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Az EBB Csoport 2010. évi éves jelentése négy kötetből áll:
•	  az EBB-csoport elmúlt évi tevékenységét és jövőre vonatkozó ter-

veit bemutató Tevékenységi jelentés;
•	  Az EBB, az EBB-csoport (nemzetközi beszámolókészítési standar-

dok és uniós irányelvek alapján készült) és az EBA pénzügyi kimu-
tatásait tartalmazó Pénzügyi jelentés, a kiegészítő mellékletekkel 
együtt;

•	  Az EBB által 2010-ben finanszírozott beruházásokat és végrehaj-
tott kibocsátási ügyleteket, valamint az EBA projektjeit listaszerű-
en bemutató Statisztikai jelentés, a tárgyév és az elmúlt öt év ada-
tait tartalmazó összefoglaló táblázatokkal együtt;

•	  a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos banki gyakorlatot 
bemutató Jelentés a társadalmi felelősségvállalásról.

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

Éves Jelentés 2010
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✓   Az EBB 2010-ben összesen 72 milliárd eurónyi hitelt 

hagyott jóvá, ebből 63 milliárd euró az Európai Unió tagállamaiban, 

9 milliárd euró az Unión kívüli országokban megvalósuló beruházá-

sokat érint.

✓   2010-ben az EBB 72 országban összesen 460 nagyberuházást 

finanszírozott.

✓   Az Európai Unió országaiban megvalósuló klímavédelmi hitelek 

összértéke jelentősen emelkedett (19 milliárd euró), elérve 

a bank teljes uniós hitelállományának 30%-át.

✓   2010-ben tetőzött a három évre szóló, összesen 61 milliárd 
eurós gazdaságélénkítő pénzügyi csomag, 

melynek keretében az EBB az eredeti tervekhez képest 11 milliárd 

euróval több hitelt helyezett ki.

✓   Az EBB-csoport forrásaiból 2010-ben összesen mintegy 115 000 

kis- és középvállalkozás részesült.

✓   A gazdasági és pénzügyi válság által leginkább sújtott 

konvergenciarégiókat a bank összesen 26 milliárd 
euróval támogatta 2010-ben.

✓   Az EBB összesen 67 milliárd eurónyi forrást vont be a glo-

bális kötvénypiacokról.

Főbb eredmények 2010-ben
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(a technológiai haladás érdekében) és az innováció 
fokozása (a kutatási ered mények minél gyorsabb 
gazdasági hasznosítása) révén.

Az EBB készen áll arra, hogy a stratégia megvalósí-
tásában központi szerepet vállaljon. A bank egyedül 
2010-ben több, mint 4 milliárd eurót hagyott jóvá az 
oktatási szektorban megvalósuló beruházásokra és 
7 milliárd eurót meghaladó összeget kutatási, fejlesz-
tési és innovációs (kfi) projektekre. Az EBB várhatóan 
még tovább fokozza hitelezési erőfeszítéseit e kulcs-
területeken, tudva, hogy a tudásháromszög erősíté-
se nemcsak a versenyképességre hathat pozitívan, 
de fontos a szegénység és a társadalmi kirekesztett-
ség elleni küzdelemben is. Ennek érdekében az EBB 
újabb pénzügyi eszközöket tervez piacra dobni az 
Európai Bizottsággal közösen, hasonlóan a kifeje-
zetten kutatási beruházások ösztönzésére alapított 
ún. kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus-
hoz (RSFF). Ezek az eszközök nemcsak az uniós költ-
ségvetési források jobb kihasználását teszik lehetővé 
(adott költségvetési összegből lényegesen nagyobb 
beruházás valósítható meg), de az EBB-re vonatkozó 
tőkemegfelelési nyomáson is enyhíthetnek (változat-
lan tőke mellett az EBB több hitelt helyezhet ki)2. Any-
nyi mindenesetre már most kijelenthető, hogy az EBB 
hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásá-
hoz sokkal hatásosabb lehet, ha az az Európai Bizott-
sággal és más pénzintézetekkel folytatott pragmati-
kus (és nem bürokratikus) együttműködésre épül3.

➾  Európa 2020

A 2008-ban kirobbanó pénzügyi, később gazdasá-
gi válsággal szembesülve az európai államok rövid 
távra szóló, sürgős megoldásokat kerestek, és külön-
külön terveket fogadtak el a bankok megmentésére 
és a gazdaság élénkítésére. A nemzeti programok-
nak később az Európai Tanács által 2008. decem-
berben elfogadott európai gazdaságélénkítési terv 
adott egységes keretet. A kezdeményezés végrehaj-
tásában az EBB is kivette részét: a bank a 2007. évi 
48 milliárd euróról 2009-re 79 milliárd euróra nö-
velte hitelezését, a többletforrást a Tanács által pri-
oritásként megjelölt reálgazdasági ágazatokba irá-
nyítva (például a kis- és középvállalkozások fokozott 
finanszírozása érdekében).

A legrosszabb forgatókönyv elkerülését célzó, rövid 
távú válságkezelésre összpontosító banki fellépést 
immár hosszabb távú célok válthatják fel – az euró-
pai gazdaság „intelligens, fenntartható és inkluzív” 
növekedését megvalósító reformokat és beruházá-
sokat az „Európa 2020” stratégia vázolja fel. A legna-
gyobb kihívás a foglalkoztatottság és termelékeny-
ség növelése az ún. „tudásháromszög” keretében: az 
oktatás támogatása (a felsőfokú végzettséggel ren-
delkezők számának növelése), a kutatás ösztönzése 

Elnöki összefoglaló

1   Lásd http://www.eib.org/about/publications/operational-plan-2011-2013.htm
2   E kettős hatást bizonyítják a kockázatmegosztásos eszközzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok. 2010 során 390 millió eurós uniós költségvetési 

hozzájárulásból és 772 millió eurós banki tőkejuttatásból az EBB összesen 6,3 milliárd euró értékben helyezett ki RSFF-hitelt, melyből mintegy 
16,2 milliárd értékben valósulhatott meg kutatási beruházás.

3   Lásd a 42. oldalt.

A bank 2011–2013. évi ügyviteli tervének elfo-
gadásakor az EBB Igazgatótanácsa 2010 decem-
berében három kiemelt célt határozott meg az 
elkövetkező évekre: az „Európa 2020 stratégia” 
végrehajtása, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, 
és az Európai Unió partnerországaival kapcsola-
tos fejlesztéspolitikai célkitűzések támogatása.
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➾  Küzdelem az éghajlatváltozás ellen

A klímaváltozás és sokszor drámai következ-
ményei elleni küzdelem ügye az Európai Unió 
és ezáltal az EBB prioritásai közé emelkedett. A 
fukusimai atomerőmű balesete és a következmé-
nyekkel kapcsolatos aggodalom világszerte csak 
tovább fokozza az energiamegtakarításra, a meg-
újuló energiaforrások és új energiatechnológiai 
megoldások alkalmazására irányuló beruházások 
iránti keresletet.

Az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökken-
téséhez közvetlenül is hozzájáruló beruházások4  
EBB-finanszírozása 2010-ben 20,5 milliárd eu-
rót tett ki, a teljes hitelállomány közel 30%-át. Eb-
ből 6,2 milliárd euró jutott a megújuló energiák-
kal kapcsolatos beruházásokra, elsősorban szél- és 
naperőművekre. Az energiahatékonysággal ösz-
szefüggő projektek 2010-ben 2,3 milliárd eurót 
kaptak, és a következő években további növeke-
dés várható e téren tekintettel a középületeknél és 
lakóházaknál elérhető hatalmas potenciális megta-
karítási lehetőségekre Európa számos településén 
és nagyvárosaiban. A városi közlekedés ösztönzé-
sét és az egyéni közlekedésből fakadó környezet-
szennyezés visszaszorítását szolgáló beruházások 
2010-ben 7,9 milliárd eurónyi finanszírozáshoz ju-
tottak az EBB-től.

Az EBB ezen felül jelentős lépést tett a finanszírozá-
sában megvalósuló összes beruházás „szénlábnyo-
mának” pontosabb mérésére szolgáló módszertan 
kidolgozása felé. A technikai nehézségek miatt ez 
egy rendkívül összetett feladat, mégis jól érzékel-
teti a bank elkötelezettségét, hogy az éghajlatvál-
tozás elleni küzdelem a jövőben még előkelőbb 
helyet foglaljon el a legfontosabb banki célkitűzé-
sek között.

➾   Az Európai Unió kereskedelempolitikai  
törekvéseinek támogatása

Nincs olyan politikai hatalom, amely képes lenne 
nemzetközi jelenlétét pénzügyi támogatás nélkül 
érvényesíteni. Kína ezt pontosan megértette: ke-
reskedelempolitikai célkitűzéseit világszerte egyre 
bővülő pénzügyi érdekeltségekkel és finanszírozás-
sal támogatja. Ha külkereskedelmi politikájának a 
globális érdekérvényesítés is célja, az Európai Unió-
nak is szüksége van egy erős pénzügyi szervezetre, 
amely ebben támogatja. Ha az EU erre felkéri, az EBB 
vállalhatja ezt a szerepet.

Ez a gondolat volt a legfontosabb megállapítása az 
EBB külső finanszírozási mandátumáról készült ún. 
Camdessus-jelentésnek5. Még nem dőlt el, hogy a 
tagországok (amelyek egyben az EBB részvénye-
sei is) a javaslatot megfogadják-e és figyelembe 
veszik-e azt a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló 
pénzügyi tervek előkészítésekor. Ha ez megtörténik, 
szorosabbra kell fűzni az Európai Külügyi Szolgálat 
és a külső finanszírozási ügyletekért felelős banki 
szervezeti egységek együttműködését, és jobb ko-
ordinációra van szükség a finanszírozásban érintett 
többi nemzeti és nemzetközi pénzintézettel.

A 21. század első évtizedeiben az Európai Unió szá-
mos kihívás előtt áll. Legalább néhány kihívásban 
biztosan számíthat az EBB-re és szakértő munkavál-
lalóira, pénzügyi erejére, szakmai tapasztalatára és 
elkötelezett vezetésére.

Philippe Maystadt

4  Ezt a követelményt kizárólag a legalább 20%-os kibocsátáscsökkenést garantáló beruházások teljesítik.
5   Az EBB külső finanszírozási mandátumának felülvizsgálatára az ECOFIN-tanács szakértői csoportot kért fel Michel Camdessus elnökletével. A szakér-

tők ajánlásaikat a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament elé terjesztették, a jelentést 2010. február 9-én hozták nyilvánosságra.

    Lásd http://www.eib.org/about/documents/mtr-external-mandate-report-steering-committee.htm
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A bank és ügyfelei között az év során létrejött hitel-
szerződések összértéke elérte a 71,8 milliárd eurót, 
szemben a 2009. évi, a válság kiteljesedése során 
megvalósult rekord 79 milliárd eurós szerződésállo-
mánnyal. A bank az év során összesen 58,7 milliárd 
eurót folyósított, a megelőző évben 54 milliárd eurót.

A piaci környezet javulásával fokozatosan csökkent 
az EBB finanszírozási ügyletei iránti kereslet, mivel 
az érintett nagyobb vállalkozások és pénzintézetek 
egyre könnyebben jutnak forráshoz a hitel- és tőke-
piacokról és kevésbé szorulnak az EBB segítségére 
e téren. Az EBB ezért a jövőben egyre inkább olyan 
ügyletekre kíván összpontosítani, amelyek a lehető 
legnagyobb mértékben ösztönözhetik a gazdasági 
növekedést.

A gazdasági növekedésre pozitív hatással a na-
gyobb kockázattal járó, de jobb megtérülés remé-
nyét kínáló projektek lehetnek, ilyenek például a 
kutatást, a fenntartható infrastruktúrafejlesztést és 
az innovációt ösztönző beruházások.

Az EBB következő évekre szóló hitelezési stratégiáját 
az Európa 2020 stratégia célkitűzései és különböző 
éghajlatvédelmi elvárások mentén határozza meg (a 
klímavédelemmel a jelentés külön fejezete foglalko-
zik). A bank folytatja az együttműködést az Európai 
Bizottsággal innovatív pénzügyi megoldások kidol-
gozása terén, e két fontos célkitűzés támogatására.

2010-ben az EBB sikeresen lezárta kétéves válságke-
zelési programját, a hitelezés terén újra a válság előt-
ti szinteket célozva meg.

A fenntartható növekedés az erőfor-
rásokat hatékonyabban használó, 
zöldebb és versenyképesebb gazdaság 
megteremtését vonja maga után

Új generációs repülőgép-hajtóművek fejlesztése, Safran, Franciaország
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Az Európa 2020 stratégia

Az Európai Unió válságkezelését meghatározó eu-
rópai gazdaságélénkítési tervre építve az Európai 
Tanács 2010-ben fogadta el az Európa 2020 straté-
giát, mely az EU munkahelyteremtéssel és gazda-
sági növekedéssel kapcsolatos jövőképét és terve-
it foglalja össze. A stratégia nagy hangsúlyt fektet 
az „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést” 
lehetővé tévő beruházások fokozott támogatására. 
Az „intelligens növekedés” a tudásalapú, innováció-
ra épülő gazdasági fejlődést jelenti, a „fenntartható 
növekedés” az erőforrásokat hatékonyabban hasz-
náló, zöldebb és versenyképesebb gazdaság meg-
teremtését vonja maga után. Az „inkluzív növeke-
dés” célja a magas foglalkoztatottságot, gazdasági, 
szociális és regionális kohéziót teremtő gazdaság.

Az Európa 2020 stratégia öt kiemelt célterület támo-
gatásáról rendelkezik: ezek a foglalkoztatás, a ku-
tatás és innováció, az éghajlatvédelem és energia,  

valamint az oktatás támogatása, illetve a szegénység 
elleni küzdelem. A célok persze összefüggnek és ki-
egészítik egymást. A jobb oktatás kihat a foglalkozta-
tásra, a magasabb foglalkoztatási arány pedig segít a 
szegénység elleni küzdelemben. A kutatási, fejleszté-
si és innovációs kapacitások felfuttatása – kiegészít-
ve a jobb hatásfokú erőforrás-gazdálkodással – vala-
mennyi ágazatban fokozza a versenyképességet és 
új munkahelyeket teremthet. A tisztább technológi-
ákat támogató beruházások nemcsak a környezetre 
vannak pozitív hatással, de segítenek az éghajlatvál-
tozás elleni küzdelemben, új vállalkozásoknak kínál-
nak lehetőségeket és javítják a foglalkoztatást. Az 
EBB mindebben részt kíván venni.

Az Európa 2020 stratégia megvalósítására az EBB kü-
lön szakértői munkacsoportot hozott létre 2010-ben 
azzal a feladattal, hogy kidolgozza, miként tudná a 
bank termékeit minél jobban a közlekedési, kutatási, 
fejlesztési és innovációs (kfi), energetikai és klímavé-
delmi, valamint kohéziós és konvergenciacélú be-
ruházások szolgálatába állítani.

Gépkezelő a STMicroelectronics pormentes laboratóriumában, Franciaország
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Támogatás az EU 
konvergenciarégióiban

A konvergenciarégiók támogatása a korábbi évek-
hez hasonlóan magas szintet képviselt, a teljes 
uniós hitelállomány 41%-át adva. Egyes tagország-
okban kivételesen nagy strukturális hitelek segí-
tettek fenntartani az állami beruházási lendületet 
az év során.

A kerethitel formájában rendelkezésre álló strukturá-
lis hitelt (SPL) a tagországok a tőlük elvárt pénzügyi 
hozzájárulás finanszírozására fordíthatják, az Európai 

Unió strukturális alapjaiból támogatásra jogosult ki-
emelt beruházások esetében. A gazdasági megszorí-
tások és hitelszűke idején ugyanis egyes tagországok 
csak nagy nehézségek árán voltak képesek e hozzájá-
rulást előteremteni, így számos, nemzeti össztermé-
ket növelő beruházás hiúsulhatott meg. Azáltal, hogy 
részt vállal a tagországi önrész finanszírozásából, az 
EBB hozzájárulhat a beruházási hajlandóság erősíté-
séhez, a gazdasági fellendüléshez és a növekedéshez 
ezekben az országokban.

2010-ben az EBB 25,9 milliárd eurós finan-
szírozással segítette a gazdasági és pénz-
ügyi válság által leginkább sújtott uniós 
konvergenciarégiókat. 

Berlini repülőtér, Németország
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Konvergenciahitelek az Európai Unióban

Aláírt hitelek ágazati megoszlása (2010)

Összesen

(millió 
EUR) %

„Európai kommunikációs infrastruktúrák” 8 099 36

Energia 4 718 21

Városfejlesztés 2 020 9

Víz-, szennyvíz- és hulladékgazdálkodás 999 4

Egészségügy, oktatás 3 158 14

Ipar 1 302 6

Egyéb szolgáltatások 1 850 8

Mezőgazdaság, halászat, erdészet 130 1

Összes egyedi hitel 22 276 100

Hitelkeretek a konvergenciarégiókban 3 620

Összes hitel 25 897

A görög kormánynak biztosított 2 milliárd eurós struk-
turális hitel a Görögországnak valaha nyújtott legna-
gyobb EBB-kölcsön. A finanszírozás legfontosabb cél-
ja, hogy ösztönözze az ország gazdasági talpra állítását  
és az Európa 2020 stratégiával összhangban felgyor-
sítsa az „intelligens, fenntartható és inkluzív növeke-
désre” történő átállást. A kölcsönből a bank 500 millió 
eurót folyósított 2010-ben. Rövid távon a hitel a leg-
fontosabb infrastrukturális és regionális eszközberu-
házások elhalasztásából adódó kockázatokat is mér-
sékelheti. A kerethitelből vasúti, környezetvédelmi, 
vízügyi, valamint energiahatékonysággal és megújuló 
energiákkal, hulladékgazdálkodással, kutatás-fejlesz-
téssel, infokommunikációs technológiákkal kapcso-
latos beruházások finanszírozhatók. Az EBB 2010-ben 
összesen 3,1 milliárd euró értékben helyezett ki köl-
csönt Görögországban, szemben a megelőző évben 
realizált 1,6 milliárd euróval.

A Portugáliának megítélt 1,5 milliárd eurós ke-
retből a bank 2010-ben 450 millió eurót folyósí-
tott. A finanszírozás több ágazatot is érintő állami 
beruházásokra fordítható, például a közlekedési, 
infokommunikációs-technológiai, vízügyi, hulladék-
gazdálkodási, energiahatékonysági és megújuló 
energiákkal foglalkozó szektorokban. A Portugáliá-
nak ebben az évben elkülönített finanszírozás érté-
ke elérte a 3,4 milliárd eurót (szemben a 2009. évi 
3,7 milliárd euróval).

A lengyel kormányzat 2 milliárd eurós kerethitel fel-
vételéről döntött, mely így a valaha volt legnagyobb 
EBB-hitel lett Közép-Kelet Európában. Az Európai 
Unióhoz 2004-ben és azt követően csatlakozott tag-
országok közül Lengyelország a legnagyobb EBB-
hitelfelvevő, az elmúlt években pedig különösen is 
nagy növekedésről beszélhetünk. Az állami és ma-
gánberuházóknak megítélt hitelek összértéke 2010-
ben 5,6 milliárd euró volt, mely jelentős növekedés a 

Egyes tagországokban kivételesen 
nagy strukturális hitelek segítettek  
fenntartani az állami beruházási 
lendületet
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2009-ben realizált 4,8 milliárd euróhoz képest, mely 
már eleve 70%-kal volt magasabb, mint az azt meg-
előző évben. Az elmúlt öt évben (2006 és 2010 kö-
zött) az EBB összesen 17,5 milliárd eurónyi kölcsönt 
hagyott jóvá Lengyelországban.

Hasonló konstrukcióban vettek még fel kerethitelt más 
uniós konvergenciaországok is, például Ciprus, Csehor-
szág, Magyarország és Szlovákia. Az EBB 2010-ben ösz-
szesen 11,6 milliárd euró értékben nyújtott kerethite-
leket, szemben a megelőző évben realizált 8,5 milliárd 
euróval, mely jelentős növekedést mutat a kerethitel, 
mint speciális pénzügyi eszköz elterjedésében.

Technikai segítségnyújtás a tagországoknak

Az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott 12 tag-
ország megsegítésében meghatározó szerep jut 

a bank technikai segítségnyújtási szolgáltatásai-
nak, mely az Unió strukturális és kohéziós alapjai-
ból támogatható nagyberuházások előkészítésé-
ben játszhat fontos szerepet. Pontosan ez a célja 
a JASPERS-kezdeményezésnek (Joint Assistance 
to Support Projects in European Regions, euró-
pai régiók beruházásait támogató közös program); 
2006-os indulása óta a JASPERS 399 segítségnyúj-
tási projektet zárt le sikeresen, és 185 támogatott 
beruházási javaslatot terjesztett finanszírozásra a 
Bizottság elé, melyből az 104-et hagyott jóvá. A si-
keresen lezárt megbízások beruházási összértéke 
eléri a 40 milliárd eurót. A JASPERS már a struktu-
rális alapok 2014–2020. évi programozási időszak-
ára készül, hogy annak életbelépésekor késedelem 
nélkül a jogosult beruházók rendelkezésre álljon.

A JASPERS keretében nyújtott technikai segítség-
nyújtás a lehívható uniós források jobb és gyorsabb 
felhasználását teszi lehetővé, és mint szolgáltatás 
költségmentesen vehető igénybe. Az EBB felügye-
lete alatt, annak luxembourgi központjában mű-
ködő szolgáltató csoport helyi képviseleti irodá-
kat tart fenn Bukarestben, Varsóban és Bécsben. 
A JASPERS az EBB, az Európai Bizottság, az Euró-
pai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és a né-
met Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) közös 
kezdeményezése.

   JASPERS – európai régiók beruházásait támogató közös program 
(EBB, Európai Bizottság, EBRD, KfW Bankengruppe)

  JESSICA – fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai 
kezdeményezés  (EBB, Európai Bizottság, Európa Tanács Fejlesztési Bank)

  JEREMIE – mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források 
(EBA, Európai Bizottság)

  JASMINE – európai mikrofinanszírozási intézményeket támogató közös program 
(EBA, Európai Bizottság)

Athéni villamos, Görögország
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A kis- és középvállalkozások 
finanszírozása

2010-ben az EBB-csoport közvetítő pénzintézeteken keresz-
tül mintegy 115 000 kkv-nek nyújtott forrást: a bank a part-
nerbankoknak nyújtott 10 milliárd eurónyi hitelkeretekkel, az 
EBA 2,8 milliárd eurónyi kkv-garanciákkal és kockázatitőke-
ügyletekkel segítette a kisvállalkozásokat.

Az EBB esetében ez a 2010-es teljesítmény megkö-
zelíti a válság tetőzésekor, 2009-ben mért rekord-
összegű 12,7 milliárd eurós volument.

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) fokozott támoga-
tása a bank egyik kiemelt célja, mellyel – összhangban 
a tagországok pénzügyminiszterei (Gazdasági és Pénz-
ügyi Tanács, ECOFIN) által 2008 decemberében elfoga-
dott európai gazdaságélénkítési tervvel – a gazdasági 
növekedést és munkahelyteremtést kívánja ösztönöz-
ni. A 2008. decemberi ECOFIN által kitűzött célt, misze-
rint 2008 és 2010 között a kis- középvállalkozásokat 
célzó hitelezést 30 milliárd euróra kell emelni, a bank 
már egy évvel a tervezett határidő előtt teljesítette.

A felpörgött kkv-hitelezés széles körben éreztette ha-
tását: EU-szerte több, mint 63 000 kkv jutott közvetve 
forráshoz az EBB hitelkereteiből 2010-ben. Az EBB hi-
telkeretéből finanszírozást nyújtó partnerbankokkal 
szemben elvárás, hogy a banktól kapott minden eurót 
legalább azzal megegyező mértékű finanszírozással 
egészítse ki, ezzel gyakorlatilag megkettőzve a kkv-k 
rendelkezésére álló összeget. A közvetítő bankok emel-
lett kötelesek az EBB-től kapott kedvezményes kondíci-
ókat az európai kkv-k felé is érvényesíteni. Az év során 
az EBB összesen több, mint 170 közvetítő pénzintézet-
nek nyújtott hitelkeretet, a 27 tagországból 24-ben.

A válság alatt az EBB fokozott erőfeszítéseket tett a 
tagjelölt, és a potenciális uniós tagjelölt országokban, 
valamint a közép-kelet európai tagországokban mű-
ködő kkv-k megsegítésére, ahol az aláírt hitelszerző-
dések értéke megközelítette a 2009-es szintet. Miköz-
ben a banki hitelállományok minőségromlása miatt 
sokszor nehéz helyzetben lévő helyi partnerbankok-
kal szorosabbra fűzte az együttműködést, az EBB 
még 2009-ben csatlakozott az EBRD és a Világbank 
közös cselekvési tervéhez, melyben a nemzetközi  
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pénzintézetek vállalták, hogy 2009–2010-ben együtt 
összesen 24,5 milliárd euróra növelik a közép-kelet eu-
rópai kkv-k finanszírozását. Az együttműködés kereté-
ben a bank vállalta, hogy 2010 végéig megkétszerezi 
az ilyen célra alapesetben rendelkezésre álló forrása-
it (összesen 11 milliárd euró erejéig) – a célt azonban 
már jóval az év vége előtt teljesítette. A közös cselek-
vési terv keretében biztosított EBB-forrás 2010 végén 
végül 14 milliárd eurót tett ki, mely 25%-kal haladja 
meg az eredetileg tervbe vett finanszírozási összeget.

Új mid cap-konstrukció

Ezzel párhuzamosan az EBB új közvetített hitelter-
mékkel jelent meg a köztes méretű, ún. „mid cap” vál-
lalkozások részére. A kkv-knál nagyobb, de 3 000 fő-
nél kevesebb alkalmazottal működő társaságok még 
most sem minden esetben férnek hozzá a vállalatfi-
nanszírozási termékek teljes választékához. A pénz-
ügyi válság ugyanis hirtelen és nagy mértékben kor-
látozta e vállalkozások lehetőségeit a forrásszerzés 
terén, ahogy ez a kkv-k esetében is történt. E cégek 
első számú, sokszor kizárólagos hitelezői, a kereske-
delmi bankok ugyanis szigorították hitelezési kondí-
cióikat és emelték kamataikat, költségeiket. Megvolt 
a kockázata annak, hogy a hitelszűke a köztes méretű 
vállalkozások beruházási hajlandóságát visszafogva 
gátja lehet az európai gazdaság kilábalásának.

A kkv-finanszírozás terén szerzett tapasztalataira 
építve az EBB 2010-ben felülvizsgálta a 2003-ban 
kidolgozott, közvetítő partnerbankokon keresz-
tül elérhető mid cap-hiteltermékét. A mid cap-hitel 
eredetileg olyan, 50 millió eurós beruházási összeg-
határnál kisebb projektek finanszírozását szolgálta, 
melyek közvetlen, egyedi EBB-hitelhez általában túl 
kicsik, a beruházó köztes vállalkozás és a projekt mé-
rete miatt azonban az EBB kkv-programjából sem 
finanszírozhatók. A 25 millió eurónál kisebb költ-
ségvetésű projektek finanszírozását a bank most a 
kisebb kkv-hiteleknél szokásos ügymenethez iga-
zította, a 25 és 50 millió euró közötti beruházások-
nál pedig egyszerűsítette a projektbírálatot. Az új 
eljárások egy kétéves próbaidőszakot ölelnek fel, az 

A felpörgött kkv-hitelezés széles  
körben éreztette hatását

Az EBB kkv-hitelei az Európai Unióban  
(2007–2010): (milliárd EUR)
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EBB ezalatt jelentős növekedésre számít a mid cap-
vállalkozások finanszírozása terén.

Az EBA és a kkv-k

A bank mellett az EBB-csoport másik tagja az Euró-
pai Beruházási Alap (EBA), mely kis- és középvál-
lalkozások kockázati finanszírozására szakosodott 
pénzintézetként működik. Az EBA 2010-ben, a válsá-
got követő időszakban is változatlanul kiemelt szere-
pet játszott az európai kkv-k finanszírozásában. Mint 
a befektetési alapok immár megkerülhetetlen alap-
ja, az EBA rekordösszegben hozott tető alá tőkeügy-
leteket a mandátumába tartozó összes területen, az 
innováció, a növekedés, a vállalkozási kedv és a mun-
kahelyteremtés ösztönzését szem előtt tartva. Emel-
lett pénzügyi közvetítőknek kínált garanciabiztosí-
tási ügyleteivel az EBA közvetve több, mint 51 000 
európai kkv-t segített forráshoz, helyi pénzintézetek 
kkv-ügyleteire vállalt garanciákkal pedig hozzájárult 
a kkv-s értékpapírosítási piac kilábalásához, amikor a 
válságot követő első két ilyen ügyletet megkötötte.
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garanciaállomány értéke 2010 év végén 14,7 milli-
árd euró volt.

Új pénzügyi eszközök és források az EBA-tól

Az EBB úgy döntött, hogy az ún. kockázatitőke-
mandátum kiterjesztésével 1 milliárd euróval növeli 
az EBA rendelkezésére álló forrásokat, hogy megerő-
sítse az alapot a kockázatitőke-források iránt várható-
an továbbra is tartós kereslet kiszolgálására. A több-
letforrás egy automatikusan újra és újra feltöltődő 5 
milliárd eurós kockázatitőke-alapba kerül, melyből 
leginkább a fejlődés korai szakaszában lévő, korsze-
rű technológiákat alkalmazó kkv-k támogathatók oly 
módon, hogy a támogatás újabb jelentős magánbe-
fektetéseket generáljon az ágazatban.

2009-ben, a válság tetőzésekor az EBB további 1 milliárd 
euró befektetésére adott megbízást az EBA-nak egy új 
pénzügyi eszköz, az ún. mezzanine növekedési keret köz-
beiktatásával. A mezzanine-finanszírozás az adósság- és 
a tőkealapú finanszírozás sajátos elegye (gyakran nem 
elsőbbségi kölcsön vagy tőkeköveteléssé alakítható hi-
tel), mely leginkább a fejlődő és nagy növekedés előtt 
álló kisvállalkozások számára lehet előnyös. 2010 végéig 
– a nehéz piaci körülmények ellenére – az EBA mintegy 
224 millió euró befektetésére vállalt köztelezettséget kü-
lönböző mezzanine-alapokba. A szerződések értelmé-
ben az EBA hozzájárulását a partnerintézménynek mini-
mum meg kell dupláznia, így az EBB-csoport pénzügyi 
támogatása kapcsán jelentős multiplikátor hatásról is 
beszélhetünk.

Alapos előkészítést követően indult el a régiók fel-
zárkóztatását célzó JEREMIE-program (mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat támogató közös európai forrá-
sok), az első folyósítások megtörténtek és a támo-
gatás eljutott a helyi kkv-khoz. A JEREMIE a régiók-
nak és a tagországoknak azt a lehetőséget kínálja, 
hogy a strukturális alapokból elnyerhető támoga-
tások egy részét különböző pénzügyi termékek-
re váltsák át. Működési területét kiterjesztve az EBA 
olyan új uniós fejlesztéspolitikai kezdeményezések-
ben is részt vett, mint például az Európai PROGRESS 
mikrofinanszírozási eszköz (foglalkoztatási és tár-
sadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírozási 
eszköz, EMPF), melynek célja forrásokhoz juttatni a 
mikrovállalkozásokat, valamint a munkanélküliek és 
a hagyományos bankrendszer szolgáltatásaitól el-
zárt társadalmi csoportok felzárkóztatását támogató 
vállalkozásokat.

2010-ben az EBA 930 millió eurót meghala-
dó összeget fektetett be különböző növekedési 
kockázatitőke-alapokba Európában. Követelésállo-
mánya – összesen több, mint 350 alapban – mára el-
érte a 5,4 milliárd eurót. Az EBA ezzel az európai ma-
gántőkepiac egyik legjelentősebb szereplőjévé vált. 
Míg az EBA kockázatitőke-eszközei a kisvállalkozás-
ok széles körét juttatják finanszírozási forráshoz, 
legalább ennyire fontos az alap másik tevékenysé-
gi területe, a kkv-k adósságalapú finanszírozásának 
ösztönzése garanciatermékeken és értékpapírosítási 
ügyleteken keresztül. 2010-ben az EBA összesen 1,9 
milliárd euró értében nyújtott garanciát, a teljes  

PROGRESS: mikrofinanszírozási program a társa-
dalmi kirekesztés ellen

Az Európai PROGRESS mikrofinanszírozási eszköz az Európai 
Bizottság és az Európai Beruházási Bank közös kezdeményezése, 
a két intézmény egyenként 100-100 millió eurós hozzájárulásával. 
Az Európai Beruházási Alap kezelésében működő PROGRESS célja, 
hogy egyéni vállalkozás, mikrovállalkozás alapításához szüksé-
ges tőkét juttasson olyan veszélyeztetett társadalmi rétegeknek, 
amelyek a hagyományos bankrendszer forrásaiból kiszorultak 
(pl. munkanélküliek, kisebbségi csoportok és a társadalmi kire-
kesztettség veszélyével szembesülő csoportok). A kezdeménye-
zésre jelentős szerep hárulhat a munkanélküliség elleni uniós 
küzdelemben. 2010-ben összesen 8 millió eurót különítettek 
már el különböző mikrofinanszírozási intézmények részére, az 
elképzelések szerint a program multiplikátor hatása akár a be-
fektetett összeg három, három és félszeresét is elérheti.
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Infrastruktúrafejlesztés a belső 
piacon

Az EBB transzeurópai hálózatokat támogató hite-
lei általában önmagukban is jelentős összeget kép-
viselnek, tekintettel a finanszírozott beruházások 
méretére. Ha az ilyen beruházásokból átmenetileg 
kevesebb indul, ahogy ez a gazdasági és pénzügyi 
válság miatt történt, az EBB hitelezési volumené-
ben egyik évről a másikra igen jelentős különbség 
mutatkozhat. A vasúti, közúti, folyami és tengeri be-
ruházások mindezek ellenére továbbra is a belső 
piac működésének, az európai ipari és szolgáltatá-
si szektor versenyképességének megkerülhetetlen 
tényezői.

2010-ben, történetében először, a bank több forrást 
ítélt meg vasúti, mint közúti beruházásokra. A vasúti 
hitelek 4,1 milliárd eurót tettek ki, mely 30%-kal több, 
mint 2009-ben és a teljes 2010. évi transzeurópai köz-
lekedési finanszírozás kicsivel több, mint felének fe-
lel meg. A közúti projektek 2,5 milliárd eurót kaptak, 
szemben az előző évi 4,5 milliárd euróval. Jelentős részt 
képviseltek és csaknem 2 milliárd eurós hitelt kaptak 
nagy sebességű vasúti beruházások Spanyolország-

2010-ben az EBB összesen 7,8 milliárd euróval támogatott transzeurópai 
hálózatokhoz köthető közlekedési beruházásokat, és 235 millió eu-
rót hagyott jóvá az EU közlekedési hálózatához csatlakozó beruházá-
sokra Szerbiában. A közlekedési célú finanszírozás 2009-ben összesen 
11,2 milliárd eurót tett ki.

ban és Portugáliában, valamint az osztrák Tirolban, a 
Brenner-hágó vasúti tengelye mentén.

A fenntartható közlekedést, ideértve a városi közle-
kedés fejlesztését támogató finanszírozás 2010-ben 

A transzeurópai hálózatok támogatása

Aláírt szerződések (2006–2010): 46 milliárd euró
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9 milliárd eurót tett ki, mely 50%-kal volt magasabb, 
mint 2009-ben. A fenntarthatóság feltétele több 
közlekedési, szállítási megoldás együttes alkalma-
zása; az EBB ezen belül elsősorban vasúti, folyami és 
tengeri beruházásokat finanszíroz. Példaként em-
líthető az a 125 millió eurós banki hitel, mely két 
új zsilipmű és kotróüzem felállítását tette lehetővé 
Vallóniában: a projektek a Rajna–Meuse–Majna–
Duna transzeurópai vízi folyosó részét képezik.

Állami beruházások magán 
finanszírozásban

A virágzó gazdaság gerince a jól működő infrast-
ruktúrahálózat. Az Európai Unióban hatalmas 
infrastruktúraberuházásokra van szükség a követ-
kező évtizedben: a „régi” tagállamokban a meglévő 
hálózatok jelentős része a közeljövőben felújításra 
szorul, míg az „új” tagállamokban az elégtelen inf-
rastruktúrahálózat bővítésére van szükség. Az álla-
mi, kormányzati források szűkössége miatt egyre 
nő a magánberuházói finanszírozás relatív súlya.

A közlekedési hálózati beruházásoknál továbbra is 
fontos szerepet játszanak a köz- és a magánszféra 
partnerségére épülő ún. PPP-kezdeményezések, 
annak ellenére, hogy a válság alatt csökkent a PPP-
ügyletek száma. PPP-konstrukciók esetén az állami 
és üzleti vállalkozások együttműködése általában 
kiterjed az infrastrukturális beruházások finan-
szírozására, kivitelezésére és üzemeltetésére is. A 
PPP-beruházások aránya az EBB finanszírozásában 
megvalósuló transzeurópai közlekedési projekte-
ken belül 32% volt 2010-ben.

A PPP-finanszírozás terén szerzett számottevő ta-
pasztalatára és szakértelmére építve a bank meg-
alapította az Európai PPP Szakértői Központot (EPEC), 
melynek az EBB-n és a Bizottságon kívül 30 tagja 
van, egyebek mellett uniós tagországok, partneror-
szágok és régiók. A központ feladata, hogy segítse 
a PPP-k működésével kapcsolatos tapasztalatok és 
legjobb gyakorlat hatékony megosztását, a beru-

házások előkészítése során támogatást és tanács-
adói szolgáltatást nyújtson a kiemelt transzeurópai 
közlekedési projektek állami beruházóinak, illetve 
szerepet kíván játszani a PPP-konstrukciók jövőbeni 
felfuttatásában.

Uniós projektkötvények a láthatáron

Az Európai Unió projektkötvényeinek ötletét leg-
először José Manuel Barroso, az Európai Bizottság 
elnöke vetette fel az Unió helyzetéről 2010. szep-
temberben Brüsszelben tartott beszédében. A kez-
deményezés legfőbb célja, hogy még több magán-
tőkét vonjon be kiemelt infra struktúraberuházások 
finanszírozásába. Ha az uniós projektkötvények ré-
vén sikerül magántőkét a nagyberuházások finan-
szírozásába bevonni, csökkenhet a közvetlen állami 
finanszírozás iránti igény és végső soron az állami 
eladósodás mértéke. A kötvényeket bankok és intéz-
ményi befektetők jegyezhetnék le, az ügyletkockáza-
tok csökkentésére – egyfajta kockázatmegosztásos 
megoldás keretében – az EBB és a Bizottság együtt 
vállalkozhat. Az infrastruktúraberuházásokhoz köt-
hető kötvények intézményi befektetők, pl. nyugdíj-
alapok számára vonzó befektetésként jelennének 
meg, hosszú lejáratuk miatt ugyanis megfelelő fede-
zetet kínálnak hosszú távú kötelezettségeikre.

A projektkötvény az egyik olyan pénzügyitermék-
javaslat, amely az Európai 2020 stratégia keretében 
került terítékre, így a 2014–2020. évi költségvetési 
időszak előtt valószínűleg nem kerül be az EU inf-
rastruktúrafinanszírozási eszközei közé.

A fenntartható fejlődés több közlekedési 
megoldás együttes alkalmazását feltéte-
lezi; az EBB a vasúti fejlesztések finanszí-
rozásában jár élen
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az Európa 2020 stratégia egyik legfontosabb célterü-
lete. Az EBB oktatást támogató hitelei a teljes tanulá-
si ciklust felölelik az óvodai, iskola-előkészítő évektől 
kezdve az általános és középiskolai oktatáson, a fel-
sőfokú és szakképzésen át egészen a felnőttképzésig. 
2010-ben a bank összesen 4,4 milliárd euró értékben 
finanszírozott oktatási beruházásokat.

Franciaországban, Lille városában például a bank 
200 millió eurós hitellel támogatta harminc – moz-
gáskorlátozott fiatalok számára is elérhető, külön-
leges nagyteljesítményű informatikai eszközökkel 
felszerelt – speciális alsó középiskola („collège”) épí-
tését, illetve felújítását. Az iskolaépületek a legkor-
szerűbb energiahatékonysági és környezetvédelmi 
normákat is teljesítik és mintegy 16 000 tanulónak 
biztosítanak megfelelő oktatási körülményeket.

Kutatás-fejlesztés

A kutatás-fejlesztést ösztönző, több ágazatot is érintő EBB-
finanszírozás összértéke 2010-ben 7,3 milliárd euró volt.

A versenyképes, fenntartható növekedésre képes tu-
dásalapú gazdaság megteremtésének támogatása 
a bank egyik legfontosabb célkitűzése. 2000 óta az 
EBB számos, a tudásalapú gazdaság pillérjeit célzó 
beruházást finanszírozott, elsősorban a kutatás, fej-
lesztés és innováció (kfi), az oktatás, illetve az infor-
mációs és kommunikációs technológiák területén.

Az EBB 2010. évi hitelei e területen az ún. „tudáshá-
romszögre” összpontosítanak: a képzeletbeli három-
szög Európa versenyképessége és tartós gazdasági 
növekedése szempontjából kulcsfontosságú okta-
tást, kutatás-fejlesztést és innovációt kapcsolja egy-
be. A tudásháromszög erősítése nemcsak a verseny-
képességre hathat pozitívan, de fontos a szegénység, 
a társadalmi kirekesztettség és egyenlőtlenség elleni 
küzdelemben is.

Minden az oktatással kezdődik

A megfelelő oktatás a gazdasági növekedés és mun-
kahelyteremtés alapja; nem véletlen, hogy az oktatás 

Innovációösztönzés

Az EBB évtizedes tapasztalatot és szak-
értelmet szerzett a tudásalapú gazda-
ság finanszírozásában: 2000 és 2010 kö-
zött ilyen célokra összesen mintegy 103 
milliárd eurót hitelezett, ebből egyedül 
2010-ben 17 milliárd eurót. Karolinska Egyetemi Kórház, Svédország
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orvosi-informatikai és képalkotó technológiák kifej-
lesztésére kapott 130 millió euró hosszabb távon 
számos európai kórházban járulhat hozzá a költsé-
gek csökkenéséhez és minőségi egészségügyi ellá-
tás biztosításához.

Digitális hálózatok

A fejlett információs és kommunikációs technológi-
ai (ikt) megoldások, például a következő generációs 
hálózatok (FTTH: száloptika a háztartásban; mobil 
széles sáv), ösztönzik és felgyorsítják az információ, 

A tudásalapú gazdaság erősítése a 
gazdasági növekedés előfeltétele

Az autóipar innovatív kutatásait, fejlesztéseit támo-
gató hitelek jelentették az EBB leghangsúlyosabb 
válaszát a gazdasági válságra. A 2008. novemberben 
alapított európai tiszta közlekedési program (ECTF) 
legfontosabb célja az volt, hogy rövid távú megol-
dást hozzon a kibocsátáscsökkentést és energiaha-
tékonyságot célzó autóipari beruházások támoga-
tására Európában. A programot azzal a küldetéssel 
hozták létre, hogy a korábban soha nem tapasztalt 
keresletcsökkenés idején megpróbálja ösztönözni 
és stabil szinten tartani a magánszektor kutatási-
fejlesztési erőfeszítéseit, beruházásait. A terveknek 
megfelelően 2009 és 2010 során az ágazat 9 milli-
árd eurónyi többletforráshoz jutott az ECTF-ből fi-
nanszírozott 36 ügylet keretében. 2010 végéig a ke-
ret felhasználása fokozatosan mérséklődött, ezzel 
párhuzamosan a kutatás-fejlesztést támogató hite-
lek aránya az autóiparban várhatóan a válság előt-
ti szintre csökken. A cél azonban változatlan: olyan 
korszerű megoldások támogatása, amelyek nem-
csak a környezet védelme, de Európa versenyképes-
sége szempontjából is jelentős hozadékkal járnak, 
pl. elektromos meghajtású gépjárművek fejlesztése.

A hatás maximalizálása érdekében az EBB új pénz-
ügyi termékeket vezetett be olyan innovatív meg-
oldások és technológiák támogatására, melyek 
hagyományos pénzügyi forrásokból történő finan-
szírozása nehézségekbe ütközhet. Az egyik ilyen 
eszköz az Európai Bizottság és a bank közös kezde-
ményezéseként kidolgozott kockázatmegosztásos 
pénzügyi mechanizmus (RSFF), melyből a nagyobb 
kockázattal, de egyben nagyobb haszon reményé-
vel is járó projektek juthatnak hitelhez. 2010-ben a 
bank 1,8 milliárd eurónyi hitelt helyezett ki az RSFF 
terhére, 1 milliárd euróval kevesebbet, mint az elő-
ző évben – ebből is látszik, hogy az év során enyhült 
a hitelszűke azoknál a vállalkozásoknál, amelyek a 
válság tetőzésekor az EBB-hez fordultak. A pénzügyi 
mechanizmus 2007-ben történt alapítása óta a bank 
összesen 6 milliárd eurónyi ilyen hitelt nyújtott. Az 
RSFF-ből kapott hitelt például az AGFA 2010-ben, 
melyből egészségügyi kutatás-fejlesztési projekte-
ket valósíthatott meg Belgiumban, Németország-
ban, Ausztriában és Franciaországban. A korszerű 

Sincrotrone Trieste, Olaszország
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Sincrotrone Trieste
Az európai kutatási infrastruktúra egyik legfontosabb 
fejlesztés előtt álló területe az infravörös-, ultravörös-, 
röntgensugaras szabad elektron lézertechnológia 
(IRUVX-FEL). 2010-ben az EBB 20 millió eurót kölcsön-
zött a Sincrotrone Trieste lineáris gyorsítójának fejlesz-
téséhez, mely mágneses anyagok és élő sejtek vizsgá-
latát teszi lehetővé optikai és képalkotó eszközökkel. A 
hitelből továbbá egy új trigenerációs erőmű is épülhet 
egyes laboratóriumi műveletek során keletkezett „hul-
ladékenergia” hasznosítására és az energiafelhaszná-
lás csökkentésére.

A tudásalapú gazdaság megteremtése
Finanszírozás 2010-ben

(millió EUR)

2010  2000-2010

Ikt-infrastruktúra 4 761 25 208

Oktatás és képzés 4 356 22 276

Kutatás-fejlesztés 7 349 53 258

Egyéb 79 2 515

Összesen 16 544 103 258

a tudás és innováció megosztását, továbbítását. Jó 
példa erre 2010-ben 142,5 millió eurós banki finan-
szírozást elnyerő „Reggefiber-to-the-home” projekt, 
mely nagyon gyors, széles sávú hozzáférési hálózat 
kiépítését tűzte ki célul Hollandiában. A hálózat a 
nyílt hozzáférés elvére épül, ösztönözve a távközlé-
si szolgáltatók közötti versenyt. A kifejezetten erre 
a célra létrehozandó száloptikai hálózat mintegy 

650 000 otthont ér majd el. 2010-ben az EBB ösz-
szesen 4,8 milliárd euró értében finanszírozott ikt-
beruházásokat.

Az EBA szerepe az innovációs 
támogatásban

Az EBA külön erre a célra létrehozott technológia-
transzfer-programja keretében támogat kutatási szer-
vezeteket Európa-szerte. Technológiatranszfernek 
nevezzük azt a folyamatot, amelynek eredménye-
ként a kutatási és fejlesztési eredmények piacképes 
termékekben vagy szolgáltatásokban jelennek meg. 
A fejlesztések piaci megjelentetése számos módon 
történhet, például a kutatószervezet és az ipar közöt-
ti együttműködés, a tulajdonjogok bérbeadása vagy 
átruházása, új közös vállalkozás vagy akár egyetemi 
alapítású vállalkozás indítása révén.
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Biztonságos és versenyképes 
energiaellátás

Az energetikai beruházások 2010-ben 14,8 milliárd 
eurót képviseltek, mely az EBB teljes éves hitelállo-
mányának több, mint 20%-át képviseli.

Az EBB egyik fontos küldetése, hogy támogassa az 
Európai Uniót energiapolitikai célkitűzéseinek telje-
sítésében, különösen a fenntartható, verseny képes 
és biztonságos energiaellátás megteremtése terén. 
A fokozott beruházási igényeket szem előtt tartva 
az EBB jelentősen növelte az energetikai projektek 
finanszírozását. 

Lahti erőmű, Finnország

Energiahálózatok a jövőnek

Tekintettel az energiainfrastruktúrák előrehaladott 
korára és korszerűsítésük szükségességére, a nagy eu-
rópai hálózatokat érintő beruházások kiemelt jelentő-
séggel bírnak. Mint az európai hálózatok legnagyobb 
adósságalapú finanszírozója, az EBB természetes 
pénzügyi partnerként léphet fel e beruházásokban, 
tekintettel az európai energiainfrastruktúrák finan-
szírozásában játszott történelmi szerepére. 2010-ben 
a bank összesen 3,8 milliárd euró értékben nyújtott 
hitelt energiahálózati beruházásokhoz. Az EBB leg-
szívesebben nagy európai hálózat-összekapcsolá-
si projektek támogat, mint például a spanyolországi 
áramelosztó hálózat korszerűsítése és bővítése, mely 
a hálózatelemek jobb összekapcsolhatóságát, a ha-
gyományos és megújuló energiaforrások elkülöníthe-
tőségét megteremtve jelentős hatékonyságjavulást 
eredményez. A beruházást az EBB összesen 600 mil-
lió euróval támogatta. Példaként említhetők még a 
korábban teljesen elszigetelt Máltát az európai elosz-
tóhálózatba bekapcsoló beruházás (100 millió euró), 
vagy olyan nemzetközi összeköttetést biztosító pro-
jektek, mint például a magyarországi villamos alap-
hálózat korszerűsítése, mely a hálózati teljesítmény 
növelésén túl új határon átnyúló kapacitások bekap-
csolását tette lehetővé (150 millió euró).

Az EBB természetes partner az ener-
giahálózatok finanszírozásában
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Forrásdiverzifikáció: Európa  
energiaellátásának biztosítása

2010-ben a bank összesen 3,7 milliárd eurónyi hi-
telt nyújtott diverzifikációs célú és ellátásbiztonsá-
got ösztönző beruházásoknak. A finanszírozott be-
ruházások között megtalálhatók kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelő erőművek Finnországban, 
Olaszországban és Spanyolországban, földgázüze-
mű erőművek és gázmezős fejlesztések Dániában és 
az Északi-tenger norvégiai partszakaszain.

2010-ben az EBB, az EBRD és az IFC (Nemzetközi Pénz-
ügyi Társaság, a Világbank-csoport tagja) aláírták azt a 
megbízólevelet, mely alapján megkezdhették a tervek 
szerint Kaszpi-tengeri és közel-keleti földgázt Európá-
ba szállító Nabucco gázvezeték-beruházás értékelését. 
Az uniós tagországok jövőbeli földgázkeresletét eny-
híteni hivatott vezeték újabb országokat kapcsolhat 
az európai gázellátásba. A három nemzetközi pénz-
intézet bevonása a projekt korai szakaszában biztosít-
hatja, hogy a Nabucco a legmagasabb elvárásoknak is 
megfeleljen mind környezetvédelmi és közbeszerzési 
aspektusból, mind a társadalmi kockázatok kezelése 
szempontjából. A projekt felmérése során valamennyi 
kereskedelmi, társadalmi és környezetvédelmi szem-
pontot részletesen vizsgálni kell. A beruházás finan-
szírozási igénye várhatóan 4 milliárd euró körül alakul, 
ebből 2 milliárd eurót az EBB vállalhat.

Energetikai beruházások az EU-n kívül

2010-ben az EBB döntött arról, hogy 50%-kal, össze-
sen 4,5 milliárd euróra emeli a fenntartható energia-
használattal és ellátásbiztonsággal kapcsolatos beru-
házások támogatására létrehozott többéves pénzügyi 
keretet az EU-val szomszédos államokban, az AKCS-
országokban, a Dél-afrikai Köztársaságban, Ázsiában 
és Latin-Amerikában. Az év végéig a bank az erede-
tileg tervezett 3 milliárd eurós finanszírozás 100%-át 
kötötte le hitelszerződéssel, jóváhagyott vagy bírálat 
alatt álló projekttel. A többéves keretből nyújtott fi-
nanszírozás legnagyobb része megújuló energiákkal 
vagy energiahatékonysággal kapcsolatos beruházá-
sokat érint.

Ezen felül, az Euró-mediterrán beruházási és partner-
ségi program (FEMIP) keretében további 500 millió 
euróhoz jutott a MEDGAZ projekt, mely ugyancsak 
jelentősen emelheti az EU energiaellátásának biz-
tonságát. A bankhitel egy Algéria és Spanyolország 
között húzódó gázvezeték, egy spanyolországi gáz-
fogadó terminál és egy kompresszorállomás (Beni 
Saf, Algéria) építését teszi lehetővé.

Medgaz, Algéria

A fenntartható, versenyképes és biztonságos energia-
ellátásra vonatkozó uniós célkitűzések megvalósítá-
sának leghatékonyabb módja az energiahatékony-
ságot és a megújuló energiák használatát ösztönző 
beruházások támogatása. E két terület a bank összes 
energetikai célú finanszírozásának csaknem felét adta 
2010-ben, összesen 7,3 milliárd euró értékben. Az EBB 
energiahatékonysággal és megújuló energiákkal kap-
csolatos hitelpolitikájáról bővebben az éghajlatvédel-
mi intézkedésekről szóló fejezet szól.



Klímavédelmi támogatások

Partmenti szélturbina  

beépítése, Belgium
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val szemben ellenállóképes növekedést eredményez. 
A bank saját módszert dolgozott ki a finanszírozásá-
ban megvalósuló beruházások által kibocsátott üveg-
házhatást okozó gázok mérésére, és folyamatosan ér-
tékeli a projektek szénegységképzési potenciálját.

A sebezhető ágazatokban megvalósuló beruházá-
soknál a bank különösen is nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy az éghajlatkockázatok a projektciklus so-
rán kellő figyelmet kapjanak. A klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás kérdését a bank ágazatspecifikus 
hitelpolitikáiban is érvényesíti és számos alkalmazko-
dást elősegítő beruházást finanszíroz például a víz-
ügyi ágazatban. Ezt a megközelítést az EBB teljes hi-
telállományára fokozatosan kiterjeszti. Egyes állami 
és magánberuházók klímaváltozás-mérséklő és alkal-

Az éghajlatváltozás elleni küzdelmet segítő banki 
hitelek teljes egészében az Európa 2020 stratégiát 
meghatározó ún. „zöld növekedés” célkitűzéseit tá-
mogatják. Az EBB klímavédelmi programjában egy-
aránt megtalálhatók az ún. alacsony szénkibocsátá-
sú projektek (az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
visszaszorítására), és az éghajlatváltozás hatásaihoz 
való alkalmazkodást (adaptáció) és ellenálló-képes-
séget javító beruházások. Az éghajlatváltozás mér-
séklését és az alkalmazkodást ösztönző finanszírozás 
ugyanakkor az EBB ágazati hitelpolitikáiban is tetten 
érhető, például az energiaipar, a közlekedés, a vízgaz-
dálkodás, a szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás, 
az erdészet, valamint a kutatás, fejlesztés és innová-
ció banki támogatásában.

Vezérelv

A klímavédelem egyre inkább vezérelvként jelenik 
meg az EBB egész tevékenységében. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy az EBB valamennyi finanszí-
rozását klímastratégiájához igazítja, és az éghajlat 
védelmével kapcsolatos megfontolások és célok fo-
kozatosan az EBB műveleteinek, belső folyamatainak 
megkerülhetetlen, szerves részévé válnak.

Az EBB tüzetesen megvizsgál minden olyan álta-
la finanszírozott projektet, amely az éghajlatra ha-
tással lehet, és meggyőződik arról, hogy az minden-
ben megfelel az uniós és a nemzetközileg elfogadott 
klímapolitikai követelményeknek, a rendelkezésre 
álló legjobb technológiát alkalmazza, és a beruhá-
zás megvalósítása során és teljes üzemben is alacso-
nyabb szénkibocsátást és az éghajlatváltozás hatásai-

A klímavédelem mint vezérelv jelenik 
meg az EBB hitelpolitikájában

Az éghajlatvédelemmel összefüggő hitelek értéke 
2010-ben elérte a 20,5 milliárd eurót, a teljes banki hi-
telállomány csaknem 30%-át. A klímavédelmi intézke-
dések (hatásmérséklés és alkalmazkodás támogatása) 
az EBB kiemelt fejlesztéspolitikai célterületei. 

Hellisheidi geotermikus erőmű, Izland
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mazkodást elősegítő beruházásait a bank a projekt 
és a finanszírozás előkészítésére irányuló technikai 
segítségnyújtási programokkal is segíti. A technikai 
segítségnyújtással biztosítható a legjobb gyakorlat, 
a szakpolitikai útmutatások és a mindenki számára 
előnyös kapacitásbővítés elvének érvényesítése.

Partnerség

Az EBB klímavédelmi erőfeszítéseiben természetesen 
nincs egyedül: a probléma globális és az arra adott vá-
lasz csak a globális együttműködés lehet. A bank ég-
hajlatvédelmi kérdésekben is szorosan együttműködik 
a többi európai uniós intézménnyel, az EU-tagállamok 
és partnerországok kormányaival és a többi nemzet-
közi vagy bilaterális pénzintézettel. Az EBB a beruházá-
sokban egyfajta katalizátorként, az Európában és azon 
kívül megvalósuló klímavédelmi beruházások finanszí-
rozásában tapasztalt partnerként jelenik meg: az ala-
csony szénkibocsátású és az éghajlatváltozás hatásai-
val szembeni ellenálló-képességet erősítő beruházások 
így állami és magánberuházókkal társfinanszírozásban, 
a multiplikátor hatást felerősítve valósulhatnak meg.

Jó példa erre az ELENA (európai kisközösségi energe-
tikai támogatási keret), melyet a bank és az Európai 
Bizottság közösen alapított fenntartható városi és 
regionális energetikai nagyberuházások előkészíté-
sére. További példák még a Dasos erdőalap (Dasos 
Timberland Fund), a Margaréta alap (Marguerite 
Fund) és a DIF megújulóenergia-alapja (DIF Renewable 
Energy Fund): ezeket a bank más pénzintézetekkel 
és magánvállalkozásokkal közösen alapította meg-
újuló energiákkal, energiahatékonysággal és erdő-
védelmi célokkal összefüggő tőkebefektetések ösz-
tönzésére. A GEEREF (globális energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alap) fenntartható energiaprojek-
tekbe fektető infrastruktúraalapokon keresztül támo-
gat megújuló energiákkal és energiahatékonysággal 
kapcsolatos beruházásokat a fejlődő országokban 
és az átmeneti gazdaságokban. Az alap tevékenysé-
gét az EBB-csoport tanácsokkal segíti, támogatói kö-
zött megtalálható az EU, Németország és Norvégia, 
valamint a feltörekvő piacok befektetői. Ezen felül az 
EBB több szénalapot is létrehozott helyi és nemzetkö-
zi pénzintézetekkel közösen. Ez csak néhány példa az 
EBB európai és nemzetközi partnereivel közösen kez-
deményezett klímavédelmi intézkedéseire.
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Megújuló energiák és 
energiahatékonyság

A megújuló energiákkal és energiahatékonysággal kapcsolatos beruhá-
zások támogatása központi szerepet játszik az EBB energiaipari hitelpo-
litikájában, és hozzájárul a fenntarthatóbb, versenyképesebb és bizton-
ságosabb energiaellátás megteremtéséhez Európában.

A megújuló energiákat alkalmazó és energiahaté-
konyságot ösztönző beruházások támogatása az EBB 
legjobb eszköze arra, hogy segítse az Európai Uniót 
a 2020-ra vállalt energetikai és klímavédelmi célkitű-
zések teljesítésében: az üvegháztartást okozó gázok 
kibocsátását az 1990-ben mért szinthez képest 20%-
kal kell csökkenteni, a megújuló energiaforrások ré-
szesedését 20%-ra kell növelni, az energiahatékony-
ságot 20%-kal kell növelni.

Megújuló energiaforrások

A megújuló energiákkal kapcsolatos EBB-hitelek 
összértéke nagy mértékben nőtt az elmúlt évek-
ben, 2010-ben elérve a 6,2 milliárd eurót. A 
megújulóenergia-finanszírozás a teljes banki ener-
giaipari hitelállományon belül a 2006. évi 10%-ról 
csaknem 30%-ra nőtt 2009-ben, majd 34%-ra 2010-
ben. A finanszírozás legnagyobb része szél- és nap-
erőműves energiatermelést támogat.

Az EBB által 2010-ben finanszírozott beruházások 
között található az Enel Green Power (EGP) beru-
házási program Olaszországban, mely 840 MW-
nyi megújuló energiákra épülő termelői kapaci-
tást hoz létre összesen mintegy 50 kis és közepes 
szélerőműpark és fotoelektromos kiserőmű telepí-
tésével Olaszország egész területén, de leginkább a 
déli országrészben. A hároméves beruházási prog-
ram teljes költsége 1,26 milliárd euró, ennek csak-
nem felét az EBB bocsátja rendelkezésre.

Rendkívüli növekedés a megújuló 
energiák finanszírozásában

Eolicas de Mougueiras, Portugália
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Az elmúlt időszakban egyre több partmenti 
szélerőműparkkal kapcsolatos új beruházással ta-
lálkozhatunk az Európai Unióban. 2010-ben az EBB 
450 millió euróval támogatta a belga tengerpart-
tól 30 km-re fekvő észak-tengeri Thornton Bank 
szélerőműpark építésének második és harmadik 
szakaszát. A kivitelezési munkákra 2011 és 2013 
között kerül sor; először építenek majd be 6 MW  
teljesítményű partmenti szélturbinákat. A 48 új 
turbina összkapacitása 295 MW lesz, az egész 
szélerőműpark összesen 325 MW kapacitással mű-
ködik majd, mely mintegy 600 000 lakosnak bizto-
sít áramot és évi 450 000 tonna szén-dioxid-kibo-
csátástól kíméli meg a földet. Az EBB kölcsöne egy 
1,3 milliárd eurós visszkereset nélküli pénzügyi cso-
mag része, a konstrukcióban két exporthitel-ügy-
nökség és hét kereskedelmi bank vett még részt. 
A Project Finance International magazin a finanszí-
rozási csomagról az „év legjobb megújulóenergia-
finanszírozási ügyleteként” emlékezett meg.

Energiahatékonyság

A hatékonyabb energiafelhasználást ösztönző hite-
lek értéke 2008-ról 2009-re megkétszereződött (1,5 
milliárd euró), majd 2010-ben elérte a 2,3 milliárd 

A Sunray Montalto di Castro 
fotoelektromos erőmű

A bank 98 millió eurós kölcsönnel támogatta két 
fotoelektromos erőmű építését és üzembe helyezését 
az olaszországi Montalto di Castro térségében. A nap 
állását folyamatosan követő rendszer a hagyomá-
nyos rögzített napkollektoroknál 25%-kal több ener-
giát képes felvenni. A megújulóenergia-beruházást 
a beruházó egy általa alapított speciális céltársaság 
kötvényein keresztül finanszírozza. Az EBB aktív részt 
vállalt a tranzakció kidolgozásában és a kötvények 
felének lejegyzésével a projekt megkerülhetetlen fi-
nanszírozójává vált. Az ügyletre már most példaként 
tekintenek intézményi befektetők körében, a Project 
Finance International magazin pedig az „év legjobb 
kötvénykibocsátási ügylete” díjjal ismerte el.

eurót. Általánosságban elmondható, hogy az ener-
giahatékonysági megfontolások a bank által elbí-
rált valamennyi projektben vezérelvként jelennek 
meg.

A bukaresti önkormányzat 70 millió eurós hi-
telt kapott az EBB-től 2010-ben, melyből a ro-
mán főváros lakótelepein valósíthat meg jelentős 
energiamegtakarítást eredményező felújításokat. A 
hitelből megvalósuló korszerű hőszigetelésnek kö-
szönhetően az épületek energiafogyasztása csak-
nem 50%-kal csökkenthető, a program keretében 
összesen évi mintegy 160 GWh energia takarítható 
meg.

Az EBB és az Európai Bizottság közös kezdemé-
nyezése, az ELENA helyi önkormányzatoknak se-
gít energiahatékonysági és megújuló energiafor-
rásokat alkalmazó beruházások előkészítésében. A 
program céljaira a következő években több, mint 
2 milliárd euró mozgósítható. A projekt-előkészítő 
együttműködésben példaértékű a Barcelona tar-
tományban készülő 500 millió eurós beruházás; köz-
épületekre telepítendő napelemek segítségével a ter-
vek szerint mintegy 280 GWh-nyi energia takarítható 
meg és 170-200 000 tonnának megfelelő szén-dioxid-
kibocsátás váltható ki.

Sunray fotoelektromos erőmű, Montalto di Castro, Olaszország
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Szénegység- és szénlekötés-
finanszírozás

A szénegység-finanszírozási kezdeményezések szerves  
részét képezik az EBB éghajlatváltozásra adott válaszának.

A legfejlettebb ipari országok 1997-ben írták alá a Ki-
otói Jegyzőkönyvet, melyben az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésére tettek vállalást. A 
megállapodás értelmében a vállalt célkitűzéseket úgy 
is teljesíthetik, ha pénzügyileg támogatják üvegházha-
tást okozó gázok csökkentését máshol a világban. Ezzel 
megszületett az ún. szénegység-piac, ahol szén-dioxid-
kibocsátási jogokkal lehet kereskedni, majd 2005-ben 
az EU létrehozta az európai kibocsátáskereskedelmi 
rendszert. 2008-ban az EU vállalta, hogy 2020-ig az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990. 
évi szinthez képest 20%-kal csökkenti.

Az EBB szerepe a szénfinanszírozásban

A bank egy sor állami és magántulajdonú pénzin-
tézettel – országos és nemzetközi szinten – együtt-
működve számos piaci alapon működő pénzügyi 
eszközt dolgozott ki, mellyel serkenti a szénegy-
ség-kereskedelmi együttműködést. A szénalapok 
aktív támogatásával az EBB ösztönzőleg hat az ál-
lami és magántőke részvételére az alacsony szénki-
bocsátású beruházások finanszírozásában.

Az EBB által támogatott szénalapok elsősorban a 
kevésbé fejlett szénpiaci szegmensekben aktívak. 
Ezek az alapok arra jöttek létre, hogy a környezet-
barát beruházások kapcsán felszabaduló szénegy-
ségeket felvásárolják, majd olyan országok és vál-
lalkozások felé értékesítsék tovább, amelyeknek 
ezekre kibocsátási célkitűzéseik teljesítéséhez szük-
sége van. Ezzel biztosítható, hogy szénkibocsátási 
vállalásaiknak uniós és nemzetközi szinten – külö-
nösen az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer és 
a nemzetközi megállapodások keretében – is ele-
get tegyenek. A konstrukció továbbá az átmeneti 
gazdaságoknak és fejlődő országoknak is segít az 
alacsony szénkibocsátású beruházások finanszíro-
zásához szükséges forrásokat előteremteni.

Napkollektor-torony, Solucar, Spanyolország
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törő kezdeményezés. A szélenergiát, fejlett hulladék-
gazdálkodást és energiahatékony technológiákat 
hasznosító beruházások során keletkező szénegysé-
gek felvásárlására létrehozott alap már most számos 
ázsiai, afrikai és latin-amerikai projekt megvalósulá-
sához járult közvetve hozzá.

Az EBB a Világbankkal együtt állította fel az európai 
szénalapot (Carbon Fund for Europe, CFE), mely az 
uniós tagországokat és az európai magánszektort 

Az EBB által támogatott szénalapok a kedvezmé-
nyezettre szabott célrendszerrel, struktúrákkal mű-
ködnek és elsősorban regionális kezdeményezések-
re és ügyfelekre összpontosítanak, és küldetésük, 
hogy sokkal inkább a szénpiaci választékot bővítő 
lehetőségként jelenjenek meg a magánszektorbe-
li szereplők kiszorítása helyett. Az EBB szénalap-kez-
deményezései emellett előremutatóak és erősítik a 
szabályozói környezet iránti bizalmat, mely elsősor-
ban a Kiotói Jegyzőkönyv lejárta, 2012 után lehet 
fontos. A bank így olyan projektek és piacok támo-
gatásában vehet részt, amelyek ilyen eszközök híján 
létre sem jönnének.

Az EBB által támogatott szénalapok

A multilaterális szénegységalapot (Multilateral Carbon 
Credit Fund, MCCF) az EBB és az EBRD közösen alapí-
totta a közép-kelet európai és közép-ázsiai országok-
ban működő szénpiacok támogatására. Az alap célja, 
hogy segítsen az országoknak kötelező és önkéntes 
szén-dioxid-csökkentési vállalásaik teljesítésében. Az 
MCCF keretében bevont 208,5 millió eurós forrásból 
elsősorban projektalapú szénegység- és zöld beruhá-
zási programok támogathatók.

Az EBB és a KfW közös szénegység-felvásárlási prog-
ramja (EIB-KfW Carbon Purchase Programme) első-
ként az EU tagállamaiban működő kis- és középvállal-
kozásoknak segíthet az uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszerben foglalt előírások teljesítésében. A prog-
ram második fázisa a legszegényebb, legkevésbé 
fejlett országokban megvalósuló projektekre össz-
pontosít. A II. EBB-KfW szénprogram a Kiotói Jegyző-
könyvben meghatározott időszak és az azt követő 
korszak kibocsátási egységeire egyaránt vonatkozik. 
A két fázis teljes költségvetése 190 millió euró.

A „post 2012” szénalap (Post-2012 Carbon Fund) az 
EBB és négy állami pénzintézet közös kezdeménye-
zése, mely a Kiotói Jegyzőkönyv lejártát követő idő-
szak szabályozói környezetének létrejöttébe vetett 
bizalmat hivatott megerősíteni. A 125 millió euróból 
gazdálkodó alap a maga nemében egyedülálló, út-

Szénegységek Észtországból és Litvániából
Az EBRD és az EBB 2010-ben döntött arról, hogy 
közös multilaterális szénegységalapjuk (MCCF) 
terhére szénegységeket vásárolnak az OÜ Nelja 
Energia által üzemeltetett szélerőműparkoktól. A 

megújuló energiákkal foglalkozó vállalkozás tulaj-
donosa a Fre-energy AS, Kelet-Európa egyik vezető 
megújulóenergia-befektetője Észtországból. A meg-
állapodás értelmében az MCCF hat Észtországban 
és Litvániában működő, összesen 76 MW teljesítmé-
nyű szélerőműparktól vásárol szénegységeket.
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2010-ben indult az EBB és a Bizottság közös projekt-
je, mely a világ legnagyobb alacsony szénkibocsátá-
sú és megújulóenergia-beruházási demonstrációs 
programjának megvalósítására irányul. A NER300 
néven ismert kezdeményezés jelentős pénzügyi tá-
mogatást kínál legalább nyolc CCS-technológiát al-
kalmazó beruházáshoz és 34 innovatív, megújuló 
energiákat alkalmazó projekthez. A kezdeményezés 
célja, hogy ösztönözze az alacsony szénkibocsátású 
gazdasági fejlődést Európában, új „zöld” munkahe-
lyeket hozzon létre és hozzájáruljon az EU ambició-
zus éghajlatvédelmi célkitűzéseinek teljesítéséhez.

A novemberben nyilvánosságra hozott első aján-
lattételi felhívásokkal induló kezdeményezés  
nevét az angol New Entrants Reserve (új belépők 
tartaléka) kezdőbetűkből és az európai kibocsátás-
kereskedelmi rendszer keretében értékesítendő 
300 millió kibocsátási egységről kapta. A kibo-
csátási egységek piaci jelenértékén számolva a 
NER300 értéke mintegy 4,5 milliárd euró: ez a világ  
legnagyobb ilyen kezdeményezése. A program 
multiplikátor hatása révén összesen mintegy  
9 milliárd eurónyi beruházás valósulhat meg.

célozza meg szolgáltatásaival. Az 50 millió eurós tő-
kével gazdálkodó alap a Kiotói Jegyzőkönyv – uniós 
kibocsátáskereskedelmi programmal kompatibilis – 
„rugalmassági mechanizmusait” teljesítő projektek 
által termelt kibocsátási egységeket vásárolja fel. A 
CFE ezen felül tőkéjének akár 20%-át is zöld beruhá-
zási programok finanszírozására fordíthatja.

A francia ajkú afrikai térség első szénalapja és az EBB 
közreműködésével alapított első országspecifikus 
alap a marokkói szénalap (Fonds Capital Carbone 
Maroc), melynek célja az ún. tiszta fejlesztési mecha-
nizmusokat (CDM) teljesítő beruházások támogatá-
sa a 2008 és 2017 között keletkezett szénegységek 
felvásárlásával. Az alap 300 millió marokkói dirham 
(több, mint 26 millió eurós) tőkével működik.

Szénkivonás és -tárolás

Az EBB szorosan együttműködik az Európai Bizott-
sággal a szénkivonást és -tárolást (CCS) előmozdító 
projektek kísérleti, demonstrációs fázisainak támo-
gatásában Európában és azon kívül.

Az EBB szénalapjai a szabályozói kör-
nyezet iránti bizalmat is erősítik

Helios Bay, Új-Kaledónia, Franciaország 
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2010-ben az EBB összesen 14,7 milliárd eurót köl-
csönzött európai városoknak a fenntarthatóságot 
támogató városrendezési, tömegközlekedési és 
kórházi beruházások finanszírozására.

JESSICA a városokért

A JESSICA (fenntartható városfejlesztési beruházáso-
kat támogató közös európai kezdeményezés) az Euró-
pai Bizottság, az Európai Beruházási Bank és az Eu-
rópa Tanács Fejlesztési Bank közös kezdeményezése, 
melynek legfőbb célja a fenntartható városfejlesztés 
előmozdítása. A JESSICA azt a lehetőséget kínálja a 
tagországoknak, hogy a strukturális alapokból le-
hívható uniós támogatásaik egy részét megtérülő 
befektetésként – integrált rendezési terv részeként 
megvalósuló – fenntartható városi beruházásokra 
fordítsák. A tőkejuttatás, hitel vagy garancia formá-
jában megjelenő befektetésekből a projektek ún. 

városfejlesztési alapok és holdingalapok közvetíté-
sével részesülhetnek.

2010 végéig 15 holdingalappal született megál-
lapodás összesen 1,5 milliárd euró értékben. Ezek 
egyike a Görögországban alapított holdingalap: a 
Gazdasági Minisztériummal kötött 258 millió eurós 
megállapodás értelmében a minisztérium, az EBB 
és a görög önkormányzatok együtt határoznak a 
támogatásra jogosult városi beruházások köréről. 
A skóciai JESSICA-alap 50 millió eurót fektet be ke-
reskedelmi és közlekedési csomópontok felújítási 
munkáiba és „lakászöldesítési” programokba. A fel-
újítási munkák között olyan beruházások találhatók, 
mint például új kereskedelmi központok létesítése 
leromlott állapotú területek rehabilitációjával, veze-
ték nélküli internetes zónák kialakítása, zöld energi-
ás szociális lakásprogramok, vagy üzemanyag-ha-
tékony közlekedési programok. 2010-ben Litvánia 
volt az első ország, ahol meghatározott városrende-

Fenntartható városok

Az éghajlatvédelem középpontjában a 
zöld és fenntartható városok állnak. Øresund híd Dánia és Svédország között



Renault elektromos járművek, Franciaország
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Az EBB azonban nemcsak az EU tagállamaiban finan-
szíroz városi közlekedési és vasúti beruházásokat. A 
bank például Vietnámban két, összesen 223 millió eu-
rós hitellel támogatott metróberuházásokat Hanoi-
ban és Ho Si Minh-városban. A két város új tömegköz-
lekedési vonala megbízható, gyors és környezetbarát 
gyorsvasút-szolgáltatást kínál a korábban kizárólag 
közúti közlekedéssel megközelíthető útvonalakon, je-
lentősen mérsékelve a légszennyezettséget és üzem-
anyag-fogyasztást, nagyon sok ember számára meg-
könnyítve a helyváltoztatást és csökkentve a forgalmi 
dugókat. Fennállása óta az EBB mintegy 80 metróbe-
ruházás finanszírozásában vett részt az Európai Unió-
ban, és 10-ben az EU-n kívül.

A hulladék, mint lehetőség

A kommunális szilárdhulladék-termelés az EU 27 
tagállamában átlag évi 525 kg/fő. A kezeletlen hul-
ladék egyrészt közvetlenül is ártalmas az életminő-
ségre, a közegészségre, a környezetre és az éghajlat-
ra, másrészt a potenciálisan kiaknázható energia és 
anyagi erőforrások tekintetében jelentős pazarlást 
jelent, amennyiben a hulladékok felhasználása, új-
rafeldolgozása és újrahasznosítása számottevő gaz-
dasági előnyökkel járhat. A tudatos szilárdhulladék-
gazdálkodás tehát nemcsak környezetvédelmi és 
közegészségügyi kihívás, de a zöld gazdaságot táp-
láló lehetőség is. A bank hiteleivel támogatja a hul-
ladéktermelés mérséklésére, a keletkezett hulladék 
hasznosítására irányuló erőfeszítéseket és az újrafel-

zési projektek közvetítő pénzintézeteken keresztül 
juthattak JESSICA-forráshoz.

Tiszta közlekedés

Egy város fenntarthatósága szempontjából elen-
gedhetetlen a környezetbarát tömegközlekedés 
fejlesztése. Az egyéni közlekedési formáktól a kö-
zösségi közlekedés felé történő elmozdulást és a 
torlódások csökkentését ösztönző beruházások 
nemcsak a levegőminőség és a zajcsökkenés terén 

Egy város fenntarthatósága szempont-
jából elengedhetetlen a környezetba-
rát közösségi közlekedés fejlesztése

lehetnek pozitív hatással, de az energiahatékony-
ság javításával és az üvegházhatást okozó gázok 
visszaszorításával klímavédelmi szempontból sem 
elhanyagolhatók. Az EBB tömegközlekedést támo-
gató beruházási hitelei az Európai Unió országai-
ban 2010-ben 8,5 milliárd eurót képviseltek.

A részben EBB-finanszírozásban épülő új földalat-
ti szakasz átadásával 2017-től kétszeresére nő a 
stockholmi helyiérdekű vasút kapacitása. A város-
központ alatt húzódó vasútvonal (Citybanan) fi-
nanszírozására a bank 600 millió eurós kölcsönt 
hagyott jóvá. A beruházás keretében a főváros tör-
ténelmi központja alatt egy új 6 km-es alagút, két 
új földalatti állomás és egy vasúti híd épül. A pro-
jekt következtében városszerte szabad kapacitások 
szabadulnak fel a meglévő vasúti vonalakon, és új 
lehetőségek nyílnak a regionális és országos vasúti 
forgalom bővítése előtt. Az új közösségi közlekedé-
si eszköz vonzó alternatívát kínál az ingázóknak a 
közúti közlekedéssel szemben, környezeti előnyei 
tehát jelentősek. A kiemelt transzeurópai közleke-
dési hálózati beruházásnak minősülő Citybanan-
beruházás a közúti, vasúti és tengeri infrastruktú-
rák fejlesztésére irányuló ún. skandináv háromszög 
program része.
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dolgozás után visszamaradt hulladékmaradék meg-
felelő kezelését célzó beruházásokat, például ener-
gia-visszanyerő és mechanikai/biológiai kezeléssel 
kombinált hulladékégetők, valamint szelektívhul-
ladék-gyűjtő és -feldolgozó létesítmények építését. 
Az EBB 2010-ben összesen 89 millió euró értékben 
finanszírozott ilyen beruházásokat.

A finnországi Lahtiban a bank 75 millió eurót kölcsön-
zött a város energiaszolgáltatójának (Lahti Energy) a 
világ egyik legkorszerűbb szemétégető és egyben 
áramfejlesztő hőerőműjének megépítésére. A Lahti 
Energy a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési 
technológia alkalmazásának nemzetközi kiválósági 
központja; a technológia révén az energiatermelés 
során keletkezett hő a távfűtési rendszerben haszno-
sítható. A lahti és helsinki ipari és lakossági hulladé-
kot üzemanyagként használó új erőmű évente mint-
egy 250 000 tonna szemetet dolgoz fel, 90 MW hőt és 
50 MW villamos energiát termelve. Ez a teljesítmény 
jelentősen meghaladja a jelenleg működő hasonló 
erőművek kapacitását, köszönhetően az új, nagyon 
magas hőmérsékleten és gőznyomáson alkalmazott 
gázosítási és hamvasztási eljárásnak.

Egészség a városban

2010-ban a bank összesen 2,7 milliárd eurót kölcsön-
zött 14 városi kórháznak az EU tagállamaiban. Az EBB 
egészségügyiinfrastruktúra-finanszírozási program-
jának célja a szociális és városi környezet javítása, a 
fenntartható közösségek támogatása: a bank hitelei-
vel a beruházók a helyi gazdaságot és a városi környe-
zetet is felvirágoztatva világszínvonalú egészségügyi 
szolgáltatást teremthetnek. A kedvezményezett kór-
házakban sokszor felsőoktatási intézményekhez köt-
hető kutatási központok is működnek.

Az EBB 325 millió eurót kölcsönzött a Leuveni Egye-
temnek és az egyetemi kórháznak a Gasthuisberg 
Orvostudományi Központ építésére és a munkálatok 
befejezésére: a világszínvonalú egészségügyi és egye-
temi központ egyetlen intézményben fogja össze a 
sürgősségi ellátást, az orvosképzést és a kutatást.

GINKGO-alap, Luxembourg

Számos országban a helyi hatóságok alternatív 
források után kutatnak a szennyezett területeik 
megtisztításával összefüggő magas költségek fi-
nanszírozására. 2010-ben az EBB 15,6 millió eurót  
fektetett be egy Luxembourgban bejegyzett ma-
gántőke-befektetési alapba (GINKGO), amely bar-
namezős területeket vásárol fel Franciaországban 
és Belgiumban, majd a telepeket megtisztítja és 
továbbértékesíti, vagy teljes rehabilitációt követő-
en energiahatékony lakásokat, irodákat és keres-
kedelmi egységeket épít rajtuk.
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Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

A globális vízágazat mai napig legjelentősebb finanszí-
rozójaként az EBB mind az integrált vízforrás-gazdál-
kodást, mind az éghajlati változásokhoz történő alkal-
mazkodás támogatását a jövő ügyleteit meghatározó 
kiemelt hitelezési célkitűzésként határozza meg.

Az egyre gyakrabban előforduló szélsőséges időjá-
rási körülmények rendkívül súlyos hatással vannak 
az édesvízi források elérhetőségére és minőségére, 
és ez újabb vízzel összefüggő természeti kataszt-
rófákat, aszályokat és árvizeket vetít elő. Az éghaj-
latváltozás következményeihez való előremutató, 
óvatos alkalmazkodás sokkal eredményesebb és ke-
vésbé költséges, mint az utolsó percben meghozott, 
sokszor kényszerű intézkedések. A bank vízgazdál-
kodást érintő hitelei ezért az édesvízi források meg-
őrzését, a fenntartható vízgazdálkodást, a tengeri 
és tengerparti természeti értékek védelmét biztosí-
tó beruházásokat és más adaptációs erőfeszítések 
meghozatalát támogatják.

2010-ben az EBB csatlakozott a több pénzintézet, 
közműszolgáltató, szakmai szervezet, kutatóintézet 
és civilszervezet által alapított globális vízügyi és klí-
maadaptációs akciószövetséghez (GWAAA).

Világszerte

Az EBB által finanszírozott legtöbb adaptációs célú 
beruházás az Európai Unióban valósul meg. 2010-
ben a bank 20 millió eurós kölcsönnel támogatta 
Nagy-Limassol vízelvezető és csatornarendszer-
ének bővítését, valamint csapadékelvezetők és víz-
gyűjtők építését.

Oroszországban a bank az Északi Beruházási Bankkal 
(NIB), az EBRD-vel és a Nemzetközi Pénzügyi Társa-
sággal (IFC) közösen nyújtott hitelt a szentpétervári 
árvízvédelmi rendszer kiépítésére. A Neva-folyó tor-
kolatánál épülő 25 km hosszú gátrendszer Szentpé-

tervárt és öt millió lakóját védi, a mobil gátak a várost 
alapítása óta, de különösen az elmúlt évtizedekben 
rendszeresen elöntő árvizek elleni küzdelemben se-
gítenek. Az összesen 500 millió eurós beruházás a vi-
lág egyik legnagyobb árvízvédelmi rendszerét hoz-
za létre. Az EBB a projektet technikai, üzemeltetési 
és környezetvédelmi tanácsadással is segíti.

Az Európai Bizottsággal és más pénzintézetekkel 
szoros együttműködésben az EBB a világ feltörekvő 
és fejlődő gazdaságaiban is finanszíroz adaptációs 
beruházásokat. 2010-ben a bank az ENSZ HABITAT-
programja keretében vett részt a Victoria-tó országa-
iban (Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzánia és Uganda) 
megvalósuló közös regionális projekt előkészítésé-
ben. A vízgazdálkodási és -tisztítási stratégiák össze-
hangolása emelheti az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni ellenálló-képességet és a jövőben is segít-
het megőrizni a tó kiemelt szerepét, mint természe-
tes élőhely és vízforrás. A bank jelenleg is finanszíroz 
vízgazdálkodási és víztisztítási munkákat Uganda fő-
városában, Kampalában, és újabb hitelkonstrukció-
kat tervez adaptációs beruházások finanszírozására 
a tanzániai Mwanzában és a kenyai Kisumuban.
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Összehangolt vízgazdálkodási és 
-tisztítási stratégiák a klímaváltozás 
hatásaival szembeni ellenálló-
képesség javítására



Partnerség a világgal

Moma Titanium, 

Mozambik
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Az EBB az EU partnerországaiban megva-
lósuló beruházások pénzügyi támogatá-
sában is jelentős szerepet vállalt: az EU-n 
kívüli finanszírozás értéke elérte a 8,8 mil-
liárd eurót.

Az EU-n kívüli finanszírozási ügyletek nagy részét a 
bank uniós költségvetési garancia mellett, a világ kü-
lönböző régióira vonatkozó fejlesztési célkitűzéseket 
meghatározó ún. külső finanszírozási mandátumok ke-
retében végzi. A bank szorosan együttműködik a töb-
bi európai uniós intézménnyel, az EU-tagállamok és 
partnerországok kormányaival és a többi nemzetközi 
vagy bilaterális pénzintézettel, és tartós kapcsolatokat 
ápol a vállalati szektor képviselőivel világszerte.

Az EBB 2010-ben is magas szinten tartotta a hitel-
kihelyezést az összes érintett régióban, miközben 
a gazdasági és pénzügyi válság kezelését elősegítő 
többletfinanszírozás szintjét fokozatosan csökken-
tette. Ezzel együtt a bank továbbra is a legnagyobb 

nemzetközi finanszírozó maradt a tagjelölt és stá-
tuszuk szerint potenciális uniós tagjelölt országok-
ban. A hitelezés mértéke a mediterrán országokban 
ismét rekordszintet ért el (2,6 milliárd euró), a keleti 
partnerországokban pedig csaknem megháromszo-
rozódott (631 millió euró). Az afrikai, karibi és csen-
des-óceáni (ún. AKCS) országokban a hitelezés újabb 
lendületet kapott a tagországok garanciájával meg-
erősített finanszírozási mandátum megújítását köve-
tően. A fenntartható és biztonságos energiaellátásért 
létrehozott pénzügyi keret 50%-os emelésével jelen-
tősen megugrott a klímavédelmi finanszírozás szint-
je is – a keretből az EU-val szomszédos államokban, 
az AKCS-országokban, a Dél-afrikai Köztársaságban, 
Ázsiában és Latin-Amerikában megvalósuló beruhá-
zások finanszírozhatók.

A külső finanszírozás jövője

A bank EU-n kívüli tevékenységét – tervezett időközi 
ellenőrzés keretében – az IMF korábbi vezérigazgató-
ja, Michel Camdessus elnöklete mellett működő „böl-

  Tagjelölt és státuszuk szerint potenciális uniós  
tagjelölt országok

  A földközi-tengeri térség országai

  Az EU keleti szomszédos partnerországai

  Afrikai, karibi és csendes-óceáni országok, tengeren túli 
területek és Dél-Afrika

 Ázsia és Latin-Amerika

 Közép-ázsiai országok

Szélerőműpark, Marokkó
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Tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok

Az EBB hiteleivel és garanciatermékeivel van jelen a 
tagjelölt országokban (Horvátország, Törökország, Ma-
cedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Iz-
land), és a státuszuk szerint potenciális uniós tagjelölt 
államokban (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Szerbia  
és Koszovó /az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. évi 
1244-es határozata szerint/). A bank tevékenységét 
ezekben az országokban az Európai Unió által megha-
tározott ún. külső finanszírozási mandátum és saját elő-
csatlakozási támogatási programja keretében végzi.

A nyugat-balkáni országokba irányuló hitelek össz-
értéke 2010-ben elérte az 1,4 milliárd eurót. Ezzel 
az EBB lett a legnagyobb nemzetközi finanszírozó a 
térségben. 2001 óta, amikor visszatért a térségbe, a 
bank összesen 7,3 milliárd euró értékben helyezett ki 
hiteleket a régióban. A nyugat-balkáni térség legna-
gyobb kedvezményezettje Szerbia, összesen 690 mil-
lió eurónyi kölcsönnel. A források nagyobb részben a 
térségen átmenő transzeurópai hálózatok bővítését 
segítették elő. Az EBB 2010-ben Belgrádban nyitotta 
meg első regionális irodáját, az ünnepélyes átadásra 
novemberben került sor.

Az EBB törökországi hiteleinek értéke 2010-ben 
1,9 milliárd euró volt. A bank törökországi tevékenysé-
gét elsősorban a világméretű gazdasági és pénzügyi 
válság elleni küzdelem és az „intelligens”, fenntartha-
tó növekedés támogatása határozta meg. A válság ki-

csek tanácsa” vette független vizsgálat alá, jelentésük 
2010 elejére készült el. A jelentés alapján az Európai 
Bizottság egyebek mellett egy újabb 2 milliárd eurós 
opcionális finanszírozási megbízásra tett javaslatot, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem támogatására. A Bi-
zottság ezen felül javasolta, hogy az uniós garanciával 
védett ügyletekre vonatkozó regionális célkitűzéseket 
horizontális célkitűzésekkel váltsák fel, és jelezte, hogy 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az EBB-finanszírozás 
fejlesztési aspektusaira. A Bizottság továbbá javasla-
tot tett az EBB külső finanszírozási mandátumának ki-
terjesztésére Líbiára, Irakra és Kambodzsára. A javas-
latokat az Európai Parlament és a Tanács 2010-ben 
megvitatta, a végső döntés 2011 során várható.

A külső finanszírozási mandátumok időközi fe-
lülvizsgálatától függetlenül 2010-ben az AKCS-
országokban végzett banki ügyleteknek keretet adó 
Cotonoui Megállapodást is felül kellett vizsgálni. A 
bank több, mint négy évtizede van jelen fejleszté-
si partnerként az AKCS-térségben, és 70 országban 
mintegy 12,5 milliárd euróval támogatott több, mint 
1 000 beruházást. A megújított mandátum megadja 
a lehetőséget az EBB-nek, hogy tevékenységét bővít-
se a Szaharától délre fekvő afrikai területeken, egy-
ben először nevezi az éghajlatváltozást az EU–AKCS 
partnerség kulcsterületének.

Bár a világ különböző régióiban a bank eltérő célki-
tűzések mentén tevékenykedik, számos nem uniós 
ország, ahol az EBB tevékenységével jelen van, na-
gyon is hasonló kihívásokkal küzd az infrastrukturális 
beruházási igények, a fenntartható növekedés alap-
jainak lerakása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
tekintetében.

Tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok

Finanszírozás 2010-ben (millió EUR) Összeg
ebből  

kockázati tőke

Törökország 1 935 30
Szerbia  690
Horvátország  511
Bosznia és Hercegovina  72
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság  52
Albánia  51
Montenegró  49

Összesen 3 360 30

Az EBB a legnagyobb nemzetközi 
finanszírozó a nyugat-balkáni térségben
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is jelentős eredményeket hozott, ilyenek voltak pél-
dául a köz- és a magánszféra partnerségére épülő 
PPP-beruházások, projektfinanszírozási ügyletek, az 
általános banki kockázatvállalásnál magasabb koc-
kázati profilok alkalmazása, stb. A térségben 2010-
ben megvalósult ügyletek mintegy 74%-a (összesen 
csaknem 1,9 milliárd euró értékben) partnerintézmé-
nyekkel közösen, társfinanszírozásban végzett beru-
házás volt, jelentős szinergiát képviselve. A térségben 
végzett technikai segítségnyújtási ügyletek értéke 
2010-ben 14,2 millió euró volt.

Az EU keleti szomszédai

Az EBB hitelei az EU keleti szomszéd partnerorszá-
gaiban 2010-ben csaknem háromszoros növekedést  

törése óta az EBB elsősorban a kkv-szektor erősítésén 
keresztül igyekezett támogatni a török gazdaságot: a 
bank 2010-ben összesen 910 millió eurót helyezett ki 
közvetítő bankokon keresztül.

Gazdaságösztönzés a mediterrán térségben

A EBB jelentősen fokozta erőfeszítéseit a mediterrán 
partnerországokban, melynek eszköze a földközi-
tengeri térség pénzügyi támogatására életre hívott 
Euro-mediterrán beruházási és partnerségi program, a 
FEMIP volt. Azzal, hogy kötelezettségvállalását 2010-
ben 2,6 milliárd eurós rekordszintre emelte, a bank a 
FEMIP-en keresztül a földközi-tengeri partnerorszá-
gok felé megerősítette, hogy a globális gazdasági 
válság közepette is kész közszolgáltatásaik korsze-
rűsítésében segíteni, ezzel konszolidálva helyét mint 
a térség vezető fejlesztésorientált finanszírozója. A 
többi támogatott ágazat között elsőbbséget élve-
zett a közlekedés és vízgazdálkodás, az ipari beruhá-
zási és magántőke-ügyletek, valamint a humántőke-
fejlesztés.

A FEMIP 2002. októberi megalakulása óta összesen 
több, mint 12,7 milliárd euróval támogatta a moder-
nizációt a mediterrán partnerországokban, ösztönöz-
te a munkahelyteremtést és a munkahelyek megőr-
zését a régióban. A finanszírozás jelentős része – az 
összes aláírt beruházási megállapodás 55%-a – to-
vábbra is a magánszektort támogatta. A hitelezés élén-
kítésén túl a FEMIP összetett pénzügyi szolgáltatások  
alkalmazásával a hozzáadott érték tekintetében  

Mediterrán partnerországok

Finanszírozás 2010-ben (millió EUR) Összeg ebből 
kockázati tőke

Egyiptom 906
Algéria 500
Tunézia 498
Marokkó 420
Szíria 185 10
Regionális (több országot átfogó) 31 7
Libanon 7
Gázai övezet / Ciszjordánia 5 5

Összesen 2 552  22

Tangieri kikötő, Marokkó
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mutattak 2009-hez képest. A bank, az EBRD-vel szoros 
együttműködésben, egy 2007–2013-as időszakra szóló 
3,7 milliárd eurós finanszírozási mandátum keretében 
nyújt beruházási hiteleket ezekben az országokban. 
Az uniós mandátumon felül az EBB keletipartner-finan-
szírozási keret (Eastern Partner Facility, EPF) néven kü-
lön pénzügyi eszközt is alapított összesen 1,5 milliárd 
euró értékben, melyből saját kockázatára hitelekkel 
és garanciatermékekkel támogathat uniós beruházá-
sokat a térségben. A hitelek fele 2010-ben az energia-
szektorba került, a többi érintett terület között meg-
található a vízgazdálkodás és a közlekedésfejlesztés, 
az agrárgazdaság és a kkv-kat segítő hitelkeretek. 
2010. decemberben a bank keleti partnerségi tech-
nikai segítségnyújtási letéti alap (Eastern Partnership 
Technical Assistance Trust Fund, EPTATF) néven egy 
új technikai segítségnyújtási eszközt indított útjára 
azzal a küldetéssel, hogy fokozza a térségben meg-
valósuló ügyletek társadalmi hatását és felgyorsítsa a 
beruházások végrehajtását.

Közép-Ázsia

Az EBB-finanszírozásra jogosult közép-ázsiai országok 
(Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisz-
tán és Üzbegisztán) közül először a Tádzsik Köztársa-
ság 2009-ben, majd másodikként Kazahsztán írt alá fi-
nanszírozási keretmegállapodást a bankkal 2010-ben. 
A megállapodás alapján a bank három (vízügyi, ener-
getikai és klímavédelmi) beruházást vizsgál összesen 
328 millió euró értékben. A Kirgizisztánnal kötendő 
keretmegállapodást a felek várhatóan 2011 első felé-
ben írják alá, de jól haladnak a tárgyalások Türkmenisz-
tánnal és Üzbegisztánnal is.

Oroszország és az Unió keleti szomszédai

Finanszírozás 2010-ben (millió EUR) Összeg

Orosz Föderáció  250
Moldova  185
Grúzia  175
Ukrajna  16
Örményország  5

Összesen 631

Főgyűjtőcsatorna építése, Szentpétervár, Oroszország
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AKCS-országok és Dél-Afrika

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni térségben az EBB 
általában a magánszektor fejlődését ösztönző kezde-
ményezéseket támogat, például kkv-k beruházásait, a 
termelői ágazat nagyberuházásait, megújulóenergia-
projekteket, energiahatékonysági kezdeményezéseket 
és egyéb klímavédelmi erőfeszítéseket. A gazdasági és 
pénzügyi válság közepette az EBB olyan életképes be-
ruházások finanszírozását tűzte ki célul, amelyek a leg-
szegényebbek felzárkóztatását és a fenntartható fejlő-
dést mozdítják elő.

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

Finanszírozás 2010-ben (millió EUR) Összeg ebből  
kockázati tőke

Afrika 738 182
 Nyugat-Afrika 279 82
 Kelet-Afrika 260 40
 Dél-afrikai és indiai-óceáni térség 145 5
 Több térséget átfogó 45 45
 Közép-Afrika és az Egyenlítő térsége 10 10
Karib-tengeri térség 48 7
Csendes-óceáni térség 9 9
Több AKCS-országot átfogó (regionális) 162 162
Tengerentúli országok és területek 15 15

 AKCS-országok, tengerentúli országok és területek 972 374

Dél-Afrikai Köztársaság 50

Az EBB ügyleteit a térségben a beruházási kereten 
(Investment Facility, IF) keresztül közvetve az uniós 
tagországok költségvetéséből finanszírozza, bizo-
nyos hiteleket azonban a bank saját forrásból, saját 
kockázatra is nyújt. 2010-ban a bank a beruházási 
keret terhére összesen 374 millió euró értékben vál-
lalt finanszírozást, saját forrásból pedig további 598 
millió euróval finanszírozott beruházásokat az AKCS-
országokban 2010-ben. Külön finanszírozási man-

Moma Titanium, Mozambik

Az EBB több, mint négy évtizede 
kiemelt fejlesztési partnerként van 
jelen az AKCS-térségben
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dátum keretében az EBB 50 millió eurót helyezett ki 
a Dél-Afrikai Köztársaságban.

Az EBB Ázsiában és Latin-Amerikában

2010-ben az EBB 1,2 milliárd eurónyi hitelt helyezett 
ki Ázsiában és Latin-Amerikában. Az ázsiai beruhá-
zások támogatása mintegy 723 millió eurót, a latin-
amerikai finanszírozás 499 millió eurót képviselt. A 
jelenleg is érvényben lévő finanszírozási mandátum 

alapján az EBB összesen 3,8 milliárd eurónyi hitelt 
helyezhet ki Ázsiában és Latin-Amerikában 2007 és 
2013 között. A bank tevékenysége ezekben az orszá-
gokban része az EU térségbeli országokra vonatkozó 
együttműködési stratégiájának: a cél erősíteni az Eu-
rópai Unió jelenlétét a térségben (közvetlen külföldi 
befektetések, technológiatranszfer és know-how-át-
adás támogatása révén), valamint környezetvédelmi 
(egyebek között klímavédelmi) projektek és az EU 
energiaellátásának biztonságát erősítő beruházások 
finanszírozása.

Hanoi metró, Vietnám

Ázsia és Latin-Amerika

Finanszírozás 2010-ben (millió EUR) Összeg

Latin-Amerika 499
 Brazília  420
 Mexikó  79
Ázsia 723
 Kína  500
 Vietnám  223

Összesen 1 222
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Új klímavédelmi kerethitel Kínának

A 2007-ben aláírt első megállapodás sikerére épít-
ve a bank új 500 millió eurós klímavédelmi kerethi-
tel-megállapodást írt alá 2010. decemberben Kíná-
val, folytatva az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
támogatását az országban. Az első 500 millió eurós 
kölcsönből számos beruházás részesült, például er-
dősítési programok, szélerőművek, kisebb vízener-
gia-projektek, valamint energiahatékonysággal és 
légszennyezés-csökkentéssel kapcsolatos ipari beru-
házások. Az ügylet az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése terén az egyik leghatásosabb EBB-hitel 
lehet: a teljes projekt megvalósítását követően az 
éves szén-dioxid-megtakarítás akár a 2 millió ton-
nát is elérheti.



Közös kezdeményezések 
az Európai Bizottsággal és 
nemzetközi pénzintézetekkel

8. Nyílt napok –  

a régiók és városok  

európai hete
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A négy J

A négy „J betűs” program, a JASPERS, a JESSICA, a 
JEREMIE és a JASMINE mind e megerősített partner-
ség kézzel fogható eredménye: a közös kezdeménye-
zések az EBB-csoport és az Európai Bizottság pénz-
ügyi és emberi erőforrásait fogják össze.

A JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in 
European Regions, európai régiók beruházásait támo-
gató közös program) az EBB kezelésében, az Európai 
Bizottság, az EBRD és a KfW támogatásával működik. 
A JASPERS küldetése, hogy a jogosult tagországok-
nak segítséget nyújtson – a strukturális alapokból 
lehívható támogatások feltételeit teljesítő – infra-
strukturális beruházások előkészítésében, melyhez 
technikai segítségnyújtást biztosít.

A JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas, fenntartható városfejlesztési 
beruházásokat támogató közös európai kezdeménye-
zés) az EBB, a Bizottság és az Európa Tanács Fejleszté-
si Bankjának közös kezdeményezése. A program spe-

A hosszú távra szóló beruházások esetében mind a 
két szóba jöhető finanszírozási típusnak – uniós költ-
ségvetési támogatások és hitelek – vannak egyedi 
jellemzői és előnyei. A kétféle finanszírozás jobb ha-
tásfok érdekében történő együttes alkalmazására jó 
példa az EBB-csoport és a Bizottság jelen pénzügyi 
időszakban (2007–2013) is alkalmazott közös kez-
deményezései, melyek olyan területeket érintenek, 
mint a regionális politika, az innováció, vagy a közle-
kedés támogatása.

Regionális politika

Az EU regionális politikájának célja csökkenteni a 
gazdaságilag erősebb és gyengébb régiók közöt-
ti különbségeket, illetve ösztönözni a rendelkezés-
re álló erőforrások lehető legjobb módon történő 
felhasználását. A regionális politika feltétele az uni-
ós, nemzeti és regionális szinten rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközök megfelelő koordinálása a regi-
onális integráció előmozdítása érdekében. Az EBB-
csoport ebben jelentős szerepet játszhat, amit jól 
mutatnak az Európai Bizottsággal, a tagországokkal 
és a különböző régiókkal együtt kidolgozott új kö-
zös kezdeményezések.

Az EU kohéziós politikáját meghatározó jelenlegi 
2007–2013-as programozási időszak a korábbiaknál 
nagyobb szerepet szán az EBB-nek és az EBA-nak a 
tervezésben és programkészítésben, a beruházások 
előkészítésére irányuló technikai segítségnyújtásban, 
a projektek elbírálásában, a pénzügyi tervezésben 
és a monitoring biztosításában. A kohéziós politiká-
val közvetlenül összefüggő számos közös kezdemé-
nyezés (például a JASPERS, a JESSICA, a JEREMIE és 
a JASMINE) mellett az egymást kiegészítő uniós cél-
kitűzéseket támogató kockázatmegosztásos eszkö-
zök (az RSFF és az LGTT) is mind a bank és a Bizottság 
partnerségét erősítik tovább.

Az EU fejlesztéspolitikai céljait megvalósító beruházások egyik legfontosabb finanszíro-
zási forrása – az uniós költségvetés mellett – az Európai Unió pénzintézeteként működő 
EBB-csoport.

Közösségi közlekedés, Hamburg, Németország
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Kockázatmegosztás az innováció 
támogatására

A magasabb kockázattal de nagyobb haszon remé-
nyével járó kutatási, fejlesztési és innovációs célú 
beruházások támogatására az EBB és a Bizottság 
kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus (Risk 
Sharing Finance Facility, RSFF) néven külön finan-
szírozási eszközt alapított. A keretben elkülönített 
2 milliárd euró – a bank 1 milliárd eurót, az Európai 
Bizottság a 7. kutatási keretprogram terhére további 
1 milliárd eurót biztosított – egyfajta újra és újra fel-
töltődő tőketartalékként működik, melyből össze-
sen akár 10 milliárd eurónyi forrás adható a legalább 
kétszer ekkora költségvetésű kfi-projektekre a 2006 
és 2013 közötti költségvetési időszakban. A kon - 
strukció független szakértői felülvizsgálata 2010-ben 
kedvező megállapításokat tett és egyben javasolta 
az RSFF-típusú eszközök szélesebb körben történő, 
fokozottabb alkalmazását.

ciális pénzügyi konstrukcióval segíti a fenntartható 
városfejlesztésre irányuló beruházásokat: a strukturá-
lis alapokból lehívható támogatások visszatérítendő 
és feltölthető hitellé alakíthatók, melyből jövedelem-
termelő beruházások finanszírozhatók.

A JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-
Medium Enterprises) a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sokat támogató közös európai források néven ismert 
kezdeményezés rövidítése. Az Európai Beruházási Alap 
és a Bizottság együttműködésében megvalósuló kez-
deményezés azt a lehetőséget kínálja a tagországok-
nak és a regionális hatóságoknak, hogy a strukturális 
alapokból rendelkezésükre álló források egy részét fel-
használva a régióban működő kkv-kat jobb finanszíro-
zási forrásokhoz és pénzügyi termékekhez segítsék.

A JASMINE (Joint Action to Support Micro-Finance 
Institutions in Europe, európai mikrofinanszírozási 
intézményeket támogató közös program) a 
mikrohitelezés fejlesztését tűzte zászlajára. A kez-
deményezés keretében az EBA arra kapott felkérést, 
hogy az EBB forrásaiból pénzügyi támogatást kínál-
jon mikrofinanszírozással, mikrohitelezéssel foglal-
kozó intézményeknek, illetve a Bizottság forrásaira 
építve technikai segítséget nyújtson.

Az EBB és a Bizottság közös kezdemé-
nyezései a jobb hatásfok érdekében

Orvosi szoftverek és képalkotó eszközök kutatása/fejlesztése, Belgium 
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Kockázatmegosztás a 
közlekedésfejlesztésben

A transzeurópai közlekedési hitelgarancia-eszközt (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European Transport 
Network Projects, LGTT) az EBB és a Bizottság együtt 
alapította a közlekedésfejlesztő beruházásokban 
érintett magánbefektetők forgalmi kockázatainak el-
lensúlyozására. A két intézmény által fele-fele arány-
ban finanszírozott kockázatmegosztásos eszköz célja, 
hogy fedezetet nyújtson a közlekedési beruházások 
során a kritikus korai üzemeltetési szakaszt jellemző 
visszafogott forgalomból adódó bevételkiesés koc-
kázatára. Az első 70 millió eurós LGTT-garanciaügylet 
2010-ben indult a Cataluñatól északra fekvő C-25-ös 
autópálya felújítására és korszerűsítésére irányuló 
PPP-projekthez kapcsolódóan, melyet az EBB 200 mil-
lió eurós kölcsönnel támogatott.

Speciális programok az EU-n belül

Az európai kisközösségi energetikai támogatási keret 
(European Local Energy Assistance, ELENA) az EBB és 
a Bizottság közös technikai segítségnyújtási kezde-
ményezése. Az ELENA forrásai strukturális programok, 

üzleti tervek és energiahatékonysági vizsgálatok ké-
szítésére, közbeszerzési eljárások és szerződések elő-
készítésére és projektvégrehajtási egységek munká-
jának finanszírozására használhatók, vagyis minden 
olyan tevékenységre, mely hozzájárulhat fenntartha-
tó városi és regionális energetikai beruházások banki 
finanszírozásához szükséges előkészítéséhez.

A támogatott beruházási programok között szerepel-
nek például fogyasztáscsökkentő épületátalakítások, 
közvilágítási programok, megújuló energiákat alkal-
mazó épületrekonstrukciók, valamint kapcsolt hő- és 
villamoserőművi vagy megújuló energiaforrásokat 
alkalmazó távhőrendszerek építése vagy korszerűsí-
tése. A célok között megtalálhatók még városi közle-
kedésfejlesztési programok is, például energiatakaré-
kos buszok és alternatívüzemanyag-töltőállomások 
beszerzése, illetve kivitelezése.

Az Európai Bizottság 2010-ben indította útjára a 
NER300 programot, a világ legnagyobb szénkivonást 
és -tárolást ösztönző, valamint az innovatív megújuló 
energiákkal kapcsolatos technológiák demonstrációs 
célú bemutatását támogató programját. A program 
megvalósítását az Európai Beruházási Bank is támo-
gatja, szerepet vállalva a projektek bírálatában és a 
pénzügyi támogatások visszafizetéséhez szükséges 
kibocsátási egységek értékesítésének megszervezésé-
ben. A program nevét a kibocsátási egységekről kap-
ta: a NER az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében 
az új belépők tartalékát (new entrants reserve) jelöli.

Közös fellépés az EU-n kívüli területeken

Az Európai Unión kívül az EBB szorosan együttmű-
ködik a többi uniós intézménnyel, az EU-tagállamok 
és partnerországok kormányaival és a többi nem-
zetközi vagy bilaterális pénzintézettel. A társfinan-
szírozásban megvalósult banki projektek az EU-val 
szomszédos partnerországokban 2010-ben aláírt 
összes hitelmegállapodás 73%-át adták. Az AKCS-
térségben pedig az EBB már hosszabb ideje használ 
hitelt és uniós támogatásokat együttesen alkalmazó 
konstrukciókat.



Felelős intézmény
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teljes mintán a szén-dioxid-kibocsátás jelentős visz-
szaesését mérték. Az eredmény annak tudható be, 
hogy a bank mindig az elérhető legjobb technológia 
alkalmazását, a lehető legnagyobb energiahatékony-
ságot és még fenntarthatóbb közlekedési módoza-
tokat ösztönző beruházásokat finanszíroz.

A társadalmi, szociális fejlődést az EBB egészségügyi 
és oktatási projektek finanszírozásával támogatja, 
egyes mikrofinanszírozási kezdeményezések pedig 
kifejezetten a szociálisan hátrányos helyzetűek fel-
zárkóztatását segítik. Az EBB ugyanakkor kizárólag 
olyan beruházásokat finanszírozhat, amelyek az em-
beri jogok feltétel nélküli tiszteletben tartása mellett 
teljesítik az EBB szociális normáit, melyek az Európai 
Unió Alapjogi Chartáján és a követendő nemzetközi 
gyakorlaton alapulnak. A legjobb gyakorlat megte-
remtéséhez 2010-ben a bank is hozzájárult, amikor az 
üzleti érdekek és az emberi jogok összeegyeztethe-
tőségéről szervezett szemináriumokat, párbeszédet  

A bank elkötelezetten vállalja, hogy a környezeti és 
társadalmi szempontokat üzleti tevékenysége során 
mindenkor érvényre juttatja, a társaságirányítási, át-
láthatósági és elszámoltathatósági elvek megfelelő 
alkalmazását mind önmaga, mind partneri tekinte-
tében számon kéri, a finanszírozásában megvalósu-
ló beruházások etikus voltáról és fenntarthatóságá-
ról meggyőződik, kölcsönösen előnyös kapcsolatok 
kialakítására törekszik a bank szolgáltatásait befoga-
dó közösségekkel, saját ökológiai lábnyomát pedig 
a lehető legalacsonyabb szinten tartja. Az EBB üzleti 
stratégiájának szerves részét alkotó társadalmi fele-
lősségvállalással kapcsolatos gyakorlatáról 2005 óta 
készít méréseket és beszámolókat.

A bank társadalmi felelősségvállalása az EBB küldetésétől – az EU  
fejlesztéspolitikai céljait megvalósító életképes beruházások támogatása 
– elválaszthatatlan.

Az EBB elnökének látogatása Ouagadougou-ban, Burkina Faso

A bank által finanszírozott valamennyi beruházás 
megfelel a vonatkozó uniós környezetvédelmi alap-
elveknek és normáknak. A bank hiteleinek jelentős 
része ezen felül olyan beruházásokat támogat, ame-
lyek kifejezett célja a természetes és az épített kör-
nyezet védelme és javítása, illetve a társadalmi jólét 
előmozdítása. A környezetvédelmi beruházások kö-
zött klímavédelmi intézkedések, a biológiai sokszí-
nűséget biztosító természetvédelmi és egészség-
ügyi projektek, a természeti erőforrások fenntartható 
használatára és jobb hulladékgazdálkodásra irányuló 
beruházások is voltak.

2010-ben az EBB sikerrel zárt egy, a finanszírozásá-
ban megvalósuló beruházások ökológiai lábnyomá-
nak mérésére irányuló kísérletet. Az energetikai, köz-
lekedési és ipari ágazatokban megvalósuló, valamint 
vízgazdálkodást érintő 73 beruházásból kialakított 

Az EBB tudatosan és folyamatosan 
méri saját ökológiai lábnyomát
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ösztönözve az üzleti világ, a civil társadalom és a kor-
mányközi szervezetek képviselő között.

Az EBB a zéró tolerancia elvét követi a tevékenysé-
gével, vagy ügyleteivel összefüggésben felmerülő 
csalások és visszaélések, korrupció, összejátszás és 
kényszer alkalmazásával, illetve a pénzmosással és 
a terrorizmus finanszírozásával szemben. A bank – a 
nemzetközi pénzintézetek között elsőként – ezt kü-
lön politikában rögzítette és olyan nemzetközi kez-
deményezésekhez is csatlakozott, amelyek révén 
a nemzetközi normákat be nem tartó hatóságokra 
nyomás gyakorolható azok betartása érdekében.

Uniós intézményként az EBB is vállalta, hogy a tevé-
kenységében érintett valamennyi külső és belső érde-
kelt fél irányában a lehető legnagyobb átláthatóság 
megvalósítására törekszik. 2010-ben a bank átlátha-
tósági és tájékoztatáspolitikáit a nyitottságra irányuló 
alapelveket és gyakorlatokat rögzítő egyetlen doku-
mentumban vonta össze. A dokumentum vezérelve, 

hogy a bank működésével és intézményi tevékeny-
ségével kapcsolatos információk, amikor csak lehet-
séges, harmadik féllel (a nyilvánossággal) is meg-
oszthatók, hacsak az információk bizalmas kezelését 
valamilyen kényszerítő körülmény nem indokolja.

Az EBB és a civil társadalom, a civilszervezetek és más 
érdekvédelmi csoportok közötti viszonyra ugyanezek 
az elvek vonatkoznak. A civil társadalommal folytatott 
párbeszéd értékes hozzájárulást tehet a bank fejlesz-
téspolitikai céljainak alakításához és segíthet abban, 
hogy az EBB az általa finanszírozott beruházásokról 
teljes körű tájékoztatást kapjon. Az EBB ezért párbe-
szédet folytat és együttműködő partneri viszonyra 
törekszik azokkal a szakmai és érdekvédelmi szerve-
zetekkel, amelyek osztják a bank egyes célkitűzéseit 
vagy érdekeit, például a lisszaboni menetrend, a fenn-
tartható fejlődés és a környezetvédelem, a bio lógiai 
sokszínűség megőrzése vagy a szegénység elleni 
küzdelem támogatása terén. A bank civil partnerei  

Wrocławi vízművek, Lengyelország
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között 2010-ben mások mellett megtalálhattuk a 
Transparency International-t, a Nemzetközi Termé-
szetvédelmi Uniót (IUCN) és a kitermelő iparágak át-
láthatóságára irányuló kezdeményezés (Extractive 
Industries Transparency Initiative, EITI) tagjait. Az EBB 
ezen kívül az elmúlt évben csatlakozott a pénzinté-
zetek, közműszolgáltatók, szakmai szervezetek, kuta-
tóintézetek és civilszervezetek által alapított globális 
vízügyi és adaptációs akciószövetséghez (Global Water 
and Adaptation Action Alliance, GWAAA).

Az EBB tudatosan és folyamatosan méri saját ökoló-
giai lábnyomát. A bank például rugalmas munkaórák 
és távmunka-lehetőség bevezetésével, valamint in-
gyenes tömegközlekedés biztosításával igyekszik 
az autóval bejáró munkavállalók okozta környezet-
szennyezést visszaszorítani. A működésével össze-
függésben 2010-ben keletkezett összes szén-dioxid 
becsült mennyisége 18 997 tonna volt, ennek 94%-a 

utazásokkal, 6%-a pedig energiafelhasználással, hul-
ladékkal és papírfelhasználással volt kapcsolatos. Az 
eredmények 2008 óta fokozatosan csökkenő szén-
dioxid-kibocsátást mutatnak.

Felelős munkáltatóként az EBB 2010-ben formális ke-
retekbe foglalta a humánerőforrás-gazdálkodás te-
rén az elmúlt években elért eredményeknek. A bank 
humánerőforrás-politikája három pilléren nyugszik. 
Az első pillér a kiemelten teljesítő, motivált és tudá-
sukat, készségeiket folyamatosan fejlesztő munka-
vállalók, akiket a lehető legoptimálisabb szervezeti 
felépítésben működő, gondoskodó és ösztönző veze-
tők (második pillér) egészítenek ki. Mindez (harmadik 
pillérként) olyan segítő és befogadó munkahelyi kör-
nyezetben valósul meg, amely az elérhető legjobb 
teljesítményre ösztönöz. A fenti humánpolitikai cé-
lok teljesítésének elengedhetetlen feltétele a nyílt és  
átlátható belső kommunikáció.



Tőkeügyletek és 
forrásbevonás 2010-ben

A Rion–Antirion híd a 

Korinthoszi-öbölben, 

Görögország



Tevékenységi Jelentés 51 EBB Csoport

Az EBB az Európai Unió bankja. A bank a részvényes 
EU-tagországok által lejegyzett 232 milliárd eurós 
alaptőkéjével teljes pénzügyi autonómiát élvez, és 
AAA adósminősítésű pénzintézetként a világ leg-
nagyobb szupranacionális kötvénykibocsátója.

A bank tőkeszerkezete és részvényesei

Egy-egy tagország részesedése a bank alaptő-
kéjében az országnak az európai uniós átlaghoz 
mért (bruttó hazai termékben kifejezett és a csat-

lakozás időpontjában vizsgált) gazdasági súlya 
szerint lett meghatározva. Az alapokmány értel-
mében a bank hitelezési és garanciavállalási össz-
kötelezettségvállalása értékben nem haladhatja 
meg a jegyzett tőke, a tartalékok, a máshová nem 
sorolt céltartalék és az eredménykimutatási több-
let két és félszeresét. Ebből az összegből azonban 
le kell vonni a Bank által jegyzett – akár befizetett, 
akár be nem fizetett – tőkerészesedések összegét.

Az EBB tőkemegfelelési mutatója – a bank sa-
ját tőkéjének és eszközeinek aránya – 2010 vé-
gén 27,2% volt. A Nemzetközi Fizetések Bank-

Az EBB tőkeszerkezete

    0 10 000 000 000 20 000 000 000 30 000 000 000 40 000 000 000

Tőkerészesedés (EUR)

Németország 37 578 019 000 DE
Franciaország 37 578 019 000 FR

Olaszország 37 578 019 000 IT

Egyesült Királyság 37 578 019 000 GB

Spanyolország 22 546 811 500 ES

Hollandia 10 416 365 500 NL

Belgium 10 416 365 500 BE

Svédország 6 910 226 000 SE

Dánia 5 274 105 000 DK

Ausztria 5 170 732 500 AT

Lengyelország 4 810 160 500 PL

Finnország 2 970 783 000 FI

Görögország 2 825 416 500 GR

Portugália 1 820 820 000 PT

Csehország 1 774 990 500 CZ

Magyarország 1 679 222 000 HU

Írország 1 318 525 000 IE

Románia 1 217 626 000 RO

Szlovákia  604 206 500 SK

Szlovénia  560 951 500 SI

Bulgária  410 217 500 BG

Litvánia  351 981 000 LT

Luxemburg  263 707 000 LU

Ciprus  258 583 500 CY

Lettország  214 805 000 LV

Észtország  165 882 000 EE
Málta  98 429 500 MT

Összesen 232 392 989 000
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ja Bázeli Bizottságának ajánlása a pénzintézetek 
tőkemegfelelési mutatójának minimális értékét 
8%-ban határozza meg.

Mérlegfőösszeg és eredmény

2010 végén a bank mérlegösszege 420 milliárd 
euró volt, 14%-kal magasabb, mint 2009 végén. A 
növekedés az elmúlt két év kivételesen magas hi-
telkihelyezésének tudható be, összhangban az EBB 
szerepvállalásával az európai gazdaságélénkíté-
si terv megvalósításában, melynek során a bank a 
tagországok kérésére átmenetileg fokozta hitelezé-
si tevékenységét.

A bank éves nettó eredménye 2010-ben 2,1 milli-
árd euró volt (13%-os növekedés). A többlet a vál-
ság alatt realizált rekordösszegű hitelezést tükrözi, 
amely a működési költségek kisebb ütemű növeke-
désével párosult.

A legnagyobb szupranacionális kibocsátó

Az EBB működését saját forrásból finanszírozza – 
hiteleinek fedezetét legnagyobb részben a nem-
zetközi tőkepiacokról szerzi – és a legnagyobb 
szupranacionális kötvénykibocsátó. Szilárd részvé-
nyesi hátterének, erős tőkeszerkezetének, kivételes 
minőségű eszközeinek, konzervatív kockázatkezelé-
si gyakorlatának és megfontolt forrásbevonási stra-
tégiájának köszönhetően a bank a megadható leg-
jobb (AAA) adósminősítéssel rendelkezik, melyet 
2010-ben a Fitch, a Moody’s és a Standard & Poor’s 
is újra megerősített. A bank pénzügyi erejénél fog-
va igen vonzó feltételekkel tud forrást bevonni a tő-
kepiacokról, és mivel nem profitorientált szervezet, a 
kedvezményes feltételeket az EBB szinte teljes egé-
szében a beruházók felé is érvényesítheti.

Forrásbevonás 2010-ben

A bank a külső okoknak betudható ingatag pia-
ci körülmények közepette is képes volt 67 milliárd 
eurónyi forrást bevonni a működésbe 2010-ben. 
A forrásbevonást továbbra is a három törzsdevizá-
ban (EUR, USD és GBP) kibocsátott kötvények ural-
ták összesen mintegy 56 milliárd euró értékben. Az 
összesen 26,2 milliárd euró értékű euróalapú kibo-
csátások jelentették a legnagyobb részt, ezt köve-
ti az amerikai dollár- (32,3 milliárd dollár, azaz 24 
milliárd euró értékben), majd a font sterling-kibo-
csátások (4,8 milliárd font, azaz 5,5 milliárd euró 
értékben).

A nem törzsdevizában kibocsátott kötvények ösz-
szesen 11,4 milliárd eurót képviseltek. A bank 14 
különböző pénznemben vont be forrást, ebből az 
ausztrál dollár volt a legjelentősebb (6,3 milliárd 
ausztrál dollár, azaz 4,3 milliárd euró), megközelítve 
a fontsterling-kibocsátás értékét. 1 milliárd euró fö-
lötti értéket képviselt még a török líra, a japán jen, 
a svájci frank és a norvég korona is.

„Éghajlattudatos” kötvények

2010-ben a bank forrásbevonási programjának ke-
retében összesen 543 millió euró értékben bocsá-
tott ki ún. „éghajlattudatos” kötvényeket. E kötvé-
nyek abban egyediek, hogy a kibocsátásból befolyt 
forrásokat a bank – gondosan elkülönítve – kizáró-
lag megújuló energiaforrások alkalmazására vagy 
energiahatékonyságra irányuló klímavédelmi beru-
házások finanszírozására használhatja fel.

2007 óta az EBB rendszeresen bocsát ki ilyen kötvé-
nyeket, 2010 végéig összesen 1,4 milliárd eurónyi 
forrást vont be hat különböző devizában bonyolí-
tott tíz ügylet keretében.
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Az Igazgatótanács 2011. februári ülése



Az EBB irányítása
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Az Európai Beruházási Bank Kormány-
zótanácsának tagjai a 27 tagállam által 
kijelölt miniszterek, általában a tagországok pénz-
ügyminiszterei. A Kormányzótanács 
feladata a hitelpolitikai irányelvek lefektetése, a 
bank éves jelentésének és vagyonmérlegének jóvá-
hagyása, valamint dönt az Európai Unió területén 
kívüli finanszírozási ügyletekben való banki részvé-
teléről és a tőkeemelésről. Hatáskörébe tartozik to-
vábbá az Igazgatótanács, az Igazgatási Bizottság és 
a Számvizsgáló Bizottság tagjainak kinevezése is. A 
Kormányzótanács évente egyszer ül össze.

Az EBB igazgatási szervei

Az Igazgatótanács kizárólagos hatás-
körben dönt a bank finanszírozásra (hitel- és ga-
ranciavállalási ügyletekre) és forrásbevonásra vo-
natkozó vállalásairól. A bank irányítószerveként az 
Igazgatótanács feladata gondoskodni arról, hogy 
az EBB vezetése és működése mindenkor a Szer-
ződésekkel és a bank alapokmányával, valamint a 
Kormányzótanács által rögzített általános irányel-
vekkel összhangban álljon. A kizárólag a banknak 
felelős igazgatótanácsi tagokat a Kormányzótanács 
nevezi ki öt éves, megújítható időszakra, a tagor-
szágok jelölései alapján.

Közgyűlés Luxembourgban (a Kormányzótanács ülése)
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Az Igazgatótanács 28 igazgatói tagból áll, a tag-
országok egy-egy igazgatót, az Európai Bizottság 
pedig egy igazgatót jelölhet. Az Igazgatótanács 
18 póttaggal (helyettessel) működik, egyes pótta-
gokat meghatározott tagországcsoportok együtt 
jelölhetnek. Az Igazgatótanács havonta egyszer ül 
össze.

A szakterületek bővítése érdekében az Igazgatóta-
nács további hat szakértőt vonhat be munkájába 
(három főt igazgató tagként, három főt helyettes-
ként), akik tanácsadói minőségben, de szavazati 
jog nélkül vehetnek részt a tanács ülésein.

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

A közvetlenül a Kormányzótanács alá rendelt, 
független testületként működő Szám-
vizsgáló Bizottság feladata ellen-
őrizni a bank számviteli kimutatásait, valamint 
gondoskodik arról, hogy a bank tevékenységét 
mindenkor a legjobb pénzintézeti gyakorlat 
szerint végezze. A Számviteli Bizottság évente 
ellenőrzi a Bank műveleteinek és könyveinek 
szabályszerűségét. A Számvizsgáló Bizottság – 
az igazgatótanácsi jóváhagyással egy időben 
– nyilatkozatot ad ki a bank pénzügyi kimu-
tatásairól. A Számvizsgáló Bizottság előző évi 
tevékenységéről készült beszámolókat a Kor-
mányzótanács az Igazgatótanács éves jelenté-
sével együtt kapja kézhez.

A Számvizsgáló Bizottság hat állandó tagból 
áll, akiket a Kormányzótanács nevez ki hat-
éves, meg nem újítható mandátummal.

A Számvizsgáló Bizottság

Az igazgatási szervek 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 olvas-
hatók: www.eib.org.
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Az Európai Beruházási Alapot három testület irá-
nyítja, illetve működteti:

➾  a részvényesek (az EBB, az Európai Bizottság és 
28 pénzintézet) közgyűlése, amely évente leg-
alább egyszer összeül,

➾  a hét igazgatói tagból és hét helyettesből (pót-
tagból) álló Igazgatótanács, mely az EBA ügyle-
teivel kapcsolatos legfelsőbb döntéshozó szerv, 
valamint

Az EBA igazgatási szervei

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.

➾  az EBA főigazgatója, aki az EBA irányításáért fe-
lel az alapokmány előírásai, valamint az Igaz-
gatótanács iránymutatásai és rendelkezései 
szerint.

Az EBA számviteli kimutatásait a közgyűlés által ki-
jelölt háromfős könyvvizsgáló bizottság, valamint 
független könyvvizsgálók ellenőrzik.
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Az Igazgatási Bizottság a bank állandó 
testületként működő végrehajtó 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 
határozatainak végrehajtása. Az Igazgatási Bizottság 
üléseit a bank elnöke vezeti. Az Igazgatási Bizottság tagjai 
kizárólag a banknak tartoznak felelősséggel. A tagokat az 
Igazgatótanács ajánlásai alapján a Kormányzótanács nevezi 
ki hatéves megújítható időszakra. A bank négy legnagyobb 
részvényesének (Franciaország, Németország, Olaszország és 
az Egyesült Királyság) képviseletét az Igazgatási Bizottságban 
állandó tagok látják el. Az Igazgatási Bizottság hetente 
egyszer ül össze.

A bank alapokmánya értelmében a bank elnöke egyben 
az Igazgatótanács elnöke is.

2

1. Philippe MAYSTADT   2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ   3. Simon BROOKS   4. Matthias KOLLATZ-AHNEN   5. Eva SREJBER    
6. Dario SCANNAPIECO   7. Plutarchos SAKELLARIS   8. Magdalena ÁLVAREZ ARZA   9. Anton ROP

61

3

7

4

8

5

9

Az EBB Igazgatási Bizottsága



Tevékenységi Jelentés 59 EBB Csoport

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
➾ Basel II-es és III-as irányelvek megvalósítása
➾ Az EBA Igazgatótanácsának elnöke
➾ A költségvetési bizottság elnöke

Az Igazgatási Bizottság tagjai, felelősségi körök a 2011. április 15-i 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 és klímavédelmi intézkedések
➾  Belső ellenőrzés, független könyvvizsgálók, 

kapcsolattartás a Számvizsgáló Bizottsággal
➾  Törvényességi ellenőrzés
➾  Panaszkezelési politika
➾  Kapcsolattartás az Európai Számvevőszékkel
➾  Kapcsolattartás az Európai Csaláselleni Hivatallal 

(OLAF) és az európai ombudsmannal
➾  Létesítménygazdálkodás, munkakörülmények  

és logisztikai kérdések 

4 Matthias KOLLATZ-AHNEN, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Németországban, 

Ausztriában, Romániában, valamint Horvátországban 
és Törökországban

➾ Kkv-finanszirozási műveletek
➾ Új pénzügyi termékek és speciális ügyletek
➾ Gazdasági és szociális kohézió, konvergencia
➾ Technikai segítségnyújtás, JASPERS
➾ JESSICA 
➾ Az EBA Igazgatótanácsának tagja
➾ Az EBB szponzorálási bizottságának tagja

5 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

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

és a nyugat-balkáni térségben
➾ Ügyletmonitoring és adósságátütemezés
➾ Költségvetés és tervezés
➾ Költséghatékony működés
➾ Az EBRD kormányzótanácsának tagja
➾ Az EBB művészeti bizottságának tagja

7 Plutarchos SAKELLARIS, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Görögországban, Cipruson, 

Dániában, Írországban, az AKCS-országokban  
és Dél-Afrikában

➾  Kockázatkezelés
➾  Energetikai ügyek
➾  Ágazati, gazdasági és pénzügyi tanulmányok
➾  Számvitel
➾  Az EBB művészeti bizottságának elnöke

8 Magdalena ÁLVAREZ ARZA, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Spanyolországban,  

Portugáliában, Belgiumban, Luxemburgban,  
Ázsiában és Latin-Amerikában

➾  Jogi ügyek (a bank működését és termékeit érintő 
kérdésekben)

➾ Forrásbevonás és treasury

9 Anton ROP, alelnök
➾  Finanszírozási műveletek Lengyelországban, 

Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában, 
Szlovéniában és Bulgáriában

➾ Transzeurópai közlekedési hálózatok
➾ Társadalmi felelősségvállalás
➾ Az EBRD kormányzótanácsának póttagja

Az EBB igazgatási szerkezetéről bővebb információ a bank weboldalán található: www.eib.org.
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Az EBB-csoport címei

Európai Beruházási Alap

96, boulevard Konrad Adenauer
L-2968 Luxembourg
Tel: (+352) 42 66 88 – 1
Fax: (+352) 42 66 88 – 200
www.eif.org
info@eif.org

Európai Beruházási Bank
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tel: (+352) 43 79 – 1
Fax: (+352) 43 77 04
www.eib.org
info@eib.org

Köszönet illeti az alábbi személyeket és intézményeket, amiért a kiadványt illusztráló képeket az EBB rendelkezésére bocsátották:

Fedőlap, 22. oldal: C-Power N.V.; 7. oldal: Safran; 8. oldal: STMicroelectronics; 9. oldal: Marion Schmieding – Alexander Obst / Berli-
ner Flughäfen; 15. oldal: RENFE; 17. oldal: Nya Karolinska Solna Hospital; 18. oldal: Sincrotrone Trieste S.C.p.A.; 20. oldal: Lahti  
Energia Oy; 21. és 37. oldal: MEDGAZ S.A.; 25. oldal: ENEOP - Eólicas de Portugal; 27. oldal: Abengoa Solar; 31. oldal: Renault; 34. 
és 39. oldal: MOMA; 38. oldal: Vodokanal; 42. oldal: Európai Parlament 2010; 43. oldal: Hamburger Hochbahn AG; 44. oldal: Agfa-
Gevaert; 2-3. 4., 6., 10-11., 12., 14., 21., 23., 24., 29., 30., 32., 33., 35., 37., 39., 40., 41., 47., 48., 49., 50., 53., 55. és 56. oldal: EBB fényképtár

Nyomdai szedés: EBB Graphic Team.

Készült az Imprimerie Jouve nyomdában, MagnoSatin papíron, 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 címe a bank weboldalon található: 
www.eib.org/offices.
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