
Tevékenységi 
jelentés20142014





Tartalomjegyzék

Kis- és középvállalkozások 

támogatása

2 Elnöki előszó

4 2014 címszavakban

6 Határozott válasz 
a gazdasági válságra

36 Világszerte folytatott 
finanszírozás

40 Finanszírozási 
képesség a beruházás 
szolgálatában

42 Az EU bankja

Finanszírozás az 
éghajlat-politika és 
a környezetvédelem 
szolgálatában

Stratégiai kapcsolatok 
kialakítása Európa 
infrastruktúrájában

Innováció Európa intelligens 

növekedése érdekében

12 18

24

30



2 2014 Tevékenységi jelentés

mint 13 milliárd eurót mozgósított kisebb vállalkozá‑
sok javára, és Európában továbbra is a  kkv‑k vezető 
kockázatfinanszírozói közé tartozik.

2014 nagy jelentőségű év volt abból a szempontból 
is, hogy a  beruházás és a  versenyképesség előke‑
lő helyen szerepeltek a  politikai napirendben. Miu‑
tán évekig a  pénzügyi válság és költségei játszották 
a  főszerepet, valamint hosszan tartó nehézségek el‑
lenére, Európa gazdasága mára a kilábalás útjára lé‑
pett. Most már előre kell tekintenünk, a  növekedés‑
re kell összpontosítanunk, és újra be kell indítanunk 
a beruházási gépezetet. Európa felismerte, hogy a re‑
formok és a  beruházás ugyanannak az éremnek két 
oldalát képviselik.

Mélységesen reméljük, hogy a beruházási terv, ame‑
lyet az Európai Bizottság elnökével, Jean‑Claude 
Junckerrel közösen mutattunk be novemberben, mi‑
hamarabb megvalósul. Az EU bankjaként kezdettől 
fogva részt vettünk a terv kidolgozásában.

E gy‑két jó hír ellenére 2014‑ben Európa gazda‑
ságai komoly nehézségekkel néztek szembe. 
Noha idén várhatóan már az EU összes tagálla‑

mának gazdasága ismét növekedni fog, Európát még 
mindig visszafogja a  lanyha beruházás és a  magas 
munkanélküliség. A  pénzügyi piacokat továbbra is 
bizonytalanság uralja, a reálgazdaságba még mindig 
nem áramlik annyi pénz, amennyire szükség volna.

Az EBB csoport, az EU bankjának munkája minőségi 
változást eredményez az emberek életében. Mi pedig 
2014‑ben is megtettük a magunkét.

Intézményünk történetének egyik legambiciózu‑
sabb üzleti tervét hajtottuk végre, amelynek eredmé‑
nyeképpen az EBB hitelei jelenleg 77 milliárd eurót 
tesznek ki. Megerősítettük az üzleti tevékenységünk 
alapját alkotó tanácsadási szolgáltatásokat, a  jö‑
vőben pedig tovább bővítjük őket. Az Európai Be‑
ruházási Alap, amelynek 20 éves fennállását tavaly 
ünnepeltük, 2014‑ben 3,3 milliárd eurót áldozott tő‑
kefinanszírozási és garanciaműveleteire, ezzel több 
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Elnöki
előszó 

Werner Hoyer

A terv mindhárom része alapvető jelentőségű: a struk‑
turális reformok befejezése csakúgy, mint a  nemzeti 
és összeurópai szabályozások felülvizsgálata a  beru‑
házások szempontjából kedvezőbbé tételük érdeké‑
ben, valamint a korlátozottan rendelkezésre álló közös 
erőforrások hatékonyabb felhasználása. Közpénzeket 
kell felhasználnunk a  főként magántőkéből származó 
beruházások beindítására. Ez a  beruházási terv célja. 
Rendkívüli jelentőségű paradigmaváltást jelez: elmoz‑
dulást a  korlátozottan rendelkezésre álló állami forrá‑
sok felhasználásában a szubvencióktól és a támogatá‑
soktól a hitelezés és a garanciák irányába, a magántőke 
mozgósítása, a kezdő finanszírozás hatásának megsok‑
szorozása, és a  már visszafizetett induló tőke ismételt 
felhasználása érdekében.

Létfontosságú a  gyors cselekvés, mi pedig a  prog‑
ramtól azt várjuk, hogy igazi üzleti tevékenységet 
eredményezzen, segítségével olyan új beruházások 
induljanak, amelyek képesek lökést adni az uniós 
gazdaságnak és munkahelyeket teremteni. Az Euró‑
pai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az infrastruk‑
túrába, az oktatásba és innovációba, a  fenntartható 
energiába, valamint a  kis‑ és középvállalkozásokba 
történő stratégiai beruházásra irányul. A  beruházá‑
si terv keretében olyan új tanácsadói központot ho‑
zunk létre, amely segíti a magas színvonalú projektek 
kidolgozását, valamint az állami és magánszereplők 
technikai és pénzügyi kapacitásának kiépítését.

Európa ma még nem aknázza ki optimálisan beru‑
házási lehetőségeit. Számos pénzügyi és nem pénz‑
ügyi korlátot engedünk a  beruházás útjában állni. 
Az ESBA, és vele együtt a  megerősített tanácsadá‑
si szolgáltatások fontos előrelépést jelentenek majd 
ezeknek a korlátoknak a lebontásában. A szabályozás 
egyszerűsítése azonban továbbra is sürgető feladat 
mind uniós, mind nemzeti szinten.

Az ESBA kiegészíti az EBB hagyományos hitelezési te‑
vékenységét. Azokban a stratégiai ágazatokban támo‑
gat majd beruházásokat, amelyek a  fennálló mecha‑
nizmusban csak keservesen jutnak finanszírozáshoz, 
többek között magasabb kockázati profiljuk miatt.

Szigorúan véve, az ESBA az EBB hitelezési tevékeny‑
ségén alapszik majd, és kiegészíti azt a  beruházási 

bázist, amellyel az EU bankja járul hozzá Európa gaz‑
daságához. De még ezzel együtt sem leszünk képe‑
sek egyedül megbirkózni Európa gazdasági kihívá‑
saival. Ha viszont mindenki összedolgozik, képesek 
leszünk fellendíteni az általános beruházási kedvet és 
ismét munkára fogni a magántőkét.

2015 a Bank számára az átmenet éve lesz. Rendkívüli 
hitelezési programot hajtottunk végre, miután az EBB 
részvénytulajdonosai, az EU tagállamai 2012‑ben úgy 
döntöttek: felemelik a  Bank tőkéjét. A  tőkeemelést 
követően a célul kitűzött 180 milliárd euró beruházá‑
sokhoz történő mobilizálása az EBB csoport többlet‑
hitelezésének köszönhetően már márciusban, jócs‑
kán a 2015 végi határidő előtt teljesült.

Miközben alaptevékenységünket továbbra is ellátjuk, 
az új beruházási terv keretében új projektek finanszí‑
rozására összpontosítunk. Európába befektetni mesz‑
sze többet jelent puszta számoknál és projekteknél. 
Az új kezdeményezés jelzés a  befektetőknek, a  pro‑
jektgazdáknak és a  polgároknak. Üzenjük nekik: Eu‑
rópa újra nyeregben van.

E jelentésben visszatekintünk 2014 kiemelkedő moz‑
zanataira. De számba vesszük az év folyamán támo‑
gatásban részesített projektektől várt eredményeket 
is. 2014‑ben finanszíroztunk például vállalkozásokat, 
amelyek 3,6  millió munkahelyet teremtettek vagy 
őriztek meg, támogatást nyújtottunk 3,2  millió ház‑
tartás nagy sebességű, széles sávú hozzáférésének 
biztosításához, illetve segítettük 10  millió uniós pol‑
gárt szolgáló egészségügyi létesítmények fejlesztését.

Azért vagyunk, hogy a  polgárok javát szolgáljuk. Fi‑
nanszírozásunk csak eszköz a  cél érdekében. Olyan 
életképes projektek mögé állunk oda, amelyek válto‑
zást idézhetnek elő. A jövőt finanszírozzuk. A beruhá‑
zás és a versenyképesség erről szólnak.
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évente

2014. évi forráskihelyezéseink eredményeképpen 150 000-nél is 
több új állandó munkahely létrejöttére számítunk, és 1,8 millió 
munkahely létrehozására a kivitelezési szakaszban. Az EU bankjaként 
jól tudjuk, hogy finanszírozásunk csak eszköz a cél érdekében. Olyan 
életképes projekteket célzunk meg, amelyekről bizton tudjuk, hogy 
segítségükkel közreműködésünk változást tud előidézni, s amelyek 
Európa polgárai számára gyakorlati előnyökkel járhatnak.
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megújuló energiaforrásból
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kevesebb közlekedésre 
fordított óra
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6 000 MW
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uniós polgár részére

100 millióval

10

Minőségi változás
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Határozott válasz 
a gazdasági válságra

2008 óta az EBB csoport Európa-szerte csaknem 500 milliárd eurót biztosított 
különféle projektekhez. Ez azt jelenti, hogy hozzávetőleg 1,5 billió eurónyi 
beruházást támogattunk, hiszen jellemzően a projektek költségeinek mintegy 
harmadát finanszírozzuk. Az államadósság-válságra az EBB tevékenységének 
ugrásszerű fokozásával, a leginkább sújtott országok támogatásának 
megkettőzésével reagált. Most pedig, amikor a kockázatviselési hajlandóság 
korlátozott volta okoz gondot, Európa-szerte fellépünk a beruházások előmozdítása 
érdekében.
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Határozott válasz 
a gazdasági válságra

A Bank mindig is igyekezett folyamatosan bő‑
víteni termékkínálatát. Azzal a  céllal vezet be 
új, innovatív termékeket, hogy betöltse a  pi‑

aci réseket, új ügyfélcsoportok felé nyisson, tükröz‑
ze a  változó szakpolitikai prioritásokat és tagállami 
finanszírozási követelményeket, maximalizálja az 
erőforrásokat és előmozdítsa a további források be‑
vonását. Ezek a termékek a kutatás és fejlesztés koc‑
kázatfinanszírozásától a  közepes piaci tőkeértékű 
vállalatoknak nyújtott kölcsönökig, az innovatív ég‑
hajlatvédelmi alapoktól a kereskedelemfinanszírozá‑
sig számos területet felölelnek. Ugyanakkor a  Bank 
pénzügyi szakértelmét Európa beruházási szükség‑
leteinek szolgálatába állította, amikor tanácsadási 
szolgáltatásait a  projektek előkészítésének és vég‑
rehajtásának támogatása, az uniós források eredmé‑
nyesebb felhasználása és a  finanszírozáshoz jutás 
megkönnyítése érdekében kibővítette.

2012‑ben az EU tagállamai abban állapodtak meg, 
hogy 10 milliárd euróval emelik az EBB befizetett 
alaptőkéjét, amivel lehetővé tették, hogy az EBB 
mintegy 40%‑kal növelje hitelezési tevékenységét 
2013 és 2015 között. 2014 végére 50 milliárd eurót 
meghaladó többlethitelt nyújtottunk, amely össze‑
sen 150 milliárd eurónyi beruházást indított meg. Ez 
azt jelenti, hogy jóval az év végi határidő előtt, már 
2015 márciusára teljesíteni tudtuk 180 milliárd eurós 
összeurópai többletberuházási célunkat.

2014‑ben 2009 óta nem látott szintre emelkedett hi‑
telszerződéseink száma. Alapvetően fontos, hogy 
ezek 40%‑át új partnerekkel kötöttük, ami azt jelzi, 
hogy már hozza eredményét az ügyfélbázis diverzifi‑
kációjára és az új piacokból történő mély merítésre 
irányuló stratégiánk.
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Eredményekkel számoló banki 
műveletek

Az EU 28 tagállamának tulajdonában álló bankként 
gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat 
finanszírozunk és támogatunk szaktudásunkkal. Kül‑
detésünk olyan projektek támogatása, amelyek az 
emberek életére jelentős hatást tudnak gyakorolni. 
Az EBB csoportot az Európai Beruházási Bank (EBB) 
és az Európai Beruházási Alap (EBA) alkotja, az utóbbi 
a kis‑ és középvállalkozások, valamint a közepes pia‑
ci tőkeértékű vállalatok kockázatosabb finanszírozási 
igényeit hivatott kielégíteni.

Több mint 50 évnyi projektfinanszírozási tapasztala‑
tunkra építve a világ legnagyobb multilaterális hite‑
lezője és hitelfelvevője vagyunk. Az EBB a  pénzügyi 
piacokról kötvénykibocsátással teremti elő a  pénzt. 
Kitűnő hitelképességünk lehetővé teszi számunkra, 
hogy kedvező feltételekkel vonjunk be forrásokat. 
Ezt a  pénzügyi előnyt továbbadjuk ügyfeleinknek – 
legyenek állami szervek, nagyvállalatok vagy kisvál‑
lalkozások – az EBB megbízatásával összhangban, 

amelynek értelmében a cél nem a  legnagyobb nye‑
reség elérése. Hosszú lejáratú hiteleket nyújtunk, ám 
emellett – különösen az EBA‑n keresztül – garanciá‑
kat és tőkeeszközöket is.

Gyakran hitelezünk a  kereskedelmi bankoknál és 
a  kötvénypiacoknál hosszabb lejáratra, az általunk 
finanszírozott projektek hosszú távú jellegének 
megfelelően. Számos ügyfelünknek fontos, hogy di‑
verzifikálni tudja finanszírozási forrásait, és az EBB 
hiteljóváhagyása gyakran segíti őket egyéb finanszí‑
rozási forrásokhoz jutni. A  25 millió eurót meghala‑
dó költségű projektek részére közvetlenül nyújtunk 
hitelt, a  kisebb hiteleket pedig helyi pénzügyi köz‑
vetítőkön keresztül helyezzük ki. Pénzügyi szolgálta‑
tásaink kínálatát szakmai jártasságunk és tanácsadói 
tevékenységünk egészíti ki.

Az idén első alkalommal tevékenységi jelentésünk 
a  2014‑ben végzett műveletek egyes várható ered‑
ményeit is bemutatja, a  projektek révén elért válto‑
zással együtt.

Azért vagyunk, hogy a polgárok javát szolgáljuk. 
Finanszírozásunk csak eszköz a cél érdekében.  
Olyan életképes projektek mögé állunk oda,  
amelyek változást idézhetnek elő.  
A jövőt finanszírozzuk.
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Határozott válasz 
a gazdasági válságra

Termékeink

Hitelek
Hitelkeretek

Egyedi hitelek (általában 25 millió euró felett)

Tőke jellegű beruházások

Garanciák

Tanácsadási szolgáltatások
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Beruházási terv
Európáért

Stratégiai projektek 
Európáért

összberuházás az EU-ban
315mrdEU

R

Európai 
Stratégiai Beruházási 

Alap

BeruházókBeruházók

A beruházási terv, amelyre az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker és az 
EBB elnöke, Werner Hoyer tett javaslatot 2014 novemberében, egy olyan szélesebb 
körű stratégia részét képezi, amely ötvözi a beruházást, a strukturális reformokat, az 
egységes piaci integrációt és a költségvetési felelősséget. A terv célja 
a beruházások, különösen a nagyobb kockázatú projektekbe való beruházások 
fellendítése a növekedés előmozdítása, munkalehetőségek teremtése és Európa 
versenyképességének javítása érdekében.

5mrdEU
R16mrdEU
R
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Beruházási terv
Európáért

A z európai beruházási terv keretein belül az Eu‑
rópai Bizottság és az EBB csoport stratégiai 
partnerségre lépett egymással a piaci rések be‑

töltése és a  projektekben rejlő kockázatok megosz‑
tásának elősegítése érdekében a magánberuházások 
ösztönzése céljából. Együttes erővel indítjuk újtára az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot (ESBA). A 21 mil‑
liárd eurós kezdeti forrásnak – amely az uniós költ‑
ségvetésből juttatott 16 milliárd euró összegű garan‑
ciából és az EBB‑től kapott 5 milliárd euróból tevődik 
össze – legalább 315 milliárd euró összértékű beru‑
házást kell eredményeznie stratégiai projektek terén 
a következő három év leforgása alatt.

Beruházásösztönzés
Kezdőtőke juttatásával ösztönözzük a magánberuhá‑
zásokat és a  kiegészítő állami finanszírozást. A  meg‑
valósítás kulcsmozzanata a  magánbefektetők bevo‑
nása, akik kétféleképpen segítenek a teljes beruházási 
forrás előteremtésében: azáltal, hogy magánbefekte‑
tők megvásárolják kötvényeinket, vagy azáltal, hogy 
befektetők csatlakoznak projektjeinkhez.

Az ESBA megbízható projektekhez irányítja a  finan‑
szírozást, ahol hozzáadott értéket tud teremteni. 
Olyan, az EU számára kulcsfontosságú ágazatokra 
összpontosítja finanszírozási képességét, amelyek‑
ben az EBB már igazolt szakértelemre tett szert, pél‑
dául a  stratégiai infrastruktúrára és azon belül a  di‑
gitális, közlekedési és energetikai beruházásokra, az 
oktatásra, kutatásra és innovációra, a  kkv‑k finanszí‑
rozására, valamint a  környezetvédelmi szempontból 
fenntartható projektekre.

Piaci rések betöltése
Az EBB által 2014 elején készített tanulmányok ijesz‑
tően nagy beruházási hiányokra vetettek fényt: 

„A gazdasági növekedés helyreállítása, 
a munkahelyteremtés és Európa 
versenyképességének fokozása 

szempontjából alapvetően fontos 
hatékonyan fellépni a beruházásnövelés 

ösztönzése érdekében egész Európában.”

Werner Hoyer elnök

2013‑ban az uniós befektetések reálértéken mintegy 
15%‑kal maradtak el a válság előtti csúcsértéktől, de 
egyes tagállamokban ez a hiány elérte a 25%‑ot, sőt 
a 60%‑ot is.

Az ESBA igyekszik a befektetők válláról levenni egyes 
kockázatok terhét. Az új kezdeményezés lehetővé 
teszi, hogy az EBB csoport nagyobb kockázati profi‑
lú, nagy hozzáadott értékű projektek támogatásá‑
ra kínáljon termékeket. Arra számítunk, hogy ennek 
eredményeképpen más finanszírozási források, külö‑
nösen a  magánszektorból jelentős szerepet fognak 
vállalni a finanszírozásban.

Az új kezdeményezés kiegészíti azt a  hitelbővítést, 
amelyet az EBB a  tőkeemelés következtében végez. 
Célja a projektirányítási szakismeretek és tapasztala‑
tok megosztásának elősegítése a finanszírozáshoz ju‑
tás megkönnyítésének és az uniós források optimális 
felhasználásának érdekében. A kedvező finanszírozá‑
si feltételeken túl az alapok összekapcsolásával, to‑
vábbi források bevonásával, valamint a beruházások 
előkészítésére és nyomon követésére vonatkozó ta‑
nácsadással többletértéket szeretnénk teremteni.
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Innováció Európa intelligens 
növekedése érdekében
Az innováció és a készségek kulcsszerepet játszanak a fenntartható növekedés 
biztosításában és az értékes munkahelyek létrehozásában. Fontosak Európa hosszú 
távú versenyképessége szempontjából is. Az EBB számára ez kiemelt kérdés: 2014-ben 
az EBB csoport hiteleiből 14,7 milliárd euróval támogattuk az innovációt és 
a szakképzést Európában.

2014 kiemelkedő fejleményei:
• Új InnovFin termékskála mindenféle méretű európai innovátorok részére

• InnovFin tanácsadási szolgáltatás elindítása nagy K+F projektekhez

• Az első széles sávú projektkötvényprogram

• Csúcstechnológiájú lézerkutatási létesítmény támogatása

az innováció előmozdítására
mrdEU

R14,7 Hitelezés 
alágazatonként

Infrastrukturális 
innováció

2,2 mrd

4,5 mrd

8 mrd

Oktatás,  
képzés

Kutatás, fejlesztés 
és innováció
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Innováció 
Európa intelligens növekedése érdekében

„Örömünkre szolgál, hogy 
az EBB a UCB‑t választotta 

első partnerének új, 
megosztott kockázatú 

közös fejlesztésre 
irányuló finanszírozási 

szemléletéhez. Ez fel 
fogja gyorsítani a UCB 

tarsolyában rejlő 
több ígéretes projekt 

fejlesztését.”

Roch Doliveux,  
a UCB vezérigazgatója 

(2005–2014)

Az „InnovFin – 
uniós finanszírozás 

innovátoroknak” legelső 
ügylete; a 75 millió eurós 

program keretében folyósított 
kifizetések az elért haladástól, 

a kockázatmegosztástól és 
a megtérüléstől függnek.

Minőségi változás – 2014. évi hitelezési támogatásaink:

millió  
háztartás részére

Nagy sebességű, széles 
sávú hozzáférés

Évente 

beiratkozott diák

nemzetközi szabadalmi 
bejelentés

172 00025 000
3,2
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J elentős részt vállalunk innováció‑ és készségfej‑
lesztési projektek támogatásában a  nagyra törő, 
széles körű kutatások finanszírozásától kezdve 

a  kicsiny, szakosodás miatt leváló vállalkozások tá‑
mogatásáig és a  digitális hálózatok részére nyújtott 
pénzügyi segítségig. Az innovációra, szakképzésre és 
versenyképesség‑növelésre irányuló beruházások tá‑
mogatása európai növekedést és munkahelyterem‑
tést támogató küldetésünk körébe tartozik. Ösztönző 
hatásunknak köszönhetően tudunk segítséget nyúj‑
tani ilyen beruházások biztosításában és az erőforrá‑
sok maximalizálásában.

Az oktatás és a szakképzés elő-
mozdítása – befektetés az embe-
rekbe

Azokat a  beruházásokat támogatjuk, amelyek eme‑
lik az oktatás színvonalát és versenyképességét, külö‑
nösen iskolai, egyetemi létesítmények fejlesztésével, 
szakiskolai és egyéb képzési programok támogatása 
révén, illetve a hallgatók mobilitását segítő páneuró‑
pai diákhitelprogramok finanszírozásával. Az EBB ok‑
tatási ágazatnak nyújtott hitelei segíthetnek javítani 

az EU fiatal munkavállalóinak készségeit, s  ezzel új 
foglalkoztatási lehetőségek megteremtéséhez járul‑
nak hozzá.

Az innováció felpörgetése
Európa jövőbeli gazdasági növekedésének és mun‑
kahelyteremtésének egyre inkább a  termékek, szol‑
gáltatások és üzleti modellek innovációjából kell 
adódnia. Az élettudományoktól kezdve a környezet‑
védelmi fejlesztésekig a  technológiai fejlődés bizto‑
sítja, hogy az EU kutatás‑fejlesztési ágazata világszín‑
vonalú maradjon. A kutatás, technológiafejlesztés és 
innováció valamennyi területén finanszírozunk beru‑
házásokat, köztük közös kutatási programokat uniós 
és nemzeti szinten is, kutatási infrastruktúrát, tudo‑
mányos kutatásokat állami és magánegyetemeken, 
csakúgy mint feldolgozóipari beruházásokat, vala‑
mint inkubátorok, tudományos és technológiai par‑
kok, klaszterek támogatását, hogy könnyebbé tegyük 
az ismeretek és a  szakértelem áramlását a  tudomá‑
nyos élet és az üzleti szereplők között. 100 millió eu‑
róval támogatjuk a  Nordex szélturbinagyártó kuta‑
tás‑fejlesztési tevékenységét Németországban.
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Innováció 
Európa intelligens növekedése érdekében

Digitális gazdaság:  
a hosszú távú növekedés kulcsa

A technológiai innováció másik ösztönzőjét alkotják 
a digitális infrastruktúrák és szolgáltatások. Az inter‑
net alapú alkalmazások továbbra is alapvető szerepet 
játszanak a termelékenység növekedésében. Beruhá‑
zásokra van szükség a  digitális infrastruktúra terüle‑
tén Európa növekvő adatforgalmának kiszolgálása 
céljából, ami egyben az európai digitális menetrend 
egyik fő célkitűzése is. Az EBB 58 millió eurós hitele, 
amelyet az Axione cégnek nyújtott a  franciaországi 
széles sávú szolgáltatások támogatására, az első digi‑
tális projekt volt, amely támogatást kapott az innova‑
tív projektkötvény‑kezdeményezés keretében. Min‑
den vállalkozás egyre növekvő mértékben digitális 
vállalkozás. Ezért tartoznak a Bank számára elsőbbsé‑
get élvező területek közé a nagy sebességű internet, 
a mobil hálózatok és a felhőalapú számítástechnika.

„Minden tanteremben 
a legkorszerűbb oktatási 

technológia kapott helyet 
a személyesen jelen levő 

hallgatók támogatására, 
emellett kitűnő kurzusok 

érhetők el az interneten 
keresztül.”

Christoph Badelt, 
a Bécsi Közgazdaságtudományi 

Egyetem rektora

22 500 diák élvezi majd a Bécsi 
Közgazdaságtudományi 

Egyetemen az EBB 
250 millió eurós 

hiteléből létrehozott új 
csúcstechnológiájú nyitott 

campus előnyeit.
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Partnerség
a gyorsuló európai innovációért

2
014 júniusában az EBB csoport az Európai 
Bizottsággal együtt „InnovFin – uniós fi‑
nanszírozás innovátoroknak” néven új ter‑

mékskálát indított útjára. Célja az EBB csoport 
kutatási, fejlesztési és innovációs projektekhez kí‑
nált pénzügyi termékeinek kiegészítése.

InnovFin – uniós finanszírozás 
innovátoroknak

A kutatási és innovációs tevékenységeket néhány 
másik tényező mellett leginkább az innovatív vállal‑
kozások részére elfogadható feltételekkel rendelke‑
zésre álló finanszírozás szűke fogja vissza, mivel az 
ilyen típusú cégek vagy projektek gyakran összetett 
termékekkel és technológiákkal, ismeretlen piacok‑
kal és immateriális eszközökkel foglalkoznak. 2014‑
ben az InnovFin keretében új termékek láttak nap‑
világot, amelyek olyan új ügyfelekhez közvetítették 
kínálatunkat, mint az innovatív, közepes piaci tőkeér‑
tékű vállalatok, akiket közvetlen és közvetett hitele‑
zéssel érünk el.

Egy sikeres kísérleti kezdemé-
nyezés alapulvétele

Azzal, hogy összekapcsoltuk az uniós költségvetési 
forrásokat az EBB csoport finanszírozásával, úgy segí‑
tünk többet elvégezni kevesebből, hogy az innováció 
szolgálatában Európa‑szerte mozgósítjuk más felek 
beruházásait. Ez a  kockázatmegosztási finanszírozási 
mechanizmus sikerén alapszik, amely 114 kutatási és 
innovációs projektet finanszírozott 11,3 milliárd euró 
értékben, s  ezen túlmenően 1,6 milliárd eurót meg‑
haladó értékben nyújtott garanciákat. Az InnovFin 
legalább kétszer ennyit tűzött ki célként.

A tapasztalat azt mutatja, hogy számos kutatási és in‑
novációs projekt küszködik nehézségekkel a finanszí‑
rozáshoz jutással kapcsolatban, annak ellenére, hogy 
alapvetően jó projektek. Az új InnovFin tanácsadási 
támogatás segítséget nyújt erősségeik kiaknázásá‑
ban, valamint irányításuk, pénzügyi forrásaik és finan‑
szírozási struktúráik oly módon történő kiigazításá‑
ban, hogy könnyebben juthassanak finanszírozáshoz.

Európának nem csekély kihívással kell megbirkóznia a versenyképesség és az 
innováció terén. Éppen ezért segíti az EBB csoport másokkal karöltve az újítók jó 
ötleteinek üzleti megvalósítását. Az új InnovFin termékskála mindenféle méretű 
európai innovátor részére biztosít finanszírozást.

2020-ig az InnovFin termékei 
24 milliárd eurót meghaladó 

összeget bocsátanak kis-, 
közép- és nagyvállalatok, 

valamint kutatási 
infrastruktúrák rendelkezésére 

kutatási és innovációs célra.
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Innováció 
Európa intelligens növekedése érdekében

Az EBA a kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok kockázatfinanszírozásának 
bankcsoporton belüli szakértőjeként 2014-ben összesen 3,3 milliárd eurót 

különített el e célra. Ez magában foglalja az innovatív kisvállalkozásoknak az összes 
fejlődési szakaszban nyújtott támogatást. A tavalyi év során 742 millió eurót 

biztosított tőketranzakciók keretében üzleti angyalok, induló és korai szakaszban 
lévő vállalkozások részére, valamint 653 millió euró összegű garanciát nyújtott 

innovatív kisvállalkozásoknak.

Pénzügyi megoldások
innovatív induló vállalkozások számára

2 014‑ben az EBA szerződéseket kezdett köt‑
ni olyan helyi partnerekkel, amelyek az In‑
novFin kkv‑garanciakeretének pénzügyi közve‑

títőiként járnak el. Az EBA irányítása alatt a program 
a  célra megfelelő helyi bankokat, lízingcégeket és 
garanciabiztosító intézményeket sorakoztatott fel. 
Ebben a  konstrukcióban az EBA a  pénzügyi közve‑
títők 25  000 és 7,5 millió euró közötti hitelekkel, lí‑
zingügyletekkel és garanciákkal kapcsolatos veszte‑
ségeinek egy részére nyújt fedezetet, ezzel javítja az 
innovatív kkv‑k és kisméretű közepes piaci tőkeér‑
tékű vállalatok finanszírozáshoz jutását.

Kockázatfinanszírozás innovatív 
vállalkozások szolgálatában

Az európai vállalatok kutatási és innovációs tevé‑
kenysége, az induló vállalkozások megteremtése és 
a  növekvő vállalatok támogatása az EBA alapvető 

szakpolitikai céljai közé tartoznak, és a szerkezeti vál‑
tozások motorjaiként különös jelentőséggel bírnak 
a gazdaság számára.

Az egyetemek és kutatóközpontok tevékenységé‑
nek nagy része magában hordozza azt a  lehetősé‑
get, hogy konkrét üzleti ötletekké fejlődve kisvál‑
lalkozások létrejöttéhez vezessenek. Ugyanakkor 
a kutatás és a technológiaátadás kereskedelmi hasz‑
nosítását, amelynek során a  KFI piacképes termé‑
kekké és szolgáltatásokká alakul, gyakran túl koc‑
kázatosnak tartják. 2014‑ben az EBA hat ügylet 
keretében 111 millió eurót fordított a  technológia‑
átadás előmozdítására.

A Brolis Semiconductors, egy 
csúcstechnológiát előállító, a litvániai 

Vilniusban bejegyzett székhelyű kis cég 
az EBA által fedezett kockázati tőkében 

részesült vállalkozásfejlesztés céljára. 
Technológiáját számos területen 

alkalmazzák, egyebek között az orvosi 
diagnosztikában, bőrgyógyászatban, 

anyagfeldolgozásban, 
gázérzékelőkben, égési folyamatok 

irányítása során és otthonbiztonsági 
éjjellátó készülékekben.
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Kis‑ és középvállalkozások 
támogatása
 

A kisvállalkozások az európai növekedés, munkahelyteremtés és innováció fontos 
szereplői. A kkv-k teszik ki az EU vállalkozásainak jóval több mint 90%-át és 
foglalkoztatják az aktív munkaképes népesség kétharmadát. A kisebb vállalkozásokat 
testre szabott, új termékekkel igyekszünk finanszírozási lehetőségekhez juttatni. Az EBB 
csoport 2014-ben több mint 25,5 milliárd euró összeggel finanszírozott kkv-kat és 
közepes piaci tőkeértékű vállalatokat Európában.

2014 kiemelkedő fejleményei:
• Továbbra is csúcson a kkv‑hitelezés

• Szoros együttműködés a tagállamokkal és az állami támo‑
gató intézményekkel

• Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés beérése

• Az EBA tőkéjének felemelése és új termékek kidolgozása

A z EBB csoport kiemelt prioritásként támogat‑
ja a kkv‑k tőkéhez juttatását. Sok kisebb vállal‑
kozásnak okoz nehézséget, hogy elfogadható 

feltételekkel jusson finanszírozáshoz. Az EBB csoport 
(az EBB és az EBA) különböző pénzügyi közvetítő‑
kön keresztül, így helyi partnerbankokon, alapokon, 
lízingcégeken és mikrofinanszírozást biztosító intéz‑
ményeken keresztül biztosít finanszírozást kkv‑k, kö‑
zepes piaci tőkeértékű vállalatok és mikrovállalkozá‑
sok számára. Minden egyes euróhoz, amelyet az EBB 
kkv‑k részére biztosít, legalább még egy euró járul 
a közvetítőtől.

22,2 mrd

3,3 mrd

EBBEBA

Az EBB és az EBA finanszírozása 
kisebb vállalkozások részére 

Európában

kis‑ és középvállalkozások 
részére

mrdEU
R25,5
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Kis- és középvállalkozások
 támogatása

„A remek koponyák 
és a fantasztikus 

munkatársak mit sem 
értek volna hitelek nélkül.”

Adrian and Adela Căţoiu, 
SARA szénacélszerelvények

Adrian és Adela Căţoiu 
mindössze 100 USA-dollárból 

indították el modern 
szénacélszerelvényekkel 

foglalkozó vállalkozásukat. 
A részükre biztosított 

9,9 millió eurós hitel 
megnyitotta előttük 

a növekedés útját, és 
csaknem 200 munkavállaló 

foglalkoztatását tette 
lehetővé.

Minőségi változás – 2014-ben

mikro‑, kis és középvállalkozás‑
nak nyújtottunk támogatást

mintegy
millió munkahely 

megőrzését  
segítettük Európában

fiatalt foglalkoztattak 
vagy képeztek 
ki 2013–2014 
folyamán

3,6

285 000
500 000

mintegy támogattuk 
a kisvállalkozásokat, 
amelyek így
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2014-ben az EBB csoport a kkv-k támogatásának fokozásán dolgozott. Szorosabbra 
fűztük az együttműködést az EU tagállamaival és állami támogató intézményekkel 
olyan személyre szabott, innovatív kkv-finanszírozási eszközök kialakítása 
érdekében, amelyek a lehető legtöbb forrás bevonását segítik elő.

„Tizennyolc 16–24 év közötti fiatalt foglalkoztattam, 
tanulóinkat kitanítottam a hegesztő szakmára.”

Krzysztof Michalak, 
a lengyelországi Alspaw tulajdonosa,

cége alumínium állványrendszerek világvezető gyártója.

T ovábbi támogatással igyekeztünk feltámasz‑
tani a  kkv‑k kereskedelemfinanszírozási piacát 
a  piaci elégtelenségekkel küzdő országokban 

a  görög hitelkeret földrajzi hatókörének bővítése és 
a  Portugália számára biztosított kereskedelemfinan‑
szírozási eszköz jóváhagyása révén. Másik példaként 
hozható fel az Írországi Stratégiai Bankműveletek Tár‑
sulása, amely 2014 októberében kezdte meg műkö‑
dését, és 400 millió euró támogatásban részesül az 
EBB‑től. Abból a  célból, hogy a  mikrovállalkozások, 

Kkv-k és midcap vállalatok  
finanszírozáshoz jutásának 
támogatása

a kkv‑k és a közepes piaci tőkeértékű (midcap) válla‑
latok támogatása a lehető legnagyobb hatást érje el, 
továbbra is együttműködünk az Európai Bizottság‑
gal, a  nemzeti támogatási bankokkal és más kulcsz‑
szereplőkkel a finanszírozáshoz jutás megkönnyítése 
és a finanszírozási feltételek javítása érdekében.

Befektetés az ifjúságba
Az ifjúsági munkanélküliség Európa legnagyobb ki‑
hívásai közé tartozik. Az EBB csoport éppen a  fiata‑
labb nemzedék munkaerő‑piaci teljesítményének ja‑
vítását igyekszik elérni „Készségek és munkahelyek: 
beruházás az ifjúságba” elnevezésű programjával. Ez 
a kezdeményezés a fiatalok foglalkoztatásának felfut‑
tatására törekszik a kkv‑k finanszírozáshoz jutásának 
megkönnyítésével és a  foglalkoztathatóság készsé‑
gekre irányuló célzott beruházásokkal történő javítá‑
sával. Mintegy 13 milliárd euró összegben hagytunk 
jóvá hiteleket 2014 során ennek a  kezdeményezés‑
nek a keretében.
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Kis- és középvállalkozások
 támogatása

Közvetítők

Kedvezményezet-
tek 

Hitelek és  
garanciák

„Az EBB‑hitel 
tökéletesen kielégíti 
minden igényünket. 

A Banco Santanderen 
keresztül kínált hitelt 

zökkenőmentesen, 
gyorsan, egyszerűen 

kaptuk meg.”

Gerardo Gutiérrez,  
a Gadea csoport elnöke 

(Gyógyszerkészítmények)

A Gadea – a kutatás, 
a technológiai 

fejlesztés, a minőség 
és a nemzetközivé 

válás melletti 
elkötelezettségétől 

hajtva – hat munkatárssal 
dolgozó vállalatból 

mára több mint 300 főt 
foglalkoztató céggé nőtte 

ki magát.

Az EBB csoport közvetített hitelei
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Az EBA 2014-ben ünnepelte működésének 20 éves évfordulóját, és továbbra is az 
európai kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok célzott támogatásának egyik fő 
motorja. 3,3 milliárd eurót áldozott e célra, amelynek segítségével 14 milliárd euró 
tőkét teremtett elő a kisebb vállalkozások finanszírozáshoz jutásának 
előmozdítására.

Az EBA célzott
támogatása kisebb vállalkozások részére

2 014‑ben az EBA 74 magántőkealapban rekord‑
mértékű beruházást hajtott végre, új kkv‑hite‑
lek és pénzügyi lízingek portfólióit biztosította, 

és hozzájárult az európai kkv‑k értékpapírosítási pia‑
cának felélesztéséhez, valamint mikrofinanszírozási 
ügyletekkel mozdította elő a  társadalmi befogadást 
és a  munkahelyteremtést. Európa‑szerte összesen 
175  000 vállalkozás élvezhette az EBA támogatásá‑
nak előnyeit 2014‑ben.

Az EBA kapacitásainak bővítése 
az innovatív kkv-k fellendítése 
terén

2014‑ben az EBA részvényesei 1,5 milliárd euró ösz‑
szegű tőkeemelést hagytak jóvá, ezzel a  teljes jegy‑
zett tőke összege 4,5 milliárd euróra emelkedett. 

Ezzel az EBA‑nak tágabb tere nyílt műveletek kidol‑
gozására, pénzügyi kínálatának erősítésére és ügy‑
leti volumenjeinek növelésére. Az EBA új tőkeinstru‑
mentumokat, hitelviszonyt megtestesítő, hitelezési 
és mikrofinanszírozási eszközöket alakított ki annak 
érdekében, hogy nagyobb mennyiségű tőkét, ma‑
gánbefektetőket és stratégiai partnereket vonzzon 
a piacra, s így az európai vállalkozások fejleszthessék 
versenyképességüket és növekedhessenek.

2014‑ben az EBB csoport új kockázatvállalási megbí‑
zást kapott, amelynek célja a  kkv‑piac felélénkítése, 
új adósságfinanszírozási és tőketermékek, egyebek 
között eszközfedezetű értékpapírok biztosítása. Az 
EBB 2020‑ig 4 milliárd euróig terjedő összeggel já‑
rul hozzá az innovatív és nagy kockázatú kkv‑k javát 
szolgáló kezdeményezéshez.
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Kis- és középvállalkozások
 támogatása

„Annyi forrás, amennyit az 
EBA rendelkezésre bocsátott, 
nem csupán az elinduláshoz 
elegendő egy Workable‑hez 

fogható kezdő vállalkozás 
számára, hanem ahhoz is, 

hogy felkapaszkodjon arra 
a szintre, ahol már Európa 

nagy kockázatitőke‑vállalatai 
is hajlandók 

továbbfinanszírozni.”

Nicos Moraitakis,  
a Workable alapítója és 

vezérigazgatója

Indulása után 18 hónappal a 20 
tehetséges munkatárssal dolgozó, 

több mint 300 ügyféllel rendelkező, 
gyors ütemű bevételnövekedést 

elért cég alapítói örülnek, hogy az 
EBA által nyújtott finanszírozást 

választották.

áldozott a kkv‑k és a közepes 
piaci tőkeértékű vállalatok 

kockázatainak finanszírozására

2014‑ben 
az EBA  

összesen

mrdEU
R‑

t3,3
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Stratégiai kapcsolatok kialakítása 
Európa infrastruktúrájában
 
A hatékony energiafelhasználás, közlekedés és városi kapcsolatok az üzlet lényeges 
előfeltételei. Ezért a belső piaci hálózatok építése jótékony hatással van a növekedésre, 
és javítja Európa versenyképességét. Bankunk az infrastrukturális beruházások 
tekintetében természetes finanszírozó partner, hiszen jellegzetesen nagyméretű, 
hosszú távú beruházásokról van szó. 2014-ben az EBB 20,6 milliárd euró hitelt biztosított 
közlekedési, energetikai és városi infrastrukturális beruházások céljára.

2014 kiemelkedő fejleményei:
• Hálózati kapcsolat az Egyesült Királyság‑

ban, minden idők legnagyobb EBB‑hitele

• A projektkötvény‑kezdeményezés első 
közlekedési beruházásai

• Műszaki tanácsadási szolgáltatások 
megerősítése

• Négy szociális lakásprojekt és hat kórház‑
projekt a városi infrastruktúra keretében

Városi  
infrastruktúra

4,8 mrd

7,5 mrd
8,3 mrd

Energetika Közlekedés

A Bank sokkal többet kínál puszta infrastruktu‑
rális projekteknél. Azon túlmenően, és az inf‑
rastrukturális hitelezésben szerzett tetemes 

tapasztalatunk kiegészítéseként igyekszünk többle‑
tértéket biztosítani műszaki tanácsadási szolgálta‑
tásainkkal, különösen a  kevésbé fejlett régiókban, 
illetve bonyolult felépítésű projektek, pl. PPP‑konst‑
rukciók esetén.

Hitelezés 
alágazatonként

stratégiai  
infrastruktúrára

mrdEU
R20,6
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Stratégiai kapcsolatok kialakítása 
Európa infrastruktúrájában

„Az EBB nyújtotta 
finanszírozás 

kedvező feltételei 
fokozták a beruházás 

fenntarthatóságát, 
miközben csökkentették 

a befektetési kockázatot.”

Peter Frølich, 
a Fjord Line igazgatóságának 

elnöke

Az EBB 124 millió eurós 
hitele két új, 

cseppfolyósított földgázzal 
működő tengerjáró komp 

révén segített hatékony és 
környezetbarát útvonalat 

biztosítani Norvégia és 
Dánia között.

Minőségi változás – 2014. évi hitelezési támogatásaink

jobb egészségügyi 

létesítmények 

millió
uniós polgár 
részére

10
80%-ban  

megújuló forrásból

több utas és

Évente

órányi időmegtakarítás

545 millióval

100 millió

villamosenergia‑ 
kapacitás, 

6 000 MW
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Európa 500 millió fogyasztót tömörítő egységes piacának életre keltéséhez 
zökkenőmentes közlekedési kapcsolatokra van szükség. A transzeurópai 
közlekedési kapcsolatok növelik a kereskedelmi forgalom felvirágzásának esélyét, 
előmozdítják a gazdasági növekedést és lendületet adnak a versenyképességnek. 
2014-ben az EBB 8,2 milliárd euró hitelt nyújtott az EU nagyobb közlekedési 
hálózatainak céljára.

Európa hálózati kapcsolatainak 
kiépítése 

A z EBB a  légitől a  vasútin és a  közútin át a  vízi 
közlekedésig az összes közlekedési mód inf‑
rastruktúrájához biztosít finanszírozást. Ebbe 

beletartozik a különféle közlekedési módokat, logisz‑
tikai és intelligens közlekedési rendszereket kom‑
bináló multimodális platformok támogatása is. Az 
eredmények kézzelfoghatóak az összes vállalkozás és 
minden egyes állampolgár számára, hiszen ők élvez‑
hetik a hatékonyabb, fenntarthatóbb és eredménye‑
sebb közlekedési rendszer előnyeit.

Az európai régiók beruházásait támogató közös 
program (JASPERS) segítségével maximalizálható az 
EU strukturális és kohéziós alapjainak hatása a nagy‑
projektek javára ott, ahol erre a  leginkább szükség 
van. Amióta 2006‑ban útjára indult, a JASPERS támo‑
gatásával összesen 389 projektet hagytak jóvá 14 or‑
szágban. Ez csaknem 67 milliárd euró értékű beruhá‑
zást jelent, amelyből több mint 10 milliárd eurónyi 
2014‑ben valósult meg.

2013-as indulása óta 
a projektkötvény- 

kezdeményezés öt 
projekt esetében 

mozgósított sikeresen 
finanszírozást köt-

vények segítségével. 
2014-ben írtuk alá az 
első projektkötvény- 

műveleteket mint-
egy 239 millió euró 

értékben.

38 millió eurós EBB-hi-
tel támogatja az ener-

giaellátási kapacitások 
bővítését és a tisztább 

üzemanyagot Rot-
terdam kikötőjében 

a cseppfolyósított 
földgáz (LNG) üzemű 

darabáru-infrastruktú-
ra bővítése révén.
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Stratégiai kapcsolatok kialakítása 
Európa infrastruktúrájában

2014‑ben az EBB támogatását élvezte

16
9

4

3

közúti és 
autópálya‑projekt

légi 
közlekedési 

projekt

tengeri 
közlekedési 

projekt

vasúti beruházás

2013-as indulása óta 
a projektkötvény- 

kezdeményezés öt 
projekt esetében 

mozgósított sikeresen 
finanszírozást köt-

vények segítségével. 
2014-ben írtuk alá az 
első projektkötvény- 

műveleteket mint-
egy 239 millió euró 

értékben.

180 millió eurós hitel segíti 
a „Rail Baltica” vasútvonal 

66 kilométeres szakaszának 
korszerűsítését, amelyhez 

a JASPERS is nyújtott 
technikai segítséget az 

előkészítő szakaszban. Mindez 
gyorsabb, megbízhatóbb 

vasúti szolgáltatást fog 
eredményezni.
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Pilsen, a Cseh 
Köztársaság negyedik 

legnépesebb 
városa 600-nál is 

több kulturális 
rendezvénynek ad 

majd otthont 2015-ben 
Európa egyik kulturális 

fővárosaként. Az EBB 
támogatásával ez 

a korábban ipari város 
pezsgő kulturális 

központtá alakult.

Kórházfejlesztési 
támogatásunk 10 millió 
uniós polgár magasabb 

színvonalú ellátásához járul 
hozzá.

A városok zöldebbé, intelligenssé és fenntarthatóvá tétele az EBB városi 
infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységének központi törekvése. 2014-ben az 
EBB 4,8 milliárd eurót költött városfejlesztésre, újjáépítésre és egészségügyi 
beruházásokra.

Intelligens és fenntartható városok 
kialakítása
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Stratégiai kapcsolatok kialakítása 
Európa infrastruktúrájában

A z EBB Európa legnagyobb villamosenergia‑há‑
lózati beruházói közé tartozik, különös tekin‑
tettel az ún. intelligens hálózatokra. A  belső 

piacot erősíti, ha a meglévő eszközök felújítása vagy 
bővítése céljából beruházásokat hajtunk végre a há‑
lózatok terén. Az energiaellátó hálózatok korszerűsí‑
tése és a jobb energiatárolás a megújuló erőforrások‑
ból nyert energia beépítését is előmozdítja.

Kibocsátási teljesítményre vonatkozó szabványunk 
előírja, hogy valamennyi, fosszilis üzemanyagok elő‑
állítására irányuló projekt során ki kell zárni azokat 
a  beruházásokat, amelyek szén‑dioxid‑kibocsátá‑
sa meghalad egy bizonyos határértéket, összhang‑
ban az uniós és a  nemzeti határértékekkel. Ez biz‑
tosítja, hogy csak olyan projektek részesülhessenek 
hitelben, amelyek jótékony hatással vannak a  gaz‑
dasági növekedésre és összhangban állnak az uniós 
éghajlat‑politikával.

A fenntartható gazdaság 
energiaellátása

Az EU gazdasági növekedéséhez és versenyképességéhez létfontosságú 
a biztonságos és fenntartható energiaellátás megfizethető árakon. 

A kulcsfontosságú energetikai kapcsolatok, az intelligens hálózatok és a megújuló 
energiaforrások kiemelt kezelésével a Bank hozzájárul az Európa polgárai és 

vállalkozásai számára biztosított energiaellátás fenntarthatóvá tételéhez. 2014-ben 
az EBB 7,5 milliárd euróval finanszírozott energetikai beruházásokat.

32 millió eurós EBB-hitel finanszírozta 
a kiisai tartalék erőmű megépítését 

Észtország, Lettország és Litvánia 
vészhelyzet esetén történő folyamatos 

villamosenergia-ellátásának 
biztosítása érdekében.
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Finanszírozás az éghajlat‑politika 
és a környezetvédelem 
szolgálatában
Az éghajlat-politikai fellépés a fenntartható növekedés szerves része. A Bank az 
éghajlat-politika legnagyobb finanszírozói közé tartozik. Mind az EU határain belül, 
mind azokon kívül támogatjuk az EU szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és az 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó növekedésre irányuló céljait. 2014-ben mintegy 
19,1 milliárd euróval támogattunk éghajlatvédelmi beruházásokat Európában és 
a világ más részein. Az EBB másokkal partnerségben lép fel további éghajlatvédelmi 
intézkedésekre és környezetvédelmi projektekre irányuló beruházások mozgósítása 
érdekében.

2014 kiemelkedő fejleményei:
• Csatlakozás az ENSZ éghajlatvédelmi 

tárgyalásaihoz a párizsi csúcstalálkozóra 
készülve

• Az éghajlatvédelem átlátható és elszámol‑
tatható finanszírozására tett nemzetközi 
erőfeszítések vezetése

• Az energiahatékonyságot és a biológiai 
sokféleségre irányuló beruházásokat 
támogató új eszközök útnak indítása

• A világ legnagyobb szélerőműtelepének 
támogatása Hollandiában

• A Bank saját szén‑dioxid‑kibocsátásának 
ellensúlyozása a biodiverzitásba való 
beruházással

„Örömünkre szolgál, hogy 
hozzáértő és megbízható 

finanszírozó partnert találtunk 
beruházásainkhoz.”

Dr Christof Germann,  
az Illwerke AG energiaellátó vállalat 

igazgatósági tagja

A 360 MW kapacitású 
Obervermuntwerk II erőmű a víz 

és Ausztria hegyeinek természetes 
erejét fogja munkára az egyenetlen 

energiakínálat és -kereslet 
kiegyenlítése érdekében.

2 009 óta az EBB méri beruházásainak szénláb‑
nyomát az összes ágazatban, hogy szorosabban 
nyomon követhesse teljesítményét a kibocsátá‑

sok és megtakarítások tekintetében. 2014. évi finan‑
szírozásainak hála, hozzávetőleg évi 3  millió tonna 
szén‑dioxidot takarítottak meg, illetve nem bocsá‑
tottak ki, ez a mennyiség nagyjából megfelel annak, 
mintha 1,5 millió kocsival kevesebb járna az utakon.támogatás a világszerte folyó 

éghajlatvédelemre

mrdEU
R19,1
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Finanszírozás 
az éghajlat‑politika és a környezetvédelem szolgálatában

energia‑
hatékonyságra

alkalmazkodásra

2,3 mrd

400 millió

5,9 mrd

7,6 mrd

megújuló 
energiára

fenntartható 
közlekedésre

KFI‑re

2,6 mrd

Minőségi változás – 2014. évi hitelezési támogatásaink

Éghajlatvédelmi finanszírozás 
tételes bontásban

GWh 
energiamegtakarítás

 millió  
kocsival 
kevesebb 
futna az 
utakon

3 0003
1,5

évente 

Gwh villamos energia 
megújuló forrásokból, 

több mint  
millió otthon 

ellátására

12 000

1

millió tonnával  
kevesebb CO2‑ 
kibocsátás, 
mintha

Évi
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Az EBB támogatja az európai gazdaság sokkal éghajlatkímélőbbé alakításával és az 
energiafogyasztás jelentős mértékű csökkentésével kapcsolatos, 2050-re 
teljesítendő uniós célkitűzéseket. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
kialakítása egyértelműen korunk egyik legdöntőbb jelentőségű globális kihívása. 
Ha Európa meg akarja őrizni versenyképességét, létfontosságú az erőforrásokat 
hatékonyabban kiaknázó, fenntartható, intelligensebb gazdaságra való áttérés.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság felé

Tetőre szerelt 
napelemes 

rendszerek termelnek 
a horvátországi 

Lošinj szigetén, az 
Adriai-tengerben 

szén-dioxid 
kibocsátása nélkül 

villamos áramot 
mintegy 100 

háztartás részére. 
A beruházást az EBB 

partnere, a Privredna 
banka Zagreb 

a Környezetbarát 
Növekedésért Alapból 

finanszírozta.

A z EBB éghajlatváltozással kapcsolatos és környe‑
zetvédelemhez nyújtott pénzügyi támogatása 
a  hitelezésen keresztül főként olyan ágazatok‑

ba áramlik, mint a megújuló energia, az energiahaté‑
konyság, a fenntartható közlekedés, a vízgazdálkodás, 
az árvízvédelem és az erdőgazdálkodás. Minden mű‑
veletbe be kell építeni az éghajlat‑ és környezetvé‑
delmi megfontolásokat, például az elérhető legjobb 
technológia alkalmazásának előmozdítása révén.

Szénlábnyomunk csökkentése keretében felmérjük 
az azon projektekből származó becsült üvegházhatá‑
súgáz‑kibocsátást, amelyek esetében a kibocsátások 
várhatóan jelentősek lesznek, azaz az alábbi két kü‑
szöbérték közül legalább az egyiket meghaladják:

•  a kibocsátások abszolút értéke (a projektből szár‑
mazó tényleges kibocsátás) meghaladja az évi 

100 000 tonna szén‑dioxid‑egyenértéket a beruhá‑
zás üzemelésének valamely szokásos évében

•  a kibocsátások viszonylagos értéke (a várható al‑
ternatív lehetőséghez viszonyított becsült kibocsá‑
tásnövekedés vagy ‑csökkenés) meghaladja az évi 
20 000 tonna szén‑dioxid‑egyenértéket.

2014‑ben projektjeink közül 70 szerepelt a  szén‑
lábnyom csökkentésére irányuló programban. Ezek 
összesen 15,1 milliárd euró értékű EBB‑szerződést 
vagy ‑kihelyezést képviselnek. Az üvegházhatású gá‑
zok kibocsátásának ebből származó abszolút értéke 
a becslések szerint összességében évi 4,7 millió ton‑
na szén‑dioxid‑egyenérték, az ugyanebből a finanszí‑
rozásból származó becsült teljes megtakarítás pedig 
évi 3,0  millió  tonna szén‑dioxid‑egyenértéket tesz 
ki. Az EBB szénlábnyomának csökkentésére irányuló 
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Finanszírozás 
az éghajlat‑politika és a környezetvédelem szolgálatában

„Bristol úttörő szerepet vállalt az 
energiával és fenntarthatósággal 

kapcsolatos szemléletével. Az, 
hogy Bristol egy évig Európa Zöld 

Fővárosa, hatalmas lehetőséget 
biztosít arra, hogy felkészüljünk 

a jövőre. Ha az energetikai 
vállalatok tervei elfogadásra 

kerülnek, még egy példával több 
bizonyítja majd Bristol vezető 
szerepét abban, hogy miként 

válhatnak az Egyesült Királyság 
városai környezetbarátabbakká 

és fenntarthatóbbakká.”

 George Ferguson, Bristol polgármestere

2012-ben az önkormányzat az EBB-hez 
folyamodott egy új energiatermelő 

vállalat megvalósíthatósági 
tanulmányainak finanszírozásért.

2014. évi programot bővebben a 2014. évi fenntart‑
hatósági jelentés taglalja.

Finanszírozás a kibocsátáscsök-
kentés szolgálatában

Az a  finanszírozás, amelyet az EBB a megújuló ener‑
gia és az energiahatékonyság céljára nyújt, közvetle‑
nül hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásá‑
nak mérsékléséhez. Az ehhez nyújtott támogatások 
összege 2014‑ben elérte a 8,2 milliárd eurót.

Az EBB a szélenergia vezető finanszírozója az EU‑ban, 
különös tekintettel a part menti és nyílt tengeri szé‑
lerőművekre. 2014‑ben az EBB 12 szélerőművel kap‑
csolatos műveletet finanszírozott. Ezek a  projektek 
nagyméretűek, hosszú távúak és magas műszaki igé‑
nyeket támasztanak. Ezért az EBB ennek az ágazatnak 

mind a finanszírozás, mind pedig a műszaki szakérte‑
lem szempontjából természetes partnere. Hasonló 
okokból kifolyólag finanszíroz a  Bank napenergiával 
kapcsolatos – mind koncentrált napenergiát haszno‑
sító, mind fotovoltaikus rendszerekre irányuló – pro‑
jekteket, 2014‑ben kilenc napenergia‑műveletre írt 
alá szerződést.

A Bank minden értékelésnek alávetett projekt eseté‑
ben figyelembe veszi az energiahatékonyság szem‑
pontjait. Az a  finanszírozás, amelyet az EBB az ener‑
giahatékonysági beruházásokhoz nyújt, lefedi mind 
a  kínálati oldalt (így a  kombinált hő‑ és villamos‑
áram‑termelést, illetve a távfűtést), mind pedig a ke‑
resleti oldalt, főként állami és magántulajdonú épü‑
letek szigetelését. 2014‑ben a Bank 2,3 milliárd eurót 
áldozott energiahatékonysági projektekre.

Az EBB vállvetve együtt dolgozik a projektgazdákkal 
is: szakmai segítséget nyújt a projektek kidolgozásá‑
hoz. Az ELENA (európai helyi energiahatékonysági tá‑
mogatás) az EBB és az Európai Bizottság közös kezde‑
ményezése, amely a helyi és regionális hatóságoknak 
nyújt támogatást energiahatékonysági és megújuló 
energiával kapcsolatos projektek előkészítéséhez an‑
nak érdekében, hogy könnyebben juthassanak külső 
finanszírozáshoz. Az ELENA a beruházási programok 
előkészítéséhez, végrehajtásához és finanszírozásá‑
hoz szükséges szakmai támogatás költségeinek egy 
részét fedezi. 2014‑ben az ELENA keretében biztosí‑
tott szakmai segítségnyújtás 19 millió eurót tett ki, 
ezzel az összes kötelezettségvállalás értéke elérte 
a 65 millió eurót.
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Hatékonyabb és olcsóbb idejekorán alkalmaz‑
kodni az éghajlatváltozás következményeihez, 
mint az utolsó pillanatban végzett tűzoltás. Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szem‑
pontjait az EBB összes beruházása figyelembe 
veszi. 2014‑ben 400 millió eurót tettek ki azok 
a  projektek, amelyekkel növelhető az éghajlat‑
változáshoz való alkalmazkodás és a megválto‑
zott időjárási körülményekhez való igazodás.

A Bank számos erdészettel kapcsolatos tevékenysé‑
ge alkalmazkodási intézkedés. Az erdőségek például 
segíthetnek a talajerózió megelőzésében és enyhítik 
az árvízveszélyt, nem is beszélve a biológiai sokféle‑
ségre, a  talaj termékenységére és a  vízgyűjtő‑gaz‑
dálkodásra gyakorolt jótékony hatásaikról. Ezenkívül 

7 metróberuházás

2 városi vasúttal  
kapcsolatos beruházás

19 egyéb vasúti beruházás

6  villamosvonallal kapcsolatos  
beruházás

úgynevezett „szén‑dioxid‑nyelők” is, a  világ éghajla‑
tának szabályozói.

A szélsőséges időjárási körülmények szaporodó gya‑
korisága súlyos hatással van az édesvízforrások ren‑
delkezésre állására, aminek következtében vízzel 
kapcsolatos természeti katasztrófák – aszályok és ár‑
vizek – következnek be. Az EBB mint a  világ vízága‑
zatának legnagyobb hitelnyújtó finanszírozója arra 
törekszik, hogy az alkalmazkodást az integrált víz‑
készlet‑gazdálkodás kialakításához nyújtott segít‑
séggel támogassa. 2014. évi finanszírozásunknak kö‑
szönhetően az EU és a világ 27 millió lakosa részesül 
majd hatékonyabb, megbízhatóbb és rugalmasabb 
ivóvíz‑ és szennyvízkezelési szolgáltatásokban.

Az éghajlatbarát közlekedési megoldások támogatása

Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás fokozása és  
a környezet védelme

2014‑ben a Bank a következők 
finanszírozását segítette:

Az EBB a  fenntartható közlekedést a  városi tömeg‑
közlekedési infrastruktúra építésétől, bővítésétől 
vagy felújításától kezdve a  közúti közlekedésbizton‑
ságon, a kerékpározás népszerűsítésén és a gyalogos 
hálózatokon át a  villamos meghajtású járművekig 
széles körben támogatja. A Bank az energiahatékony 

és alacsony kibocsátású megoldások kutatásának és 
fejlesztésének támogatásával segítséget nyújt a tisz‑
tább és biztonságosabb járművek fejlesztéséhez is. 
A támogatott projektek javítják a  levegő minőségét, 
mérséklik a  zajszennyezést, növelik a  biztonságot, 
fokozzák az energiahatékonyságot és csökkentik az 
üvegházhatású gázok kibocsátását.
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Finanszírozás 
az éghajlat‑politika és a környezetvédelem szolgálatában

Az EBB finanszírozta Althelia 
Éghajlatvédelmi Alap pozitív 

pénzügyi, környezeti és 
társadalmi hatásokat kiváltó 

fenntartható tájvédelmi 
projektekre irányul. Az első 
beruházások közé tartozik 

570 000 hektár természetes 
erdő megőrzése Peruban.

80 millió eurót fektettünk 
olasz minikötvényekbe, az 

értékpapírosítás egy innovatív 
pénzügyi konstrukciójába, 

amellyel az olaszországi 
Veneto régióban a vízügyi 
ágazatban működő kis- és 

középvállalkozások beruházási 
tevékenységét támogatjuk.

A szlovák Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 

támogatására nyújtott 120 millió eurós 
hitel hozzájárul az erdősítési 

projektekhez, a magasabb szintű 
erdővédelemhez és -gazdálkodáshoz, 

valamint a mezőgazdasági 
infrastruktúra korszerűsítéséhez.

Partnerség az innovatív  
éghajlatvédelmi finanszírozási 
megoldások érdekében

Innovatív éghajlatvédelmet finanszírozó terméke‑
ink segítséget nyújtanak a  magánberuházások fel‑
pörgetésében és a  közpénzek bevonásában. Ezek 
a  termékek jól illusztrálják, hogyan bővíthető az ég‑
hajlatváltozás finanszírozása. Tőke‑ és szén‑dioxid‑ki‑
bocsátási alapjainkkal támogatjuk az éghajlatválto‑
zás elleni fellépés érdekében Európa határain belül 
és kívül végzett beruházásokat.

2014 végén a Bank összesen 616 millió euró beruházási 
volumenű hitel‑ és tőkealapokat támogatott, amelyek 
kifejezetten éghajlatvédelemre szakosodtak. Az ilyen 
jellegű partnerségek különösen fontos szerepet játsza‑
nak az éghajlatvédelmi finanszírozás innovációjának 
ösztönzésében és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
projektekre irányuló további források bevonásában.

2014‑ben több új innovatív eszköz látott napvilágot, 
amelyek 2015 folyamán kezdik meg működésüket. 
Ezek közé tartozik az energiahatékonyság magánfi‑
nanszírozási eszköze, amely kockázatfinanszírozást 
biztosít a kisebb energiahatékonysági beruházásokat 
közvetítő bankok részére, valamint a  természetitő‑
ke‑finanszírozási eszköz, amely a biológiai sokféleség 
megőrzésére, az ökoszisztéma‑szolgáltatásokra és az 
éghajlatváltozáshoz a  természet alapján történő al‑
kalmazkodásra irányuló beruházásokat célozza.

Az éghajlatvédelmi finanszírozást azonosító és 
nyomon követő rendszerünk különösen meg‑
bízható. 2014‑ben az EBB sikerrel irányította 

a  multilaterális fejlesztési bankok (MDB‑k) közös 
módszertani, adatgyűjtési és jelentéstételi munkáját. 
Ez segítséget nyújt az átláthatóság és az elszámol‑
tathatóság növelésében az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem finanszírozása terén. 2014‑ben megjelen‑
tettük a multilaterális fejlesztési bankok 2013. évi ég‑
hajlatvédelmi finanszírozásáról szóló közös jelentést, 
és az MDB‑kkel együtt közös nyilatkozatot adtunk ki 
az éghajlatvédelem finanszírozásáról.

Az EBB éghajlatváltozás elleni fellépéseinek 2015 ele‑
jén indult felülvizsgálata a tervek szerint még az ég‑
hajlatvédelmi tárgyalások előtt le fog zárulni, ame‑
lyekre az év vége felé Párizsban kerül majd sor, és 
amelyek eredményeképpen várhatóan új világszintű 
megállapodás váltja majd fel a Kiotói Jegyzőkönyvet.



36 2014 Tevékenységi jelentés

Világszerte folytatott 
finanszírozás
 
Világszerte folytatott tevékenységünkkel az EU külpolitikai céljait szolgáljuk. Az Európai 
Bizottsággal, az Európai Külügyi Szolgálattal, valamint más nemzetközi pénzintézetekkel 
partnerségben olyan beruházásokat támogatunk, amelyek előmozdítják az EU 
szakpolitikai céljait az Unió határain túl. 2014-ben az EBB mintegy 7,9 milliárd euró 
hitelt helyezett ki a világ különféle tájain.

2014 kiemelkedő fejleményei:
• Ukrajna eltökélt támogatása

• Új kockázatitőke‑eszköz a Földközi‑tenger térsége számára

• Partnerség a multilaterális fejlesztési bankokkal és más nemzetközi pénzügyi szer‑
vezetekkel egy új világszintű infrastrukturális eszköz vonatkozásában

• Az első azerbajdzsáni hitel
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Világszerte folytatott  
finanszírozás

„Önök biztosították az utóbbi idők 
legkézzelfoghatóbb hozzájárulását Ukrajna 

számára.”

Jacenyuk ukrán miniszterelnök

2014-ben az EBB ukrajnai hitelezési tevékenysége 
csaknem 1 milliárd eurót tett ki, amely a 2014–

2016 közötti időszakra előirányzott 3 milliárd eurós 
hitelcsomag részét képezte, beleértve a megrongálódott 
kisméretű infrastruktúrák helyreállításához, a konfliktus 

következményeinek kezeléséhez, valamint a kkv-k 
és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok támogatása 

céljából nyújtott hiteleket.

Minőségi változás – 2014. évi hitelezési támogatásaink nyomán

4 23 500
háztartás  

kerül jobb lakás‑
viszonyok közé

millió ember jut biztonságos 
ivóvízhez vagy megfele-
lőbb higiénés körülmények-
hez feltörekvő és fejlődő 
gazdaságokban

A z EU határain túli hitelezés bizonyítja, hogy az 
EBB hosszú lejáratú befektetéseivel támogatja 
az EU külügyi prioritásait. A Bank a növekedés 

és munkahelyteremtés felfuttatását elősegítő projek‑
teket támogat azáltal, hogy finanszírozást és szakmai 
segítséget nyújt a helyi magánszektor fejlesztéséhez, 
a  társadalmi‑gazdasági infrastruktúrához, valamint 
az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekhez.

A Bank által az Unión kívül végrehajtott finanszíro‑
zási műveletek zöme az EU külső megbízatások ér‑
telmében biztosított költségvetési garanciája mel‑
lett zajlik a világ különféle térségeiben. 2014 az első 
év volt abban az új megbízatási időszakban (2014–
2020), amelynek időtartamára az EU teljes garanciája 
30 milliárd euró.
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Az Unión kívüli hitelezés régiónként

Latin-Amerika
650 millió euró

Mediterrán 
országok

1,7 mrd euró

Afrikai, karibi 
és csendes- 
óceáni  
országok
1,2 mrd euró

Ázsia
720 millió euró

Keleti szomszédok
1,2 mrd euró

Az EFTA országai és a csat-
lakozásra váró országok
2,5 mrd euró

A Tunézia hátrányos helyzetű területein mikrovállalkozások fejlesztésére 
szakosodott Taysir részére folyósított 1 millió eurós hitelből mezőgazdasági 

kistermelők, állattenyésztők és fiatalok – különösen vállalkozásalapításra készülő 
diplomások – részesülnek.
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Világszerte folytatott  
finanszírozás

A dél-afrikai Durban 
önkormányzatának 

eThekwini vízellátási 
és szennyvíz-elvezetési 

vállalata nyerte el 
a 2014. évi Stockholmi 

Ipari Víz díjat. Az elmúlt 
14 évben Nagy-Durban 

területén 1,3 millió 
embert kötöttek rá 

a vezetékes vízellátásra, 
és 700 000 ember fér 

hozzá illemhelyhez. Az 
EBB ezt a beruházást 

50 millió eurós hitellel 
támogatja.

Az afrikai, a  karibi és csendes‑óceáni (AKCS) orszá‑
gokba, valamint a  tengerentúli országokba és terü‑
letekre irányuló hitelezésre vonatkozó megbízatás 
a  nevezett partnerországok és az EU kapcsolatairól 
szóló Cotonoui Megállapodás alá tartozik. Az ennek 
keretében nyújtott finanszírozás az Európai Fejleszté‑
si Alapon keresztül az EU tagállamainak költségveté‑
séből, valamint az EBB saját forrásaiból történik.

A Bank műveleteinek lényeges elemét alkotják a töb‑
bi szereplővel folytatott együttműködések. Az uniós 
támogatások egyre gyakrabban ötvöződnek az EBB 
hiteleivel az eredményesebb beruházások érdeké‑
ben. Így a  korlátozott pénzügyi források teljes mér‑
tékben kiaknázhatók az EU partnerországai javára, 
és javítható a  fejlesztés hatékonysága. Az EBB részt 
vesz azokon az eseményeken, amelyek 2015 folya‑
mán a  Fejlesztés Európai Éve keretében kerülnek 
megrendezésre.



Finanszírozási képesség 
a beruházás szolgálatában
 
A Bank a világ legnagyobb többoldalú hitelfelvevője és egyben hitelnyújtója is. 2014-
ben az EBB 61,6 milliárd euró értékű forrást vont be a nemzetközi tőkepiacokon. 
Finanszírozási képességünket arra használjuk, hogy kedvező kamatozás mellett 
vegyünk fel hiteleket, majd a költségelőnyöket továbbadjuk azoknak a gazdaságilag 
életképes projekteknek, amelyek előmozdítják az EU szakpolitikai célkitűzéseit. A Bank 
a világ minden részéről szerzi be finanszírozási forrásait, s ezért jelentős szerep hárul rá 
a befektetéseknek az Európai Unióba juttatásában.

2014 kiemelkedő fejleményei:

• A Bank ismét nagy mennyiségű – 61,6 mrd euró összegű – finanszírozást biztosított

• A hitelfelvételre kedvezően hatott a kiváló hitelképesség megerősítése

• A zöld kötvények vezető kibocsátójaként 4,3 mrd euró forrást vont be
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Az EBB kötvénykibocsátásai regionális megoszlásban:

Európa

62%
Amerikai 
kontinens

Ázsia

Közel-Kelet 
és Afrika

24%12%

2%



A z EBB részvénytulajdonosai az EU 28 tagállama. 
Minden tagállam az uniós csatlakozásakor gaz‑
dasági erejével arányosan jegyez a Bank tőké‑

jéből. Ezért az EBB a tagállamok kormányainak tarto‑
zik számadással.

Az EBB hitelezési műveleteihez a  hosszú lejáratú 
pénzeszközöket a  nemzetközi tőkepiacokon köt‑
vénykibocsátással szerzi be. Pénzügyi ereje különö‑
sen eszközminőségének, részvénytulajdonosai erő‑
teljes támogatásának, stabil vezetésének, prudens 
kockázatkezelésének, tartós nyereségességének és 
bőséges likviditásának köszönhető.

2014 végén a Bank tőkemegfelelési mutatója – vagy‑
is a Bank tőkéjének kockázattal súlyozott eszközeihez 
viszonyított aránya – 26% volt, a 2013. év végihez ké‑
pest lényegében nem változott (2013. december 31‑
én 26,1% volt). Ennek a  magyarázata a  hitelportfó‑
lió minőségjavulásának, az éves nettó többletnek és 
a  2013. évi tőkeemelés második részlete megfizeté‑
sének kumulált pozitív hatásában rejlik, amely ellen‑
súlyozza a hitelezési többletmennyiségek hatását.

Az eszközminőség kiváló maradt, a  bedőlt hitelek 
aránya alig valamivel haladta meg a teljes hitelport‑
fólió nulla százalékát (0,2%) az év végén. Az éves net‑
tó többlet elérte a 2,6 milliárd eurót, kissé meghalad‑
va a 2013. évi többletet.

„A fenntartható kötvényekre úgy tekintünk, mint 
a reálgazdaság finanszírozásának céljainkkal 

összhangban álló egyik módjára: társadalmi és 
környezeti hatásokat kiváltó konkrét beruházásokra. 
Azért fektettünk az EBB éghajlatvédelmi kötvényébe, 
mert referenciaméretet kínál, és megújuló energiával 

kapcsolatos, valamint energiahatékonysági 
beruházásokat finanszíroz”.

Marc Briand, a Mirova rögzített jövedelmekért felelős 
vezetője

Lendületben a zöld kötvények: 
a befektetők részvétele az éghaj-
latvédelmi finanszírozásban

2014 a befektetők igényeihez szabott, társadalmi fe‑
lelősséget is megtestesítő befektetési termékek, az 
EBB zöld kötvényei, az éghajlatvédelmi kötvények 
tekintetében is jelentős év volt. Az éghajlatvédelmi 
kötvényekkel szerzett pénzeszközöket az EBB éghaj‑
latvédelmi tevékenységekre folyósítható hitelprojek‑
tekre különíti el, a  megújuló energia és az energia‑
hatékonyság terén. Ez a  hitelnyújtás a  világ minden 
részén támogatja az EU alacsony szén‑dioxid‑kibo‑
csátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben el‑
lenálló növekedésre vonatkozó céljait.

Tavaly a  zöld kötvények piaca az Éghajlatvédelmi 
Kötvényprogram becslései szerint a  2013. évinek 
több mint háromszorosát kitevő, 28 milliárd euró / 
37  milliárd USA‑dollár értékű kibocsátásokkal min‑
den eddigit meghaladó növekedésen ment keresz‑
tül. Ebben a  szegmensben hét különféle devizában 
bevont 4,3 milliárd euróval az EBB volt a legnagyobb 
kibocsátó. A  2019‑ben lejáró, euróban denominált 
éghajlatvédelmi kötvény 2,6 milliárd euróra emelke‑
dett, ezzel a legnagyobb forgalomban levő zöld köt‑
vény lett a  piacon az év végén. Az EBB egy 12 éves 
kibocsátással egy második referenciát is tett euróban 
denominált zöld kötvénye görbéjéhez. A  tavalyi év 
további kiemelkedő eseménye volt az EBB USA‑dol‑
lárban denominált, 10 éves futamidejű éghajlatvé‑
delmi kötvényének bevezetése. 2014‑ben a Bank első 
angol fontban denominált éghajlatvédelmi kötvé‑
nyét is kibocsátotta, amely az első zöld kötvény eb‑
ben a  devizában az állami, szupranacionális és kor‑
mányzati kibocsátók kötvényei között.
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Finanszírozási képesség
a beruházás szolgálatában



B ár az EBB az EU egyik szerve, amely a  tagálla‑
moknak tartozik felelősséggel, egyben olyan 
bank is, amely a  döntéshozatalban, az irá‑

nyításban és az ellenőrzés tekintetében a  köz‑ és 

magánszféra vonatkozó legjobb gyakorlatait köve‑
ti. A Banknak három döntéshozó testülete van: a mi‑
niszteri szintű Kormányzótanács, az Igazgatótanács, 
amelybe minden tagállam, valamint az Európai Bi‑
zottság egy‑egy nem állandó státuszú tagot jelöl, va‑
lamint az Igazgatási Bizottság, amely az EBB állandó 
döntéshozó testülete, élén az EBB elnökével.

A Kormányzótanács tagjai a  28 tagállam kijelölt mi‑
niszterei, általában a  tagállamok pénzügyminisz‑
terei. Az évente egy alkalommal ülésező tanács álla‑
pítja meg a Bank hitelezési irányelveit és hagyja jóvá 
éves beszámolóit. Dönt a tőkeemelésekről és a Bank 
Unión kívüli finanszírozási műveletekben való rész‑
vételéről. Hatáskörébe tartozik továbbá az Igazgató‑
tanács, az Igazgatási Bizottság és a Számvizsgáló Bi‑
zottság tagjainak kinevezése is.

Az Igazgatótanács mondja ki a  döntő szót a  hi‑
telnyújtás és a  hitelfelvételi programok tekinte‑
tében, illetve egyéb finanszírozási ügyekben, így 
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Az EU bankja
Az EBB az egyetlen olyan köztulajdonú bank, amely kizárólag az EU 28 tagállamának 
tulajdonában áll. Irányítási struktúránk biztosítja a Bank elszámoltathatóságát, 
megfelelő működését és azt, hogy valamennyi tevékenységünk hatékonyan segítse 
elő a fenntartható növekedést és foglalkoztatást.
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A fő szakpolitikák rend-
szeres felülvizsgálatának 
gyakorlata körében az EBB 
2014-ben egyeztetett rész-
vényeseivel átláthatósági 
szakpolitikájának fejleszté-
séről és átdolgozásáról. A 
Bank a lehető legnagyobb 
nyitottságra törekszik mű-
ködésének, döntéshozata-
lának és az uniós szakpoliti-
kák végrehajtásának módját 
illetően.



a  garanciavállalásokkal kapcsolatban is. A  Bank za‑
vartalan és az EU Szerződéseivel, saját alapokmányá‑
val, valamint a Kormányzótanács által meghatározott 
általános irányelvekkel összhangban álló működésé‑
nek biztosítására évente tíz alkalommal ülésezik.

Az Igazgatótanács 29 igazgatóból áll, egy‑egy igaz‑
gatót a  tagállamok jelölnek, egyet pedig az Euró‑
pai Bizottság. Az Igazgatótanácsnak 19 póttagja is 
van. Az Igazgatótanács szakértelmének bővítésére 
hat szakértő kooptálható (három állandó és három 
póttag), akik az értekezleteken szavazati jog nélkül 
vesznek részt. Ha az alapokmány másként nem ren‑
delkezik, a határozatokat a tagállamok részéről jegy‑
zett tőke legalább 50%‑át képviselő, szavazásra jogo‑
sult tagok egyharmados többségével hozza meg. Az 
Igazgatótanács elnöki teendőit Werner Hoyer, a Bank 
elnöke szavazati jog nélkül látja el.

Az Igazgatási Bizottság a  Bank állandó testületként 
működő döntéshozatali szerve. Felügyeli a Bank napi 
működését, előkészíti az Igazgatótanács határozatait 

és gondoskodik végrehajtásukról. Hetente ülésezik. 
Az Igazgatási Bizottság a Bank elnökének felügyelete 
alatt és az Igazgatótanács ellenőrzése mellett végzi 
tevékenységét. A többi nyolc tag az EBB alelnökei kö‑
zül kerül ki. Tagjait hat esztendőre választják, a tiszt‑
ség meghosszabbítható. A tagok kizárólag a Banknak 
tartoznak felelősséggel. A  Bank négy legnagyobb 
részvényese (Franciaország, Németország, Olaszor‑
szág és az Egyesült Királyság) állandó hellyel rendel‑
kezik az Igazgatási Bizottságban.

A Számvizsgáló Bizottság olyan független testület, 
amely közvetlenül a  Kormányzótanácsnak felel. Fel‑
adata a  Bank elszámolásainak vizsgálata, valamint 
annak ellenőrzése, hogy a  Bank tevékenysége meg‑
felel‑e a legjobb banki gyakorlatnak. A Számvizsgáló 
Bizottság beszámolóit a  Kormányzótanács az Igaz‑
gatótanács éves jelentésével együtt kapja kézhez. 
A  Számvizsgáló Bizottság hat tagból áll, akiket hat 
egymást követő pénzügyi évre választanak, megbí‑
zatásuk nem hosszabbítható meg.
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Az EU bankja

Az EBB irányításának felépítése:

 Részvénytulajdonosok  Az EU 28 tagállama

 Kormányzótanács A tagállamok miniszterei

 Igazgatótanács

 Igazgatási Bizottság   Számvizsgáló  
Bizottság

‑ elnök
‑ 8 alelnök

Tagjait  
a tagállamok jelölik
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