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MIRŐL OLVASHAT A JELENTÉSBEN?
Példa nélküli válságok és tömeges szükségletek esetén nincs értelme ragaszkodni a megszokott
kerékvágáshoz. Innovatív válaszra van szükség, amely egy másfajta jövő felé mutató, új
megoldásokat kínál.
2021-ben az Európai Beruházási Bank két nagy fenyegetéssel állt szemben, az éghajlati válsággal és
a koronavírus-világjárvánnyal, miközben a fejlesztés jelentette kihívások is sürgetőbbé váltak. Az EU
bankja ezeket a veszélyeket úgy kezelte, hogy sokat gondolkodott és gyorsan mozdult – új
irányokba.
Ez jelentheti egy innovatív vállalatba való befektetést, vagy egy olyan innovatív pénzügyi eszköz
megalkotását, amellyel a világjárvány előtt még egészséges cégek áthidalhatják a válság időszakát.
A legelső szempont azonban mindig az volt, milyen más, hatékonyabb módon lehetne fellépni –
hogyan építhetünk ki egy olyan új utat, amely elvezet egy fenntartható, zöld, befogadó jövőbe.
A jelentés rávilágít arra, hogyan reagáltunk az egyedülálló Páneurópai Garanciaalap
révén a Covid19 okozta szükséghelyzetre, és miként támogattuk a betegség
gyógymódjain és kezelésén dolgozó egészségügyi vállalatokat. Szemlélteti, milyen
dimenziói vannak az olyan vállalatok számára nyújtott támogatásunknak, amelyek új
távlatokat nyitnak az éghajlat-politikai intézkedések terén – olykor egyenesen a
világűrbe. Bizonyítja, hogy elkötelezettek vagyunk kohéziós beruházásaink területén
valamennyi európai jobb jövője, fejlesztési munkánk terén pedig a világ valamennyi
polgárának jobb jövője iránt.
Az innováció jelenti a jövő kereteit. A jelentés három fő részében bemutatjuk, milyen típusú jövőt
kívánunk építeni. A jövő világa egészséges lesz. Zöld világ lesz. Befogadó világ lesz.
A jelentés fennmaradó része megvilágítja e beruházások hátterét. Az elnök stratégiai
gondolatait tartalmazó előszótól kezdve a Bank hitelnyújtási és hitelfelvételi tevékenységeire
vonatkozó adatokig, kitekintve az előttünk álló évre is az EBB csoport operatív tervének
legfontosabb elemeivel.
A jelentés egy kulcsfontosságú pénzügyi intézmény történetét meséli el, amelynek célja,
hogy segítse a ma előttünk álló problémák megoldását – egy egészséges, zöld, befogadó
jövő víziójától megihletve.
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ELŐSZÓ

A

z Európai Beruházási Bank Csoport a frontvonalban vesz részt az Európai Unió Covid19világjárványra való globális reagálásában. A rendkívüli időkre azonnali és rugalmas fellépéssel
válaszoltunk. Teljesítettük feladatunkat, a kis- és középvállalkozások és innovatív startupok számára
nyújtott vészhelyzeti támogatástól kezdve az oltóanyagokhoz és az állami szektor egészségügyi
projektjeihez biztosított finanszírozásig.
Az EBB csoport beruházásokat szabadított fel egy rendkívüli bizonytalanság jellemezte helyzetben.
Páneurópai Garanciaalapunk nyitott hitelcsatornákat biztosított számos olyan projekthez, amelyek a
válság közepette túlságosan kockázatosnak tűntek a kereskedelmi bankok számára. Gazdasági
kutatásunk azt mutatja, hogy ez a támogatás nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a vállalatoknak
nem kellett komolyan visszavenniük beruházásaikból. Ehelyett folytatni tudták például a digitalizáció
területén történő beruházásaikat, ami lehetővé tette számukra a válsághoz való alkalmazkodást. Az
élettudományok és az egészségügy területén nyújtott nagymértékű finanszírozásunk keretében –
amely pillanatnyilag aligha lehetne életbe vágóbb – ezekkel az eszközökkel támogattunk néhány
projektet.
A jövőben is eltökélten használni kívánjuk a kockázatmegosztási eszközöket, egyéb, társadalmi és
gazdasági szempontból magas hozzáadott értékkel bíró projektekre is alkalmazva ezen erőteljes eszköz
logikáját.
Természetesen nem a Covid19 az egyetlen jelentős kihívás, amellyel a világnak szembe kell néznie. Az
éghajlati válság egyre sürgetőbbé válik, és az EU klímabankjaként vezető szerepet töltünk be a
karbonsemlegességre irányuló európai erőfeszítések terén. Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy az
évtized végéig 1 billió euró összegű beruházást támogatunk az éghajlat-politikai intézkedések és a
környezeti fenntarthatóság területén. Ennek a beruházásnak jelentős részben az innovációra kell
irányulnia: példátlan kihívással állunk szemben, amelyet új üzleti elképzelésekkel kell leküzdenünk.
Klímabankunk ütemtervének végrehajtása 2021-ben megkezdődött, aminek révén az első olyan
multilaterális fejlesztési bankká váltunk, amely a finanszírozást teljes mértékben a Párizsi Megállapodás
céljaihoz igazítja. Ez magában foglalja a kibocsátáscsökkentés nélküli fosszilis tüzelőanyagokra épülő
energetikai projektek, köztük a földgáz támogatásának teljes beszüntetését. A COP26 konferencián
bejelentett, alkalmazkodásra irányuló új tervünk erre az ütemtervre épülő intézkedéseket tartalmaz,
emellett keretrendszert vezettünk be annak biztosítása érdekében, hogy partnereink lépéseket
tegyenek vállalkozásuk dekarbonizációja érdekében. Az éghajlat-politikai intézkedések terén elsődleges
szerepünkön, az új és kiforrott technológiák finanszírozásán túlmenően egész piacok által igénybe
vehető tudásközpontként is pozicionáltuk a Bankot. Ez kézzelfogható az olyan együttműködéseinkben,
mint az Európai Bizottsággal és Bill Gates „Breakthrough Energy Catalyst” alapjával folytatott
partnerség, amely fejlesztési célú zöld technológiákat támogat szerte a világon.
Az éghajlati válság esetében az igazság az, hogy miközben egyes nemzeteket súlyosabb veszély
fenyeget, mint másokat, manapság minden gazdaság átmeneti. Együtt kell olyan innovációkra
törekednünk, amelyek zölddé alakítják gazdaságainkat. Emellett gondoskodnunk kell arról, hogy az
átmenet igazságos legyen. 2021-ben bővítettük fejlesztési tevékenységünket, új központot hozva létre
Nairobiban, miközben véglegesítettük új fejlesztési ágazatunk, az EBB Globál felépítését, amely 2022ben kezdi meg működését. A multilaterális fejlesztési bankok közül egyedülálló módon hatékonyan
exportáljuk az európai technológiát és know-how-t a világ többi részébe. Ez lehetőséget biztosít az
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válság esetében az igazság az, hogy miközben
“ Az éghajlati
egyes nemzeteket súlyosabb veszély fenyeget, mint

másokat, manapság minden gazdaság átmeneti. Együtt kell
olyan innovációkra törekednünk, amelyek zölddé alakítják
gazdaságainkat. Emellett gondoskodnunk kell arról, hogy az
átmenet igazságos legyen.

”

olyan fejlesztésre, amely átugorja az ipari növekedés szennyező szakaszait, és közvetlenül a zöld, tiszta
gazdaságot valósítja meg. Projektszakértőink biztosítják, hogy minden, amit finanszírozunk,
fenntartható legyen – és ezen az üzleti modellen nem is változtatunk. Tény, hogy decemberben, amikor
a G7-ek vezetői meghatározták, milyen típusú változásra van szükség az infrastruktúra korszerűsítéséhez
és annak elősegítéséhez, hogy a fejlődő országok megszerezzék a jövőbeni kihívások kezeléséhez
szükséges, hatalmas összegű finanszírozást, nyilatkozatukban a nemzetközi pénzügyi intézmények
közül az Európai Beruházási Bankhoz kötődött a legtöbb projekt.
Fejlesztési ágazatunk segíteni fog minket abban, hogy még ezt a tekintélyes teljesítményt is
meghaladjuk, több helyi munkatársat alkalmazva újabb projektek kifejlesztéséhez és végrehajtásához.
Az „Európa együtt” egyik fő közreműködőjeként várakozással tekintünk az Európai Bizottság
300 milliárd eurós Global Gateway stratégiájában való részvétel elé, amelynek célja az Európa
autonómiáját és függetlenségét biztosító infrastruktúra előmozdítása a világ minden táján. Az Európai
Unió 75%-kal több szabadalommal rendelkezik a zöld, digitális technológiák területén, mint az USA, és
négyszer annyival, mint Kína, így élen jár megosztható szakértelmével olyan területeken, mint például
a megújuló energia, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az árvízvédelem, a fejlett időjáráselőrejelző eszközök és a reziliens infrastruktúra.
Az Európai Beruházási Bank kulcsszerepet játszik az üzleti szféra és a társadalom ahhoz szükséges
átalakításában, hogy meg tudjunk küzdeni a jelenlegi kihívásokkal. A fenntartható világ
megteremtéséhez mindannyiunknak fel kell fedeznie új, jobb énjét. Az Európai Beruházási Bank minden
egyes általa finanszírozott innovatív ügylettel elősegíti, hogy meg is valósíthassuk ezt a célt.
Werner Hoyer
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EBB CSOPORT
ÖSSZES
ALÁÍRT
COVID19MŰVELET

33,26 Mrd EUR

EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK

2021. ÉVI TEVÉKENYSÉG

51,3 Mrd EUR
4,5 Mrd EUR

ALÁÍRT MŰVELETEK
Európai Unió
Az Unión kívül

57,9 Mrd EUR
7,5 Mrd EUR

KIFIZETÉSEK
Európai Unió
Az Unión kívül

35,3 Mrd EUR
6,3 Mrd EUR

BEVONT FORRÁSOK
(CSEREÜGYLETEK ELŐTT)

Fő valuták (EUR, GBP, USD)
Egyéb valuták

Az Európai Beruházási Alap (EBA) az Európai
Beruházási Bank Csoport tagjaként a mikro-, kis- és
középvállalkoz ások támo gatás ár a ir ány uló
kockázatfinanszírozásra szakosodott, és Európa-szerte
ösztönzi a növekedést és az innovációt. Finanszírozást
és szakértelmet nyújt észszerű, fenntartható
beruházásokhoz és garanciaműveletekhez. Az EBA
részvényesei az EBB, az Európai Bizottság, valamint
állami és magánszektorbeli bankok és pénzügyi
intézmények.
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55,8 Mrd EUR

JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK
Európai Unió
Az Unión kívül

65,4 Mrd EUR

41,6 Mrd EUR
55,2 Mrd EUR

48,4 Mrd EUR
6,8 Mrd EUR

EURÓPAI BERUHÁZÁSI ALAP

2021. ÉVI TEVÉKENYSÉG
ALÁÍRT MŰVELETEK
Saját tőke
Garanciák
Inkluzív finanszírozás

30,5 Mrd EUR
5,2 Mrd EUR
25,1 Mrd EUR
0,2 Mrd EUR

AZ EBB HATÁSA
11 400 MW
99,7%

82 200 km

431 000

4,5 millió

Támogatott kkv-k/
közepes tőkeértékű
vállalatok száma*

A kkv-knál és közepes tőkeértékű
vállalatoknál fenntartott
munkahelyek száma*

Villamosenergia-termelő
kapacitás

Kiépített/felújított
elektromos távvezetékek

8,1 millió

163 000

6,8 millió

3,5 millió

Árammal ellátható
háztartások száma

Új vagy felújított
energiahatékony lakásokban
élő háztartások száma

5G szolgáltatásokhoz
hozzáférő új előfizetők
száma

Fix optikai kábeles
összeköttetéssel rendelkező
háztartások száma

94,3 millió

12 millió

10 millió

3,8 millió

Jobb infrastruktúrát
élvező lakosság

Új hulladékgyűjtési
rendszerrel kiszolgált
lakosság

Biztonságosabb ivóvízzel
ellátott lakosság

Jobb higiénés
körülményekkel
rendelkező lakosság

826 000

6 300

346 millió

170 000

Kisebb árvízkockázatnak
kitett lakosság

Megvásárolt vagy
felújított vasúti jármű

Az EBB által
finanszírozott közösségi
közlekedésben megtett
további utazások száma

EBB-finanszírozásban
részesülő oktatási
intézményekben tanuló
diákok száma

783 millió

Jobb egészségügyi
szolgáltatásokban –
köztük Covid19oltásokban – részesülők
száma

megújuló
forrásból

A számadatok a 2021-ben először aláírt új műveletek várható eredményeit jelzik az e fázisban
elérhető adatok alapján. A számadatok ideiglenesek és nincsenek auditálva.
*A számadatok azokra a kkv-kra/közepes tőkeértékű vállalatokra vonatkoznak, amelyek 2021-ben
EBB-támogatásban részesültek, vagy 2020 októbere és 2021 szeptembere között EBA-támogatást
kaptak a 2021 végéig közvetítőkön keresztül aláírt műveletek következtében.
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AZ EBB CSOPORT AZ ÖN ORSZÁGÁBAN
DÁNIA
1,34 milliárd EUR

a GDP 0,41%-a

HOLLANDIA

ÍRORSZÁG
1,14 milliárd EUR

2,80 milliárd EUR

a GDP 0,27%-a

a GDP 0,33%-a

BELGIUM

3,42 milliárd EUR

a GDP 0,69%-a

LUXEMBURG
0,97 milliárd EUR

FRANCIAORSZÁG
13,92 milliárd EUR

EU TÖBB ORSZÁGRA KITERJEDŐEN
0,90 milliárd EUR

PORTUGÁLIA
5,32 milliárd EUR

a GDP 2,52%-a

SPANYOLORSZÁG
12,77 milliárd EUR

A sötétebb színek magasabb GDP-arányos beruházást jelölnek.
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a GDP 1,07%-a

a GDP 0,56%-a

a GDP 1,39%-a

FINNORSZÁG
3,01 milliárd EUR

SVÉDORSZÁG
2,47 milliárd EUR

a GDP 1,21%-a

ÉSZTORSZÁG

a GDP 0,47%-a

0,35 milliárd EUR

a GDP 1,16%-a

LETTORSZÁG
0,11 milliárd EUR

LITVÁNIA

0,45 milliárd EUR

a GDP 0,84%-a

LENGYELORSZÁG

NÉMETORSZÁG
5,50 milliárd EUR

a GDP 0,35%-a

6,50 milliárd EUR

a GDP 1,16%-a

a GDP 0,16%-a

CSEH KÖZTÁRSASÁG
1,26 milliárd EUR

a GDP 0,53%-a

SZLOVÁKIA
0,47 milliárd EUR

AUSZTRIA

1,56 milliárd EUR

SZLOVÉNIA
0,26 milliárd EUR

a GDP 0,48%-a

MAGYARORSZÁG

a GDP 0,39%-a

0,89 milliárd EUR

a GDP 0,59%-a

a GDP 0,51%-a

ROMÁNIA
0,91 milliárd EUR

0,76 milliárd EUR

a GDP 0,38%-a

a GDP 1,37%-a

HORVÁTORSZÁG
BULGÁRIA
OLASZORSZÁG
13,53 milliárd EUR

0,95 milliárd EUR

a GDP 1,43%-a

a GDP 0,76%-a

GÖRÖGORSZÁG
4,77 milliárd EUR

a GDP 2,70%-a

0,30 milliárd EUR

CIPRUS

MÁLTA
0,11 milliárd EUR

a GDP 1,30%-a

a GDP 0,80%-a
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AZ EBB AZ ÖN VILÁGÁBAN

BŐVÍTÉSI ÉS
EFTA ORSZÁGOK
1,37 milliárd EUR
EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG
0,37 milliárd EUR
DÉLI
SZOMSZÉDSÁG
2,03 milliárd EUR

AKCS, TOT ÉS
DÉL-AFRIKA
2,15 milliárd EUR
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KELETI
SZOMSZÉDSÁG
0,67 milliárd EUR

ÁZSIA ÉS AMERIKA
1,54 milliárd EUR

EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás
AKCS: Afrikai, karibi és csendes-óceáni államok
TOT: Tengerentúli országok és területek
Az Európai Beruházási Bank nem támogatja, hagyja jóvá, illetve ítéli meg az e térképen ábrázolt területek, határok, színek, megnevezések vagy információk jogi helyzetét.
A Szíria ellen 2011 novemberében bevezetett uniós szankciók nyomán az EBB minden hitelezési és tanácsadási tevékenységét felfüggesztette az országban. Ugyanakkor az EBB része a Szíriával
foglalkozó központi donorcsoportnak, amely az EU és az ENSZ közös vezetésével nyomon követi a helyzetet.
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“

A Covid19-válság példa nélküli. Hasonlóképpen a Páneurópai Garanciaalap is több a
megszokottnál. Kiterjedése, ütemezése és az alapul szolgáló eszközei rendhagyóak, ahogyan
rendhagyó az irányítása is, tekintve, hogy a részt vevő tagállamokat mint kezeseket a
Hozzájárulók Bizottsága képviseli. A vírushoz hasonlóan a Covid19 gazdasági hatásai sem állnak
meg az államhatároknál. A gazdasági következmények által sújtott vállalatok számára nyújtott
támogatás hatékonyabb lehet, ha az egyes országokon túlnyúlóan ér célba.

”

Ioanna-Victoria Kyritsi, a Páneurópai Garanciaalap végrehajtási osztályának vezetője, EBB

“

Az élettudományok létfontosságú megoldást kínálnak a sürgető globális szükségletekre. Az
Európai Beruházási Bank közvetlenül támogatott 80 messzemenően innovatív, korai szakaszban
lévő európai biotechnológiai vagy orvostechnológiai projektet több mint 2 milliárd eurós
nagyságrendben, a ritka és fertőző betegségek új gyógyszereitől és az immunonkológiai
kezelésektől kezdve a pontosabb sebészeti implantátumok és kifinomult diagnosztikai eszközök
kifejlesztéséig. A reziliens egészségügyi rendszerek, az alapszintű egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés, valamint az alapvető orvosi cikkek – köztük a vakcinák – gyártásához szükséges
kapacitás támogatása tevékenységünk egyik kulcsfontosságú területe.
Felicitas Riedl, élettudományokért és egészségügyért felelős vezető, EBB

1:29
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Az Európai Beruházási Bank élettudományi szakértői
központi szerepet játszanak a Covid19 elleni
küzdelemben és egy egészségesebb jövő felépítésében.
Ebben a részben közülük mesélnek néhányan a 2021ben általunk finanszírozott vakcinákról – és arról a
munkáról, amely már most is zajlik a jövőbeni
világjárványokkal szembeni védekezés érdekében.
Az Európai Unión kívül fejlesztési tevékenységünk olyan
projekteket is magában foglal, amelyek a védőoltások
méltányossá és globálissá tételét szolgálják.
Az EBB csoport a Páneurópai Garanciaalapon keresztül
támogatja az európai kis- és középvállalkozásokat. Egy
horvátországi étteremtől kezdve egy finn bankig – íme
azon vállalkozások történetei, amelyek létfontosságú
finanszírozásban részesültek a Covid19-válság idején.
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EZÉRT JÓK VÁLSÁG IDEJÉN A
KOCKÁZATOS ÖTLETEK
Ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a világjárványból és megelőzzük a jövőbeni
válságokat, több kockázatot kell vállalnunk, és fokoznunk kell az innovációt a
Covid19-vakcinák és mindenfajta élettudományi kutatás területén
Cristina Niculescu és Nadya Velikova

M

ondhatnánk, hogy a vakcinák saját sikerük áldozatává váltak. A Covid19-oltásokat rekordidő alatt
fejlesztették ki, de nehéz volt széles körű támogatást szerezni az alkalmazásukhoz. Az évtizedek
alatt hozzászoktunk ahhoz, hogy oltásokat kapunk. Ugyanakkor sokkal jobban foglalkoztatni kezdett
minket a vakcinabiztonság kérdése is. Napjainkban sokan hajlamosak elfeledni vagy természetesnek
venni az oltási programok előnyeit. Az álhírek miatt, és mivel a közösségi médián keresztül mindenféle
információhoz könnyen hozzá lehet férni, az emberek nem bíznak meg annyira orvosaikban és a
tudományban, mint 50 évvel ezelőtt.
Gazdag országokban a vakcinák és a tömeges oltási programok hozzájárultak egyes betegségek
felszámolásához. Napjainkra számos múltbéli fertőző betegség ritka, és szinte feledésbe merült.
A gyermekkori immunizáció segített felszámolni a himlőt és szinte teljesen megszüntetett olyan
betegségeket, mint a diftéria, a Haemophilus influenzae B típusú agyhártyagyulladás, a kanyaró, a
mumpsz, a gyermekbénulás, a rubeola és a tetanusz. A fejlődő világban az oltóanyagok hiánya miatt
továbbra is gyermekek halnak meg, miközben a fejlett országokban vannak vakcináink, de egyre
többen vonakodnak élni velük. Ez az ellenállás veszélybe sodorja azokat az előnyöket, amelyeket az
orvosi közösség, a kutatók és a kormányok több évtizedes kemény munkájával sikerült elérni.
A fertőző betegségek közegészségügyi veszélye ellenére az elmúlt években az új oltások fejlesztését
késleltette, hogy nem történt elegendő beruházás a kutatásban és gyártásban részt vevő fejlesztők és
gyártók számára. A magas fejlesztési költségek, az alacsony megtérülés, valamint az oltóanyagok
fejlesztésével és gyártásával járó megannyi üzleti kihívás miatt néhány biogyógyszerészeti vállalat
kénytelen volt abbahagyni a vakcinafejlesztést. Mindezek a problémák sok éven át visszavetették az
oltóanyagok fejlesztését.
Minden benne az eszköztárban
Amikor világossá vált, hogy a koronavírus nagy válságot fog okozni, az Európai Beruházási Bank úgy
döntött, kihasználja az összes finanszírozási eszközét és az összes tudományos technológiát, segítve a
vállalatokat és a társadalmat. Nem egy vállalatra vagy egy technikára összpontosítottunk. Egyaránt
megkerestünk hagyományos vakcinafejlesztőket és újakat, köztük a német BioNTechet, az egyik vezető
mRNS-vakcina megalkotóját. Az mRNS egy olyan új technológia, amely megnyithatja az utat számos
más betegséggel, köztük a rákkal szembeni oltások előtt is.
Nem minden projekt lett sikeres azok közül, amelyeket a Bank támogatott a válság folyamán, de nem
állt módunkban reménykedni abban, hogy egyetlen megoldás működni fog mindenki számára, mint
ahogy abban a kényelmes helyzetben sem voltunk, hogy sok időt fordíthassunk a legjobbak
kiválasztására és kizárólagos támogatására. Ehelyett merész és olykor kockázatos döntéseket hoztunk.
Mára már számos vakcinával rendelkezünk, amelyek világszerte jól működnek.
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Amikor világossá vált, hogy a koronavírus nagy válságot fog okozni, az
“
Európai Beruházási Bank úgy döntött, kihasználja az összes finanszírozási

eszközét és az összes tudományos technológiát, segítve a vállalatokat és a
társadalmat.

”

De továbbra is keressük az újabb sikertörténeteket. Októberben jóváhagytunk egy 45 millió eurós hitelt,
hogy segítsük a spanyol Hiprát a saját Covid19-vakcinájának gyártásában. Ez az egyelőre kísérleti
szakaszban lévő vakcina a hagyományos rekombináns fehérjealapú technológiával készül. Az
oltóanyagot módosították, hogy hatékonyabb legyen a Covid19 változataival szemben. Rendes
hűtőszekrényben tárolható – ami hasznos a fejlődő országokban és a távoli területeken, ahol nehéz
biztosítani a BioNTech vakcinájához szükséges speciális fagyasztókat.
Most vagy soha
A „most vagy soha” pillanatában vagyunk a vakcinák gyártási és terjesztési módjának fejlesztése
tekintetében. A Bank által megvizsgálható megoldások közé tartozik az alapvető gyógyszerekből
történő készletfelhalmozás, a vakcinák más helyszíneken történő gyártásának támogatása, az ismeretek
és a technológiák megosztása, rugalmas gyártóegységek kifejlesztése, valamint a fejlettebb gyártási
módszerekbe való beruházás. A cél: egy hatalmas, globális vakcinakészlet, amellyel biztosítható a
válságokra történő gyors és hatékony reagálás.
A Banknál kezdünk sebességet váltani, több időt töltve a vakcinák elosztásával és az olyan
vállalatokkal, amelyek készleteket tudnak képezni a más cégek által megalkotott
vakcinákból. Módokat kell találnunk arra, hogy több helyen gyártsák a vakcinákat, mivel ez lehetővé
tenné a távolabb fekvő vidékek megsegítését, különösen a szegényebb országokban. Szorosan
együttműködünk az Európai Bizottsággal, az Egészségügyi Világszervezettel, a járványügyi
felkészüléssel kapcsolatos újításokkal foglalkozó koalícióval (CEPI) és más egészségügyi
csoportosulásokkal a vakcinagyártás fellendítése érdekében.
2021 júniusában 30 millió eurós ügyletet írtunk alá a Univercells belga biotechnológiai vállalattal a
globális vakcinaelosztás tárgyában. A vállalat bővíteni készül a Covid19-vakcinák nagy mennyiségben
történő gyártását egy új belga telephelyen, és világszerte segítené további gyárak felépítését a vakcinák
készletezése érdekében. Eközben a BioNTech és az Európai Unió közösen dolgozik az mRNS-vakcina
afrikai gyártási helyszíneinek értékelésén. A lehetséges helyszínek között szerepel Ruanda és Szenegál.
Finanszírozás egy ígéretért
Az EBB régóta nyújt támogatást az élettudományi ágazatban. Évente több mint 800 millió eurót
fektetünk be ezen a területen. Az elmúlt tíz évben több mint 1 milliárd eurót hiteleztünk évente
egészségügyi infrastruktúra céljára. Covid19-portfóliónkban húsznál több vezető európai vállalat
található ígéretes vakcinákkal, kezelésekkel és tesztekkel, amelyek összesen mintegy 770 millió euró
összberuházást képviselnek.
Az elkövetkező években nagyszerű lenne a beruházások robbanásszerű növekedését látni a tágabb
élettudományokkal kapcsolatos tudományos kutatás és innováció területén, valamint több támogatást
elérni az orvosi képzés és az egészségügy terén. Számos egészségügyi probléma vár megoldásra a
Covid19-en kívül. Támogatnunk kell a kreatív gondolkodást, és többször kell megelőlegeznünk a bizalmat.
Tudósokként ez az új kockázatvállalási kedv ösztökél minket és erősebben ver tőle a szívünk. Jobbá lesz
tőle a világ, és megóv minket olyan jövőbeni válságoktól, amelyeket még elképzelni sem tudunk.
Cristina Niculescu és Nadya Velikova az Európai Beruházási Bank élettudományi szakértői
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A LEGKÖZELEBBI VILÁGJÁRVÁNY
Noha még nem győztük le a Covid19-világjárványt, ideje annak, hogy a
kormányok, a tudósok, az egészségügyi rendszerek, valamint a pénzügyi
és fejlesztési intézmények levonják a koronavírus tanulságait, és új
szabványokat dolgozzanak ki a világjárványokra való felkészültség terén
Dana Burduja és Anna Lynch

s

zembe kell néznünk a ténnyel: lesz még másik világjárvány – ez egyszerűen elkerülhetetlen.
A döntéshozók körében azonban a természetes tendencia az, hogy úgy tesznek, mintha ez soha
nem következne be. Ennek oka, hogy a felkészülés költséges, és elképzelhető, hogy sokáig nem térül
meg. Gondoskodnunk kell arról, hogy a politikai döntéshozók most támogassák a felkészülést, amíg
még friss a Covid19 hatása, és mielőtt bekövetkezne a vágyvezérelt felejtés.

A Covid19 természetesen még nem múlt el. Várakozással tekinthetünk a világjárvány vége elé,
a betegség azonban velünk fog maradni, talán endemikussá válva. Az életre, a társadalomra és a
gazdaságra azonban mély hatást gyakorolt. Amennyiben biztosítani akarjuk, hogy a következő
világjárvány kevesebb korszakos és katasztrofális hatással járjon, a tudósoknak és a politikai
döntéshozóknak össze kell fogniuk és fel kell készülniük egy új és másfajta egészségügyi
válságra. Nem láthatjuk előre, pontosan milyen típusú betegség csaphat le, de a mostani
világjárvány alatt olyan tapasztalatokat szereztünk, amelyeket felhasználhatunk a jövőbeli
tervek elkészítéséhez — most.
Az egészségügyi vészhelyzet inkubátora
Az Európai Unió jelentős projektbe kezd a következő világjárványra vonatkozó terv – az úgynevezett
európai biovédelmi felkészültségi terv – elkészítése érdekében. Az európai államfők februári ülésén
kezdeményezett Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóság (HERA) inkubátora
összehangolt erőfeszítés keretében igyekszik mozgósítani a tagállami szereplőket. Az inkubátor
különféleképpen fejlődhet tovább, ahogyan alakot nyer. Céljai között szerepel, hogy megerősített
koordinációt biztosítson a fenyegetések értékeléséhez és az ismeretek megosztásához. Emellett önálló
hatóság is válhat belőle, amely észszerűsíti az uniós kezdeményezéseket és a határokon átnyúló
egészségügyi fenyegetések kezelését. Kezelni hivatott a széttöredezettség problémáját, amely Uniószerte hatással volt az erőfeszítésekre, emellett célja, hogy dolgozzon a jövőbeni fenyegetések
előrejelzésén, a kockázatértékelésen, a modellezésen, a szükségletek nyomon követésén és a
felügyeleten. A felügyelet kulcsfontosságú lesz a következő világjárvány tekintetében, mivel lehetővé
teszi a gyorsabb reagálást a betegség leküzdése érdekében. A HERA emellett ellenintézkedéseket is
kidolgoz és finanszíroz majd vészhelyzetek idején.
Az Európai Beruházási Bank eszmecserét folytat az Európai Bizottsággal, hogy átlássa, melyik modell a
legmegfelelőbb a HERA finanszírozásához, amely magában foglalhatja az InvestEU programot, a fertőző
betegségekkel foglalkozó InnovFin finanszírozási eszközhöz hasonló, igényre szabott megoldásokat és
egyéb innovatív eszközöket. A feladat bonyolultabb annál, mint a finanszírozandó projektek
megtalálása és egyszerűen a pénz biztosítása. Fontos meghatározni, mi a legmegfelelőbb módja a
finanszírozás alkalmazásának, hogy az magánbefektetéseket vonzzon be. Akkor nyújtunk finanszírozást,
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“ Amikor támogatunk egy vállalatot, mindig
látjuk a forradalmi fejlődés lehetőségét.
”
ha piaci hiányosság mutatkozik, ösztönözve az alternatív beruházásokat, és – társadalmi és gazdasági
hatás biztosítása révén – gondoskodva az addicionalitásról.
A gyógyszerek vagy a vakcinák fejlesztéséhez azonban rendszerint 10–12 évre van szükség. Fennáll a
kockázat, hogy ha nem összpontosítunk a kérdésre, akkor a figyelem – és a kutatásra szánt pénz –
másfele fog áramlani, mihelyt a Covid19 már csak kellemetlen emlék marad.
A többi fenyegetés
A következő világjárványt természetesen nem feltétlenül vírus fogja okozni.
Az antimikrobiális rezisztencia egy tényleges, fenyegető veszély, amely a következő globális
problémává válhat. Mégis nagyon kevés vállalat ruház be az antimikrobiális rezisztencia
kutatásába vagy rendelkezik olyan, előkészítés alatt álló eszközökkel, amelyek innovatív új
antibiotikumokhoz vezethetnek el. Az Európai Beruházási Bank az AMR Action Fund alapon
keresztül támogatja az antimikrobiális kutatást, amely alap felállításában az EU bankja fontos szerepet
játszott és amelybe 20 millió eurót fektetett.
Az alap létrehozása érdekében együttműködtünk a Gyógyszergyártói Szövetségek Nemzetközi
Szervezetével (IFPMA), gyógyszeripari cégekkel és az Egészségügyi Világszervezettel. Az alaphoz
20 nagy gyógyszeripari vállalat járult hozzá, köztük az Eli Lilly, a Roche és a Teva, valamint a Wellcome
alapítvány. Az alap célja, hogy 2030-ra piacra kerüljön 2–4 antimikrobiális termék. Nehéz feladatról van
szó, mivel ez a nagy igyekezet teljes egészében olyan termék kifejlesztésére irányul, amelyet
mindannyiunk reménye szerint soha nem fognak használni.
Szakpolitika a profit felett
Természetesen az efféle beruházások azok, ahol az Európai Beruházási Bank kulcsszerepet tölt be.
Amikor a magánbefektetők túl nagy kockázatot látnak, a mi feladatunk, hogy a profit helyett a
közpolitika alapulvételével határozzuk meg a szükségletet, és pénzügyi támogatást, valamint innovatív
fiskális eszközöket biztosítsunk a technológiák fejlesztéséhez – mindaddig, amíg a magánbefektetők
elég biztosítékot nem látnak a siker valószínűségére ahhoz, hogy ők is befektessenek. Az EU bankja a
világjárvány előtt befektetett például a BioNTech vállalatba, támogatva az általa végzett rákkutatást.
A középpontban az áll, hogy a házon belüli eszközeinket vagy az Európai Bizottság által támogatott
eszközöket úttörők támogatására használjuk fel.
E szakpolitikai prioritások meghatározása az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság közötti
megállapodás tárgyát képezi. Az élettudományokkal foglalkozó külön csoportunk tagjai az
élettudományi ágazat különböző területeiről érkeznek, és mindegyiküknek megvannak a saját
érdeklődési területei és kapcsolatai az iparágban szerzett korábbi tapasztalataik alapján. Nyomon
követjük a piacot és tanulmányozzuk a tudományos szakirodalmat, hogy meghatározzuk, mi vezérelje
a beruházásainkat. Mivel úttörőkkel kell együtt dolgoznunk, közülük egyesek sikeresek lesznek, míg
mások elbuknak. De amikor támogatunk egy vállalatot, mindig látjuk a forradalmi fejlődés lehetőségét.
Dana Burduja vezető egészségügyi szakközgazdász, Anna Lynch pedig vezető élettudományi szakértő
az Európai Beruházási Bank élettudományi és egészségügyi részlegén
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OLTÁSOK AFRIKÁBAN
Szenegálban Covid19-vakcinákat előállító afrikai gyár létesül egy terv
részeként, melynek célja a regionális egészségügyi ellátás fellendítése és a
kontinens importált oltóanyagoktól való függőségének csökkentése

A

világon beadott 3 milliárd adag vakcina kevesebb mint 2%-át adták be Afrikában. Szenegálban a
dakari Institut Pasteur új oltóanyaggyára annak az egész kontinensre kiterjedő stratégiának a
részét képezi, amelynek célja e reménytelen szakadék megszüntetése és Afrika vakcinagyártási
képességének javítása. „A Covid19-világjárvány rávilágított arra, hogy növelni kell Afrikában az
oltottságot – mondja Dr. Amadou Sall, az intézet igazgatója. – Ha meg akarjuk állítani a fertőzéseket
vagy mérsékelni szeretnénk a betegség súlyosságát, akkor több embert kell beoltanunk.”
Az átoltottsági arányok növeléséhez Afrikának több adagot kell szereznie. A kontinensen belüli új
gyártólétesítmények nélkülözhetetlenek, mivel jelenleg Afrika 99%-ban importálja az oltóanyagait.
A dakari Institut Pasteur új oltóanyaggyára 2022 végére a tervek szerint nem kevesebb mint
havi 25 millió adag jóváhagyott Covid19-vakcinát fog gyártani. „Afrika teljes mértékben más
országokra van utalva az oltóanyagok előállításában és az afrikaiak számára történő hozzáférhetővé
tételében – mutat rá Ramon Ynaraja, az Európai Beruházási Bank szenegáli képviselője. – Számos afrikai
ország (még ha rendelkezik is pénzeszközökkel) egyszerűen nem fér hozzá a piacon a vakcinákhoz. Ezért
annyira fontos a kontinens számára ez a szenegáli gyár, amely az egész előállítási láncot le fogja fedni.”
Költséges és bonyolult folyamat
Az oltóanyaggyártási programok költségesek és bonyolultak, még az olyan kifinomult szervezetek
számára is, mint a dakari Institut Pasteur, amely több mint 80 éves tapasztalattal rendelkezik a
vakcinafejlesztés terén, és jelenleg az egyetlen olyan létesítmény Afrikában, amely az Egészségügyi
Világszervezet által jóváhagyott vakcinát gyárt. Az utóbbi időben az intézet az Európai Beruházási
Bankkal és a KfW német fejlesztési bankkal is együttműködik az egészségügyi dolgozók számára
biztosítandó Covid19-gyorstesztek tömeges előállítása érdekében.
Az új gyár fejlesztésének beindításához a Bank, valamint az „Európa együtt” kezdeményezésen belüli
– az Európai Bizottságtól, Franciaországból és Németországból érkező – partnerei vissza nem térítendő
támogatásokat, technikai segítségnyújtást és képzést biztosítottak. A csapat egy további tagja, Belgium
együttműködik Szenegállal annak érdekében, hogy a gyógyszeripari termékek regionális központjává
fejlesszék az országot, miközben Vallónia regionális kormányzata egy belga biotechnológiai vállalatot is
támogat, amely kapacitásépítéssel és technológiatranszferrel segíti majd az intézetet. Nemzetközi
partnereink, köztük az Egyesült Államok és a Világbank is támogatják a projektet a fejlesztési
szakaszban, amikor a költségek összege elérheti a 200 millió eurót.
„Ez nemcsak megerősíti az egészségügyi rendszert, hanem a konkrét projekt révén munkahelyeket
teremt és kapacitásokat fejleszt a know-how és a munkaerő tekintetében, miközben új technológiát hoz
be az országba” – mondja Dr. Amadou Sall.
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ÉLET ÉS HALÁL
A Covid19-re való összpontosítás ellenére a jövő egészségügye a most
folyamatban lévő különféle innovációkra épül. Egy barcelonai székhelyű
orvostechnológiai vállalat forradalmi kezelést fejlesztett ki stroke esetére

F

rançois Salmon élénken emlékszik arra a pillanatra, amikor az sms-t olvasta mobiltelefonján:
„Minden rendben. Rög eltávolítva. A beteg jól van”. 2019 vége volt, és egy nőn hajtottak épp végre
sikeres trombektómiát a barcelonai Vall d’Hebron kórházban, a stroke-ja után néhány órával. Ez volt az
első műtét az Anaconda Biomed által végzett klinikai vizsgálat keretében – ez az orvostechnikai
eszközöket gyártó startup forradalmasíthatja a stroke kezelését. „Örülök, hogy segítettünk az
egészségügyi szakembereknek életet menteni és csökkenteni a stroke utáni károsodást” – mondja
François Salmon, aki 2018 óta az Anaconda vezérigazgatója.
A további vizsgálatok elvégzéséhez az Anaconda októberben 10 millió euróig terjedő összegű
kockázatihitel-finanszírozásban részesült az Európai Beruházási Banktól. A hitel egyben biztosította azt
a likviditást is, amelyre a barcelonai vállalatnak szüksége volt a világjárvány alatti folyamatos
működéshez. „Az Anaconda rendszere üdítően egyszerű – meséli Tom Andersen, az Európai Beruházási
Bank ezen a hitelen dolgozó mérnöke. – A rendszer költséghatékonyan biztosít jobb kezelést.”
„Megáll a károsodás”
A fő nyaki ütőerek, amelyek a szívtől az agyba futnak a nyak két oldalán, megvastagodhatnak, ha egy
vérrög elzár egy nagyobb véredényt. Ettől megszakad az agy létfontosságú részeinek vérellátása. Ez a
stroke. Minél hosszabb ideig van elzárva egy ütőér, annál valószínűbb a tartós károsodás, például a
bénulás és a beszédzavar. A vérrög eltávolításának hagyományos technikáival időnként visszamaradnak
töredékek a vérrögből, amelyek elzárhatnak más ütőereket. Az Anaconda kifejlesztett egy olyan
katétert, amellyel az egész agyi vérrög eltávolítható, anélkül, hogy darabokra esne szét.
A tölcsér alakú, magától táguló katéter eléri az ütőér átmérőjét – ami akár 5 milliméter is lehet. Így a
katéter teljes egészében be tudja fogni és el tudja távolítani a vérrögöt. „Mihelyt kint van a vérrög,
megáll a károsodás” – magyarázza François Salmon.
Kilábalás a világjárványból az Európai Unió segítségével
Most, hogy a klinikai vizsgálatok véget értek, a vezérigazgató számba veszi az előrehaladást: az
eredmények már igazolták a korábbi tesztelést és megfeleltek minden elvárásnak, ami az első
generációs katéterek biztonságát és hatékonyságát illeti. Nem kérdés, hogy az Anaconda fejlett
rendszere drasztikusan kedvező hatást gyakorol a betegek stroke utáni életére. „Az eredmények eddig
nagyon jók – mondja François Salmon –, de inkább óvatosak vagyunk, mivel itt élet és halál kérdéséről
van szó.”
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PANDÉMIÁS RECEPT BANKOK
SZÁMÁRA
A Páneurópai Garanciaalap enyhít azon a terhen, amely Európa-szerte a
bankokra nehezedik a vállalatok felszínen tartása tekintetében. Lássuk, hogy
működik ez a Covid19-hez kapcsolódó banki hitelezési eszköz Finnországban
és Svédországban

P

etri Vartiainen vezető exportfinanszírozási tanácsadóként állandóan elfoglalt. „Ki tudja, mit hoz a
jövő, illetve hogy továbbra is el fog-e húzódni a világjárvány” – mondja a szakember, aki a
Finnveránál dolgozik; ez az állami finanszírozási intézmény hiteleket és garanciákat nyújt vállalatok
számára, és támogatja a finn exportot.
A világjárvány a vállalatok összes típusát rosszul érinti, különösen a globális piachoz kötődő
exportőröket. A vállalatoknak továbbra is pénzforgalomra van szükségük ahhoz, hogy fedezzék
kiadásaikat és beruházásokat hajtsanak végre versenyképességük fenntartása érdekében. Épp jókor jön
a Páneurópai Garanciaalap, az Európai Beruházási Bank Covid19-cel kapcsolatos biztonsági hálója. „Ez
valóban segíti a Finnverához hasonló pénzügyi intézményeket abban, hogy elérjék a Covid19 által
súlyosan érintett helyi vállalatokat, és elérhetővé tegyék számukra a finanszírozást” – mutat rá Roxana
Popescu, az Európai Beruházási Bank hitelezési tisztviselője, aki az északi régión belüli hiteleken
dolgozik. Áprilisban az EU bankja garanciát biztosított a Finnvera jövőbeni hitelportfóliójának
jelentős részéhez, lehetővé téve a cég számára, hogy akár 650 millió euró összegben
bocsásson rendelkezésre új finanszírozást közepes méretű és nagyvállalatok számára.
Tekintettel arra, hogy milyen fontos az export a gazdasági növekedéshez, az EBB által a Finnvera
ügyfelei számára biztosított támogatás előmozdítja a nemzetköziesedést egy olyan időszakban, amikor
ezt a világjárvány egyébként ellehetetleníthette volna. Az EBB Európa-szerte több tucat hasonló
garanciát írt alá. Ezek a beruházások akár 200 milliárd eurót is mozgósíthatnak az Európai Unió
gazdasága számára.
Fáradozás az exportőrök érdekében
Állami finanszírozóként a Finnvera szerepe az, hogy kiegészítse a pénzügyi piacokat, és növelje az új
vállalatok számát Finnországban, egyidejűleg segítve a régi vállalatok növekedését. A Finnvera
Finnország hivatalos exporthitel-ügynöksége, így abban is segíti a mintegy 26 000 ügyfélből álló
portfólióját, hogy világszerte több terméket értékesítsenek. „A világjárvány kezdetén nekiláttunk azon
megoldások kialakításának, amelyekkel szembenézhetünk az előttünk álló kihívásokkal – meséli Petri
Vartiainen, a Finnvera vezető tanácsadója. – Az EBB a korábbiakban is és most is értékes partner a
Finnvera és a finn pénzügyi szektor számára.”
Banki hitelezés Svédországban a Covid19 kapcsán
Az Európai Beruházási Bank hasonló garanciát írt alá a Svéd Exporthitel Társasággal (SEK), lehetővé téve
számára, hogy 467 millió euró összegű új hitelt biztosítson közepes méretű és nagyvállalatok számára.
A svéd gazdaság számára az ügyletből eredő teljes haszon elérheti az 1,1 milliárd eurót. Az
EBB évente mintegy 2 milliárd eurót fektet be svédországi projektekbe.
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DIGITÁLIS TÚLÉLŐK

Egy horvátországi étterem és egy cseh ingatlankezelési alkalmazás átvészelte
a kijárási korlátozásokat és készen áll a jövőre

A

Batak Grill célja, hogy a helyi grillezés hagyományaiban gyökerező „fine dining” élményt kínáljon.
„Valami újjal akartunk előállni a piacon – meséli Isabella Paver, az éttermet tulajdonló Victus
csoport pénzügyi igazgatója. – Ez pedig a helyi grill, de korszerűbb módon, üzleti ebédekhez és
ünnepségekhez biztosított rendezvény-vendéglátás formájában.” Az étterem jól ment.
Mindaddig, amíg meg nem jelent a Covid19. „A kijárási korlátozások bevezetése sokként hatott ránk” –
mondja Isabella Paver. A Batak Grill egy házhozszállítási szolgáltatás felkínálásával reagált. Ugyanakkor
digitális téren meg kellett újulnia, és létre kellett hoznia egy honlapot. „Korábban is kínáltunk
házhozszállítást, most azonban ezt az összes termékre kiterjesztettük, és külön platformot építettünk
fel.” Bonyolult folyamat volt ez, amelynek során adatvédelmi rendelkezésekkel kellett foglalkozni,
biztosítani kellett, hogy a honlap működjön mobiltelefonokon és táblagépeken, optimalizálni kellett a
keresőmotorokhoz, be kellett ruházni a marketingbe, számlázási és leltárgazdálkodási rendszereket
kellett létrehozni – és az egészet népszerűsíteni kellett a közösségi médiában. De az átalakulás sikeres
volt.
A Batak (ami horvátul azt jelenti, „cubák”) a horvát Erstebankhoz folyamodott támogatásért, az Európai
Beruházási Alap által támogatott, uniós garanciával biztosított hitel formájában. „A hitel segített
véghez vinni mindezeket a változásokat és fellendíteni internetes jelenlétünket – meséli
Isabella Paver. – Végül senkit nem kellett elbocsátanunk.”
Épületek digitalizálása
A Spaceflow nevű vállalat jól szemlélteti, miként gyűrűzik be a digitális átállás életünk számos területére
– beleértve az épületeket is. „Küldetésünk az, hogy összekössük az épületeket a lakóikkal” – magyarázza
Pavel Jiranek operatív igazgató.
A Spaceflow digitális ingatlankezelési szolgáltatásokat kínál lakóépületek vonatkozásában. Célja, hogy
segítse a bérbeadókat a jó bérlők megnyerésében és megtartásában, valamint a nyereség növelésében.
A koronavírus-világjárvánnyal azonban jelentős eltolódás következett be a bérlői piacon. „A
bérbeadókra egyre nagyobb nyomás nehezedik a tekintetben, hogy vonzóbbá és mindenekelőtt
biztonságossá tegyék épületeiket – mondja Pavel Jiranek. – Termékünk korábban csak a »jó, ha van«
kategóriába tartozott. Mára már »muszáj« használni, ha az ember versenyképes szeretne maradni.”
A Spaceflow-t a Day One Capital kockázatitőke-alap támogatja, amely pedig az Európai Unió európai
beruházási terve keretében az Európai Beruházási Alap támogatását élvezi. Ez a támogatás lehetővé
teszi a vállalat számára, hogy dolgozzon a termék fejlesztésén, mintegy 20 új munkatársat vegyen fel, és
jelentősen bővítse ügyfélkörét.
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SZÉP TELJESÍTMÉNY
Egy olasz a találmányok iránti gyerekkori szenvedélyétől vezérelve létrehozott
egy vállalatot, amelynek energiahatékony elektronikai megoldásai jelentősen
csökkenthetik a szén-dioxid-kibocsátást

A

helyett, hogy más gyerekekhez hasonlóan játékokkal játszott volna, Igor Spinella az otthoni
készülékeket szedte szét, hogy megnézze, hogyan működnek. Nyolcéves korában szülei arra értek
haza a gombászásból Emilia Romagna dombvidékéről, hogy beindítottak egy riasztót, amelyet a kis Igor
tervezett meg és telepített otthonukban.
„Különös gyerek voltam. A délutánokat a család garázsában töltöttem, a találmányaimon dolgozva” –
meséli Igor Spinella, aki 40 évesen az Eggtronic teljesítményelektronikai cég alapítója és vezérigazgatója.
A vállalat kevesebb mint egy évtized leforgása alatt több mint 240 szabadalmat nyújtott be.
A világjárvány azonban – más startupokhoz hasonlóan – erős csapást mért az Eggtronicra. A vállalat
szerencsére kapott egy 15 millió eurós hitelt az Európai Beruházási Banktól, a Bank világjárvány elleni
védőhálója, a Páneurópai Garanciaalap keretében. Ezt a finanszírozást az Eggtronic arra használja, hogy
beruházzon az európai klímacélok szempontjából esetlegesen fontos termékek kutatásába és fejlesztésébe.
Az EU bankja támogatja az innovatív európai vállalatokat, amelyek gyakran nehezebben jutnak
növekedésfinanszírozáshoz, mint egyesült államokbeli vagy ázsiai versenytársaik. „Az Eggtronic nagyon
innovatív termékekkel állt elő egy olyan területen, amely jelentős potenciállal bír” – mutat rá Fabrizio
Morgera, az EBB ezen a hitelen dolgozó beruházási tisztviselője.
A láthatatlan barát
Igor Spinella a teljesítményelektronika területén dolgozik, amelyet ő egy „láthatatlan barátnak” nevez,
amely működőképessé teszi a világot. A teljesítményelektronika olyan technológia, amely tranzisztorok
segítségével szabályozza az áramot elektromos és elektronikus készülékekben. Ugyanakkor minden
teljesítményelektronikai kapcsolótábla elpazarol működés közben valamennyi teljesítményt. A nem
megfelelő hatékonyság egyik tipikus forrása a tranzisztorokon belüli kapcsolás jelentette átmenet.
Ahhoz, hogy a készülékek minél energiahatékonyabbak legyenek, a technológiai vállalatok az elmúlt
évtizedekben gyorsabb gallium-nitrid tranzisztorokkal működő elektromos áramkörre cserélték le a
hagyományos szilíciumalapú kapcsolókat. A gallium-nitrid tranzisztorok azonban drágábbak. Az Eggtronic
újragondolta az áramátalakítók felépítését, hogy még jobban csökkentse a kapcsolási
veszteséget. Úttörő szerkezetükben a hagyományos szilícium ugyanolyan jól teljesít, mint a gallium-nitrid,
a gallium-nitrid pedig háromszor olyan jól, mint a hagyományos szerkezetben használt azonos félvezető.
Kényelmes és fenntartható
A kevesebb elpazarolt energia melletti nagyobb teljesítmény kisebb készülékek megalkotását teszi
lehetővé az Eggtronic számára. Emellett – jobb energiahatékonyságuk miatt – az Eggtronic
készülékeinek szénlábnyoma jóval kisebb.
Miközben a Covid19 tombolt a világban, „nekünk sikerült szilárdan tartanunk a kormányt – mondja Igor
Spinella. – Az EBB hitele segít abban, hogy ismét előretekintsünk a jövőbe.”

24

2021 TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS

EGÉSZSÉGES VILÁG

A SZEMÜVEG HANGJA
Az osztrák USound csúcstechnológiai cég utat tör a világ legkisebb
hangszóróival, amelyek digitális technológiája 80%-kal kevesebb áramot
igényel

A

tinédzserek gyakran idegesítőnek vagy érdektelennek tartják szüleik ötleteit. Amióta azonban
Ferruccio Bottoni két évvel ezelőtt előállt a Fauna szemüveggel, lánya nem bírja letenni.
„Rájöttem, hogy a szemüveg tényleg jó lehet” – mondja Bottoni, a USound társalapítója és
vezérigazgatója.
A vállalat a MEMS (mikro-elektromechanikus rendszer) technológián alapuló mikrohangszórókat fejleszt
és értékesít. A koronavírus-járvány azonban visszavetette őket. „Megbénított minket a világjárvány” –
meséli. Ezért vett fel egy 15 millió eurós hitelt az Európai Beruházási Banknál. A finanszírozást a
Páneurópai Garanciaalap támogatja. „Az Európai Beruházási Bank oxigént adott nekünk, hogy
lélegezzünk.”
A mechanikától a mikroelektronikáig
Az audiokomponensek nem sokat változtak a 19. század óta. A USound ötlete az, hogy félvezető
technológián alapuló mikrohangszórókat épít. A hagyományos szilíciumos rendszerekben mozgó
tekercsek lecserélése révén ezek a könnyű, kisméretű hangszórók integrálhatók minimálisabb kialakítást
igénylő technológiákba, például audioszemüvegekbe és ultrahangos alkalmazásokba. „A USound újra
feltalálta az audioipart – mondja Trudpert Schelb, az Európai Beruházási Bank ezen a hitelen dolgozó
mérnöke. – Évtizedek óta ez a legfontosabb fejlemény a hangszóró-technológia területén.”
A USound MEMS-hangszóróinak nagyobb a sávszélessége, ami nagy felbontású audio- és ultrahangos
alkalmazásokat tesz lehetővé miniatűr készülékekben. Ezek akár 80%-kal kevesebb energiát használnak,
mint a hagyományos komponensek. Az ázsiai gyártók által uralt piacon áruk versenyképes, noha a
gyártás Európában, zömében Olaszországban zajlik.
A USound technológiája a piezoelektromosságon alapul. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező
kristályok elektromos mezőben kitágulnak vagy összemennek. A hang sugárzásához a levegőnek
mozognia kell. Ezért az apró MEMS-szerkezet egy membránhoz kapcsolódik, mint egy fel-le mozgó,
nagyon vékony műanyagfóliához. Ennek eredményeképpen olyan rendszer jön létre, amely pontosan
úgy működik, mint egy szokványos elektrodinamikus hangszóró, de a terjedelmes mágneses tekercs
helyett integrált piezoelektromos aktuátorokkal egy MEMS-chipen.
A koronavírus-világjárvány megzavarta a vállalat ellátási láncát. Projektek szenvedtek késedelmet vagy
törölték is őket. Elektromos komponenseket még mindig nehéz találni, ami miatt egyes projekteket
nem lehet elkezdeni. „A hitel hatalmas segítséget jelent számunkra – mondja, – mivel orvosolja a
pénzforgalmi problémáinkat.”
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NÖVEKEDÉS A KICSIKET
TÁMOGATVA
Két innovatív vállalat ismét talpra áll és erősíti más kisvállalkozások
pozícióját

G

yakran mondják, hogy a kisvállalkozások képezik az európai gazdaság gerincét. Nem csoda.
A legtöbb uniós vállalkozás kis- és középvállalkozás (kkv), és ezek több mint 100 millió embert
foglalkoztatnak. A legtöbbjük pedig komoly bevételcsökkenést könyvelt el a világjárvány alatt.
Nem volt kivétel ez alól a TourRadar utazástechnológiai vállalat sem. „Az ügyletek 98%-át elvesztettük”
– mondja a társalapító és vezérigazgató, Travis Pittman. A TourRadar olyan online platformot üzemeltet,
amely lehetővé teszi a felhasználók számára többnapos utak foglalását több mint 200 országban.
A platform több mint 3000 vállalkozást fog egybe, köztük olyan kis utazásszervezőket, amelyek
egyébként nehezen állnák meg helyüket a versenypiacon. A nemzetközi utazási korlátozások azonban
ezeket a partnereket „hibernálták –, meséli Travis Pittman. – Alkalmazotti bázisuk jelentős részétől el
kellett búcsúzniuk, köztük a helyi idegenvezetőktől és támogató személyzettől.”
Az Európai Beruházási Bank 14 millió euró összegű kockázatihitel-finanszírozással támogatja a
TourRadart a Páneurópai Garanciaalap keretében, amely segíti az európai vállalkozásokat a világjárvány
átvészelésében, a munkavállalók megtartásában és a növekedésben. A kockázati hitel a sajáttőkebefektetéshez hasonlóan fizetendő vissza, de nem fosztja meg tulajdoni részesedéstől a startup
alapítóit. A hitel lehetővé teszi, hogy a vállalat gépi tanulási képességeket fejlesszen ki, javítva ezáltal a
platform rangsorolási és keresési pontosságát.
Ébredés a hibernálásból
A turizmus egyike volt a világjárvány által leginkább érintett ágazatoknak. A nemzetközi utasok száma
a 2019-es 1,4 milliárdról 2020-ban 400 millióra esett vissza. A bécsi székhelyű vállalatnak az újbóli talpra
álláshoz újra ki kellett találnia, hogyan működjön. „Úgy döntöttük, megnyitjuk platformunkat az utazási
irodák előtt. Most már használhatják a platformot az általunk kínált mintegy 50 000 utazás
lefoglalásához – meséli Travis Pittman. – Így az irodák meg tudják találni ügyfeleik számára a legjobb
helyi szolgáltatásokat, míg a helyi partnereink nagyobb nyilvánosságot kapnak.”
Azt gondolhatja az ember, hogy az utazási irodák letűnőben vannak. Ugyanakkor 2021-ben
csak az Egyesült Államokban 76%-os növekedést könyvelhettek el az utazási tanácsadók a
világjárvány előtti időszakhoz képest. „Ez a fejlemény véleményünk szerint nagyszerű lehetőséget
kínál arra, hogy kiaknázzuk ezt a növekvő piacot, és cserébe egyaránt növeljük saját nyereségünket és
helyi partnereink nyereségét” – mondja Travis Pittman.
A táblázatkezelőktől az alkalmazásokig

Még jobban szemlélteti a kisvállalatok közötti szimbiotikus kapcsolatot Európa vezető szállítmányozója,
a Sennder. A cég a rövid távolságra történő közúti szállításra összpontosít, és 12 500 tehergépjárműből
álló összekapcsolt flottához kínál hozzáférést a feladók számára. A flottát kis, független fuvarozók
üzemeltetik. A világjárvány széles körben okozott zavarokat az ágazatban, a Sennder azonban
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“ A kockázati hitel a sajáttőke-befektetéshez hasonlóan fizetendő
vissza, de nem fosztja meg tulajdoni részesedéstől a startup
alapítóit.

”

ellenállónak bizonyult. „Amikor az uniós országok elkezdtek utazási korlátozásokat bevezetni, sok kis
fuvarozó szenvedett miatta. A Sennder nagy feladókkal fennálló hosszú távú szerződésének
köszönhetően azonban az ő fuvarozóikat nem érték akkora megrázkódtatások” – mutat rá Aleksandar
Mihajlovic, az EBB azon hitelezési tisztviselője, aki ezen a projekten és a TourRadar ügyleten is dolgozott.
Az Európai Beruházási Bank 35 millió euró összegű kockázatihitel-finanszírozást biztosít a Sennder
számára, támogatva a vállalat fuvarozási szoftverének fejlesztését, amely összekapcsolja egymással a
feladókat és a fuvarozókat. A Sennderhez hasonló vállalatok erősítése létfontosságú, tekintettel arra,
hogy milyen hatással van a Covid19 világszerte az ellátási láncokra. „A közlekedési ágazat még messze
nincs digitalizálva. Sok kisvállalat még mindig táblázatkezelő programokat használ a fuvarozás
megszervezéséhez. A Sennder szoftvere egy lépést jelent a jövőbe ebben a nagyon hagyományos
ágazatban – mondja Aleksandar Mihajlovic. – A digitalizáció és az automatizálás középpontba állításával
hatékonyabbá teszik a rendszert, emellett csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást.”

KIENGEDVE A FÉKEKET
Pedro Oliveira 1991-ben indította el apjával fuvarozási vállalkozását. „Mára már 30 tehergépjárműből álló
flottánk fut Európa-szerte, és 40 embert foglalkoztatunk.” A vállalat többnyire építőanyagokat – például
nehézfémet, cementet, vasat és fát – szállít az Ibériai-félszigetről Európa minden részébe. „Ez anyagilag
előnyös – mondja, – mivel Spanyolországban és Portugáliában olcsóbbak az anyagok.”
A Covid19 azonban jókora zökkenőt jelentett. „Volt egy pár nehéz hónapunk – meséli Pedro Oliveira, aki a
portugáliai Oliveira do Hospital városából működteti a Transoliveirát. – Behúztuk a fékeket és járműveink
három hónapra leálltak.”
A családi vállalkozás az évek során folyamatosan növekedett, és Oliveiráék legfontosabb gondja az volt, hogy
miként kerüljék el a jelentős veszteségeket vagy még rosszabb esetben a bezárást. „A helyzet rengeteg
instabilitást és bizonytalanságot okozott. Nem tudtuk, mire számítsunk.” – magyarázza.
A helyzet kezelése érdekében Pedro Oliveira uniós garanciával biztosított hitelt vett fel a Caixa Geral de
Depósitosnál, amelyet az Európai Unió európai beruházási terve keretében az Európai Beruházási Alap
támogat. A hitel lehetővé tette, hogy a jelentős világszintű gazdasági sokk ellenére a vállalkozó kezelni tudja
a váratlan pénzügyi hiányokat, fedezze a számlákat, és ami a legfontosabb, megtartsa munkatársait. „A jövő
bizonytalannak tűnik, úgyhogy érdemes biztosra menni” – mondja.
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“

Az éghajlatváltozás napjainkban a világ előtt álló egyik legsürgetőbb probléma.
A leginnovatívabb éghajlat-politikai projektek azonban nehezen jutnak finanszírozáshoz, mivel
kockázatosnak tartják őket, különösen a fejlődő országokban. Az Európai Beruházási Bank segít
partnerségeket kiépíteni közszférabeli támogatókkal, csökkentve a magánberuházások
kockázatát az éghajlat-politikai intézkedések és a környezeti fenntarthatóság területén. Csak
közös fellépéssel érhetünk el változást.

”

Milena Messori, az EBB Unión kívüli tőkefinanszírozásért és mikrofinanszírozásért felelős osztályának vezetője
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Az EU klímabankja további dimenzióval bővítette a
klímabank ütemtervét egy alkalmazkodási terv és egy
keretrendszer révén, amely biztosítani hivatott, hogy a
hitelfelvevők teljesítsék a Párizsi Megállapodás céljait.
A világűr, a körforgásos gazdaság és a városi közlekedés
területét érintő beruházások és tanácsadási tevékenység
segítenek egy fenntartható jövő kiépítésében.

29

EGY VALÓDI KLÍMABANK
2021-ben a klímabank ütemtervének végrehajtására összpontosítottunk,
beleértve azokat az új megközelítéseket, amelyek elősegítik a klímacélok
elérését.

“

Az EBB mostanra valódi klímabankká vált – mondta az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke, Frans
Timmermans az Európai Beruházási Bank alkalmazkodási tervének elindításakor. – Méghozzá
kevesebb mint három év leforgása alatt, márpedig a pénzügyi szektorban ez forradalomnak számít.” Az
Európai Beruházási Bank klímabanki ütemterve egy ötéves terv, amely részletezi, hogyan fogjuk
teljesíteni az éghajlattal és a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos kötelezettségvállalásainkat.
Az ütemterv 2020-as közzététele mérföldkő volt. A középpontban most a végrehajtás áll, valamint a
tervben előirányzott különféle új megközelítések kidolgozása.
Ebben az évben az ütemtervvel kapcsolatos munka a következőkre összpontosult:

• Az EBB alkalmazkodási tervének elindítása, amely támogatja az Európai Unió alkalmazkodási
stratégiájában foglalt célkitűzéseket az Unión belül és kívül. Ígéretet tettünk arra, hogy 2025-ig 15%kal növeljük az alkalmazkodáshoz nyújtott támogatások arányát a Bank éghajlat-politikai
intézkedésekkel kapcsolatos összes finanszírozásán belül. Ez majdnem háromszoros növekedést jelent
az elmúlt öt évben nyújtott, alkalmazkodási célú finanszírozáshoz képest. A kiemelt területek az
árvízkockázatok és a tengerparti övezetek kezelésétől kezdve a városok védelmén és a reziliens
infrastruktúrán át az alkalmazkodásra irányuló innovációval kapcsolatos kutatásig és fejlesztésig
terjednek. Az uniós ügyfelek hozzáférnek majd egy tanácsadási szolgáltatási platformhoz, amely
támogatja az alkalmazkodásra irányuló tervezést és beruházást. Ami az Európai Unión kívüli ügyfeleket
illeti, támogatásunk a leginkább veszélyeztetett területekre fog összpontosulni, különös tekintettel a
legkevésbé fejlett országokra és a fejlődő kis szigetországokra.

• A partnerek Párizsi Megállapodáshoz való alkalmazkodását célzó keretrendszer elindítása,

amivel az EBB csoport az első olyan multilaterális bank, amely nemcsak az általa finanszírozott
projektek éghajlati hatását veszi figyelembe, hanem a hitelfelvevők tágabb tevékenységét is.
A keretrendszer biztosítja, hogy az EBB által finanszírozott projektek igazodjanak a Párizsi
Megállapodáshoz, és a partnerek lépéseket tegyenek üzleti tevékenységük dekarbonizációja és az
éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia erősítése felé. Az új kezdeményezés keretében
technikai támogatást kínálunk a magasabb kibocsátású vállalati hitelfelvevőknek és pénzügyi
közvetítőknek, hogy segítsük őket a Párizsi Megállapodás céljainak teljesítésében.

• A z EBB csoport átfogó javaslatának elfogadása az igazságos átmenet mechanizmus

támogatása érdekében, amely megmutatja, miként támogathatják hiteleink, pénzügyi eszközeink,
valamint technikai segítségnyújtásunk és tanácsadási szolgáltatásaink a legmesszebbről induló
régiókat és embereket. Az Európai Unión belül az EBB csoport támogatni fogja az igazságos átmenet
mechanizmus valamennyi pillérét. Az Európai Unión kívül a tágabb fejlesztési megbízatásunk
összefüggésében fogjuk támogatni az igazságos átmenetet.
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“ Az EBB valódi klímabank. ”
Emellett jelentős előrelépést tettünk az alábbiak tekintetében:

• A z

EBB csoport környezeti és társadalmi fenntarthatósági keretrendszerének
felülvizsgálata, biztosítandó, hogy erőteljesebben és szisztematikusabban integráljuk
szakpolitikáinkba és normáinkba a környezeti, éghajlati és társadalmi fellépéseket, beleértve a hatás
és a fejlesztési eredmények nyomon követését és a vonatkozó jelentéstételt. 2021-ben nyilvános
konzultációra került sor, és az új keretrendszer várhatóan 2022 első negyedévében lép működésbe.

• A közlekedési hitelezési politika felülvizsgálata, újredefiniálva az EBB által nyújtott támogatás

prioritásait a klímabank ütemtervének keretei között, valamint erősítve a jövőbeni közlekedési
beruházások hatását. 2021 júliusa és októbere között nyilvános konzultációra került sor. Az új politika
jóváhagyása 2022 első negyedévére várható.

1:49

Ambroise Fayolle alelnök gondolatai arról, hogy miként járul hozzá a klímabank
ütemterve a Covid19-világjárvány utáni zöld helyreállításhoz, és hogyan
támasztja alá az európai zöld megállapodás céljait

ZÖLD VILÁG

31

SZILÍCIUM-VÖLGY AZ ISAR
PARTJÁN
Egy bajor kockázatitőke-alap olyan vállalatok növekedését támogatja, mint az
OroraTech, amely az erdőtüzek elfojtását segítve igyekszik lassítani a globális
felmelegedést

T

homas Grübler 26 éves volt, amikor barátaival kockaműholdat készítettek kutatási projektjükhöz a
Müncheni Műszaki Egyetemen, és rájöttek: ennek van jövője a tudomány világán kívül. Tervbe
vettek egy vállalatot, amely a világűrbe küldené ezeket a cipősdoboz méretű készülékeket, hogy azok
monitorozzák az egész bolygó hőmérsékletét, védekezve a globális felmelegedés által okozott
erdőtüzek hatásával szemben. Így hát megalapították az OroraTech nevű céget. „Sok vállalat és
befektető azt gondolja, hogy kisebb a nyereség, ha valami olyat csinálunk, ami jó
az éghajlatváltozás ellen – mutat rá Thomas Grübler, aki most 30 éves és az
OroraTech vezérigazgatója. – Ez nem így van. Lehet olyan vállalatot felépíteni,
Lehet olyan vállalatot
amellyel nagyobb nyereséget érünk el, ha olyasmit csinálunk, ami kedvez a
felépíteni, amellyel
Földnek, nem pedig árt.”

“

nagyobb nyereséget érünk
el, ha olyasmit csinálunk,
ami kedvez a Földnek, nem
pedig árt.

Az OroraTech által alkalmazotthoz hasonló innovatív technológiák
kulcsfontosságúak ahhoz, hogy teljesíteni lehessen a nemzetközi szervek
által meghatározott klímacélokat, és segíteni lehessen a közösségeket az
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásban. Ugyanakkor a sikeres
technológiai startupok számára nehézséget jelent azon források előteremtése,
amelyekkel befejezhetik kutatásaikat és bővíthetik vállalkozásukat – a vállalat életciklusán belül ez az
úgynevezett növekedési szakasz. Az OroraTech szerencséjére a bajor állam kockázati hiteleket nyújtó
szerve, a Bayern Kapital létrehozott egy 165 millió eurós alapot a növekvő vállalatokba történő
befektetés céljából. „Reméljük, hogy olyan nagy bajor vállalatokat tudunk létrehozni, amelyek akár nagy
német vagy európai vállalatokká is válhatnak, sok munkahellyel és a GDP-re gyakorolt hatással” –
mondja Monika Steger, a Wachstumsfonds Bayern 2 kezelője a Bayern Kapitalnál.

”

A Bayern Kapital beruházási tőkéje a bajor államtól származik, valamint – a Wachstumsfonds Bayern
2 esetében – az Európai Beruházási Banktól. A növekvő vállalatok tipikusan kockázati tőkéért folyamodnak,
ami az Egyesült Államokban és Kínában szabadabban elérhető, mint Európában. Ez akadályozza
növekedésüket, vagy ahhoz vezet, hogy Európán kívüli nagyobb vállalatok felvásárolják őket. Ezért
fektetett az EU bankja márciusban 50 millió eurót a Wachstumsfonds Bayern 2 alapba. „Az ilyen típusú
befektetés fellendíti a vállalkozó szellemet, ami alapvető fontosságú egy erős gazdasághoz, és ami
Németországban lemaradásban van” – mondja Michael Raschke, aki az EBB német bankokkal foglalkozó
befektetési osztályát vezeti.
Cipősdoboznyi műholdak és egy bajor kockázatitőke-alap
Az OroraTech a NASA és az Európai Űrügynökség műholdjainak nyilvános adatait használja saját
fejlesztésű szoftverében. 2022 januárjában azonban útjára bocsátja az első saját kockaműholdját. Öt-tíz
éven belül az OroraTech 100–200 műholdból álló hálózatra szeretne szert tenni, amely félóránként teljes
képet alkothat a Föld felszínéről. A műholdak nagyon nagy felbontásban fogják mérni a Föld
felszínének hőmérsékletét. Tekintettel a globális felmelegedés miatti számos erdőtűzre, ennek
jelentős környezeti vonatkozásai vannak. „Vállalatunk nagyon fontos számunkra. De olyasmin
dolgozunk, ami mindenkinek nagyon fontos – mutat rá a vezérigazgató. – A bolygónkra vigyázunk.”
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ŰR MINDENKINEK
A bolgár EnduroSat nanoműholdas vállalat technológiája segít csökkenteni az
űrbe telepített szenzorokhoz és berendezésekhez való hozzáférés költségeit
a tudósok és a vállalkozások számára

A

z EnduroSat útja a Földről az űrbe 2015-ben kezdődött, egy 25 m2-es szófiai padláson. Rajcso
Rajcsev, az immár 38 éves alapító és vezérigazgató négy eszes fiatal mérnökből álló csapatot
gyűjtött maga köré, hogy hozzáférhetőbbé tegye az űrt a világ tudósai és vállalkozói számára.
„Meggyőződésünk, hogy a világűrhöz való egyetemes hozzáférés alapvetően javítaná az életet a
Földön” – mondja Rajcso Rajcsev.
Az EnduroSat rugalmas, többcélú, az egyes küldetésekhez átprogramozható nanoműholdjai révén
lehetőségeket nyit meg az űrkutatás területén vállalkozások és tudósok számára. A vállalat szoftvere
segítségével ezek az apró műholdak többféle küldetést képesek teljesíteni anélkül, hogy variálni kellene
a hardvert. „Egy tipikus műhold egyetlen konkrét szenzorra van szabva – magyarázza a vállalkozó. – Mi
szakítottunk ezzel, és olyan műholdas platformot építettünk, amely különböző szenzorokat és
elektronikát képes hordozni anélkül, hogy minden egyes rakományhoz változtatni kellene a hardveren.”
A vállalat megközelítésmódja a világűrbeli környezet szempontjából is előnyös, mivel azt
jelenti, hogy kevesebb műholdra és kevesebb felbocsátásra van szükség adott számú
alkalmazáshoz. Ez csökkenti a felbocsátásokhoz kapcsolódó CO2 -kibocsátást, és az űrszemét
mennyiségének csökkenéséhez vezet.
A kihívások finanszírozása
A Covid19-világjárvány azonban kihívást jelentő időszaknak bizonyult. A késedelmes rakétakilövésekkel,
az alkatrészhiánnyal, valamint a mérnökök közlekedését és az alkatrészek szállítását érintő logisztikai
problémákkal szembesülve a vállalat az Európai Beruházási Bankhoz fordult finanszírozásért.
A Páneurópai Garanciaalap támogatásával a Bank kockázatihitel-finanszírozási megállapodást kínált az
EnduroSatnak, 10 millió euró keretösszeggel. „Ez egy innovatív kisvállalat, amely a stratégiai
űrágazatban működik és amelyre hatással volt a világjárvány” – mondja Luis Cervera Lozano, az EBB
beruházási tisztviselője.
Az EU prioritásai az űrben
Az űripari ágazatok stratégiai prioritást jelentenek az Európai Unió számára. Az egykor állami
támogatással működő szervezetek által dominált ágazat jelentős változáson megy át, ahogy a
technológiai fejlődés újabb, magánszférabeli vállalatok számára is lehetővé teszi a piacra történő
belépést. Az Európai Űrügynökség szerint minden egyes, az űrágazatba befektetett euró átlagosan hat
eurót hoz a gazdaságnak, ami miatt az ágazat alapvető fontosságú a növekedéshez, a
versenyképességhez és a csúcstechnológiai foglalkoztatáshoz. Ezenkívül a pályára állított űrtechnológia
és a földi alkalmazások versenyelőnyt jelenthetnek számos iparág számára, beleértve a tengeri és a légi
közlekedést, a mezőgazdaságot, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodást, a biztosítási szektort, a
pénzügyi kereskedést és a logisztikát.
„Fantasztikus látni, hogy az EBB érdeklődik az űrágazat iránt – mondja Rajcso Rajcsev –, mert ez egy
olyan terület, amely évről évre nagyobb szerepet fog játszani.”
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SZUBATOMI MEGOLDÁSOK AZ
ÉGHAJLATRA
Egy svédországi neutronforrás-létesítmény egyedülálló szintre szeretné
emelni az európai anyagkutatást és a zöld innovációt

L

und gyönyörű külső részén készül Európa egyik legnagyobb, kutatási infrastruktúrára irányuló
projektje, az Európai Spallációs Neutronforrás-központ (ESS). A 13 európai ország tulajdonában álló
ESS a világ legnagyobb teljesítményű neutronforrásának ad majd otthont. A létesítmény célja, hogy a
világ minden tájáról érkező kutatókat fogadva úttörő jellegű tudományos áttöréseket tegyen lehetővé,
és megválaszolja az emberiség legnagyobb kérdéseit – azáltal, hogy egészen kicsiben, a nanoméret
szintjén vizsgálja az anyagokat, szubatomi részecskéket használva. „Számos olyan, mindenki számára
létfontosságú terület van, amire ki fog hatni az ESS – mondja Pia Kinhult, a fogadó államokkal
fenntartott kapcsolatokért felelős vezető. – Azon láncolatnak vagyunk része, amely igyekszik előrevinni
az innovációt Európában, és megoldásokat találni az éghajlatváltozásra és egyéb társadalmi
kihívásokra.”
De megépíteni egy 700 méteres (13 futballpálya nagyságú) létesítményt, 15 korszerű műszeres és
támogató laboratóriummal, valamint egy 600 méter hosszú protongyorsítóval felszerelve – az jelentős
beruházás. Az Európai Beruházási Bank hitelkerettel támogatja az ESS-t, biztosítandó, hogy Európa a
nemzetközi tudományos kutatás élvonalában maradhasson.
Gyorsabb és intelligensebb neutronkísérletek
Senkit ne tévesszen meg a mikroszkopikus méretük: a neutronok hathatós eszközei annak, hogy
értelmezzük a minket körülvevő világot. Ezeknek az atommagban található részecskéknek más
technológiákhoz képest jelentős előnyeik vannak mindenféle anyag vizsgálata szempontjából. „A
neutronok gyorsak, okosak és úgymond »kedvesek«, mivel nem roncsolják a mintákat, mint például a
röntgensugarak – magyarázza Pia Kinhult. – Lehetővé teszik a fehérjékhez és az élő sejtekhez hasonló
sérülékeny minták tanulmányozását, valamint a szinte minden biológiai folyamatban kulcsszerepet
játszó hidrogén észlelését.”
Európai támogatás a svéd innovációhoz
A spalláció egy olyan folyamat, amelynek során közel fénysebességre felgyorsított protonokat
ütköztetnek egy volfrám céltárggyal, ami neutronsugárzást eredményez. Az anyagokon áthaladó
kilökődött neutronok megfigyelése révén a kutatók megérthetik, milyen kölcsönhatásba lépnek
egymással és hogyan viselkednek az atomok és a molekulák a mintán belül, ami pedig segít az anyagok
tökéletesítésében és új anyagok létrehozásában.
1932-ben James Chadwick egy viszonylag kis angliai laboratórium kényelméből bizonyította be a
neutronok létezését; napjaink neutronos kísérleteihez azonban nagyobb létesítményekre és
kifinomultabb eszközökre van szükség. Az ESS hatalmas vállalkozás, amelynek összehozásához sok évre
volt szükség, építési munkálatai pedig a tervek szerint 2021 decemberében fejeződnek be.
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“ Senkit ne tévesszen meg a mikroszkopikus méretük: a neutronok
hathatós eszközei annak, hogy értelmezzük a minket körülvevő világot.
”
„Ilyen létesítményeket építeni a múltban sem volt könnyű – mutat rá Pia Kinhult. – Hamar felismertük,
hogy likviditást kell szereznünk egyrészt az építkezéshez, másrészt működési kapacitásaink
támogatásához, ami a következő években is folytatódni fog.”
Az Európai Beruházási Bank ESS-nek nyújtott 50 millió eurós finanszírozását az „InnovFin – uniós
finanszírozás innovátoroknak” kezdeményezés támogatja, amelyet az EBB csoport az Európai
Bizottsággal együttműködésben indított el a „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs keretprogram
részeként. Ez a hitelkeret a harmadik részlet 2016 óta; a teljes összeg 200 millió euró. „Az InnovFin
kutatási és innovációs projektekhez, például kutatási infrastruktúrához nyújt finanszírozást
– mondja Arisztomenisz Pofántisz, az Európai Beruházási Bank fenntartható és digitális
iparágakkal foglalkozó vezető mérnöke. – Ezzel a hitelkerettel az EBB biztos akart lenni
abban, hogy ez a rendkívül ambiciózus projekt a Covid19-világjárvány által okozott
folyamatos nehézségek ellenére költséges csúszások nélkül befejezhető.”
Zöldebb kutatás és innováció Európában
Európa mindig is élen járt a neutronkutatásban, az ESS azonban jóval több, mint egy neutronforrás.
Elkészülte után a kutatási infrastruktúra át fogja alakítani a kutatás megítélését Európában és a világ
többi részén. A létesítmény évente akár 3000 vendégkutatót is fogad majd a világ minden tájáról,
egyetemekről, intézetektől és vállalatoktól, akik mintegy 800 kísérletet hajtanak majd végre. „Az
együttműködés központi kérdés az ESS számára – mutat rá Pia Kinhult. – Számos különféle műszerrel
rendelkezünk, amelyeket a kutatók használhatnak kísérletek elvégzéséhez és az olyan jobb minőségű
kutatási adatok megszerzéséhez, amelyekre szükség van ahhoz, hogy megoldást lehessen találni
modern problémákra.”
A kutatólétesítménynek van egy zöld dimenziója is, mivel egyedülálló kutatási lehetőségeket kínál a
fenntarthatóság és az éghajlat témájában, energiatöbbletével pedig több ezer otthont és egyéb
ingatlant fognak fűteni a környező területeken. „Napjainkban minden kutatási adatokon alapul, ideértve
az éghajlatváltozás elleni küzdelmet is – mondja Pia Kinhult. – Létesítményünk kísérletei révén
elősegítjük innovatív és fenntarthatóbb anyagok kifejlesztését, valamint a környezetbarátabb
energetikai és közlekedési megoldásokat.”
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ÚJRA DIVATBAN
A Renewcell textil-újrafeldolgozó üzeme bezúzza a régi ruhákat és új
textíliákká alakítja őket. A svéd vállalat célja, hogy szabadalmaztatott
technológiájával fenntarthatóbbá tegye a divatipart

M

inden egy régi, kidobott farmerből készített egyszerű sárga ruhával kezdődött. Hét évvel ezelőtt
ez volt az első olyan ruha, amelyet teljes egészében újrafeldolgozott ruhákból készített az akkor
alakult vállalat, a Renewcell. „Az a ruha felkavarta az állóvizet – mondja Tahani Kaldéus, a Renewcell
kutatási és fejlesztési részlegének vezetője. – Ez megváltoztatta a fogyasztáshoz való hozzáállást a
divatiparban.”
Amikor a stockholmi textil-újrafeldolgozó vállalat 2014 júniusában egy divatbemutatón a divatipar elé
tárta a sárga ruháját, rengeteg dicséretet kapott, mivel kinézetre a ruha semmiben nem különbözött
egy vezető kiskereskedőnél vásárolt terméktől. A különbség azonban a technológiában rejlik.
A Renewcell egyike az első ipari léptékű vállalatoknak, amelyek környezetbarát vegyi újrafeldolgozási
folyamat révén régi ruhákat alakítanak új textíliákká. A vállalat meg akarja mutatni a világnak,
hogy az újrafeldolgozott ruházat működik. Szabadalmaztatott technológiát alkalmaz,
amellyel bezúzza és péppé szaggatja a ruhákat, majd ezt rosttá dolgozza fel és fonallá
alakítja. „Újrafeldolgozott anyagokból készült ruhák már léteznek egy ideje – mondja Harald CavalliBjörkman, a Renewcell marketingigazgatója. – Sok újrafeldolgozott ruházati cikket lehet kapni, amelyek
anyaga újrafeldolgozott palackokból előállított poliészter. Mi a textíliák textíliákká történő
újrafeldolgozása terén vagyunk úttörők. Régi ruhákat használunk fel, hogy ugyanolyan minőségben
újakat gyártsunk belőlük.”
Hogy a ruha ne kerüljön a hulladéklerakóba
Az Európai Beruházási Bank júniusban 311 millió svéd korona (vagyis mintegy 30 millió euró) összegű
hitelt írt alá a Renewcell vállalattal. A hitel – amely az Európai Bizottság garanciáját élvezi – segítséget
nyújt az első teljes körű kereskedelmi ruha-újrafeldolgozó üzem felépítéséhez. Az üzem a svédországi
Sundsvall városában létesül, és évi 60 000 tonna pép előállítására lesz kapacitása.
A Renewcell már most is együttműködik ismert divatcégekkel, hogy újrafeldolgozott ruhákból készült
ruházati cikkek ezreit dobja piacra. „Ezeket a darabokat gyorsan elkapkodják, és pontosan ugyanúgy
néznek ki és ugyanolyan érzetet keltenek, mint a rendes ruhák – mutat rá Tahani Kaldéus. – Azáltal,
hogy szép ruhákat kínálunk méltányos áron, megkönnyítjük a vásárlók számára, hogy körforgásosabb
jellegű alternatívát válasszanak.”
A Renewcell eljárása az éghajlatnak és a környezetnek is kedvez. Más ruhagyártókhoz hasonlóan ők is
cellulózt használnak a textilrost előállításához. Azáltal, hogy a cellulózt textilhulladékból nyerik ki, nem
pedig fából vonják ki, a vállalat segít visszaszorítani az erdőirtást, élőhelyeket őriz meg, és megelőzi a
biológiai sokféleség csökkenését. „A körforgásos gazdaság az európai zöld megállapodás egyik
kulcseleme – mondja Darragh Mac Neill, az Európai Beruházási Bank vezető ipari szakértője. –
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“ Azáltal, hogy szép ruhákat kínálunk méltányos áron, megkönnyítjük a
vásárlók számára, hogy körforgásosabb jellegű alternatívát válasszanak.
”

Egyre több aggály merül fel különösen a textilhulladékkal kapcsolatban. Az Európában kidobott
ruházati cikkek több mint fele hulladéklerakóba vagy szemétégetőbe kerül, és csupán 1%-át dolgozzák
fel újra. Ezért égető szükség van arra, hogy változtassunk az értékes természeti erőforrások kezelésének
módján.”
A természetes textilek, például a len és a pamut előállításához rengeteg vizet is felhasználnak. „A világ
népessége egyre nő, és mindenkinek szüksége van ruhákra – emlékeztet Celine Rottier, az Európai
Beruházási Bank Renewcell-ügylettel megbízott hitelezési tisztviselője. – A divatiparnak azonban
fenntarthatóbbá és reziliensebbé kell válnia a jövőre nézve. Az újrahasználat és az újrafeldolgozás az
egyetlen módja annak, hogy áttérjünk egy körforgásos termelési modellre.”
Lépésváltás a Covid19 nyomán
A Covid19-válság alkalmat kínál ezen átmenet felgyorsítására. A lezárások és egyéb egészségügyi
korlátozások jelentős zavarokat okoztak a ruházati ellátási láncban, és felgyorsították az online
forgalmazásra való áttérést. A vásárlók egyre inkább odafigyelnek vásárlói döntéseik környezeti
hatására, és elvárják a vállalatoktól, hogy magasabb szintű etikai és környezeti normáknak feleljenek
meg. A válságból kilábalva számos divatmárka nagyobb hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra.
Az innováció szintén felgyorsítja a fenntarthatóságra való átmenetet. „Itt lépünk be mi – mondja Elsa
Lopez Formoso, aki szintén hitelezési tisztviselő az Európai Beruházási Banknál. – Mi áthidaljuk az
innovációs Halál-völgy okozta szakadékot.”
A „Halál-völgy” kifejezést a kutatás-fejlesztés, valamint az adott innováció sikeres megvalósítása közötti
kényes szakasz leírására használják a vállalkozók. A termékfejlesztés korai szakaszaiban a vállalatok
gyakran részesülnek vissza nem térítendő támogatásokban és különféle korlátozott finanszírozásban.
Amikor azonban a vállalatok készen állnak arra, hogy áttérjenek a teljes körű gyártásra, gyakran
nehézséget okoz számukra, hogy nagy mennyiségű pénzhez jussanak magánbefektetőktől, mivel az új
technológiákban kockázat rejlik. „Ez az a pont, ahol az Európai Beruházási Bank által nyújtott
finanszírozás és jóváhagyás lehetővé teheti a magánszektor számára, hogy kellő bizalommal legyen, és
befektessen a körforgásos innováció léptékváltásába – mondja Cavalli-Björkman a Renewcelltől. – Így
elérhetjük, hogy mindenki közreműködjön egy fenntarthatóbb jövőben.”
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KEVESEBB KIBOCSÁTÁS,
ALACSONYABB KAMAT
A szennyezéstől való elriasztás érdekében egy éghajlat-finanszírozási hitel
alacsonyabb kamatlábat kínál az Enel számára — amennyiben csökkenti a
CO2 -kibocsátását

H

ogyan ösztönözheti egy bank a vállalatokat a kibocsátás csökkentésére? Íme egy általunk követett
elképzelés: az alacsonyabb kibocsátáshoz kell kötni a hitel kamatlábát. Ezt a módszert először
júliusban alkalmaztuk, amikor – egy 600 millió eurós ügylet első feleként – aláírtunk egy 300 millió eurós
hitelt a hatalmas olasz villamosenergia-szolgáltató vállalat, az Enel számára. A feltételek értelmében a
vállalat kedvezményben részesül, ha egy bizonyos szintre csökkenti a CO2 -kibocsátását – és többet kell
fizetnie, ha nem. „Az ehhez hasonló struktúrák ösztönzőt vezetnek be a
dekarbonizációra irányulóan – mondja Giulio Horvath, az EBB ezzel az ügylettel
A fenntartható
foglalkozó hitelezési tisztviselője. – Ez olyasvalami, amit meg akartunk csinálni,
és reméljük, hogy más piacokon más ügyfelek vonatkozásában is alkalmazni
vállalatok hosszú távon
fogjuk.”
kevésbé kockázatosak és

“

értékesebbek.

”

Az Enel – a megújuló villamos energia világszerte legnagyobb magánszektorbeli
üzemeltetője – úttörő a célorientált finanszírozás terén. 2019-ben 1,5 milliárd
USA-dollár értékű kötvényt bocsátott ki, amelynek fizetési feltételei egy megújuló energiával
kapcsolatos célhoz voltak kötve – ez volt a legelső ilyen típusú kötvény a piacon. Azóta a vállalat
stratégiát dolgozott ki, hogy finanszírozási tevékenységeit összekapcsolja az ENSZ fenntartható fejlődési
céljaival.
A finanszírozás konkrét célokkal (nem pedig egyedi projektekkel) való összekapcsolásának
egyik előnye az, hogy segít biztosítani az egész vállalatra kiterjedő fokozott
elkötelezettséget. „Projektalapú finanszírozás esetén nem lehetünk 100%-ig biztosak abban, hogy a
vállalkozás összes különböző része ugyanazért a célért dolgozik – magyarázza Alessandro Canta, az Enel
pénzügyi és biztosítási részlegének vezetője. – Ha azonban változtatunk a logikán és a stratégiát
finanszírozzuk, akkor biztosabbak lehetünk abban, hogy a vállalat elkötelezett lesz a cél elérése iránt.”
Az, hogy mekkora kamatot fizet majd az Enel az EBB-hitel után, attól függ, képes lesz-e az összes
erőműve által kibocsátott CO 2 átlagos mennyiségét 2023 végére kilowattóránként legfeljebb
148 grammra csökkenteni. A csökkentéseket független ellenőrök fogják ellenőrizni. Az EBB hitele olyan
projekteket fog finanszírozni, amelyek célja az olaszországi villamosenergia-hálózatok rezilienciájának
és kifinomultságának fokozása, ami segíti a nagyobb mennyiségű megújuló villamos energia fogadását,
valamint az éghajlatváltozás következményeként várható magasabb átlaghőmérsékleteknek és
gyakoribb hőhullámoknak való ellenállást. A legtöbb projektet Olaszország szegényebb térségeiben
hajtják végre, különösen délen, ahol régebbi az infrastruktúra.
A CO2 -cél elérése érdekében az Enel emellett azt is tervezi, hogy előrehozza néhány széntüzelésű erőmű
leállításának időpontját, továbbá hároméves tervet készített, amelynek értelmében 20 GW-nyi megújuló
villamosenergia-projek tet telepít abban a több mint 30 országban, ahol jelen van.
A fenntarthatósági célokkal összekapcsolt pénzügyi eszközök tavaly a csoport adósságállományának
közel egyharmadát tették ki, és a vállalat reméli, hogy ez az arány 2023-ra 50% közelébe, 2030-ra pedig
egészen 70%-ig emelkedik. „Vannak, akik a »fenntarthatóság« hallatán a szolidaritásra gondolnak,
ugyanakkor egy vállalat számára a fenntarthatóság érték – mondja az Enel részéről Alessandro Canta.
– A fenntartható vállalatok hosszú távon kevésbé kockázatosak és értékesebbek.”
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ZÖLD HŐ
Egy dublini székhelyű csoport arra számít, hogy a dolgok internete segíthet
csökkenteni a háztartások fűtéséből származó kibocsátást

A

z üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének legjobb módja mindenekelőtt az energia
használatának kerülése. A Glen Dimplex olyan intelligens és energiahatékony rendszerek létrehozására
törekszik, amelyek tiszta villamos energiával működnek, nem pedig olajjal vagy gázzal. „Lehetőséget látunk
a dekarbonizáció kihívásában, és egyben kötelezettséget is arra, hogy tartós változást érjünk el” – mondja
a vezérigazgató, Fergal Leamy. A Glen Dimplex, amelynek Európa-szerte ismert fűtési és szellőzéstechnikai
márkái között található a Nobo, a Noirot és az Xpelair, különféle módokat keres arra, hogy a dolgok
internetével összekapcsolódó okoseszközök segítségével hatékonyabbá tegye ezeket a rendszereket.
Digitalizáció az energiahatékonyság fokozása érdekében
Az Európai Unióban a lakóépületek fűtése nagyrészt fosszilis tüzelőanyagokon alapul. A villamos
energiára való áttérés automatikusan csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást; ezt követően pedig – például
egy adott lakásban – az intelligens elektronikus vezérlés mellett a jobb hálózati összekapcsoltság
csökkenti a felhasznált villamos energia mennyiségét. Ez az Európai Beruházási Bank fenntartható és
digitális ágazatokért felelős vezető mérnöke, Árisz Pofántisz szerint 15% feletti mértékben javítja az
energiahatékonyságot. Az EU bankja 2021-ben hitelt biztosított a Glen Dimplex számára, hogy segítse
a vállalati kutatás-fejlesztés finanszírozását. „A digitalizáció fogalmát néha túl tág értelemben használják
– mondja Árisz Pofántisz. – A Glen Dimplex azonban ténylegesen összekapcsolt és intelligens
megoldásokat épít termékeibe és rendszereibe. Ez jelentős előnyökkel jár.”
A Glen Dimplex dolgok internetével kapcsolatos innovációja új előnyöket kínál a vásárlók számára, akik
immár egy alkalmazás segítségével a távolból is vezérelhetik fűtőberendezéseiket, ami azt jelenti, hogy
pont megfelelő időben be tudják kapcsolni a fűtésüket, mielőtt hazaérnének, és soha nem kell
feleslegesen fűteniük egy üres házat. A készülékek intelligensebbek és hatékonyabban képesek
működni, köszönhetően az olyan funkcióknak, mint a szobahőmérséklet-érzékelők, az időjáráselőrejelzés és a nyitott ablak felismerése.
A Glen Dimplex emellett közműszolgáltatókkal és energiagazdálkodási platformszolgáltatókkal
kísérletekben és korai kereskedelmi partnerségekben is részt vett, amelyek keretében a dolgok
internetét használják az egyedi fűtőberendezések több otthonban történő kezeléséhez, további
rugalmasságot és energiahatékonyságot téve lehetővé, anélkül, hogy ez hátrányosan érintené az
ügyfelek kényelmét. Megfelelő léptékben alkalmazva ez jelentős hatással lehet a kibocsátásokra. „A
technológia ma már létezik és megbízhatóan működik – mondja Rowena McCappin, a csoport
külügyi igazgatója. – Most olyan kínálatot kell kiépíteni, amely méretezhető, és lehetővé
teszi, hogy kézzelfogható előnyöket biztosítsunk az ügyfelek számára.”
A Bank által nyújtott finanszírozás támogatja a vállalat franciaországi, írországi, németországi és
hollandiai kutatásait. A világjárvány alatt a Glen Dimplex laboratóriumai és kutatócsoportjai
folyamatosan működtek. A vezérigazgató elmondása szerint a vállalat ezért erős helyzetben van ahhoz,
hogy elősegítse az éghajlatváltozás kezeléséhez szükséges megoldásokat. „A Covid19 utáni helyreállítási
tervek Unió-szerte szervesen kapcsolódnak a zöld növekedéshez – mondja, – valamint a fenntarthatóbb
világ felé történő igazságos átmenethez.”
ZÖLD VILÁG
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ÓKORI MŰEMLÉKEK,
MODERN METRÓ
Egyiptomban zöld közlekedési projektek formálják át a közlekedést Afrika két
nagyvárosában. Lássuk, hogyan tenné fenntarthatóvá Egyiptom a
nagyvárosait

N

úra Szaad könyvtárosként dolgozik Gízában, a híres szfinx és a nagy piramis közelében. Éveken át
kocsival vagy busszal járt munkába, küszködve a dugókkal és a késésekkel. Ma már másképp néz ki
számára az ingázás. Az elmúlt év során elkezdte használni a metró új, meghosszabbított vonalát, amely
egy nagyszabású – a helyenként elhanyagolt metró korszerűsítésére és kibővítésére irányuló – egyiptomi
közlekedési projekt része. „Több mint egy órát nyerek azzal, ha metróval megyek munkába – mondja Núra
Szaad. – El lehet kerülni vele a kairói dugót, és nem kell buszra vagy taxiba szállni.”
A metróprojekt és a kapcsolódó program, amelynek keretében vasútvonalakat metró-, illetve
villamosvonalakká alakítanak, lehetővé teszi, hogy az emberek jobb állásokat találjanak új helyeken, és
könnyebben elérjék a jobb főiskolákat. A közlekedési változások az éghajlat számára is kedvezőek, mivel
alternatívát jelentenek az autókkal és a buszokkal szemben. Kairó a világ egyik legzsúfoltabb városa,
ahol a levegőszennyezés gyakran meghaladja az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott határértéket.
A leggyorsabb út a városba és a városból

Egyiptomnak nagy tervei vannak a közlekedés fejlesztése és fenntarthatóbbá tétele terén. Májusban
az Európai Beruházási Bank és Egyiptom aláírta egy 1,1 milliárd euró összegű hitel második
részletét, amely metró- és villamosprojekteket hivatott finanszírozni Egyiptom két
legnagyobb városában, Alexandriában és Kairóban. Ezek a nagyvárosi területek az elmúlt
évtizedekben gyorsan növekedtek, miközben a közlekedési hálózat
nem tartott lépést az új kereslettel. Egy másik, várhatóan hamarosan
Egyiptomnak nagy tervei
elinduló jelentős közlekedési projekt a Tanta–Manszúra–Damietta
vannak a közlekedés fejlesztése vasútvonal fejlesztése. Ennek keretében 119 km hosszú vasútvonalat
és fenntarthatóbbá tétele
korszerűsítenek, amely fontos összeköttetést jelent a Kairótól
mintegy 100 kilométerre északra fekvő Tanta városa és egy jelentős
terén.
földközi-tengeri kikötő, Damietta között.

“

”

Az Európai Beruházási Bank az 1990-es évek eleje óta mindhárom jelenlegi kairói metróvonalhoz
kölcsönt nyújtott Egyiptom számára. Az EU bankja az elmúlt nyolc évben több mint 2 milliárd eurót
fektetett be annak érdekében, hogy segítse Egyiptomot a közlekedés fejlesztésében és
környezetkímélőbbé tételében.
Több idő a munkában és a családdal
A kairói metró naponta több millió utast szállít a több mint húszmillió lakosú város három vonalán. Az
1980-as években épült vonalak nagyon rászorulnak a felújításra. Afrikában a kort megelőzve ez volt a
kontinens első, várost átszelő metrója. Máig is ez a legnagyobb metró Afrikában és a Közel-Keleten.
A karbantartás és a korszerűsítés azonban elmaradt az ütemezéshez képest. „A Bank által nyújtott
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finanszírozás fokozni fogja a termelékenységet és javítja az emberek életét a városban, mivel kevesebb
időt kell a forgalomban tölteni, és több idő jut a munkára és a családra” – mondja Boris Stein von
Kamienski, az Európai Beruházási Bank hitelezési tisztviselője. A hitel ezenkívül javítja az ország
vasútvonalainak minőségét, és ösztönzi a zöld és fenntartható közlekedést.
A globális partnerek elérése
A szükséges felújításokhoz kulcsfontosságú az új finanszírozás. „Az Egyiptom és az Európai Unió közötti
együttműködés nagyon fontos segítség számunkra ahhoz, hogy fejlesszünk és haladjunk az
építkezéssel, valamint korszerűsítsük a metróvonalak jelzőrendszereit – mutat rá Eszám Váli, az
egyiptomi Alagutak Nemzeti Hatóságának vezetője. – A finanszírozási partnerség segít csökkenteni az
ingázás idejét, mérsékli a forgalmi dugókat és sok millió tonnával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást.”

HOGYAN NÉZZÜNK SZEMBE AZ ÉGHAJLATTAL?
Mindenki tudja, hogy az éghajlatváltozás egy nagy, hosszú távú kihívás. Az EBB tanácsadó szolgálatai által
biztosított éghajlat-politikai technikai segítségnyújtás világszerte segíti az intézményeket abban, hogy kitalálják,
mit tartogat a jövő és hogyan kellene reagálni. Íme néhány az Európai Unión kívül zajló programok közül.
A zöld átjárókon át
Az éghajlat-politikai támogató eszköz Unión kívüli bankok és pénzügyi intézmények számára dolgoz ki
klímafinanszírozási támogatást. „Az éghajlat-politika nagyon gyors ütemben fejlődő terület – mondja Michael
Steidl, az EBB vezető tanácsadója. – Az olyan országokban működő bankok, mint Grúzia, a déli szomszédság,
a Nyugat-Balkán és szubszaharai Afrika segítségre szorulnak a tudástranszfer és a bevált gyakorlatok
tekintetében ahhoz, hogy jobban átlássák az éghajlat-politikai intézkedésekkel járó pénzügyi kockázatokat és
lehetőségeket.” E kezdeményezések célja olyan zöld átjárók kialakítása, amelyek ösztönzik a zöld növekedést
és erősítik az EU jelenlétét ezekben az országokban.
Emellett stratégiákra is szükség van arra vonatkozóan, hogy milyen hatással vannak az éghajlati kockázatok
és lehetőségek a bankok és a pénzügyi intézmények üzleti és pénzügyi tervezésére. Ezt a munkát a Bank
keleti partnerség technikai segítségnyújtási alapja keretében finanszírozott technikai segítségnyújtási
programnak köszönhetően, a Bank of Georgia csoporttal kezdtük el. Ezt a támogatást ki fogjuk tudni
terjeszteni több ország bankjaira, mivel nemrégiben a német szövetségi környezetvédelmi,
természetmegőrzési és atombiztonsági minisztérium 20 millió euróval járult hozzá az általunk létrehozott
Nemzetközi Éghajlati Kezdeményezés (IKI) Alapjához.
Pénzügyi integráció az afrikai, karibi, csendes-óceáni és déli szomszédságbeli országok között
A világjárvány miatti lezárások következtében számos mikrofinanszírozási intézmény leállította a
hitelfolyósítást, miközben moratóriumot kellett biztosítaniuk a hitelek visszafizetésére képtelen ügyfelek
számára. Az Európai Beruházási Bank és Luxemburg kormánya felismerte, hogy a mikrofinanszírozási
intézmények és általában véve a mikrofinanszírozási ágazat támogatásra szorul ebben a kihívásokkal teli
időszakban. Ezért tettük a Covid19-válsággal kapcsolatos támogatást a Pénzügyi Integrációs Alapunk (FIF)
központi elemévé. Az alap egy technikai segítségnyújtást biztosító támogatási program, amely lehetőséget
kínál mikrofinanszírozási szolgáltatók és az inkluzív pénzügyi szektorban tevékenykedő egyéb érdekelt felek
számára Afrikában, a karib-tengeri és a csendes-óceáni térségben, valamint a déli szomszédság országaiban
arra, hogy vissza nem térítendő támogatásért folyamodjanak kapacitásaik számos különböző kulcsfontosságú
területen történő fejlesztése céljából. Segítettünk a pályázóknak kezelni a Covid19 következményeit, illetve
felgyorsítani a digitalizációs folyamatukat annak érdekében, hogy jobban át tudják vészelni a válságot.
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“

Hosszú időn át úgy vélték, áttörést jelentő innováció csak a gazdaságilag fejlett régiókban
lehetséges. Napjainkban alapvető elmozdulásnak lehetünk tanúi ezzel a megítéléssel
kapcsolatban. Minél jobban támogatjuk az emberek találékonyságát, valamint a dolgok
létrehozására és újításra való képességét, annál inkább betölti az Unió a hozzáadott érték
előállítására való képességét. A kohéziós régiókban támogattuk fiatal, tehetséges, sokszínű
csapatok áttörést jelentő innovációit, kifelé tolva a tudomány és az üzleti világ határait.

”

Hriszto Sztojkov, az EBB növekedésfinanszírozással és kockázati hitellel foglalkozó részlegének vezetője

“

Az inkluzivitás arról szól, hogy minden tevékenységünk középpontjába az embereket állítjuk.
Kiindulópontként feltesszük magunknak a kérdést, hogyan tudnánk projektjeinken keresztül a
legjobban védelmezni az emberi jogokat, integrálni és elérni azokat, akik kevésbé képesek
hozzáférni a lehetőségekhez, valamint olyan erős és reziliens közösségeket építeni, amelyek
jobban fel vannak készülve a globális kihívásoknak – köztük az éghajlatváltozásnak – való
ellenállásra.

”

Yasmine Pagni, az EBB szociálpolitikai osztályának vezetője
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Kohéziós beruházásaink segítenek kezelni az Európai
Unió országai és régiói közötti egyensúlyhiányt. Mivel
fenntartható projektekbe ruházunk be, ezek egyben
hozzájárulnak a klímacéljaink felé történő igazságos
átmenethez.
Az Európai Unión kívüli országokban mindenféle
fenntartható ágazatot támogatunk a világ minden
táján.
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ÖSSZESZEDJÜK
LENGYELORSZÁGOT
A világjárvány alatt növekvő e-kereskedelem megalapozta egy lengyel
robotikai vállalat sikerét, amely elősegítheti egy varsói innovációs központ
létrejöttét

K

acper Nowicki Kaliforniában dolgozott a dotcom hullám idején, és a Google-nél volt, amikor az
először csatlakozott a gépi tanulás forradalmához. 2016-ban azonban olvasott egy tudományos
dolgozatot arról, hogy a mély neurális hálózatokat fel lehet használni robotok irányítására, és arra jutott,
hogy a mesterséges intelligencia efféle, való világbeli alkalmazásai jelenthetik a következő nagy dobást
a technológiában. Marek Cygannal, aki algoritmikus és gépi tanulási versenyeket nyert, valamint Tristan
d’Orgevallal, egy tapasztalt startupvezetővel megalapította a Nomagic nevű varsói robotikai vállalatot.
A mesterségesintelligencia-szoftverek építése és ipari robotokkal történő integrálása nem olcsó
mulatság. „Jelentős K+F beruházásra van szükség ahhoz, hogy az ember képes legyen kellően hatékony
és megbízható terméket kifejleszteni az operatív raktározási követelmények teljesítéséhez” – mondja
Tristan d’Orgeval, a Nomagic operatív igazgatója.
A startupok számára azonban nem kínálkoznak finanszírozási lehetőségek a növekedési célú
beruházásokhoz – és ezeket a nehézségeket a világjárvány tovább súlyosbította. „Hamar rájöttünk,
hogy segítségre van szükségünk – mondja Kacper Nowicki. – Az EBB támogatni tudta azt a K+F
tevékenységet, amellyel innovatív terméket lehet felépíteni Európában. Ez nagyszerűen kiegészíti a
Nomagic vállalatba befektetett magántőkét.” Novemberben a Nomagic lett az Európai Beruházási
Bank első olyan kockázatihitel-projektje Lengyelországban, amely a Páneurópai
Garanciaalap keretében valósul meg.
A Garanciaalap 25 milliárd euróig terjedő összeget kíván felhasználni garancia formájában; a pénzt a
hozzájáruló uniós tagállamok biztosítják, hogy ezzel nem kevesebb mint 200 milliárd euró összegű
finanszírozást ösztönözzenek. Ez „lehetővé teszi a Bank számára, hogy fokozza kockázatvállalási
képességét, és hitelezzen a Covid19 által sújtott vállalatoknak” – mutat rá Philippe Hoett, az EBB
Nomagic-ügyletért felelős beruházási tisztviselője.
Lengyel robotok megoldják az összeválogatást
A modern raktárakban az emberi kéz által végzett feladatok nagy része az összeválogatáshoz
kapcsolódik – az árukat össze kell gyűjteni az egyik rekeszből, és bele kell tenni egy másik rekeszbe. Ezt
embereknek kell végezniük, mivel a legtöbb korszerű robot nem képes azonosítani a tételeket egy
konténerben, ha több százezer potenciálisan különböző tételről van szó. A Nomagic ezt úgy oldja meg,
hogy mesterséges intelligencián alapuló szoftvert biztosít sztenderd robotkarokhoz, lehetővé téve
ezáltal, hogy a robotok termékek széles skáláját tudják kezelni.
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“ A világjárvány fokozta a fogyasztók e-kereskedelem iránti étvágyát,
és a piaci potenciál hatalmas.
”
A Nomagic szoftverét a mély neurális hálózatok teszik különlegessé. A Nomagic robotjai felszedik,
megvizsgálják, kielemzik és elhelyezik a termékeket, reprodukálva a hagyományosan raktári operátorok
által végzett ismétlődő és unalmas feladatokat. „Kombináljuk egymással a saját fejlesztésű neurális
hálózatainkat az önálló cselekvésekhez, felhőalapú robotikai platformunkat a távellenőrzéshez és a
távirányításhoz, valamint a hardverünket, amely igazodik számos különféle termékhez és cselekvéshez
– mondja Marek Cygan, aki a Nomagic technológiai igazgatója. – E kombináció miatt a projekt erőteljes
hatással bír.”
Az e-kereskedelem és a világjárvány
A világjárvány rávilágított arra, hogy több innovációra és digitalizációra van szükség általában véve
Európában – és új növekedést hozott épp azon a piacon, ahol a Nomagic működik. „A világjárvány
fokozta a fogyasztók e-kereskedelem iránti étvágyát, és a piaci potenciál hatalmas – mondja Fouad Bitar,
az EBB vezető iparági tanácsadója. – Ez óriási lehetőséget kínál az olyan raktárautomatizálási vállalatok
számára, amilyen a Nomagic.”
A Nomagic is látja a lehetőséget. „A világjárvány kitörése után az emberek hamar áttértek az
e-kereskedelemre, ugyanakkor egyre nehezebb volt megoldani, hogy az emberek biztonságosan
dolgozzanak a raktárakban – mondja a Nomagic részéről Tristan d’Orgeval. – Így hát a vállalatok
érdeklődni kezdtek termékünk iránt.”
A projekt úttörő az európai technológiában. „Hozzászoktunk ahhoz, hogy a technológiát az Egyesült
Államokból vagy más, Európai Unión kívüli országokból szerezzük be – mondja Kacper Nowicki. – Mi
egy olyan terméket építünk fel, amely még nem létezik, és amely először Európában fogja learatni
gyümölcseit.”
A Garancialapból kapott hitel segítségével a Nomagic a kutatás-fejlesztésre összpontosíthat, és
növelheti a projekt léptékét. „Az EBB révén továbbra is finanszírozni tudjuk kutatásainkat, és tovább
építhetjük ezt az innovatív technológiát Európában” – mutat rá Kacper Nowicki.
Regionális potenciál is mutatkozik. A Nomagic fellendítheti Lengyelországban a foglalkoztatást, a
rendkívül magas szakértelmet igénylő kutatási és fejlesztési munkahelyeket, valamint a digitális
kohéziót. A Nomagic már szponzorál egy robottanulási laboratóriumot a Varsói Egyetemen, és Marek
Cygan technológiai igazgató támogatja a mesterképzés robotikai tantervét. Amint arra Iwona Biernat,
az EBB hitelezési tisztviselője rámutat: „A vállalat jelenléte segíti Varsót és Lengyelországot abban, hogy
letegye névjegyét a technológiai vállalatok európai központjaként, és új befektetőket vonzzon
Közép-Európába.”
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MERJ ÖSSZEKÖTNI
Két lengyel optikaikábel-projekt célja a digitális átállás elősegítése a kevésbé
sűrűn lakott területeken, hogy fellendítse a regionális gazdaságot és kedvező
környezeti hatást érjen el

É

szakkelet-Lengyelország kristálytiszta patakjai és festői kisvárosai közkedvelt turisztikai célpontok.
A sűrű erdők, a kanyargó völgyek és a tavak azonban akadályozzák a megbízható
internetszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ez problémát jelent egy olyan időszakban, amikor egyre
fontosabbá válik a távmunka, és a létfontosságú digitális szolgáltatásokhoz nagy sebességű kapcsolatra
van szükség. Több lengyel vállalat is dolgozik azon, hogy új vidéki kábelhálózatokkal pótolja a hálózati
összekapcsoltság hiányát. „Egyedülálló terméket találunk ki, amely nem létezett a lengyel piacon” –
mondja Jacek Wiśniewski, akinek Nexera nevű vállalata gyors digitális kapcsolatot visz olyan helyekre,
ahol eddig ilyesmivel senki nem mert próbálkozni.

“ Az optikai kábel jövőbiztos. ”

Egy másik lengyel vállalat, a Światłowód Inwestycje (S.I.) szintén
Lengyelország ritkábban lakott térségeit készíti fel a digitális jövőre.
2025-ig a két vállalat több mint 3,1 millió címre – köztük háztartásokba,
vállalkozásokhoz és iskolákba – fog bevezetni úgynevezett „üvegszál az otthonig” (FTTH) kapcsolatot
(az S.I. 2,4 millió, a Nexera pedig 0,7 millió helyre). „Célunk, hogy még inkább elősegítsük a lengyel
gazdaság digitalizálását, és segítsük leküzdeni a meglévő digitális szakadékot” – mondja Magdalena
Russyan, az S.I. vezérigazgatója.
Egy kábelhálózat kiépítése azonban költséges. Minden egyes házat hozzá kell kapcsolni egy fizikai
üvegszálhoz. Az Európai Beruházási Bank két külön hitellel támogatja a két vállalatot, amelyek
célja, hogy fellendítsék az Európa jövője szempontjából fontos technológia terjedését olyan
régiókban, ahol ebbe kockázatos befektetni.
Gyors és zöld vidéki kapcsolatok
Az FTTH-technológia közvetlenül az egyes épületekkel – lakóépületekkel vagy irodákkal – köti össze az
optikai kábelt. Ez rendkívüli mértékben megnöveli a kapcsolat sebességét és a felhasználók
rendelkezésére álló hálózati összekapcsoltság minőségét a hagyományos kábeles modemhez vagy a
digitális előfizetői kapcsolatokhoz képest. A jelet nem lassítják le a vidéki területeken gyakori fizikai
akadályok, mint például a dombok vagy a sűrű erdőségek. Az optikai kábel akár százszor gyorsabb
sávszélességet kínál, mint a régebbi technológiák.
Emellett az optikai kábel zöldebb internetes megoldást jelent. Az FTTH-technológia segíti az ügyfeleket
abban, hogy csökkentsék energiafogyasztásukat és szénlábnyomukat. „Gigabájtonként nagyjából
ötször energiahatékonyabb, mint a régebbi, rézalapú technológiák” – mondja Monika Tenerowicz, aki
az Orange Polskánál, az S.I. egyik társtulajdonosánál dolgozik. Ezenkívül a hálózatokat a kábel
áthelyezése nélkül lehet fejleszteni, karbantartási költségeik pedig minimálisak, mivel az optikai kábelek
nem bomlanak le. „Az optikai kábel jövőbiztos.” – mutat rá Monika Tenerowicz.
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“ Az optikai kábel vonzza az embereket, hogy ingázzanak
és távmunkában dolgozzanak vidéki területekről.
”

Európai támogatás lengyel kábelprojektekhez
Az optikaikábel-hálózatok nagy léptékű telepítéséhez azonban hatalmas beruházásra van szükség.
A vidéki térségekben, ahol kilométerenként kevesebb az ügyfél, a vállalatok nem tudják ügyfelek milliói
között elosztani a hálózat költségeit. „Tőkeberuházásra van szükség a terjeszkedéshez és a
végfelhasználók összekapcsolásához” – mondja a Nexera részéről Jacek Wiśniewski.
Az Európai Beruházási Bank által a Nexera számára nyújtott 76 millió eurós finanszírozást az Európai
Stratégiai Beruházási Alap támogatja; ez egy, az uniós költségvetésből biztosított garancia, amely
„lehetővé teszi az EBB számára, hogy növelje az olyan kockázatos projektekhez nyújtott támogatását,
amelyek túlmennek az EBB tipikus saját kockázatvállalási képességén” – mutat rá Pawel Lewandowski, az
Európai Beruházási Bank Lengyelországgal foglalkozó hitelezési tisztviselője. Az EU bankjának hitele
segíti a Nexerát abban, hogy 2023-ig mintegy 530 000 háztartást és 1400 iskolát kapcsoljon rá a hálózatra.
Az Európai Beruházási Bank emellett augusztusban az S.I. számára is biztosított egy 130 millió eurós
hitelt. Az EBB finanszírozásával a vállalat képes lesz elérni a 2,4 millió háztartásban meghatározott
ambiciózus célját, és gyorsabb internetet biztosítani a nagyobb és a kisebb városokban egyaránt.
Digitalizáció és kohézió a lengyel optikaikábel-projektek révén
Lengyelország a digitálisan legkevésbé fejlett európai országok közé tartozik. Ez komolyan kihat a
vidéken élő emberekre. Ők például nem tudják igénybe venni a távegészségügyi létesítményeket és a
távmunka-lehetőségeket. Emellett problémát jelent a gyerekek és az egyetemisták számára, akik
korlátozottan férnek hozzá az online tanuláshoz. „A Covid19-világjárvány a városokon belül és kívül
egyaránt megnövelte a nagy sebességű internet iránti igényt – mondja Magdalena Russyan, az S.I.
vezérigazgatója. – Úgy éreztük, a legjobb megoldás számunkra az, ha az optikai kábellel terjeszkedünk.”
Mindkét projektben hatalmas regionális potenciál rejlik. Kielégíthetik a vidéki térségek szórakozási,
oktatási, kommunikációs, valamint szakmai célú adattovábbítás iránti növekvő szükségleteit. „Az optikai
kábel kedvező hatással lesz e régió polgárainak egészségügyi ellátására és oktatására – mondja Anders
Bohlin, az Európai Beruházási Bank vezető ágazati szakértője. – Regionális digitális átállást fog
eredményezni.”
A projektek fellendíthetik a regionális gazdasági fejlődést, hozzájárulva az Európai Beruházási Bank
kohéziós missziójához, amely az uniós régiók közötti különbségek csökkentését célozza. „Az optikai
kábel vonzza az embereket, hogy ingázzanak és távmunkában dolgozzanak vidéki területekről – mutat
rá Anders Bohlin. – Emellett lehetővé teszi a polgárok számára, hogy új álláslehetőségekhez és
munkahelyi képzésekhez férjenek hozzá, és új vállalkozásokat indítsanak, a helyi térségekben élő helyi
közösségeket megcélozva. Vonzóbbá és versenyképesebbé fogja tenni a vidéki területeket.”
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HOGY FUT ROMÁNIA
Az uniós alapok lehető legjobb kihasználásában segíteni hivatott tanácsadási
program révén lendületet kap a román infrastruktúra-finanszírozás

R

ománia az Európai Unió nyolcadik legnagyobb országa, ugyanakkor 900 kilométeres autópályahálózata egyike a legrövidebbeknek, vasútvonalain pedig az átlagsebesség a tehervonatok esetében
mindössze 15 km/h, a személyszállító vonatok esetében 40 km/h. Romániának évente alig több mint
45 km új autópályát sikerül építenie, egyes vonatok pedig lassabban közlekednek, mint 100 évvel ezelőtt.
Ennek oka, hogy a román hatóságok nehezen birkóznak meg a nagy infrastrukturális projekteknek a
rendelkezésre álló jelentős uniós finanszírozás segítségével történő bonyolult tervezésével és
végrehajtásával. Tekintve, hogy az Európai Unió 2027-ig 17 milliárd eurót tervezett be a költségvetésbe
közlekedési infrastruktúra céljára, a kihívás az, hogy munkára fogják a pénzt.
Itt jön be a képbe Alexis Gressier és csapata az Európai Beruházási Banknál. Alexis és hétfős csapata 2014
óta van a helyszínen, Bukarestben, a Beruházások és Európai Projektek Minisztériumánál, és az Európai
Beruházási Bank projekttanácsadási támogató szolgáltatási megállapodásának keretében együtt
dolgoznak a román hatóságokkal az Európai Unió nagy igényeket támasztó előírásainak megfelelő
projektek előkészítése, értékelése és végrehajtása érdekében. „Szeretjük azt mondani, hogy
támogatásunkkal fellendítjük az uniós finanszírozású projekteket” – mondja.
Tanácsadási segítség a román infrastruktúrához
A munka változatos, de elsősorban a közlekedési, a hulladékkezelési, a vízügyi és az energiaágazaton
belüli nagy projektekre terjed ki. „A projektciklus különböző szakaszaiban működünk közre, kezdve az
előkészítéssel, amikor a koncepciót kell tisztázni, a tervezésen és a pályáztatáson át a szerződéskezelésig
és a projekt végrehajtásáig” – magyarázza Alexis Gressier.
A csapat fontos szerepet játszott abban is, hogy segítse a hatóságokat a szerződésmódosítások és a
vállalkozók által benyújtott költségtúllépési igények kezelésében, amelyek az építőipari ágazaton belüli
munkaerőhiány nyomán léptek fel. Az EBB szakértői elemezték az elmúlt években benyújtott igényeket,
valamint rengeteg alátámasztó dokumentumot – köztük a szerződésekkel kapcsolatos levélváltásokat,
műszaki és pénzügyi jelentéseket, részletes ütemterveket, építési naplókat és számlák ezreit –, ezáltal
segítve a román hatóságokat abban, hogy átlagosan 39%-kal csökkentsék a vállalkozók pénzügyi
igényeit.
Hozzáadott érték Románia számára
Kívülállókként a Bank szakértői számára eltartott egy ideig, amíg elnyerték román partnereik bizalmát és
elfogadták őket, a csapat sikere nyomán azonban nagy elismeréssel nyilatkoznak róluk. „Az EBB talán
legnagyobb hozzáadott értéke az volt számunkra, hogy biztosítani tudott különböző hátterű,
az üzemeltetőkkel és a közlekedési hatóságokkal való együttműködésben tapasztalattal
rendelkező csapatokat – mondja Stefan Roseanu, a vasúthálózat korszerűsítéséért felelős
román hatóság elnöke. – Ez segített minket abban, hogy nagyon jó megvalósíthatósági tanulmányokat
és egyéb dokumentumokat készítsünk. A megvalósíthatósági tanulmány, amelynek elkészítéséhez
segítséget nyújtottak, most referenciaként szolgál a Közlekedési Minisztériumban és az Európai Alapok
Minisztériumában a további új vasúti beruházások átgondolásához.”
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A vasúthálózat korszerűsítéséért felelős hatóságot a csapat műszaki szakértelme is lenyűgözte. „Egyes
beruházások, amelyeken dolgozunk, reformokat vonnak maguk után, valamint új technológiákat és
piaci koncepciókat – mutat rá Stefan Roseanu. – Az EBB segítsége nélkül szakértőinknek rengeteg időt
kellett volna tölteniük a tanulással és azzal, hogy beépítsék munkájukba ezeket az új elképzeléseket. Ez
nagyban késleItette volna a folyamatot.”
Mindenki a fedélzeten Drezda felé
Az egyik legnagyobb projekt, amelyen az EBB csapata 2021-ben dolgozott, egy 144 kilométeres vasúti
szakasz korszerűsítése volt, amely az Athéntól Szófián, Budapesten, Bécsen, Prágán és Nürnbergen át
Drezdáig futó uniós közlekedési folyosó részét képezi. A több mint 2 milliárd euró értékű vasútfejlesztés,
amelyet részben az Európai Bizottság és az EBB finanszíroz, az elmúlt 30 év legnagyobb, közlekedési
infrastruktúrára irányuló projektje Romániában.
A korszerűsített vasútvonalakon a személyszállító vonatok esetében 160 km/h, a tehervonatok esetében
pedig 120 km/h maximális sebesség érhető majd el. Ezáltal csökkenni fog az utazási idő, mérséklődik a
balesetek kockázata, emellett a szakasz 30 éves élettartama alatt a becslések szerint 1,5 millió tonnával
csökken a CO2 -kibocsátás.
Alexis Gressier és csapata segítséget nyújt új vonatok beszerzéséhez is, amelyek az ország számos
különböző vasúthálózatán fognak közlekedni. A román hatóságok 20 éve nem vásároltak új vasúti
járműveket, és nem rendelkeznek tapasztalatokkal a különböző rendszereken működő vonatok
vásárlásában. „Hiányzik ez a fajta tapasztalat és analitikai szakértelem – mondja a vasúthálózat
korszerűsítéséért felelős hatóság részéről Stefan Roseanu, – az EBB azonban el tudta készíteni az első
funkcionális feladatmeghatározást tartalmazó közbeszerzési dokumentumokat, és hozzá tudta igazítani
a sablonokat és az információkat a vasúti járművek beszerzési folyamatához.”

PROJEKTFEJLESZTÉS A COVID19-VÁLSÁG KEZELÉSE
ÉRDEKÉBEN
A Covid19 megterhelte az egészségügyi rendszereket és a vállalkozások likviditását. Válaszul az Európai
Bizottság két intézkedéscsomagot indított útjára, amelyek célja az európai strukturális és beruházási alapok
felhasználása a világjárvány hatásainak enyhítése érdekében. A koronavírusra való reagálást célzó beruházási
kezdeményezés és a koronavírusra való reagálást célzó, kiterjesztett beruházási kezdeményezés a leginkább
kitett ágazatok, nevezetesen az egészségügy, a kkv-k és a munkaerőpiacok szükségleteire reagál. Romániában
a Covid19 első évében körülbelül 900 millió euró összegű kohéziós forrást fordítottak az egészségügyi
rendszerre és a gazdaságra.
A Nemzetvédelmi Minisztérium az európai régiók beruházásait támogató közös programhoz (JASPERS)
folyamodott, hogy segítse különböző projektek uniós finanszírozásra történő előkészítését. A projektek
kezdetben orvosi védőfelszerelések beszerzésére és orvostechnikai eszközökre összpontosítottak. Később a
JASPERS által biztosított tanácsadás az uniós források megpályázásához szükséges információkra, valamint az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott projektek tekintetében fontos témakörökre irányult.
„A megbízás nagy kihívást jelentett – mondja Ana Maria Lupascu, a JASPERS-megbízatás feladatfelelőse. –
A Covid alatt a helyzet nagyon gyorsan változott, és nem sokat tudtunk arról, hogy milyen mechanizmussal
lehet leküzdeni a betegség terjedését. Végül a JASPERS megbízatása hozzájárult ahhoz, hogy javuljon az
ország világjárványra való felkészültsége és reagálóképessége.”
BEFOGADÓ VILÁG
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GLOBÁLIS FELLÉPÉS,
LOKÁLIS VÁLTOZÁS
A globális fenntartható beruházási alapok támogatják a tiszta energiát, a
fenntartható gazdálkodást és a nemi szempontból kiegyensúlyozott
munkahelyeket Ázsiában és Latin-Amerikában

S

ujay Malve emlékszik, milyen frusztráló volt éjszakánként, amikor elment az áram, miközben indiai
egyetemistaként a házi feladatát írta vagy vizsgáira készült. „Tanulsz késő este a másnapi
dolgozatra, és egyszer csak nincs áram – mondja a 40 éves Malve, aki a Mumbaitól mintegy
150 kilométerre délkeletre fekvő Punéban nőtt fel. – Villany nélkül maradni nem vicces, különösen egy
nagy vizsga előtt. Utánajártam, mi történik körülöttem a villamos energiával, és folyamatosan azt
kérdeztem, miért, de semmit nem tudtam tenni. Azt hiszem, ez vezetett el a mostani karrieremhez.”
Sujay Malve irányítja a szingapúri Canopy Power vállalatot, amely a villamosenergia-hálózatra nem
kapcsolódó vállalkozások és közösségek villamosítására szakosodott. A Canopy mikrohálózatokat tervez
meg és épít ki Délkelet-Ázsiában, ötvözve a fotovoltaikus paneleket, a szélenergiát, az akkumulátoros
tárolást és az intelligens vezérlőket, megbízható villamos energiát kínálva távoli szigeteken olyan
helyeken, mint a Fülöp-szigetek vagy Indonézia. Egyes szigeteken még azok is, akik megfelelő
jövedelemmel rendelkeznek, és átlátják az éghajlatváltozás hatását, kénytelenek dízelgenerátorokat
működtetni éjjel-nappal, mert vállalkozásuknak nincs más energiaforrása.
„Délkelet-Ázsiában több ezer olyan sziget létezik, ahol a vállalkozások nincsenek rákötve
villamosenergia-hálózatokra – mutat rá Sujay Malve. – Dízelt égetnek villamos energia céljára, ez pedig
drága, koszos és megbízhatatlan. El se tudja képzelni, milyen az, amikor nagy dízeltartályokat kell kis
csónakokon szállítani hetente kétszer, hogy több tüzelőanyaghoz jusson az ember. Nagy kellemetlenség
ez. Csapatomnak meggyőződése, hogy a villamos energia megváltoztathatja az emberek életét, és
elősegítheti az önrendelkezésüket. Különösen ebben a régióban.”
Vállalata tevékenységének bővítése érdekében Sujay Malve mérlegeli, hogy igénybe vesz egy
befektetést a JASMINE magánpiaci alapból; ezt a finanszírozási eszközt 2021-ben hozták létre, hogy
segítse az innovatív vállalatokat az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, a körforgásos gazdaság és a
fenntartható agráripar egyidejű támogatása mellett. Szeptemberben az Európai Beruházási Bank
30 millió USA-dollárig terjedő összegű befektetést hagyott jóvá az alap számára, amely összesen
200 millió USA-dollárt gyűjt. Ez a befektetés egyike a több tucat alapnak, amelyeket az EBB csoport
évente olyan befektetések céljára választ ki, amelyek világszerte előmozdítják a szociális innovációt és
az éghajlat-politikai intézkedéseket.
Az éghajlatváltozás megértése
„Délkelet-Ázsia rászorul erre a támogatásra – mondja Melissa Kang, a JASMINE alapot működtető JI
Capital Partners magántőke-befektetési vállalkozás alapítója. – A régióban 650 millióan élnek, a
korösszetétel pedig fiatal, ami kedvez a hosszú távú gazdasági fejlődésnek. A gyors gazdasági
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“ Délkelet-Ázsiában rengeteg potenciál rejlik. De nincs

elegendő gyors éghajlat-politikai intézkedés ahhoz, hogy
javuljon a fenntarthatóság és az integráció.

”

növekedés nyomán azonban jelentősen emelkedett a szén-dioxid-kibocsátás. A nagy szél- és
naperőműparkok a gyenge és töredékes villamosenergia-hálózat miatt sajnos korlátozottan
használhatóak.”
Melissa Kang és csapata számos olyan vállalkozóval dolgozik együtt, akiknek új ötletei segíthetik a
régiót a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban.
„Délkelet-Ázsiában rengeteg potenciál rejlik – mondja. – De nincs elegendő gyors éghajlat-politikai
intézkedés ahhoz, hogy javuljon a fenntarthatóság és az integráció.”
Az Európai Beruházási Bank Csoport új befektetési alapokat talál és támogat, amelyek pedig
világszerte kisvállalatok százait segítik olyan ágazatokban, mint a fenntartható
kávétermesztés az Amazonas vidékén, a megfizethető és hatékony otthonok Namíbiában,
valamint a fenntartható halászat Mexikóban. „Úgy tekintünk a befektetési alapokra mint jó
pénzforrásokra, amelyek több tőkét tudnak bevonzani és több kapacitást képesek mozgósítani a piaci
hiányosságok pénzügyileg fenntartható kezelése érdekében” – mondja Horváth Gergely, az Európai
Beruházási Bank klímaalapokkal foglalkozó befektetési tisztviselője.
Csúcs nők
A megfelelő befektetési alapok kiválasztásával az Európai Beruházási Bank többet tud tenni olyan
területeken is, ahol nehéz finanszírozáshoz jutni, mint például az éghajlatváltozás, a társadalmi jólét és
a nemek közötti egyenlőség. Jó példa erre a JI Capital Partnersnél való délkelet-ázsiai befektetés. Az
alapot egy nő vezeti, felső vezetésében számos nő foglal helyet, és olyan vállalatokba hivatott
befektetni, amelyek fenntarthatóvá teszik a társadalmat és egyenlő esélyeket biztosítanak a nők
számára a munkaerőpiacon.
A Bank Latin-Amerikában is támogat egy hasonló kockázatitőke-eszközt, az EcoEnterprises Fund alapot.
Ez az alap – amelyet nők vezetnek, és amely 20 millió USA-dollárt kapott az Európai Beruházási Banktól
– természetalapú növekvő vállalatokat támogat a fenntartható mezőgazdaság, az agrárerdészeti
rendszerek és az ökoturizmus területén, valamint más olyan területeken, amelyek támogatják a
fenntartható megélhetést, a biológiai sokféleség megőrzését és a természeti erőforrások körforgásos
felhasználását. Emellett az alap keresi a nők által vezetett vállalkozásokat, és ösztönzi a vállalatokat,
hogy alkalmazzanak nőket az irányítás valamennyi szintjén. „A nők mindig egyfajta csendes többséget
alkottak, de társadalmi ragasztóként szolgálnak Latin-Amerika közösségeiben” – mutat rá Julia
Santander, aki alapkezelőként dolgozik Kolumbiából az EcoEnterprises alapnak.
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A VALÓDI STRESSZTEST
Nem nagyon van nehezebb annál, mint bankszámlákat vinni szegény
emberekhez és kisvállalatokhoz szubszaharai Afrika legnagyobb országának
legeldugottabb részeibe. A Trust Merchant Bank hitelezési tisztviselői
azonban átküzdik magukat a rossz utakon, a felkeléseken és a világjárványon,
hogy 3 millió új ügyfelet szerezzenek

A

Kongói Demokratikus Köztársaságban nem könnyű bankszámlát nyitni. Még nehezebb kedvező
feltételekkel hitelhez jutni. Emberek milliói még egy bankfiókba se jutnak el Kongóban. A banki
szolgáltatások hiánya miatt nehéz családot alapítani, munkát vállalni, vállalkozást indítani, a gyerekeket
iskolába küldeni vagy a szükséges árucikkeket megvásárolni. 2021-ben az Európai Beruházási Bank
20 millió euró összegű ügyletet írt alá egy olyan bankkal, amely már több mint másfél évtizede igyekszik
kiterjeszteni a banki szolgáltatásokat Kongó minden szegletébe. A Trust Merchant Bank a délkeletkongói Lubumbashi városában működik, és azért jött létre, hogy lakossági szolgáltatásokat nyújtson
mindenkinek, bármilyen jövedelemmel rendelkezzék is. A bank gyorsan növekedett azáltal, hogy jelen
van az összes pénzügyi ágazatban, beleértve a mobilbanki szolgáltatásokat és az apró vállalkozásokhoz
nyújtott mikrohiteleket.
„Kongó a világ egyik legszegényebb országa, ezért hatalmas szükség van a gazdasági fejlődés
támogatására” – mondja David McEvoy, a Trust Merchant vezetési tanácsadója. Cégének filozófiája –
mindenki bankjává válni – „biztosítja, hogy Kongó kilépjen az instabil időszakból azáltal, hogy biztos
gazdaságot és jó megélhetést kínál az emberek számára.”
Kongóban, Afrika második legnagyobb országában csupán 1200 kilométernyi jó minőségű, szilárd
burkolatú út van, ami nagyjából a negyede annak, amennyi jó úttal az aprócska Luxemburg rendelkezik.
Kongói emberek milliói nem férnek hozzá a közlekedéshez, villamos energiához vagy telefonokhoz. Az
új ügyfelekkel való szerződéshez a Trust Merchant hitelezési tisztviselői bejárják az országot, pénzügyi
tanácsadást nyújtva és számlákat nyitva. Négykerék-meghajtású tehergépkocsikat használnak és olykor
fegyveres őröket fogadnak, mivel ők viszik el az állami alkalmazottak fizetését is. A felkereső munka
megéri a fáradságot. Mára a Trust Merchant az összes tartományban képviselteti magát, sok vidéki
térségben és városban, több tucat fiókkal. Az 1,5 millió USA-dollár összegű 2004-es kezdőtőkéje
mostanra több mint 100 millió USA-dollár összegű saját tőkére nőtt. 2,7 millió bankszámlát kezel, és
a világjárvány alatt 400 000 új számlát nyitott. A bank indulásakor csupán mintegy
40 000 bankszámla volt az országban.
Az Európai Beruházási Bank hitele lehetővé teszi a Trust Merchant Bank számára, hogy a világjárvány
alatt több ezer hitelt biztosítson kisvállalkozások számára, egyenként 4000–5000 USA-dollár összegben.
Ezek a vállalatok méltányos kamatláb mellett jutnak hozzá a hitelekhez, szemben a havi 30–40%-os
kamattal, amit Kongóban egy nemhivatalos hitelezőnek kellene fizetniük. Amint arra David McEvoy
rámutat, ezek a vállalkozások „nagyban hozzájárulnak a közösségek megélhetéséhez ott, ahol az
emberek laknak.”
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MAGÁNTŐKE 2.0
A 2011-es forradalom után a magántőke menekült Egyiptomból. Most a
befektetési cégek egy új generációja segíti az ígéretes vállalatokat a
terjeszkedésben és a professzionalizálódásban

A

hmed El-Gindi az egyetem elvégzése után Egyiptom és a Közel-Kelet egyik legnagyobb
cégcsoportjánál dolgozott. A ranglétrán felfelé haladva egy leányvállalat ügyvezető igazgatója
lett, de nagyobb tervei voltak. „Mindig arról álmodtam, hogy olyan helyen dolgozzam, ahol ténylegesen
érdekelt vagyok partnerként vagy részvényesként” – mondja. 2015-ben meglátta a lehetőséget.
Az AluNile nevű családi vállalkozás irányítását öröklő testvérek előrébb akartak lépni. „Meg voltam
győződve arról, hogy képes lennék fejleszteni ezt a vállalatot, de erős pénzügyi partnerre volt
szükségem, méghozzá lehetőség szerint olyanra, aki tapasztalattal rendelkezik
egy ipari vállalat irányításában és fejlesztésében.”
Ekkor találkozott az Ezdehar nevű egyiptomi magántőke-befektetési
vállalkozással, amelyet az Európai Beruházási Bank támogat. „Amikor előálltam a
tervvel, hét-nyolc különböző befektetővel találkoztam, de az Ezdeharral más volt
a kémia – mondja Ahmed El-Gindi, aki jelenleg az AluNile vezérigazgatója. – Az
első pillanattól kezdve azonos hullámhosszon voltunk, és éreztem, hogy
megértjük egymást.”

“ Az első pillanattól

kezdve azonos
hullámhosszon
voltunk, és éreztem,
hogy megértjük
egymást.

Az Ezdehar volt a független magántőke-befektetési vállalkozások új generációjának
első tagja a 2011-es forradalom után, amely szinte teljes egészében felszámolta a helyi magántőke-ágazatot.
A 2014-ben alapított vállalat kedvező hatást akart gyakorolni a helyi üzleti környezetre, és hozzá kívánt
járulni a magántőke régión belüli újbóli megtelepedéséhez. „Átalakulóban volt az egyiptomi magántőkeágazat” – mondja Emad Barszúm, az Ezdehar egyik alapítója. A vállalkozás első alapjához azonban nehéz
volt befektetőket vonzani. „Kevés befektető látta a folyamatban lévő egyiptomi átalakulást, és a legtöbb
régi szereplő nem teljesített jól – meséli. – Emellett új cég voltunk, intézményi előzmények nélkül.”

”

Az Európai Beruházási Bank volt az egyik első befektető, amely az alap vonatkozásában együttműködött
az Ezdeharral (amely név arabul jólétet jelent). „Akkoriban nagyon kevés nemzetközi befektető
mérlegelt egyiptomi befektetéseket – mondja Marius Chirila, az Európai Beruházási Bank beruházási
tisztviselője. – Még számos fejlesztésfinanszírozási intézménynél is korlátozások voltak érvényben az
Egyiptomban történő befektetésekkel kapcsolatban, tekintettel az országkockázatra. Az EBB volt az
első nemzetközi befektető, amely együttműködött az Ezdeharral, alakítva annak
kezdeményezését, és alapvetően hozzájárulva az egyiptomi magántőke-ágazat újbóli
megjelenéséhez. Azóta az Ezdehar figyelemre méltó eredményeket ért el.”
Az Ezdehar első alapjába az Európai Beruházási Bank a déli szomszédság kockázatitőke-eszközéből
származó tőkét fektetett be; az eszközt az Európai Bizottság és az EBB hozta létre. Annak sikere nyomán
az Ezdehar most egy második befektetési alapba gyűjt pénzt. A vállalat 100 millió USA-dollárt
meghaladó összegre növelné az alapot, felülmúlva az első alap 84 millió USA-dollárját.
Eközben Ahmed El-Gindi árbevétele öt év alatt megháromszorozódott, alkalmazottainak száma pedig
700-ról 1000 fő fölé nőtt. „Továbbra is terjeszkedünk – mondja, – és nagyon ambiciózus terveink vannak.”
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EGY ALAP TÉNYLEGESEN
NŐKTŐL NŐKNEK
Egy nemi szempontú afrikai tőkealap bizonyítja, hogy a hagyományos
befektetők veszni hagynak pénzt, mert a nőkbe való befektetés magasabb
szintű teljesítményt eredményez

C

hika Russell hatéves korában hagyta el nigériai otthonát, hogy az Egyesült Királyságba költözzön.
De azok a korai évek a családi főzésekkel és a hagyományos ételekkel inspirációként szolgáltak
karrierjéhez, mert beleszeretett a nigériai nők által készített street foodba – a „dodo” nevű sült
főzőbanánba, a roston sült jamgyökérbe és az országban termő, „epa” nevű kicsi, intenzívebb
földimogyoró-fajtába. 2014-ben, miután hét évet dolgozott pénzügyi területen, létrehozta saját,
harapnivalókkal foglalkozó vállalatát. A CHIKA Afrika különböző tájairól szerzi be az egyedülálló
hozzávalókat, és közvetlenül együttműködik nigériai közösségekkel annak érdekében, hogy egészséges,
kézzel készített harapnivalókat kínáljon a brit fogyasztóknak. „Szerettem volna valami hatásosat csinálni
más embereknek, és a lehető legsikeresebb vállalkozást vezetni” – mondja Chika, aki egy jótékonysági
partnerséget is létrehozott, hogy oktatást biztosítson 38 000 lánynak és iskolákat építsen Afrikában.
A CHIKA egyik befektetője az Alitheia IDF, egy nemi szempontú afrikai befektetési alap, amelyet alapító
partnerekként két nő, Tokunboh Ishmael és Polo Leteka vezet. Az Európai Beruházási Bank
novemberben 24,6 millió USA-dollár összegű befektetést írt alá az úttörő alappal, lehetővé téve az
Alitheia számára, hogy elérje a kitűzött 100 millió USA-dolláros célösszeget. Ez az EU bankjának első
olyan magántőkealapba történő befektetése, amely a nemi szempontok figyelembevételével
összpontosít afrikai kis- és középvállalkozásokra.
Az álmok pártfogói
Az Alitheia által biztosított növekedési tőkének köszönhetően a Chika gyártóüzemet létesíthetett
Nigériában, amely várhatóan az év elején nyílik meg, és 320 főt foglalkoztat majd, akiknek 70%-a nő. Az
üzemben a nigériai és nyugat-afrikai piacokra készülnek majd snackek. Minden terméket exportálni
fognak a szomszédos országokba, ezáltal ott is munkahelyeket teremtve. „Chika hatástörténete tényleg
nagyszerű volt, a piac nyilvánvaló, a lehetőség mértéke egyértelmű volt – meséli Polo Leteka. – Chika
remek vállalkozó, nagyon dinamikus. Érti, amit csinál. És éhes.”
Az Alitheia IDF nemileg sokszínű csoportosulások által vezetett kis- és középvállalkozásokba fektet be
és ilyen cégeket fejleszt azzal a céllal, hogy stabil pénzügyi megtérülést és kézzelfogható társadalmi
hatást érjenek el Afrikában. Az alap olyan ágazatokba fektet be, amelyekben jelentős százalékban
vesznek részt nők vállalkozóként, termelőként, forgalmazóként vagy fogyasztóként. Ilyen ágazat például
az agráripar, a fogyasztási cikkek, az egészségügy, az oktatás, a kreatív iparágak, valamint a pénzügyi és
üzleti szolgáltatások ágazata. A Lagosban és Johannesburgban működő Alitheia hat országban fektet
be: Nigériában, Dél-Afrikában, Ghánában, Zambiában, Zimbabwében és Lesothóban. 2008-ban, amikor
Ishmael és Leteka elindították az Alitheia IDF alapot, amely a nigériai Alitheia Capital és a dél-afrikai IDF
Capital közös vállalkozása, eltökéltek voltak, hogy nők tulajdonában álló vállalkozásokat fognak
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“

A hagyományos befektetők veszni hagynak pénzt, mivel
kényelmesebb számukra olyan embereket támogatni, akik úgy néznek
ki, mint ők, úgy dolgoznak, mint ők, úgy beszélnek, mint ők és
ugyanazokon a helyeken fordulnak meg.

”

támogatni, mivel tudták, hogy számos olyan nő él a kontinensen, akiknek vállalkozása a megfelelő
finanszírozás mellett növekedni tudna. A szubszaharai afrikai vállalkozások 40%-a áll nők tulajdonában,
de ezeknek a vállalkozásoknak kevesebb mint 10%-a képes hagyományos finanszírozóktól forrást
bevonni. „Gyakran mondjuk, hogy a hagyományos befektetők veszni hagynak pénzt, mivel
kényelmesebb számukra olyan embereket támogatni, akik úgy néznek ki, mint ők, úgy dolgoznak, mint
ők, úgy beszélnek, mint ők és ugyanazokon a helyeken fordulnak meg” – mutat rá Polo Leteka.
Egy „2X” kiemelt alap
Az Alitheia egy „2X” kiemelt alap, ami azt jelenti, hogy része a „2X” kihívásnak – ez egy, a G7-országok
fejlesztésfinanszírozási intézményei által indított multilaterális kezdeményezés, amelynek célja
15 milliárd USA-dollár mozgósítása 2022 végéig olyan projektek támogatására, amelyek erősítik a nők
társadalmi szerepét és fokozzák a gazdaságban való részvételüket. Az Európai Beruházási Bank volt az
első olyan multilaterális fejlesztési bank, amely elfogadta és használja a „2X” kritériumokat, miután 2021
júniusában tagként csatlakozott a „2X” kihíváshoz. A Bank számára vonzó volt a lehetőség, hogy
befektessen az Alitheia kizárólag nőkből álló csapatába, amely kitűnik a magántőke férfiak által uralt
világában. „Ez egy valódi »nőktől nőknek« alap – mondja Déborah Vouche, a Bank ezen ügyleten
dolgozó csapatának tagja. – Úttörők voltak ebben a szegmensben, és tényleg ők voltak az első olyan
csapat, amely nemi fókuszú alapot kínált szubszaharai Afrikában.”
Az Alitheia IDF-be való befektetés egyszersmind hozzájárul a SheInvest kezdeményezéshez, amelynek
keretében az Európai Beruházási Bank kontinensszerte 2 milliárd euró összegben kíván a nemek közötti
egyenlőség szempontját érvényesítő befektetéseket mozgósítani.
Az elmúlt öt évben Leteka és Ishmael tanúi voltak a sokszínűséggel kapcsolatos mentalitásváltásnak.
A befektetők vagy magukévá tették a sokféleséget, mert ismereteket szereztek róla, vagy kíváncsiak
lettek. „Arra számítok – mondja Polo Leteka, – hogy az elkövetkező egy-két évben minden befektető rá
fog kérdezni a nemi szempontú beruházási stratégiára.”
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A SheInvestből részesülő nők elmondják, mit jelent ez számukra
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HONNAN JÖN A PÉNZ?

Az Európai Beruházási Bank, a világ legnagyobb multilaterális hitelezője és
hitelfelvevője 2021-ben 55 milliárd eurót vont be a nemzetközi
tőkepiacokról, ebből 10 milliárd eurót zöldköt vények vagy
fenntarthatósági kötvények formájában. A Bank kötvénykibocsátásával
olyan befektetőket ér el, akik alapvetően nem ruháznának be Európában,
és akik közvetve, az EBB-kötvényekbe befektetve járulnak hozzá európai
projektekhez.
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ÉGH./FENNT. KÖTV.

Bank 21 pénznemben bocsátott ki kötvényeket, a legtöbbet a fő pénznemekben:
euróban, USA-dollárban és angol fontban. A diverzifikált források és futamidők rugalmasságot
biztosítanak a Bank finanszírozási stratégiája számára. A több pénznemen alapuló megközelítés
emellett lehetővé teszi, hogy a kifizetések céljából az EBB hozzáférjen bizonyos helyi valutákhoz.

VALUTÁNKÉNTI KIBOCSÁTÁSOK
EUR
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KÖTVÉNYEK A BLOKKLÁNCBAN
Az EBB első, digitális valutát használó kötvényeladása azt jelzi, hogy a befektetők ugrásra
készen várnak, hogy elkezdjék használni ezt az új technológiát
John Whelan egy nagy nemzetközi banknál dolgozik, de mérnökként tekint magára. Legújabb mérnöki
szenvedélyei a kriptovaluták és a blokkláncok. „Mélyen hiszek abban, hogy a technológia képes mindannyiunk
javára megváltoztatni a pénzügyeket” – mondja a szakember, aki digitális labort hozott létre a spanyolországi
Banco Santandernél, hogy tanulmányozza, miként javíthatják a banki szolgáltatásokat a blokkláncok és a
kriptovaluták.
A Banco Santander egyike azon három magánbanknak, amelyek segítették az Európai Beruházási Bankot az
első, blokklánc-technológiát alkalmazó digitális kötvényének kibocsátásában. A 100 millió eurós kötvényt
áprilisban bocsátották ki az Ethereum platformon. A piacvezető Bitcoin után ez a platform rendelkezik a
világon a második legnagyobb digitális valutával. A másik két közreműködő bank a francia Société Générale
és az egyesült államokbeli Goldman Sachs volt.
Ez az első alkalom, hogy egy közszférabeli bank magánbankok egy csoportjával együtt
dolgozott kötvények blokklánc alkalmazásával történő eladásán. Az Európai Beruházási Bank
ragaszkodott ahhoz, hogy első digitális kötvényéhez igénybe vegyen egy bankcsoportot, mivel azt akarta,
hogy e kibocsátás hasonlítson a hagyományos kötvényeladásra. A várakozás az, hogy további állami és
magánbankok fogják követni az EBB-t erre a piacra, és hogy a kötvényeladások
– beleértve a zöldkötvényekét – több befektetőt fognak elérni.

“ Ez megváltoztathatja
a pénzügyi ágazatot.
”

Alacsony költségek, magas átláthatóság

Egy kötvénykibocsátás megszervezése bonyolult dolog. A blokkláncok lehetővé teszik a bankok számára a
munka jelentős részének észszerűsítését. A jegyzési garanciavállalással, a jegyzéssel és a kötvények
forgalmazásával kapcsolatos dokumentumok többsége tárolható a blokkláncban, ami felgyorsítja a folyamat
minden részét. A digitalizáció csökkentheti a fix költségeket és növelheti az átláthatóságot, mivel egyszerűbbé
teszi a kereskedelmi forgalom és a másodlagos piaci tranzakciók nyomon követését. „Sokan nincsenek
tudatában a blokklánc-technológia előnyeinek – mondja Richard Teichmeister, az Európai Beruházási Bank
finanszírozási vezetője. – Az igazság az, hogy ez a technológia megváltoztathatja a pénzügyi ágazatot, és sok
ember életét teheti jobbá.”

A gyorsaság mindenképpen előny. A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó adminisztratív munkák egy részét –
így például a dokumentáció elkészítését és az elsődleges piacon történő elszámolást – órákon belül el lehet
végezni, míg ma ez napokig tart.
Mit jelent a decentralizált rendszer?
A kriptovaluta csak egyike azon módoknak, ahogyan a blokklánc-technológia alkalmazható a tranzakciókkal
kapcsolatos információk megosztott főkönyv formájában történő tárolására. A megosztott főkönyv az az
adatbázis, amely megosztja és szinkronizálja az információkat több hely és több ember között.
A blokkláncokat online vezetik és számos helyen több számítógépen keresztül replikálják. Ez a replikáció
meggátolja a hamis változtatásokat vagy a feltörést. A blokklánc egy adatokból álló listát, úgynevezett
blokkokat tartalmaz, amelyek rögzítik a tranzakciókat, és össze vannak kapcsolva egy kriptográfiát használó
láncban. Minden egyes blokk időbélyeget és tranzakciós adatokat tartalmaz. A blokkláncok „decentralizált”
rendszerekként is ismertek, mivel sok számítógépen tárolják és ellenőrzik őket.
USD

GBP

EGYÉB

30,80%

8,90%

12,20%
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NÉHÁNY KIEMELKEDŐ CÉL
A CSOPORT 2022–2024-ES
OPERATÍV TERVÉBŐL
• A z EBB Globál, az EBB új fejlesztési ágazata, amelynek célja az Európai Unión kívüli
projektek fellendítése
• Covid19-reagálás és zöld helyreállítás
• Nagyobb hatás és kockázatvállalás a beruházások vonatkozásában
• A klímabank ütemterve
• Technológia és innováció
• Kohézió Európa szorosabb összetartozásáért
• Rugalmasság az otthonról történő vagy irodai munkavégzés tekintetében
Elindítjuk az EBB Globált, új fejlesztési ágazatunkat, hogy szorosabban együtt tudjunk működni az
Európán kívüli kormányokkal és vállalkozásokkal. Ez segíteni fog abban, hogy több partnerséget
hozzunk létre az éghajlati válság kezeléséhez, valamint a zöld és digitális átállás támogatásához. Növelni
fogjuk a helyszínen dolgozó munkatársaink számát a világszerte működő irodáinkban. Afrikában már
felállítottunk egy új regionális központot a helyi szükségletek jobb kezelése érdekében.
A Páneurópai Garanciaalap hitelgaranciákat és egyéb finanszírozást kínál, hogy segítse a vállalatokat
a talpon maradásban, a számlák kifizetésében és beruházások végrehajtásában. Ez a garanciaalap,
amelybe számos európai uniós ország fizetett be, egy tágabb európai uniós intézkedéscsomag része,
amely a gazdaság újbóli talpra állítását célozza. A garanciaalap 2020-ban kezdte meg működését, és
2021 végén zárul le, ugyanakkor előfordulhat, hogy egyes ügyleteket a Bank 2022-ben véglegesít.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy elérjük a klímabank ütemtervében
kitűzött céljainkat. Az ütemterv felvázolja, miként fogja a Bank 2025-re éves finanszírozásának legalább
50%-át éghajlati és környezeti fenntarthatóságra fordítani. Kifejti, hogyan fogunk nagyobb kockázatot
vállalni a beruházáskor, miként támogatjuk az európai zöld megállapodást, és miként tesszük 2050-re
karbonsemlegessé Európát. Még inkább azon leszünk, hogy segítsük ügyfeleinket a már zajló
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban és az eljövendő problémák enyhítésében.
A tervek szerint 2025-re az EBB az Európai Unión belüli éves hitelezésének 45%-át a több segítségre
szoruló kohéziós régiókra fordítja. Ez a többletfinanszírozás segíti Európa ezen részeit abban, hogy
egyenlő eséllyel versenyezhessenek, és elérhessék a fejlettebb régiók életszínvonalát.
A Bank alkalmazottai a világjárvány alatt hibrid munkavégzésre álltak át, aminek keretében gyakran
egyazon héten hol az irodából, hol otthonról dolgoznak. Nyomon fogjuk követni és adaptáljuk a
munkahelyet annak biztosítása érdekében, hogy a személyzet biztonságosan és hatékonyan végezhesse
munkáját. A válság sok új kihívást hozott a mentális egészség és jóllét területén. Több képzést és
műhelytalálkozót fogunk szervezni a vezetők számára, biztosítandó, hogy odafigyeljünk az
alkalmazottakra. Folytatunk egy programot, amely értékeli a munkatársak stresszszintjét, és biztosítja a
megfelelő lépések megtételét.
A 2022–2024. évi operatív terv teljes szövege megtalálható a www.eib.org/en/publications
oldalon.
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IRÁNYÍTÁS
Az EBB egy, a tagállamok felé elszámolással tartozó uniós szerv és egyben olyan bank, amely az alkalmazandó
legjobb banki gyakorlatokat követi a döntéshozatal, az irányítás és az ellenőrzés területén.
A Kormányzótanács a 27 tagállam mindegyike által kijelölt miniszterekből, rendszerint a
pénzügyminiszterekből áll. A kormányzók határozzák meg a Bank hitelpolitikájára vonatkozó irányelveket, és
ők hagyják jóvá évente egyszer az éves beszámolót. Ők határoznak a tőkeemelésekről és a Bank Európai
Unión kívüli finanszírozási műveletekben való részvételéről. Emellett ők nevezik ki az Igazgatótanácsot, az
Igazgatási Bizottságot és a Számvizsgáló Bizottságot.
Az Igazgatótanács határoz a hitelekről, a kölcsönfelvételi programokról és egyéb finanszírozási kérdésekről.
Évente tíz alkalommal ülésezik annak biztosítása érdekében, hogy a Bank az uniós Szerződéseknek, a Bank
alapokmányának és a Kormányzótanács által meghatározott általános irányelveknek megfelelően működjön.
A 28 igazgató közül egyet-egyet jelölnek az egyes tagállamok, egyet pedig az Európai Bizottság. Emellett az
Igazgatótanácsban 31 helyettes is helyet foglal. Az Igazgatótanács szakértelmének kiszélesítése érdekében
hat szakértő is beválasztható, akik szavazati joggal nem rendelkező tanácsadókként vesznek részt az
igazgatótanácsi üléseken. Ha az alapokmány másként nem rendelkezik, a határozathozatalhoz a tagállamok
által jegyzett tőke legalább 50%-át és a szavazásra jogosult igazgatótanácsi tagok legalább egyharmadát
képviselő többség szükséges. Az Igazgatótanács ülésein az elnök elnököl, aki nem szavaz.
Az Igazgatási Bizottság a Bank állandó döntéshozatali szerve. Felügyeli a Bank mindennapos működését,
előkészíti az Igazgatótanács határozatait, és biztosítja azok végrehajtását. Hetente egyszer ülésezik. Az
Igazgatási Bizottság az elnök felügyelete alatt és az Igazgatótanács ellenőrzése mellett működik. A többi
nyolc tag az EBB nyolc alelnöke. A tagokat hat évig terjedő időtartamra nevezik ki; kinevezésük megújítható.
A tagok kizárólag a Bank felé tartoznak felelősséggel.
A Banknál független Számvizsgáló Bizottság működik, amely közvetlenül a Kormányzótanács alá tartozik.
Ez felel a Bank beszámolóinak ellenőrzéséért, valamint annak vizsgálatáért, hogy megfelel-e a Bank
tevékenysége a legjobb banki gyakorlatnak. A Számvizsgáló Bizottság nyilatkozatát az Igazgatótanács éves
beszámolójával kell a Kormányzótanács elé terjeszteni. A Számvizsgáló Bizottság hat tagból áll, akiket hat
egymást követő pénzügyi évre szóló, nem megújítható megbízatással neveznek ki.
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