legalább 75 milliárd eurót biztosít transzeurópai közlekedé-
si beruházások támogatására. 2009 végén a bank eddigi hozzájárulása ösz-
szességében 52 milliárd eurót képviselt.

A transzeurópai  közlekedési hálóza-
tok megkönnyítik az áruk és szemé-
lyek szabad mozgását, és hozzájárul-
nak a kedvezőtlen helyzetű térségek 
felzárkóztatásához
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értékben támogatott vasúti és közúti beruházásokat 
Montenegróban, Marokkóban, Szerbiában, Tunéziában 
és Törökországban.

A közlekedési hálózati beruházásoknál fontos szerepet 
játszanak a köz- és a magánszféra partnerségére épülő 
ún. PPP-kezdeményezések. 2009-ben az EBB közlekedé-
si célú hiteleinek 9%-a PPP-beruházásokat támogatott. 
A bank PPP-beruházások finanszírozásában szerzett je-
lentős tapasztalatát és szakértelmét elismerve, az Eu-
rópai Bizottság és az uniós tagállamok az Európai PPP 
Szakértői Központ (European PPP Expertise Centre, 
EPEC) megalakítására kérték fel az EBB-t. A központ az-
zal a céllal jött létre, hogy lehetővé tegye a PPP-k mű-
ködésével kapcsolatos tapasztalatok és legjobb gya-
korlat hatékony megosztását, valamint segítséget és a 
beruházások előkészítése során tanácsadást nyújtson 
a kiemelt transzeurópai közlekedési projektek állami 
beruházóinak. 

A PPP-szakértői központ létrehozásán túl az EBB szoro-
san együttműködik az uniós koordinátorokkal, az Eu-
rópai Bizottsággal, a tagországokkal, az ipari képvise-
leti szervekkel és a bankszektor képviselőivel annak 
érdekében, hogy felgyorsítsa a transzeurópai beruhá-

A transzeurópai hálózatok támogatása 
2005–2009: 53 milliárd euró (millió EUR)
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zások indítását és finanszírozását. Az EBB és a Bizottság 
együttműködése ugyanakkor olyan közös erőfeszíté-
sekre is kiterjed, mint a strukturális és kohéziós alapok-
ból elnyerhető források transzeurópai hálózati projek-
tekre történő átcsoportosítása (leginkább a közép- és 
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Fejlesztések Európa déli kapujában: a barcelonai kikötő 

Az EBB és a Barcelonai Kikötői Hatóság (Autoridad Portuaria de Barcelona, APB) közötti 
hosszú időre (20 évre) visszanyúló kapcsolat jól példa arra, miként alapozhatja meg a 
kölcsönös bizalom és a megfontolt párbeszéd egy jelentős kikötői infrastruktúrafejlesz-
tés sikerét. Az EBB tartós pénzügyi támogatásának és a megfontolt stratégiai tervezésnek 
köszönhetően lenyűgöző infrastruktúra épült a legnagyobb katalán kikötőben az elmúlt 
években, mely lehetővé tette, hogy Barcelona megerősítse helyét a legfontosabb nemzet-
közi logisztikai központok között a Földközi-tenger térségében.

A transzeurópai közlekedési hálózat nemzetközi tengeri kapujaként az APB darabáruval 
és nagyobb hozzáadott értéket képviselő speciális áruforgalommal egyaránt foglalko-
zik; az egyik legnagyobb mediterrán kikötő Katalónia tengeri kereskedelmének 77%-át, 
Spanyolország forgalmának 23%-át bonyolítja. A kikötő transzeurópai jellegét jelentős 
intermodális kapcsolatai, a főbb közúti és vasúti hálózatok és a barcelonai repülőtér kö-
zelsége is erősíti.

A darabáru-forgalom elmúlt évtizedben tapasztalt jelentős növekedésére válaszul a kikö-
tőben jelentős kapacitásbővítő beruházások zajlottak, melyek tovább növelték verseny-
képességét elsősorban a mediterrán tengeri fuvarozási piacon. Az APB ilyen irányú erőfe-
szítéseit az EBB az évek során a kikötő infrastruktúrafejlesztési igényeihez igazodó hosszú 
lejáratú forrásokkal támogatta: 2009 végén az aláírt hitelszerződések értéke összesen 
csaknem 539 millió euró volt. 

A 2009-ben aláírt legutóbbi szerződés alapján 2012-ig megvalósítandó beruházások fi-
nanszírozhatók, például a Catalunya kikötői terminál építésének második szakasza, a 
déli rakpart és az Adosado rakpart egyes építményeinek bővítése (többcélú és kistávú 
szállításra alkalmas konténerállomás), valamint az intermodális (közúti, vasúti) kapcso-
latok fejlesztése, figyelemmel a barcelonai hátországban várható forgalomnövekedés-
re. Az APB és a bank közötti jó viszony pozitív példát teremt a többi spanyolországi kikö-
tő stratégiai jelentőségű korszerűsítéséhez.
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kelet-európai tagállamokban), az európai vasúti forga-
lomirányítási rendszer (ERTMS) meghatározott szállítási 
útvonalakon történő kialakítása, vagy az „Egységes eu-
rópai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás (Single 
European Sky ATM Research).

Az EBB ezenkívül tevékeny részt vállalt az ún. transz-
európai közlekedési hitelgarancia-eszköz (LGTT)  
létrehozásában is. Az új pénzügyi eszközből egy-egy 
közlekedési beruházás során a – kritikus korai üzemelte-
tési szakaszt jellemző visszafogott forgalomból adódó 
– bevételkiesés kockázatára nyújtható fedezet. A kez-
deményezés kifejezetten azzal a küldetéssel alakult, 
hogy a magánszektort a forgalmi kockázatoknak kitett 
transzeurópai beruházásokban is nagyobb részvételre 
ösztönözze. Igazi áttörést jelentett 2009-ben a németor-
szági A5-ös autópálya Baden-Baden és Offenburg közöt-
ti szakaszának finanszírozása: a pénzügyi válság kellős 
közepén létrejött ügylet a teljes EBB-termékválasztékot 
felvonultatja (elsőhelyi adósság, alárendelt kölcsön, 
tőkejuttatás a Meridiam Alapból, melyben az EBB is 
tulajdonos).

2009-ben az EBB öt másik vezető európai pénzintézettel1 
közösen megalapította a Margaréta Alapot. A 600 mil-
lió eurós alaptőkéjű infrastruktúraalap terhére a tervek 
szerint mintegy 1,5 milliárd euró helyezhető ki 2011-ig, a 
program zárásáig. Az alapítók célja szerint az alap kata-
lizátorként működhet olyan kiemelt uniós fejlesztéspoli-
tikai célokat megvalósító infrastruktúraberuházásoknál, 
mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az energiael-
látás biztonsága és a transzeurópai hálózatok fejleszté-
se. A kezdeményezés ugyanakkor modellként szolgál-
hat más hasonló alapok felállítására az Európai Unióban, 
ahol a megtérüléses piaci szemlélet a közérdekeket 
szem előtt tartó fejlesztéspolitikai célokkal ötvözhető.

1  a Caisse des Dépôts et Consignations, a Cassa Depositi e Prestiti, a  
Kreditanstalt für Wiederaufbau, az Instituto de Crédito Oficial és  
a Powszechna Kasa Oszędności

Az APB és a bank közötti jó viszony pozi-
tív példát teremt a többi  spanyolországi 
kikötő stratégiai jelentőségű 
korszerűsítéséhez
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A bank EU-n kívüli tevékenységét 2009-ben – tervezett 
időközi ellenőrzés keretében – az IMF korábbi vezér-
igazgatója, Michel Camdessus elnöklete mellett műkö-
dő „bölcsek tanácsa” vetette független vizsgálat alá. A 
bölcsek 2010 februárjában megjelent jelentése alapján 
az Európai Bizottság javaslatot tesz, a Parlament és a Ta-
nács pedig később együtt döntenek a külső finanszíro-
zási megbízás sorsáról.

Az EBB és az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) orszá-
gok közötti kapcsolatokat rendező Cotonoui Megállapo-
dás felülvizsgálata ugyancsak esedékes. A megállapodás 
áttekintésére ötévente kerül sor, a vizsgálat megállapítá-
sait hivatalosan 2010 vége előtt mutatják be.

Az EBB hiteleivel és garanciatermékeivel van jelen a 
tagjelölt országokban (Horvátország, Törökország és 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság), és a státuszuk 
szerint potenciális uniós tagjelölt államokban (Al-
bánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Szerbia és 
Koszovó /az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244-es hatá-
rozata értelmében/). A bank tevékenységét ezekben az 
országokban az Európai Unió ún. külső finanszírozási 
megbízása és saját előcsatlakozási támogatási program-
ja keretében végzi. Az EBB ma a legaktívabb nemzetközi 
pénzintézet a délkelet-európai térségben.

Az EBB 2009-ben 2,6 milliárd euró értékben hagyott jóvá 
új hiteleket Törökországnak, ami csaknem megegyezik a 
2008. évi rekord nagyságú finanszírozással. A kiemelkedő 
teljesítményt leginkább a világméretű pénzügyi válság, il-
letve a válság hatásai elleni küzdelem ösztökélte: az elmúlt 
két évben az EBB a hitelezés fokozásával támogatta a tö-

Tekintélyes pénzügyi szolgáltató  
az EU határain kívül

Az EBB az Európai Unión kívül megvalósuló beruházások pénzügyi támo-
gatásában is jelentős szerepet vállalt: az ún. külső finanszírozás mérté-
ke 2009-ben 8,6 milliárd euró volt. Az EU-n kívüli finanszírozási ügyletek 
nagy részét a bank uniós költségvetési garancia mellett, a világ különbö-
ző régióira vonatkozó fejlesztési célkitűzéseket meghatározó ún. külső fi-
nanszírozási megbízás keretében végzi. 
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  Tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok

 Mediterrán partnerországok

  Keleti partnerországok

  Afrikai, karibi és csendes-óceáni térség, tengerentúli országok 
és területek, Dél-Afrika

  Ázsia és Latin-Amerika

 Közép-ázsiai államok

2  Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Koszovó (az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244-es határozata szerint), 
Montenegró és Szerbia.

rök gazdaságot (az évi átlag 2 milliárd eurós hitelezésen túl 
évente további mintegy 500 millió euró értékben), ehhez 
jön még az az 1,5 milliárd euró, amelyet a bank 2009-ben 
az ország kis- és középvállalkozóinak erősítésére fordított a 
helyi partnerbankoknak nyújtott hitelkeretek révén. 

A nyugat-balkáni térségben2 kihelyezett EBB-hitelek a 
rekord nagyságú 1,7 milliárd eurós értéket képviselték 

2009-ben; a régióban 2005 óta megvalósult finanszíro-
zás összege ezzel elérte a 4,3 milliárd eurót. A Nyugat-
Balkánba irányuló EBB-források legnagyobb kedvez-
ményezettje Szerbia lett azóta, hogy a bank 2001 után 
ismét visszatért a térségbe: a 2009-ben jóváhagyott 897 
millió euró új finanszírozási rekord az országban. A for-
rások legnagyobb részben transzeurópai hálózatok fej-
lesztését segítették elő.

Hitelezés a tagjelölt és lehetséges tagjelölt országokban

2009-ben kihelyezett kölcsönök Összesen 
(millió EUR)

Törökország 2 648
Szerbia 897
Horvátország 415
Bosznia és Hercegovina 153
Montenegró 111
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 103
Albánia 13

Összesen 4 340
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A Mediterrán Unió fokozatos kibontakozásával párhu-
zamosan az EBB is jelentősen fokozta erőfeszítéseit a tér-
séghez tartozó partnerországokban – ehhez megfelelő 
pénzügyi keretet a földközi-tengeri térség támogatásá-
ra életre hívott Euro-mediterrán beruházási és partnersé-
gi program (Facility for Euro-Mediterranean Investment 
and Partnership, FEMIP) biztosított. Azzal, hogy kötele-
zettségvállalását 2009-ben a korábban soha nem látott 
1,6 milliárd eurós szintre emelte, a bank a FEMIP révén 
a földközi-tengeri partnerországok felé megerősítette, 
hogy a nemzetközi gazdasági válság közepette is kész 
közszolgáltatásaik korszerűsítésében segíteni, ezzel 
konszolidálva helyét mint a térség vezető fejlesztésori-
entált befektetője. 

2009-ben a FEMIP hiteleiből összesen 19 nagyszabású 
beruházás, valamint számos kkv és mikrofinanszírozásra 

jogosult vállalkozás jutott forráshoz. A FEMIP 2002. ok-
tóberi megalakulása óta összesen több, mint 10 milliárd 
euróval támogatta a mediterrán partnerországok moder-
nizációját, ösztönözte a munkahelyteremtést és a mun-
kahelyek megőrzését a régióban. Magánvállalkozások 
kapták a FEMIP-források csaknem 60%-át a hitelek szá-
mát, és 40%-át a hitelek összegét tekintve. A hitelezés 
élénkítésén túl a FEMIP összetett pénzügyi szolgáltatások 
alkalmazásával a hozzáadott érték tekintetében is jelen-
tős eredményeket hozott (a köz- és a magánszféra part-
nerségére épülő PPP-beruházások, projektfinanszírozás, 
a banknál általánosan elfogadottnál magasabb kockázat-
vállalás, stb.). A társfinanszírozásban megvalósuló ügyle-
tek értéke (2009-ben több, mint 1,1 milliárd euró, az év 
során aláírt ügyletek csaknem 70%-a) jól mutatja a part-
nerpénzintézetekkel közösen bonyolított ügyletek terén 
elérhető szinergia fokozására tett erőfeszítéseket. 

Finanszírozás a mediterrán partnerországokban

2009-ben kihelyezett kölcsönök Összesen 
(millió EUR)

ebből  
kockázati tőke

Marokkó  540
Tunézia  434
Jordánia  166
Szíria  155
Egyiptom  122 2
Izrael  82
Libanon  70
Regionális (több országot átfogó)  25  25

Összesen 1 593  27
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Az EBB ügyleteit a térségben a beruházási kereten 
(Investment Facility, IF) keresztül közvetve az uniós tag-
országok költségvetéséből finanszírozza, egyes hitele-
ket a bank saját forrásaiból, saját kockázatára is vállal. 
A beruházási keretből lehívott hitelek szerződés szerin-
ti értéke a 2008. évi 336 millió euróról 450 millió euróra 
nőtt 2009-ben. A bank saját forrásból további 413 mil-
lió euró erejéig finanszírozott beruházásokat az AKCS-
országokban 2009-ben, szemben a 2008-ban realizált 
225 millió euróval. Külön megbízás keretében az EBB 
280 millió eurót helyezett ki a Dél-Afrikai Köztársaság-
ban (2008-ban ez 203 millió euró volt).

A pénzügyi világválság következtében a gazdasági nö-
vekedés a legtöbb AKCS-országban megtorpant – a 
magánszektor támogatása a térségben talán soha nem 

Az EBRD-vel szoros együttműködésben a bank számos 
beruházást finanszíroz az EU-val szomszédos kele-
ti államokban (Örményországban, Azerbajdzsánban, 
a Tanács és a Parlament jóváhagyása függvényében 
a Belarusz Köztársaságban, Grúziában, Moldovában, 
Oroszországban és Ukrajnában) egy 2007 és 2013 kö-
zötti időszakra szóló 3,7 milliárd eurós felhatalmazás 
alapján. A támogatás ezekben az országokban olyan 
beruházásokra összpontosít, amelyekhez közlekedési 
(transzeurópai hálózati folyosók), energetikai, távközlé-
si és környezetvédelmi szempontból az EU-t is jelentős 
érdekek fűzik. Az uniós finanszírozási megbízáson felül 
az EBB keletipartner-finanszírozási keret (Eastern Partner 
Facility, EPF) néven külön pénzügyi eszközt is alapított 
összesen 1,5 milliárd euró értékben, melyből saját koc-
kázatára (hitelek és garanciatermékek) uniós beruházá-
sokat támogathat a térség országaiban.

Az EBB jelenléte az afrikai, karibi és csendes-óceáni 
(AKCS) államokban és uniós tagországok tengeren-
túli területein olyan tevékenységeket foglal magában, 
amelyek célja ösztönözni a magánszektor kezdeménye-
zéseit, valamint a szélesebb értelemben vett közösség 
és régió érdekeit is szem előtt tartó gazdasági növeke-
dést. Magánberuházást a bank abban az esetben finan-
szíroz, ha azzal a magánszektor fejlődését és a versenyt 
ösztönző gazdasági környezet létrejöttét támogathatja. 
A beruházások kiválasztásakor szempont, hogy azok je-
lentős gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi hasz-
not kell, hogy termeljenek.

Finanszírozás az afrikai, karibi és csendes-óceáni térségben, a tengerentúli országokban és területeken, valamint Dél-Afrikában

2009-ben kihelyezett kölcsönök Összesen 
(millió EUR)

ebből  
kockázati tőke

Afrika 625 222
 Dél-afrikai és indiai-óceáni térség 180  5
 Nyugat-Afrika 137  105
 Kelet-Afrika 133  6
 Közép-Afrika és az Egyenlítő térsége 99  30
 Több térséget átfogó 76  76
Karib-tengeri térség 64  43
Csendes-óceáni térség 23  7
Több AKCS-országot átfogó (regionális) 178  178
Tengerentúli országok és területek 10

AKCS-országok, tengerentúli országok és területek 863 450
Dél-Afrikai Köztársaság  280 –
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volt ennyire fontos. Az egész világra kiterjedő gazdasá-
gi válság kihívásaira válaszolva az EBB ezekben az orszá-
gokban is fokozta hitelezését, hozzájárulva a bizalom 
visszaállításához és a jövőbeni növekedés alapjainak 
megteremtéséhez.

A jelenlegi megbízás alapján az EBB összesen 3,8 milli-
árd eurónyi hitelt helyezhet ki Ázsiában és Latin-Ame-
rikában 2007 és 2013 között. A bank ázsiai és latin-ame-
rikai tevékenysége része az EU térségbeli országokra 
vonatkozó együttműködési stratégiájának, melynek 
célja, hogy egyrészt erősítse az EU térségbeli jelenlét-
ét (közvetlen külföldi befektetések, technológiatransz-
fer és know-how-átadás támogatása révén), másrészt 
környezetvédelmi (egyebek között klímavédelmi) pro-

jekteket és az EU energiaellátásának biztonságát erősí-
tő beruházásokat támogasson. 2009-ben az EBB össze-
sen 1 288 millió eurónyi kölcsönt helyezett ki az ázsiai 
és latin-amerikai térségben, csaknem háromszor annyit, 
mint 2008-ban (469 millió euró). Az ázsiai beruházások 
támogatása mintegy 466 millió eurót, a latin-amerikai fi-
nanszírozás csaknem 823 millió eurót képviselt.

Az EBB-finanszírozásra jogosult közép-ázsiai országok 
(Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán 
és Üzbegisztán) közül a Tádzsik Köztársaság volt az első, 
amely 2009-ben keretmegállapodást írt alá a bankkal. A 
megállapodás értelmében az EBB hitelei a jövőben első-
sorban nagyobb energetikai beruházásokat és környe-
zetvédelmi projekteket támogatnak.

Finanszírozás Ázsiában és Latin-Amerikában

2009-ben kihelyezett kölcsönök Összesen 
(millió EUR)

Latin-Amerika 823
Panama 538
Argentína 170
Kolumbia 100
Nicaragua 15
Ázsia 466
Vietnám 147
Kína 119
Pakisztán 100
India 100

Összesen 1 288
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EBB-hitelből megvalósuló mozambiki bányaberuházás társadalmi felelősségvállalási  
és társadalmi-gazdasági díjat kap 2009-ben

A nyersanyag-kitermelő és bányaipari projektek sokszor összetett, kihívásokkal teli beruházások, ugyanakkor ideális 
lehetőségeket kínálnak a természeti erőforrások értéknövelt szolgáltatássá alakítására, az exportbevételek növe-
lésére, a bányászati jogok és társasági adók révén pedig az adott ország adóbevételeinek fokozására. Az iparági 
kifizetések és bevételek átláthatóbbá tétele érdekében az EBB aktívan támogatja a kitermelő iparágak átláthatósá-
gára irányuló nemzetközi kezdeményezést (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI). A bank az EITI célkitű-
zéseit ügyfelei körében is propagálja és arra ösztönzi őket, hogy a kezdeményezés beszámolásra és az ipar bevételei-
nek közzétételére vonatkozó alapelveit ők is magukévá tegyék.

Egyes országokban, különösen az afrikai, karibi és csendes-óceáni térségben, az ásványi kincsek kitermelése a gaz-
dasági fejlődés kulcsát jelentheti. Az ágazatban végrehajtott beruházások közvetlenül és közvetve is munkahelyeket 
hoznak létre, és új lehetőségeket teremtenek a helyi munkaerő szakmai továbbképzésében. 

Mindezek fényében az EBB örömmel fogadta a hírt, hogy a bank finanszírozásában megvalósuló egyik bányabe-
ruházás, az Észak-Mozambikban található Moma titániumbánya nemrég két értékes díjat nyert, a projekt társa-
dalmi felelősségvállalási és társadalmi-gazdasági aspektusainak elismeréseként. 2009 szeptemberében a Moma 
titániumbánya tulajdonosa és üzemeltetője, a Kenmare Resources plc megkapta az Ír Kereskedelmi Kamara elnöké-
nek díját, (Best International CSR Programme, a legjobb nemzetközi társadalmi felelősségvállalási program), melyet 
a közösségi ügyekért felelős ír kormányhivatallal együtt ítélt oda a Kenmare Moma Bánya Alapítványban (KMDA) 
kifejtett munka elismeréseként. Ezt követően 2009. októberben a bánya környezetében élő közösségeket célzó társa-
dalmi-gazdasági intézkedések elismeréseként a KMDA egy újabb értékes díjat kapott: a Nedbank társadalmi-gazda-
sági díját független szakértőkből álló bírói testület ítélte oda azt követően, hogy interjúkon keresztül és három napos 
helyszíni látogatás során megvizsgálták a KMDA munkáját és találkoztak a kedvezményezettekkel. A Nedbank külön 
kiemelte, hogy a KMDA fejlesztői munkája már a bányászat megkezdése előtt megkezdődött, dicsérte az alapítvány 
átfogó stratégiai látásmódját és „alulról építkező” megközelítését, valamint a nemzetközi és helyi civil szervezetekkel 
és kormányzati szervekkel való szoros partneri együttműködését.

A KMDA-t a Kenmare 2004-ben azzal a küldetéssel alapította, hogy megerősítse a Moma bánya környezetében élő 
közösségek (mintegy 10 000 ember) társadalmi-gazdasági integrációját. Helyi és nemzetközi partnerintézmények 
támogatásával a KMDA tojás és húscsirke előállításával, illetve növénytermesztéssel foglalkozó kisebb vállalkozá-
sokat indított útjára, amelyek hat faluban évi 150 000 dollár forgalmat termelnek. Az alapítvány ezenkívül mobil 
egészségügyi központot állított fel, amelyet egy általános orvos és egy fogorvos látogat rendszeresen, több pro-
jektet indított az élelmiszerbiztonság, az AIDS elleni küzdelem és az egészségügyi ellátás javítása érdekében, négy 
új iskolát épített, közösségi megtakarítási és hitelezési programot indított, vízszivattyúkat állított üzembe, és még 
helyi labdarúgó-bajnokságot is szervezett. Bár még nagyon sok a teendő, a térségen nincs olyan család, amelyik-
nek az életét ne befolyásolta volna pozitív módon a KMDA tevékenysége: a különböző szociális jellegű programok-
ban eddig közvetlenül több, mint 200 ember vett részt. A KMDA bevételösztönző programjaiban résztvevő szemé-
lyek a mozambiki alapfizetésnél többet keresnek, a bánya dolgozói a nemzeti átlagnál magasabb jövedelemmel 
rendelkeznek. 

2004-ben és 2005-ben az EBB – az akkoriban alapított beruházási keret terhére – összesen mintegy 58 millió 
euróval finanszírozta a Moma titániumbánya-beruházást.

A Moma titániumbánya két  értékes 
díjat nyert a projekt  társadalmi 
 felelősségvállalási és társadalmi-
 gazdasági aspektusainak 
elismeréseként
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Az, hogy a bank ennyire ingatag piaci körülmények kö-
zött is ilyen eredményeket ért el, elsősorban rugalmas 
és kiegyensúlyozott forrásbevonási stratégiájának kö-
szönhető. A stratégia legfőbb ismérvei a változó piaci 
kereslet folyamatos figyelemmel kísérése, a referencia-
kötvény-piaci folyamatos jelenlét és a forrásdiverzifiká-
ció voltak.

2009 elején a piacokra a megelőző év októbere és vége 
közötti időszakot jellemző szinte teljes bénultság árnyé-
ka vetődött. Az EBB-nek fontos piaci szegmenst ezenkí-
vül a kötvénykínálattal és -kereslettel kapcsolatos súlyos 
bizonytalanság uralta, amit a kormányzati mentőcso-
magok hirtelen megjelenése és az ebből következő je-
lentős forrásigény követett. E piaci körülmények az esz-
közök sokkoló újraárazását eredményezték. Bár az év 
során a piaci feltételek jelentősen javultak, a körülmé-
nyekre továbbra is nagyfokú bizonytalanság és változé-
konyság volt jellemző.

Forrásbevonás:  
2009 legfontosabb eredményei

A hitelezési tevékenységhez szükséges forrásait az EBB legnagyobb 
részben nemzetközi tőkepiacokról szerzi, hosszú lejáratú kötvény-
kibocsátások révén. A bank az egyik legnagyobb kibocsátó a glo-
bális kötvénypiacon. 2009-ben az EBB több, mint 260 ügylet kereté-
ben 79,4 milliárd euró forrást szerzett (33%-os növekedés az előző 
évhez képest), mely lehetővé tette, hogy az EU gazdaságélénkítési 
programjának keretében fokozza hitelkihelyezéseit.

A bank az egyik legnagyobb kibocsátó a 
globális kötvénypiacon
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egyedi igényekre szabott kibocsátások értéke ugyan-
csak magas értéket (5 milliárd dollár) mutatott. 

A forrásbevonást egyéb devizákban a bank egészen 
sajátos piaci körülmények között volt kénytelen végre-
hajtani, ahol a kockázatkerülő befektetői hozzáállás a 
feltörekvő piacokat szinte a teljes első félévben meg-
bénította. Ezért számít kiemelkedő eredménynek az a 
11%-os növekedés, amelyet az EBB az egyéb devizák-
ban végrehajtott forrásbevonás terén (9,2 milliárd euró) 
az év során elért. A 16 nem törzsdevizában (valamint 
szintetikus formában brazil reálban, ghánai cediben és 
zambiai kwachában) bevont források a teljes forrásbe-
vonási program 12%-át adják, a legnagyobb értéket eb-
ből az ausztrál dollárban, svájci frankban és japán jen-
ben végrehajtott kibocsátások képviselik. 

A bank a társadalmilag felelős befektetők körében is 
növelte vonzerejét, például új „éghajlattudatos” kötvé-
nyek kibocsátásával a svéd piacon. E kötvények legfőbb 
jellemzője, hogy a kibocsátásból befolyt források kifeje-
zetten megújuló energiával és energiahatékonysággal 
kapcsolatos, EBB-finanszírozásban megvalósuló beru-
házásokra használhatók fel. 2009 végén az új kötvény-
kibocsátásokból származó források jelentős részét már 
felhasználták.

2009-ben a bank a három törzsdevizában (EUR, 
GBP, USD) összesen 70,2 milliárd eurót vont be a 
működésbe. 

Ennek több, mint fele (43,2 milliárd) az európiacról 
származik, mely jelentős növekedést jelent 2008-
hoz képest (16,8 milliárd euró, a teljes forrásbevonás 
28,2%-a). Az eurókötvények nagy részét (32,1 milliárd 
euró) az ún. euróövezeti referenciakötvény-kibocsátá-
sok (EARN) adták. A célzott és strukturált kibocsátások 
terén ugyancsak erőteljes növekedés volt megfigyel-
hető (11 milliárd euró). Összhangban a források és a 
befektetői bázis diverzifikációjára irányuló erőfeszí-
tésekkel, az EBB történetében először bocsátott ki 
eurócímletű váltót (Schuldscheine) és névre szóló köt-
vényt (Namensschuldverschreibungen) a német tőkepi-
acon, összesen 2,7 milliárd értékben. A bank ugyancsak 
először bocsátott ki „lebegő kamatozású szövetkezeti 
kötvényeket” összesen 4,5 milliárd euró értékben, ahol 
a kibocsátó konzorcium kizárólag szövetkezeti, takarék- 
és népbankokból állt.

A GBP-kibocsátás értéke 2009-ben 5,8 milliárd font volt; 
a visszafogott forrásbevonás ellenére az EBB tovább-
ra is a legnagyobb nem kormányzati sterlingkibocsá-
tó a piacon. A bank ugyanakkor több szokatlanul nagy 
referenciakibocsátást hajtott végre. Az első egy febru-
árban kibocsátott új 1 milliárd fontos kötvény, mely a 
bank történetében a legnagyobb egy részletben vég-
rehajtott, rögzített kamatozású GBP-kibocsátás volt. Ezt 
egy másik, kivételesen nagy rögzített kamatozású köt-
vénykibocsátás követte júniusban (600 millió font érték-
ben), húszéves lejáratra.

Az amerikai dollár piacán a bank 28 milliárd eurónak 
megfelelő dollárt gyűjtött az év során. A kibocsátások 
között ötéves rögzített kamatozású globális referencia-
kötvények és egy lebegő kamatozású kötvény szerepel-
tek. A piacok második negyedévtől megfigyelhető fel-
futásával párhuzamosan az egymást követő kibocsátási 
árfolyamok közötti különbségek is fokozatosan csökken-
tek. A dolláralapú referenciakötvény-kibocsátási prog-
ram végül 2009 szeptemberében a bank történetének 
legnagyobb dollárcímletű globáliskötvény-kibocsátásá-
ban (5 milliárd dollár, hároméves lejáratra) tetőzött. Az 
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Egy friss kezdeményezés keretében, mely jól mutatja az 
EBB úttörő szerepvállalását, a bank következetesen méri 
az általa finanszírozott beruházások üvegházhatást oko-
zó gázkibocsátását, mely alapján kiszámítható az EBB 
szénlábnyoma. Az EBB ezenkívül szorosan együttműkö-
dik más nemzetközi pénzintézetekkel a legjobb gyakor-
lat és információk megosztásában.

Ahogy a természetes és épített környezet védelmét és 
fejlesztését környezetvédelmi normák segítik, az EBB fi-
nanszírozásában megvalósuló beruházások által érintett 
emberek jogainak védelme és életminősége szociális 
normák betarttatásával biztosítható, melyek az egyéni 
jólétet, a szociális, társadalmi inkluziót és a fenntartható 
közösségeket helyezik előtérbe.

Az EBB kizárólag olyan beruházásokat finanszíroz, ame-
lyek az emberi jogok tiszteletben tartása mellett telje-
sítik az EBB szociális normáit, melyek az Európai Unió 
Alapjogi Chartáján és a követendő nemzetközi gya-
korlaton alapulnak. Az emberi jogok kérdése sokrétű 
probléma, amelynek nagy figyelmet szentel a nyilvá-
nosság. Ehhez a nyilvánossághoz tartoznak a nemzet-
közi pénzintézetek, például az Európai Beruházási Bank 
munkájával foglalkozó társadalmi szervezetek is. A ci-
vil társadalom, a helyi közösségek és a projektekben 
érintett emberek képviseletében eljáró szervezetek 
többször és helyesen hívták fel az EBB és más nemzet-
közi pénzintézetek figyelmét az emberi jogok és kör-

Az EBB fejlesztéspolitikai küldetésének következetes 
végrehajtásával és megfelelő szervezeti irányítás életbe 
léptetésével mozdítja elő a társadalmi felelősségválla-
lás ügyét. A bank tudatában van mindazon hatásoknak, 
amelyeket tevékenysége és létesítményei az ügyfeleire, 
beszállítóira, alkalmazottaira és a környezetre közvet-
lenül gyakorolnak, tisztában van beruházási döntései-
nek lehetséges következményeivel és azzal, hogy ezek 
mennyiben képesek választ adni a társadalmunkat érin-
tő globális kihívásokra. A környezeti és társadalmi szem-
pontok vizsgálata ezért valamennyi EBB-hitelből meg-
valósuló beruházás esetében fontos követelmény. 

Ahogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyre fonto-
sabb szerephez jutott a bank ügyletei között, az EBB egy 
új „klímavédelmi mutató” kialakításáról döntött, melyet 
2010–2012. évi ügyviteli tervébe is belefoglalt. A banki 
finanszírozásra jóváhagyott és aláírt, éghajlatváltozással 
kapcsolatos projektek számát megjelenítő mutató lehe-
tővé teszi, hogy az EBB objektív módon számoljon be a 
klímaváltozás mérséklését és az alkalmazkodást előse-
gítő kezdeményezések támogatásának alakulásáról. A 
cél, hogy a klímavédelmi beruházásokra szánt hitelek 
részaránya az EBB teljes hitelállományán belül 2010-ben 
20%, 2011-ben 22%, 2012-ben pedig 25% legyen.

Az EBB a társadalmi felelősségvállalás és fenntartható fejlesztés kérdését a megfelelő üzleti gya-
korlat részének tekinti, melynek célja egyensúlyt teremteni a gazdasági növekedés, a társadalmi 
jólét és a környezetvédelem között. A törvényi előírások betartásán túl a bank önként tesz lépé-
seket a szélesebb értelemben vett társadalom felé: politikáit, belső szabályait és eljárásait követ-
kezetesen a társadalmi elvárásokhoz igazítja.

Egy új klímavédelmi mutató lehetővé te-
szi, hogy a bank objektív módon számol-
jon be a klímaváltozás mérséklését és az 
alkalmazkodást elősegítő kezdeménye-
zések támogatásáról

Az EBB részt kíván venni az emberi jogi 
kérdések kezelésére vonatkozó legjobb 
banki gyakorlat kialakításában

Társadalmi felelősségvállalás  
az EBB-nél
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nyezetvédelmi kérdések figyelembe vételére. Az EBB 
az esetleges panaszok kivizsgálására belső eljárásren-
det alakított ki. Amennyiben a panaszos nincs megelé-
gedve azzal, ahogy panaszát az EBB belső eljárása kere-
tében elbírálta, a bank ellen panasszal élhet az európai 
ombudsmannál. A nemzetközi pénzintézetek között az 
EBB az egyetlen, amely ilyen megoldást kínál, és elhatá-
rozta, hogy részt vesz az emberi jogi kérdések kezelésére 
vonatkozó legjobb banki gyakorlat alakításában. „Üzlet 
és emberi jogok” címen ezért nemzetközi tanácskozás-

Az EBB új épülete „zöld” teljesítményéért 
a kiváló minősítést kapta

sorozatot szervez 2010-ben, hogy jobban megismerje 
a bank működésében érintett főbb csoportok vélemé-
nyét, különösen olyan kérdésekben, mint a nagyszabá-
sú beruházások átvilágítása, vagy emberi jogi kérdések-
kel kapcsolatban felmerült panaszok és viták rendezése.

Az EBB tudatosan és folyamatosan méri saját ökológi-
ai lábnyomát: a környezetterhelés csökkentése érde-
kében számos új intézkedést hozott, mint például a tö-
megközlekedés ösztönzése az alkalmazottak körében 
és egy átfogó környezetgazdálkodási rendszer (EMS) 
életbe léptetése.

A környezetvédelmi és kibocsátáscsökkentő intézkedé-
sek támogatásának jegyében az EBB 2009-ben szerződést 
kötött Luxembourg város önkormányzatával, mely alap-
ján a bank alkalmazottai ingyenes bérlettel használhat-
ják a város közlekedési hálózatát. A becslések szerint az 
intézkedés hatására 10%-kal több alkalmazott veszi majd 
rendszeresen igénybe a tömegközlekedést, mely évi 170 
tonnával csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást.

A bank működésével összefüggésben 2009-ben keletke-
zett összes szén-dioxid becsült mennyisége 16 576 ton-
na volt, ennek 94%-a utazásokkal, 6%-a pedig energia-
felhasználással, hulladékkal és papírfelhasználással volt 
kapcsolatos. A 2008-ban rögzített mennyiséghez képest 
ez összességében 16%-os csökkenést jelent.

Az EBB 2008-ban átadott új luxembourgi épülete 
(Kirchberg) környezeti fenntarthatósági és energia-
hatékonysági mutatóiról híres. A létesítmény ugyan-
is rendelkezik a fenntartható épületekre vonatkozó 
BREEAM-tanúsítvánnyal. A BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method, BRE környezetterhelési értékelési 
módszer) az épületek környezetterhelésének felméré-
sére szolgáló legismertebb és legelterjedtebb módszer 
a világban. A fenntartható épülettervezés legjobb gya-
korlatára vonatkozó szabvány segítségével egy adott 
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gyobb rugalmasságot jelent a munkahelyen töltendő 
órák elszámolásában (a munkavállaló és felettese mos-
tantól egyedi munkaidőben állapodhatnak meg) és a 
felhalmozott túlórák felhasználásában.

2009 a munkavállalói érdekképviselet és a bank veze-
tése között, a nyugdíjrendszer átalakításáról folytatott 
felfokozott tárgyalások éve is volt. A munkavállalók kép-
viselőivel kötött megállapodás jelentős eredménynek 
számít, mivel nemcsak a nyugdíjrendszert érinti, de szá-
mos intézkedést tartalmaz a munkavállalók jólétének 
fenntartására.

Végül, de nem utolsó sorban, 2009-ben sor került az át-
meneti vagy részleges munkaképtelenségre vonatkozó 
szabályok felülvizsgálatára. Az új megközelítés nagyobb 
rugalmasságot biztosít számos különböző egészségügyi 
helyzet kezelésében. A szabályok végrehajtását a bank – 
az érdekképviseleti szervezettel konzultálva – legköze-
lebb 2013-ban vizsgálja.

létesítmény környezeti teljesítménye mérhető. Az EBB 
új épülete a módszer alapján a kiváló minősítést kapta 
„zöld” teljesítményéért.

Az EBB felelős munkáltatóként támogatja munka-
vállalóit képességeik, készségeik fejlesztésében. A 
bank humánpolitikája és emberierőforrás-gazdálko-
dásra vonatkozó eljárásai a legjobb gyakorlatot köve-
tik és megfelelnek a folyamatosan változó jogszabályi 
előírásoknak.

2009-ben a bank Humán erőforrás főosztálya foly-
tatta a 2008-ban elfogadott és ma már a bank HR-
stratégiájának szerves részét képező diverzitáspolitikai 
stratégia végrehajtását. A diverzitáspolitikai stratégia 
sokak szerint a bank sikerének egyik záloga.

A sokszínűség mennyiségi szemlélete mellett a bank 
arra törekszik, hogy valamennyi munkavállalója számá-
ra befogadó munkahelyet teremtsen. A „befogadó mun-
kahely” kialakításával a bank elismeri és értékeli minden 
egyes dolgozó egyedi hozzájárulását a közösség célok 
teljesítéséhez. A munkavállalók akkor tudják a legjobbat 
kihozni magukból, ha munkájukat a tisztelet és bizalom 
légkörében, a legnagyobb rugalmassággal és autonó-
miában végezhetik, teljes elkötelezettségben a társaság 
egyeztetett és elfogadott céljai iránt. 

Az EBB a munkaidő tekintetében is rugalmas megközelí-
tést alkalmaz. A munkahelyi és magánéleti elvárások kö-
zötti egyensúly megteremtését és a változó munkakö-
rülményekhez történő alkalmazkodás elősegítését szem 
előtt tartva a bank 2009-ben tovább enyhített a mun-
kaidővel kapcsolatos előírásokon, összhangban az EBB 
diverzitáspolitikai stratégiájával és a befogadó munka-
hely megteremtése iránti erőfeszítésekkel. A rugalmas 
munkaidővel kapcsolatos új megoldások a bank ökoló-
giai lábnyomának csökkentéséhez is jelentősen hozzá-
járulhatnak, hiszen ha kevesebben járnak be dolgozni, 
csökken a bank szénkibocsátása és energiafogyasztása.

2009-ben a bank rugalmasabb távmunkarendet ve-
zetett be, mely rendszeres és alkalmi távmunkára is  
lehetőséget ad. További intézkedések lehetővé tették 
a munkaidő elosztását a teljes naptári évben, mely na-

Az EBB a munkaidő tekintetében is ru-
galmas megközelítést alkalmaz
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A bank és az Európai Unió Tanácsa közötti együtt-
működés 2009-ben ismét új erőre kapott: Philippe 
Maystadt, a bank elnöke részt vett a tagországok gaz-
dasági és pénzügyminisztereinek – a Gazdasági és 
Pénzügyi Tanács (ECOFIN) keretében rendezett – havi 
találkozóin, és felajánlotta az EBB-csoport eszközeit és 
részvételét a legfontosabb uniós fejlesztéspolitikai cé-
lok végrehajtásában. Az ECOFIN-tanács nagyra értékel-
te az EBB-csoport beruházásfinanszírozási szakértelmét 
(különösen a pénzügyi és gazdasági visszaeséssel ösz-
szefüggésben) és méltányolta azt a tényt, hogy a bank 
csatlakozott a tagországok és a Bizottság közös válság-
kezelő intézkedéseihez. 

A hetedik európai parlamenti ciklus (2009–2013) mély 
gazdasági és társadalmi aggodalmak közepette kezdő-
dött. A bank elnöke több parlamenti bizottság, például 
a Költségvetési Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Gaz-
dasági és Monetáris Bizottság és a Költségvetési Ellen-
őrző Bizottság nyilvános üléseire kapott meghívást. Az 
EBB-ről készült éves jelentését az Európai Parlament 
2009-ben az EBRD tevékenységéről szóló éves jelentés-
sel összevonva tárgyalta, és csaknem egyhangúlag el-
fogadta. A Parlament jelentésében megfogalmazott ja-
vaslatokat az EBB következetesen végrehajtotta. A bank 
külső finanszírozási megbízásainak időközi felülvizsgá-
latáról a Parlament és a Tanács együttdöntési eljárás ke-
retében dönt.

A bank és az Európai Bizottság közötti szoros partneri 
együttműködés újabb kezdeményezések előtt nyitotta 
meg az utat. Az egyik ilyen kezdeményezés a PROGRESS 
mikrofinanszírozási eszköz (PROGRESS Microfinance 
Facility, PMF): az EBA kezelésében működő 200 millió  

Együttműködés az uniós és 
nemzetközi partnerintézményekkel

A bank célkitűzéseinek megvalósításában elengedhetetlenül fontos az Európai 
Unió fejlesztéspolitikai céljait előkészítő, javasló és azokról döntő uniós intézmé-
nyekkel folytatott folyamatos, nyílt párbeszéd és intenzív együttműködés. Az EBB 
az európai intézmények aktív stratégiai partnereként végzi tevékenységét, és szo-
rosan együttműködik a többi nemzetközi és bilaterális pénzintézettel. 

Az EBB az európai intézmények 
 aktív stratégiai partnereként végzi 
tevékenységét
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(a 2009. májusi Tanács következtetései alapján): a Bizott-
ság úgy döntött, hogy további 200 millió eurót csopor-
tosít át az Európai Fejlesztési Alapból az EU–Afrika inf-
rastruktúrafejlesztési letéti alapba. A keleti partnerség 
keretében az EBB, a Bizottság, az Északi Beruházási Bank 
(NIB), az EBRD és a Világbank a kelet-európai tagország-
okkal közösen egy energiahatékonysági és környezetvé-
delmi partneri együttműködés alapjait fektették le, mely 
végül 2009 végén indult azzal a céllal, hogy a térség be-
ruházásait hitelekkel és uniós támogatásokkal segítse. 
Az EBB és a Bizottság az EBRD-vel közösen egy új kkv-s 
pénzügyi eszköz kialakításán is dolgoznak a keleti szom-
szédos országok számára, mely ugyancsak hiteleket öt-
vözne lehívható támogatásokkal.

A bank és Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
(EGSZB), valamint a Régiók Bizottsága (RB) közötti 
viszonyt a folyamatos párbeszéd és a kölcsönösen elő-
nyös kapcsolatok jellemzik. A korábbi évekhez hason-
lóan az EBB részt vett a Régiók Bizottsága és az Európai 
Bizottság Regionális Főigazgatósága által közösen meg-
rendezett „nyílt napokon”. A rendezvény alatt a bank „Az 
EBB-csoport és a strukturális alapok szerepe az innová-
ció támogatásában a régiókban” címen külön értekez-

eurós keret a Bizottság és az EBB forrásait egy olyan 
pénzügyi eszközben fogja össze, amelyből kisvállalko-
zásokat, szociális gazdasági kezdeményezéseket, ál-
lástalanokat vagy a munkaerőpiacra visszatérőket tá-
mogató speciális mikrofinanszírozási intézmények 
juthatnak tőkéhez. A bank a Regionális Politikai Főigaz-
gatósággal közösen gondoskodott a négy J betűs kö-
zös kezdeményezés (a JESSICA, a JEREMIE, a JASMINE 
és a JASPERS) hatékony bevezetéséről és következetes 
végrehajtásáról.

Az EBB és az Európai Bizottság együtt jelentős erőfe-
szítéseket tettek annak érdekében, hogy felgyorsítsák 
az Európai Unió átállását a kis szén-dioxid-kibocsátá-
sú gazdaságra, különösen az európai stratégiai energia-
technológiai terv (SET-terv) keretében, melynek célja 
költséghatékony, alacsony szénkibocsátású technológi-
ák elterjesztésének felgyorsítása. 

Az EBB fokozottan támogatja a helyi és regionális ható-
ságok és önkormányzatok megújuló energiaforrások-
kal és energiahatékonysággal kapcsolatos beruházási 
programjait, különösen a 2009 februárjában indult „Pol-
gármesterek Szövetsége” keretében, melynek célja köz-
intézmény-felújítási, közvilágítási programok és tiszta 
tömegközlekedési megoldások támogatása. 

A területi együttműködések ösztönzése terén az EBB 
kulcsszerepet vállalt az Európai Unió balti-tengeri stra-
tégiájának (BSS) alakításában, elindításában és vég-
rehajtásában. A bank továbbá részt vesz a Duna-me-
dencére vonatkozó hasonló makroregionális stratégia 
kidolgozásában.

A bank, a Bizottság és a tagországok közötti együttmű-
ködés kiterjed az EU-n kívül igénybe vehető uniós tá-
mogatások és kölcsönök együttes alkalmazásán mun-
kálkodó szakértői munkacsoportok munkájára is. A 
rendelkezésre álló források együttes alkalmazásáról és 
intézményközi együttműködésről van szó az EU–Afrika 
infrastruktúrafejlesztési letéti alap és a 2009-ben zászlót 
bontó új kezdeményezés, a nyugat-balkáni beruházási 
keretprogram esetében is. A bank és a Bizottság közöt-
ti együttműködés kiterjed a fejlődő országokban ta-
pasztalható gazdasági válságra adandó uniós válaszra is  

A Michel Camdessus elnökletével alakult „bölcsek tanácsa”  
a bank  működésében érintett szervezetek képviselőivel találkozik,  

2010 április, Brüsszel
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letet szervezett, valamint részt vett a mikrohitelekről, a 
JASMINE, JEREMIE és JESSICA-kezdeményezésekről, az 
energiapolitikáról („Fenntartható energiagazdálkodás-
sal kapcsolatos cselekvési tervek és a Polgármesterek 
Szövetsége”) és a kohézióról („Pénzügyi tervezési eszkö-
zök a kohéziós politika keretében”) tartott szemináriu-
mok munkájában. 

A bank 2009-ben tovább erősítette együttműködését a 
többi nagy nemzetközi pénzintézettel és európai bi-
laterális pénzügyi intézménnyel, különösen az EBB 
Unión kívüli tevékenységével összefüggésben. A válság-
kezelésre vonatkozó közös fellépés az év során számos 
közös kezdeményezést eredményezett. Ide sorolható az 

Az EBB érdekelt a pénzintézetek közötti 
kapcsolatok szorosabbra fűzésében

EBB, az EBRD és a Világbank-csoport „közös pénzintéze-
ti cselekvési terve a kelet-közép-európai reálgazdaságok 
bank- és finanszírozási rendszereinek támogatására”, a 
Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) infrastruktúra-krízis-
kerete (melyhez a bank 1 milliárd eurós forrást biztosít), az 
IFC mikrofinanszírozási kezdeményezése (melyhez a bank 
100 millió dollárt adott), és az előcsatlakozási támogatá-
si eszközből finanszírozott (IPA) válságkezelési csomag, 
melyből (a délkelet-európai energiahatékonysági alap köz-
beiktatásával) energiahatékonysági projektek támogat-
hatók a nyugat-balkáni térségben és Törökországban, va-
lamint kkv-k Törökországban.

A bank és a többi nemzetközi pénzintézet együttműkö-
dése olyan horizontális intézményközi kezdeményezé-
sekben is megnyilvánult, mint például a multilaterális fej-
lesztési bankok klímaváltozással kapcsolatos közös 2009. 
decemberi nyilatkozata. Októberben a bank rendezésé-
ben került sor a multilaterális fejlesztési bankok és pénz-
intézetek vezetőinek első találkozójára Isztanbulban, a 
Világbank és a Valutaalap éves találkozójával egy időben. 
Novemberben a bank és az OECD együttműködési szán-
déknyilatkozatot írtak alá. A bank az EBRD-vel és az Euró-

Az EBB és az OECD 2009. novemberben együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá



Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról 53 EBB-csoport

pa Tanács Fejlesztési Bankjával is fokozta együttműködé-
sét, különösen a nyugat-balkáni beruházási keretprogram 
indításával és az Unióval szomszédos országok támoga-
tásával összefüggésben.

A bank érdekelt a pénzintézetek közötti kapcsolatok 
szorosabbra fűzésében – erre jó példa az EBB, az AFD 
és a KfW között létrejött kölcsönös bizalmi kezdeménye-
zés, melynek keretében a pénzintézetek a döntéshoza-
tali eljárások hatékonyabbá tétele érdekében vállalták, 

hogy a társfinanszírozásban megvalósuló projekteknél 
kölcsönösen elismerik és elfogadják a többi intézmény-
nél alkalmazott belső eljárásokat és normákat. A kezde-
ti kísérleti szakaszban szerzett tapasztalatok alapján az 
együttműködést később az összes résztvevő intézmény-
re is kiterjesztik. Az EBB ezenkívül társfinanszírozói meg-
állapodást írt alá az Ázsiai Fejlesztési Bankkal a pakisz-
táni megújulóenergia-program finanszírozására, mely a 
beszerzések, a folyósítások és egyéb adminisztratív fel-
adatok megosztásának feltételeit rendezi.

A multilaterális fejlesztési bankok vezetőinek 2010. április 9-i találkozója az EBB székházában
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A bank és a nyilvánosság kommunikációjának kulcsele-
me az EBB tájékoztatáspolitikája (EIB Public Disclosure 
Policy): a dokumentum vezérelve a közzététel vélelme, 
miszerint minden információ közzétehető, hacsak annak 
visszatartását kényszerítő okok nem indokolják. A doku-
mentumot 2009-ben széleskörű nyilvános konzultációs 
eljárás keretében (mely az EBB átláthatósági politikájára 
/2004/ és panaszkezelési politikájára /2008/ is kiterjedt) 
vizsgálták felül. A bank új tájékoztatáspolitikája az Igaz-
gatótanács jóváhagyását követően 2010 elején lépett 
életbe. Az EBB minden évben weboldalán teszi közzé 
saját értékelését a tájékoztatáspolitika betartásáról.

A bank olyan társasági szabályzatokat, illetve több ága-
zat fejlesztését érintő fontos politikai elképzeléseket 
bocsát nyilvános konzultációra, amelyek általában az 
EBB működésében érintett egyének és szervezetek ér-
deklődésére tarthatnak számot. A konzultációs folya-
mat legfontosabb célja lehetővé tenni, hogy a bank az 
érintettek véleményét megismerve fokozza működé-
sének átláthatóságát és elszámoltathatóságát. A bank 
működésében érintett szervezetek javaslatait egy belső 

Átláthatóság, nyilvánosság  
és párbeszéd a civil társadalommal

Az EBB meggyőződése, hogy bankként és 
közintézményként a döntéseivel, működésé-
vel és az uniós politikák előmozdítása érde-
kében tett erőfeszítéseivel kapcsolatos nyi-
tottság erősíti azt a képet, amely az európai 
polgárok szemében róla mint hiteles és el-
számoltatható intézményről megjelenik. Az 
átláthatóság ugyanakkor hozzájárul a bank 
műveleteinek eredményességéhez és fenn-
tarthatóságához, mérsékeli a korrupció koc-
kázatát, és fejleszti a bank és a tevékenysé-
gében érintett felek közötti kapcsolatokat.

Az átlátható működés iránti elkötelezettség gyakorlatba 
ültetésének fontos kiindulópontja az információk nyil-
vánosságra hozatala és a tájékoztatás. Az EBB ezért 
mindent megtesz annak érdekében, hogy folyamatosan 
tökéletesítse a tevékenységéről közétett információkat és 
javítsa a tájékoztatás minőségét. A bank az egyetlen nem-
zetközi pénzintézet, amely közzéteszi évente felülvizsgált 
hároméves gördülő üzleti tervét, a bank ügyviteli tervét 
(COP). A folyamatos tájékoztatás legfontosabb eszköze az 
EBB weboldala; erről mintegy 6,8 millió látogatás tanús-
kodott 2009-ben (szemben a 2008-ban mért 4 millió lá-
togatással). Az EBB weboldala (www.eib.org) 2009-ben új 
arculatot kapott, hogy jobban megfeleljen a látogatók igé-
nyeinek és a webes tartalmak alaki és funkcionális kialakí-
tásával kapcsolatos legjobb mai gyakorlatnak. 2009-ben a 
bank weboldalán több, mint 500 elbírálás alatt álló beru-
házásról jelent meg tájékoztatás, más átláthatóságot javító 
fontos dokumentum mellett, mint például a Bank nyilatko-
zata a környezeti és társadalompolitikai elvekről és normákról 
(EIB Statement of Environmental and Social Principles and 
Standards), vagy a Visszaélések nyilvánosságra hozatalával 
kapcsolatos banki politika (Whistleblowing Policy).

Az EBB az európai polgárok szemében 
mint átlátható és elszámoltatható intéz-
mény kíván megjelenni
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kaértekezleteket szervez különböző civil szervezetekkel. 
A tavaszi CSO-értekezlet témái a közúti közlekedés és a 
biodiverzitás voltak. Egy másik fontos esemény az éves 
CSO-tájékoztató, melyre évente egyszer Brüsszelben ke-
rül sor: a 2009. márciusi találkozón a bank ismertette az 
előző év eredményeit és bejelentette a civiltársadalmi 
weblap indulását az EBB weboldalán. A legutóbbi talál-
kozóra 2010. február 25-én került sor, ahol a résztvevők a 
bank 2009. évi eredményeiről tárgyaltak.

Az EBB párbeszédet folytatott és együttműködő partneri 
viszonyt alakított ki olyan szakmai szervezetekkel, amelyek 
osztják a bank egyes célkitűzéseit vagy érdekeit, például 
a lisszaboni menetrend, a fenntartható fejlődés és a kör-
nyezetvédelem, vagy a szegénység elleni küzdelem támo-
gatása terén. 2009-ben a bank tovább mélyítette együtt-
működését a Transparency International-lel, a Nemzetközi 
Természetvédelmi Unióval (IUCN) és a kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezés (EITI) tagjaival.

A szakmai képviseleti szervekkel és civil szervezetekkel 
fenntartott célzott munkakapcsolatokon túl az EBB nagy 
hangsúlyt fektet a tevékenységével szemben kritikus nem 
kormányzati szervezetekkel folytatott viszony ápolására, 
javítására. Az ilyen szervezetek és a bank közötti kapcso-
latok az elmúlt években fokozódtak és mára egyre inkább 
párbeszédjelleget vettek fel. Mindezt jól jellemzi az a tény, 
hogy a bank részt vett számos nem kormányzati szerv ren-
dezvényein. A bank maga is szervezett kerekasztal-beszél-
getéseket, ahol olyan különleges témák voltak napirenden, 
mint a szénkivonás és -tárolás, az európai tiszta közlekedési 
program (ECTF), az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a tisz-
ta energia, a nukleáris és szénalapú energiaforrások ökoló-
giai lábnyoma, az offshore pénzügyi központok, valamint a 
bank környezetvédelmi és szociális jellegű előírásai a fejlő-
dő országokban megvalósuló beruházásoknál.

A konkrét beruházásokkal kapcsolatban ugyanakkor 
a bank továbbra is igénybe veszi a civiltársadalmi szer-
vezetek és állampolgári képviseleti szervek segítségét, 
melyre jó példa az AKCS-országokban és Latin-Ameriká-
ban megvalósuló számos energetikai és bányászati be-
ruházás, jelenleg pedig vizsgálja e szervezetek bevoná-
sának lehetőségét a technikai segítségnyújtási alapokra 
támaszkodó projekteknél.

bizottság tüzetesen is megvizsgálja és értékeli. Miután 
az Igazgatási Bizottság a dokumentumot jóváhagyta, a 
végső tervezetet az EBB saját weboldalán teszi közzé 15 
munkanappal azelőtt, hogy azt a nyilvános konzultáci-
óról készült beszámolóval együtt az Igazgatótanács is 
megtárgyalná. A konzultációs folyamatról készült be-
számoló ismerteti az egyeztetés menetét, összefoglalja 
a résztvevők beadványait, valamint a bank indoklással 
ellátott álláspontját a figyelembe vett javaslatokkal kap-
csolatban. Az Igazgatótanács jóváhagyását követően a 
dokumentum az EBB weboldalán és adott esetben az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelenik. A tájé-
koztatáspolitikáról 2009-ben folytatott konzultáció után 
a következő nyilvános egyeztetés témája a bank közle-
kedésfinanszírozási politikája lesz 2010-ben. Egyes ban-
ki politikákról az EBB webes konzultáció vagy informális 
találkozók keretében is egyeztethet, a szóban forgó do-
kumentum vagy téma jellegétől és tartalmától függően. 

A bank kapcsolatát a civil társadalom képviselőivel (ide-
értve a nem kormányzati szervezeteket /„NGO-k”/ és 
más érdekvédelmi csoportokat) az a meggyőződés ve-
zérli, hogy ezek a szervezetek értékes hozzájárulást te-
hetnek a bank fejlesztéspolitikai céljainak alakításához. 
A nem kormányzati szervezetek segítségével ugyanak-
kor a bank jobban megismerheti a helyi viszonyokat, ér-
dekeket és más értékes információkhoz juthat, ezáltal e 
szervezetek is hozzájárulhatnak az EBB finanszírozásá-
ban megvalósuló beruházások sikeréhez.

Az EBB párbeszédet folytat és együttmű-
ködő partneri viszonyra törekszik

A civil társadalom képviselőivel (ún. „CSO-k”) való kapcso-
lattartásért a bank Civiltársadalmi csoportja felel. A bank 
és a külvilág közötti csatlakozási pontként működő cso-
port felel a következetes és minőségi banki kommuniká-
cióért és a civil társadalom képviselővel folytatott aktív 
együttműködésért. A csoport tudatosan keresi a kapcso-
latot azokkal a szervezetekkel, amelyek segíthetnek ab-
ban, hogy a nyilvánosság – és különösen az EBB műkö-
désében érintett polgárok – megfelelő információkhoz 
jussanak a bankról. A civil társadalommal folytatott fo-
lyamatos párbeszéd jegyében az EBB rendszeresen mun-
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megerősíti a bank nyilvántartásai feletti felügyeletet, utat 
nyit új pénzügyi termékek és nem pénzügyi támogatási 
eszközök előtt, valamint a technikai segítségnyújtást az 
országok és beruházók szélesebb körére terjeszti ki.

A Szerződésben foglalt egyik legfontosabb változás az 
uniós gazdasági és pénzügyminiszterekből álló Kor-
mányzótanács döntéshozatali eljárását érinti. A határo-
zathozatalhoz alapesetben a jövőben is elegendő a bank 
jegyzett tőkéjének legalább 50%-át képviselő tagok több-
ségi szavazata. Az Európai Unión kívüli EBB-ügyletekre 
vonatkozó korábbi egyhangú szavazásra vonatkozó sza-
bály helyébe azonban a minősített többség követelmé-
nye lép (a jegyzet tőke 68%-át képviselő 18 szavazata). 

Egy új cikkely a bankvezetésre ruházza a jogot, hogy 
sürgős esetben meghozzon minden szükséges intézke-
dést a bank érdekeinek védelmében, ha egy finanszíro-
zási ügylet átütemezéséről van szó. A Kormányzótanács 

Lisszaboni Szerződés:  
rugalmasabb működési keretek

Az EBB tevékenységét meghatározó fejlesztéspolitikai célkitűzéseket a Lissza-
boni Szerződés fekteti le, a bank rendelkezésére álló eszközökről a Szerződés 
mellékletét képező alapokmány rendelkezik. A Szerződés rugalmasabb mű-
ködési és szervezeti megközelítéssel segíti a bankot az uniós politikai célkitű-
zések támogatásában (például a döntéshozatali és irányítási mechanizmusok 
egyszerűsítésével), és küldetése teljesítéséhez a pénzügyi eszközök korábbi-
nál szélesebb választékával ruházza fel.

A fejlesztéspolitikai célokkal kapcsolatban a Szerző-
dés lefekteti a közös európai energiapolitika alapjait, 
formális kereteket ad az új európai űrpolitikának, új cé-
lokat teremt a gazdasági együttműködés és fejlesztés-
politika terén – mindezeken a területeken a bank már 
most is igen aktív, miközben olyan uniós célkitűzéseket 
támogat, mint a transzeurópai hálózatok építése, a ku-
tatás és fejlesztés, vagy az Európai Unión kívüli országok 
beruházásainak finanszírozása.

A Szerződés ezzel együtt nagyobb rugalmasságot biz-
tosít a finanszírozásban, egyszerűsíti a döntéshozatalt, 

A Szerződés nagyobb rugalmasságot 
biztosít a finanszírozási műveletekben 
és egyszerűsíti a banki döntéshozatalt
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továbbá ezentúl saját hatáskörben, egyhangú szava-
zással dönthet leányvállalatok vagy más olyan jogi sze-
mélyiséggel és pénzügyi autonómiával rendelkező en-
titások alapításáról, mint például az Európai Beruházási 
Alap, melyhez korábban a Szerződést kellet módosítani 
(ez történt az EBA felállításakor a 90-es évek közepén). 

Az új alapokmány az EBB feladatkörét szélesebb érte-
lemben határozza meg: „a bank finanszírozást nyújt”. 
A hagyományos hitelezésen és garanciavállaláson túl a 
bank ezentúl könnyebben vállalhat tőkerészesedéssel 
járó kötelezettséget is. A tőkerészesedéses finanszírozás 
alkalmazásának azonban vannak korlátai, az ilyen ügyle-
tek jóváhagyásához például az Igazgatótanács tagjainak 
minősített többsége szükséges. Az alapokmány ugyan-
akkor kimondja, hogy tőkerészesedést a bank „valamely 
kölcsön vagy garancia kiegészítéseként”, illetve abban 
az esetben vállalhat, „amennyiben ez valamely beruhá-
zás vagy program finanszírozásához szükséges”. Az új 
alapokmány külön cikkelyben foglalkozik a „különleges 
tevékenységnek” minősülő, magasabb kockázati beso-
rolású ügyletekkel, amely meghatározás nagyjából illik 
a bank jelenleg is alkalmazott műveleteire az infrastruk-
túraalapok, a kockázatitőke-alapok és a strukturált fi-
nanszírozási ügyletek terén. Ezekhez az ügyletekhez to-
vábbra is külön tartalékfedezetet kell képezni.

Ugyancsak változott a bank által maximálisan kihelyez-
hető finanszírozás és a jegyzett tőke arányának (köl-
csönfedezeti arány) számításakor használt képlet. Végül 
pedig az új alapokmány külön is említést tesz a beruhá-
zások előkészítése és megvalósítása során igénybe ve-
hető technikai segítségnyújtás biztosításáról.
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A Kormányzótanács tagjai a 27 tagál-
lam által kijelölt miniszterek, általában a tagország-
ok pénzügyminiszterei. A Kormányzótanács felada-
ta a hitelpolitikai irányelvek lefektetése, a bank éves 
jelentésének és vagyonmérlegének jóváhagyása, va-
lamint dönt az Európai Unió területén kívüli finan-
szírozási ügyletekben való banki részvételéről és a 
tőkeemelésről. Hatáskörébe tartozik továbbá az Igaz-
gatótanács, az Igazgatási Bizottság és a Számvizsgáló 
Bizottság tagjainak kinevezése is.

Az EBB igazgatási szervei

Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskör-
ben dönt a bank finanszírozásra (hitel- és garancia-
vállalási ügyletekre) és forrásbevonásra vonatkozó 
vállalásairól. A bank irányítószerveként az Igazgatóta-
nács feladata gondoskodni arról, hogy az EBB veze-
tése és működése mindenkor a Szerződésekkel és a 
bank alapokmányával, valamint a Kormányzótanács 
által rögzített általános irányelvekkel összhangban 
álljon. A kizárólag a banknak felelős igazgatótanácsi 
tagokat a Kormányzótanács nevezi ki ötéves, meg-
újítható időszakra, a tagországok jelölései alapján.
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Az Igazgatótanács 28 igazgatói tagból áll, a tagországok 
egy-egy igazgatót, az Európai Bizottság pedig egy igaz-
gatót jelölhet. Az Igazgatótanács 18 póttaggal (helyet-
tessel) működik, egyes póttagokat meghatározott tag-
ország-csoportok együtt jelölhetnek.

A szakterületek bővítése érdekében az Igazgatótanács 
további hat szakértőt vonhat be munkájába (három főt 
igazgató tagként, három főt helyettesként), akik tanács-
adói minőségben, de szavazati jog nélkül vehetnek részt 
a tanács ülésein.

Amennyiben az alapokmány másképp nem rendelkezik,  
az Igazgatótanács határozatait legalább a  szavazásra 
jogosult tagok egyharmados, illetve a jegyzett tőke 
50%-os többségével hozza.

A bank alaptőkéje: Egy-egy tagország 
részesedését a bank alaptőkéjében az országnak az 
európai uniós átlaghoz mért (bruttó hazai termékben 
kifejezett és a csatlakozás időpontjában vizsgált) gaz-
dasági súlya szerint kell meghatározni. Az alapokmány 
értelmében a bank hitelezési és garanciavállalási össz-
kötelezettségvállalása értékben nem haladhatja meg a 
jegyzett tőke, a tartalékok, a máshová nem sorolt cél-
tartalék és az eredménykimutatási többlet két és fél-
szeresét. Az összeget csökkenteni kell a bank bármely 
jegyzett – akár befizetett, akár be nem fizetett – tőkeré-
szesedésének összegével.

A Bank jegyzett tőkéje 2009. április 1-jén meghaladta a 
232 milliárd eurót.

A közvetlenül a Kormányzótanács alá rendelt, füg-
getlen testületként működő Számvizs-
gáló Bizottság feladata ellenőrizni a 
bank számviteli kimutatásait, valamint gondos-
kodni arról, hogy a bank tevékenységét minden-
kor a legjobb pénzintézeti gyakorlat szerint vé-
gezze. A Számviteli Bizottság évente ellenőrzi a 
Bank műveleteinek és könyveinek szabályszerű-
ségét. A Számvizsgáló Bizottság – az igazgatóta-
nácsi jóváhagyással egy időben – nyilatkozatot 
ad ki a bank pénzügyi kimutatásairól. A Számvizs-
gáló Bizottság előző évi tevékenységéről készült 
beszámolókat a Kormányzótanács az Igazgatóta-
nács éves jelentésével együtt kapja kézhez.

A Számvizsgáló Bizottság hat állandó tagból áll, 
akiket a Kormányzótanács nevez ki hároméves 
időszakra.

A Számvizsgáló Bizottság

A három testület működését a bank alapokmánya és eljárási szabályzata szabályozza. A bank igazgatási szerveinek összetétele, a testületek tagjainak életrajza, 
valamint juttatásaikról szóló további információk, rendszeresen frissítve, a bank weboldalán olvashatók: www.eib.org.
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Az Igazgatási Bizottság a bank állandó testületként működő végrehaj-
tó szerve. A bizottságnak kilenc tagja van. A bank elnöke alá rendelt és az Igazgatótanács 
felügyelete mellett működő Igazgatási Bizottság feladata a bank napi irányítása, határozati 
javaslatok előkészítése az Igazgatótanács részére, valamint az Igazgatótanács határozatai-
nak végrehajtása. Az Igazgatási Bizottság üléseit a bank elnöke vezeti. Az Igazgatási Bizott-
ság tagjai kizárólag a banknak tartoznak felelősséggel. A tagokat az Igazgatótanács ajánlásai 
alapján a Kormányzótanács nevezi ki hatéves megújítható időszakra.

A bank alapokmánya értelmében a bank elnöke egyben az Igazgatótanács elnöke.
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6. Eva SREJBER   7. Marta GAJĘCKA   8. Dario SCANNAPIECO   9. Plutarchos SAKELLARIS
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1 Philippe MAYSTADT, elnök
➾ Általános stratégiai kérdések
➾ Szervezeti kérdések, kapcsolattartás a nemzetközi pénzintézetekkel
➾ Az Általános felügyeleti igazgató, a Pénzügyi kontroller és a Törvényességi főellenőr közvetlen felettese
➾ Humán erőforrás
➾ Belső kommunikáció
➾ Esélyegyenlőségi politika, az Esélyegyenlőségi vegyes bizottság elnöke
➾ Az EBA Igazgatótanácsának elnöke
➾ A költségvetési bizottság elnöke

Az Igazgatási Bizottság tagjai, felelősségi körök (a 2010. május 1-jei állapot szerint)

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Franciaországban és a  

földközi-tengeri partnerországokban
➾  Külső kommunikáció
➾  Átlátható működés és tájékoztatáspolitika
➾  Kapcsolattartás a civil szervezetekkel

3 Simon BROOKS, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek az Egyesült Királyságban és 

Hollandiában
➾  Környezetvédelem
➾  Belső ellenőrzés, független könyvvizsgálók, kapcsolattartás 

a Számvizsgáló Bizottsággal
➾  Törvényességi ellenőrzés
➾  Kapcsolattartás az Európai Számvevőszékkel
➾  Kapcsolattartás az Európai Csaláselleni Hivatallal (OLAF) és 

az európai ombudsmannal
➾  Létesítménygazdálkodás, munkakörülmények és logisztikai 

kérdések

4 Carlos DA SILVA COSTA, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Spanyolországban, Portugáliában, 

Belgiumban, Luxemburgban, Ázsiában és Latin-Amerikában
➾  Jogi ügyek (a bank működését és termékeit érintő 

kérdésekben)
➾  Forrásbevonás
➾  Az EBB művészeti bizottságának elnöke

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Németországban, Ausztriában, 

Romániában, valamint Horvátországban és Törökországban
➾  Kkv-finanszirozási műveletek
➾  Gazdasági és szociális kohézió, konvergencia
➾  JASPERS és JESSICA-programok
➾  Adósságátütemezés
➾  Az EBA Igazgatótanácsának tagja
➾  Az EBB szponzorálási bizottságának tagja
➾  Az EBB művészeti bizottságának tagja

6 Eva SREJBER, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Finnországban, Svédországban, 

Észtországban, Lettországban, Litvániában, a keleti szomszédos 
államokban, az EFTA-országokban és a közép-ázsiai térségben

➾  Tudásalapú gazdaság
➾  Utólagos projektértékelések
➾  Információs technológiák
➾  Az EBB szponzorálási bizottságának elnöke

7 Marta GAJĘCKA, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Lengyelországban, Csehországban, 

Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában és Bulgáriában
➾  Transzeurópai közlekedési és energetikai hálózatok
➾  Társadalmi felelősségvállalás
➾  Az EBRD kormányzótanácsának póttagja

8 Dario SCANNAPIECO, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Olaszországban, Máltán,  

és a nyugat-balkáni térségben
➾  Kockázatkezelés
➾  Költségvetés és tervezés
➾  Költséghatékony működés
➾  Az EBRD kormányzótanácsának tagja

9 Plutarchos SAKELLARIS, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Görögországban, Cipruson, Dániában, 

Írországban, az AKCS-országokban és Dél-Afrikában
➾  Energetikai ügyek
➾  Ágazati, gazdasági és pénzügyi tanulmányok
➾  Basel II-es irányelvek megvalósítása
➾  Számvitel
➾  Az EBB művészeti bizottságának tagja
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Szervezeti felépítés

Titkárság és Jogi Igazgatóság

 Alfonso QUEREJETA
 Titkárságvezető és a Jogi Igazgatóság vezetője

u Szervezeti kérdések
 Dominique de CRAYENCOUR Igazgató

u Intézményi ügyek és pénzügyi műveletek jogi támogatása
 Nicola BARR Igazgató

u Operatív ügyletek jogi támogatása
 Gerhard HÜTZ Jogi főigazgató-helyettes

Stratégiai Főigazgatóság

 Rémy JACOB
 Főigazgató 
 Pénzügyi kontroller és informatikai igazgató

u Stratégia és ügyviteli ellenőrzés
 Jürgen MOEHRKE Igazgató

u Kommunikáció
 Constance KANN Igazgató, a bank szóvivője

u Információs technológia
 Derek BARWISE Igazgató

u Létesítménygazdálkodás, logisztika és dokumentáció
 Patricia TIBBELS Igazgató

Hitelezési Igazgatóság – EU-tagországok és tagjelölt országok

 Pierluigi GILIBERT
 Főigazgató

u Új termékek és speciális ügyletek
 Thomas BARRETT Igazgató

u Nyugat-Európa
 Laurent de MAUTORT Igazgató

u Spanyolország, Portugália
 Carlos GUILLE Igazgató

u Közép-Európa 
 Joachim LINK Igazgató

u Adriai-tenger
 Romualdo MASSA BERNUCCI Igazgató

u Délkelet-Európa
 Jean-Christophe LALOUX Igazgató

u Balti-tenger
 Tilman SEIBERT Igazgató

Hitelezési Igazgatóság – EU-tagországokon és tagjelölt országokon kívüli 
területek

 Martin CURWEN
 Főigazgató

u Európával szomszédos államok és partnerországok
 Claudio CORTESE Igazgató

u Afrikai, karibi és csendes-óceáni térség – beruházási keret
 Patrick WALSH Igazgató

u Latin-Amerika és Ázsia
 Francisco de PAULA COELHO Igazgató

Ügyletmonitoring és Adósságkezelési Igazgatóság

 Klaus TRÖMEL
 Igazgató

Pénzügyi Igazgatóság

 Bertrand de MAZIÈRES
 Főigazgató

u Tőkepiacok
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI Igazgató

u Treasury
 Anneli PESHKOFF Igazgató

u Pénzügyi tervezés és bonyolítás
 Heinz OLBERS Igazgató

Projektigazgatóság

 Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
 Főigazgató

u Innovációs és versenyképesség-ösztönző támogatások
 Constantin CHRISTOFIDIS Igazgató

u Közlekedés és energetika
 Christopher HURST Igazgató

u Konvergencia és környezetvédelem
 Guy CLAUSSE Igazgató

u JASPERS
 Agustín AURÍA Igazgató

Kockázatkezelési Igazgatóság

 Per JEDEFORS
 Főigazgató (megbízott)

u Hitelkockázatok
 Per JEDEFORS Igazgató

u Pénzügyi és működési kockázatok 
 Alain GODARD Igazgató

Általános Felügyeleti Igazgatóság

 Jan Willem van der KAAIJ
 Általános felügyeleti igazgató

Törvényességi Főellenőr – EBB-csoport

 Matthias MAERTENS
 Törvényességi főellenőr

Humán erőforrás főosztály

 Michel GRILLI
 Igazgató

(a 2010. május 1-jei állapot szerint)

A szervezeti felépítés, az igazgatóságok és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységek 
vezetőinek életrajza, valamint az EBB munkavállalóinak juttatásairól szóló legfrissebb 
információk az EBB weboldalán olvashatók: www.eib.org
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Az Európai Beruházási Alapot három testület irányítja, il-
letve működteti:

➾  a részvényesek (az EBB, az Európai Bizottság és 
30 pénzintézet) közgyűlése, amely évente legalább 
egyszer összeül,

➾  a hét igazgatói tagból és hét helyettesből (póttag-
ból) álló Igazgatótanács, mely az EBA ügyleteivel 
kapcsolatos legfelsőbb döntéshozó szerv, valamint

➾  az EBA főigazgatója, aki az EBA irányításáért felel az 
alapokmány előírásai, valamint az Igazgatótanács 
iránymutatásai és rendelkezései szerint.

Az EBA számviteli kimutatásait a közgyűlés által kijelölt 
háromfős könyvvizsgáló bizottság, valamint független 
könyvvizsgálók ellenőrzik.

További részletek az EBA igazgatási szerveiről (a testületek összetétele, a tagok életrajza, javadalmazása) és szervezetéről (az egyes szervezeti egységek felépítése, az 
igazgatók és főosztályvezetők életrajza, az alkalmazottak javadalmazása), rendszeresen frissítve, az EBA honlapján olvashatók: www.eif.org.

Főigazgató
Richard PELLY

Főigazgató-helyettes
Jean-Marie MAGNETTE

Titkárságvezető
Maria LEANDER

Ügyleti és ügyfélkapcsolati igazgató
John A. HOLLOWAY

Befektetési megbízásokért, 
termékfejlesztésért és inkubációs 
szolgáltatásokért felelős igazgató
Marc SCHUBLIN

(a 2010. április 12-i állapot szerint)

Az EBA igazgatási szervei

Az EBA vezetése
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Az EBB-csoport címe

Európai Beruházási Alap

98-100, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1      5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org

Európai Beruházási Bank

98-100, boulevard Konrad Adenauer –  L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1      5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

Köszönet illeti az alábbi személyeket és intézményeket, amiért a kiadványban illusztrációként használt képeket az EBB rendelkezésére bocsá-
tották:

Fedőlap, 10. oldal, 34. oldal: RFF / CAPA / William Daniels (TOMA); 8. oldal: France Lisi; 9. oldal: Renault Design Twizzy; 12. oldal: France 
STMicroelectronics; 15. oldal: © G.P.M.H.; 16. oldal: Paris Gare de Lyon – RFF / Christophe Recoura; 18. oldal: Flughafen/Airport Berlin-
Schönefeld – © 2008 Günter Wicker (PHOTUR); 21.oldal: Tramway de Nancy  – Didier Cocatrix, photographe; 26. oldal: Germasolar;  
35. oldal: Gare de Lyon Part-Dieu / RFF / Christophe Recoura; 46. oldal: © Európai Közösségek 2009; 52. oldal: OCDE Photo, Benjamin Renout; 
56. oldal: © EU Tanács

Szedési vázlat: EIB Graphics Workshop.

Készült az Imprimerie Jouve nyomdában, MagnoSatin papírra nyomtatva, növényi alapú tinta felhasználásával. A Forest Stewardship 
Council (FSC) szabályai szerint minősített papír összetétele: 100%-ban új rostanyag (minimum 50%-ban felelősen működtetett erdőgazda-
ságokból származó faanyagokból).

Az EBB képviseleti irodáinak listája a bank weboldalán tekinthető 
meg: www.eib.org. 
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