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2017–2019-ben az EU bankjától

ELFOGADVA
KIHÍVÁS

Az EU bankjaként az EBB volumenben mérve a világ legna-
gyobb multilaterális hitelezője és hitelfelvevője, amely 
finanszírozásával és szakértelmével támogatja az Európai Unió 
szakpolitikai célkitűzéseinek előmozdításához hozzájáruló 
észszerű és fenntartható beruházási projekteket. Az Európai 
Beruházási Bank Csoport az Európai Beruházási Bankból (EBB) 
és az Európai Beruházási Alapból (EBA) áll. 

Az EBB és EBA 2017–2019. évi operatív tervei középtávú célki-
tűzéseket és kiemelt területeket határoznak meg a Bank és az 
Alap számára.

Az EBB évente várhatóan 74–76 milliárd euróról ír alá megálla-
podást. Az EBA évente várhatóan 9,6–10,4 milliárd eurót fog 
lekötni sajáttőke-, értékpapírosítási és inkluzív finanszírozási 
műveletekre, valamint garanciákra.

 Közpolitikai területek szerinti célok

A Bank tevékenységének középpontjában négy elsődleges 
közpolitikai cél áll, mivel ezek segítik elő legjobban a növe-
kedést, foglalkoztatást és versenyképességet.

Az ezen ismertetőben szereplő, 2016. évre vonatkozó számadatok a kiadás időpontjában ideigle-
nesek és nincsenek auditálva 

  Habár az EU-nak arra kell törekednie, hogy fokozza gazdasági 
versenyképességét és növelje az innovációba irányuló beruházásokat, 

a meglévő sikereinket, továbbá a gyógyászati technológiáktól az 
űrtechnológiáig, illetve a vegyészmérnöki tevékenységektől a 

csúcstechnológiát képviselő gépgyártásig terjedő számos területen 
fennálló európai innovációs kapacitást is meg kell ünnepelnünk. .

Elina Kamenitzer,  
a Németország és a skandináv országok vállalati hitelezésével 

foglalkozó EBB-osztály vezetője

Kutatás és innováció

Az európai növekedés és jólét ma minden eddiginél jobban függ 
készségeink további finomításától, tudásunk bővítésétől, vala-
mint e készségek és tudás új termékekbe és szolgáltatásokba 
való átültetésétől. A versenyképesség megőrzéséhez magasan 
képzett emberekre és a tudományba, technológiába és innová-
cióba, különösen a magánszektorbeli közepes piaci tőkeértékű 
vállalatokba való nagyobb befektetésre van szükség. 

Várhatóan az alábbi három kulcsfontosságú technológia fogja 
a legszélesebb körű hatást kifejteni:    digitális technológia 
     biotechnológia 
      anyagtudományok

Innováció a biogazdaság terén

Az Európai Unióban a mezőgazdaság/biogazdaság teljes for-
galma a becslések szerint 2 billió euró, ami (2013-ban) a teljes 
uniós munkaerő 9%-át, vagyis közel 22 millió munkahelyet tett 
ki, amelyek többsége a vidéki és tengerparti területeken talál-
ható. A beruházások ebben az esetben a mezőgazdaságból, 
halászatból és akvakultúrából származó megújuló erőforrások 
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fenntartható és erőforrás-hatékony előállítását és felhasználását 
mozdítják elő. A mezőgazdaság/biogazdaság képes lehet az EU 
körforgásos gazdaságba való átmenetét is elősegíteni. 

Kutatás és innováció az energia terén

A hosszú távú energiaügyi és éghajlat-politikai célok eléréséhez 
új, a kereskedelmi forgalomban jelenleg nem elérhető techno-
lógiákra, valamint intelligensebb és nagy hatékonyságú ener-
giahasználati módszerekre lesz szükség.  

2016: 13,5 Mrd euró 
2017-2019: évi 15,2 Mrd euró

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Hatékony infrastruktúra kiépítése
2016: 19,7 Mrd euró 
2017-2019: évi 19,1 Mrd euró

Energia
•  A versenyképes és biztonságos ellátás biztosítása: az energiaháló-

zatba való beruházásokhoz hasonló közös érdekű uniós projektekbe 
való befektetések. 

•  Energiahatékonyság: az ESBA lehetővé tette a Bank számára, hogy tá-
mogatásait a közel nulla energiaigényű épületekre is kiterjessze, ami-
nek révén elősegíti a 2021 után normává váló új építési szabványokat.   

•  Széntelenítés: az energiatermelésen kívül jelentős beruházásokra 
van továbbá szükség a villamosenergia-hálózatok terén a megújuló 
energiaforrások integrálása, az energiatárolási kapacitások növelése 
és a villamosenergia-elosztó hálózatok modernizálása és intelligenssé 
tétele érdekében.

Közlekedés és mobilitás
Energiahatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és tisztább 
közlekedés

A közlekedési ágazat a végső európai energiafogyasztás 32%-át teszi 
ki. Továbbá az EU összes üvegházhatást okozó gázkibocsátásának 
20%-áért felel és jelentős mértékben hozzájárul a légszennyezéshez 
is – különösen a városi területeken. Kezdeményezéseink az alábbiakat 
foglalják magukban:  
  a hajózás környezetbarátabbá tétele érdekében az új hajók beszer-

zéséhez vagy azok technológiai modernizálásához nyújtott támogatás
 légiforgalmi szolgáltatásokba való beruházások
  az alternatív üzemanyaggal működő járművek térnyerésének elő-

segítése 
  az alacsony és/vagy nulla kibocsátású tömegközlekedési járműpar-

kok városokban és városi területeken történő bevezetésével kapcso-
latos erőfeszítések fokozása. 

Stratégiai közlekedési infrastruktúra 

Az EBB prioritásként kezeli a kevésbé fejlett régiókat és a hiányzó 
láncszemekre, a távolsági forgalom előtt álló akadályokra, a határát-
kelőhelyek kölcsönös átjárhatóságára és az utasok különböző közle-
kedési módok közötti átszállásához szükséges kapcsolódási pontokra 
összpontosít. Az EBB képes a regionális légitársaságokat és a lízingbe 
adással foglalkozó közbeékelt társaságokat, valamint a TEN-T-n kívüli 
stratégiai jelentőségű infrastruktúrákat is támogatni. 

Mobilitás az európai városok számára 

A közlekedés iránti növekvő igény számos kis- és nagyvárosban fenn-
tarthatatlan helyzetet hozott létre: súlyos forgalmi torlódások, rossz 
levegőminőség, zajártalom és magas szén-dioxid-kibocsátás jellemzi 
ezeket. Az európai kis- és nagyvárosokban előforduló forgalmi tor-
lódások összköltségét 100 Mrd euróra vagy az éves uniós GDP 1%-ára 
becsülik. A Bank az intelligens közlekedési rendszerekre, valamint a 
közlekedés használói számára jobb és lényegesebb közlekedési in-
formációkat, fejlettebb közlekedési szolgáltatásokat és hatékonyabb 
műveleteket biztosítani képes technológiára irányuló beruházásokat 
finanszíroz. 

Városi és regionális fejlesztés és felújítás 

A hitelezési tevékenység a városrehabilitációra, a környezeti 
infrastruktúrára, az erőforrás-hatékonyságra, a régiókon belüli 
elérhetőségre, a szociális lakásépítésre és a szélesebb körű befogadásra, 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás 
enyhítésére, a közösségek és régiók ellenálló képességének a 
migrációhoz vagy a földrengésekhez hasonló előre nem látható 
kihívásoknak való megfelelés vagy alkalmazkodás érdekében történő 
növelésére, valamint az innovációt és új technológiákat is magában 
foglaló intelligensebb fejlesztésre fog összpontosítani. 

Egészségügy
Habár a finanszírozás jelentős része várhatóan a kórházi infrastruktúra 
fejlesztésére fog irányulni, valószínű, hogy nőni fog a kereslet az 
alapvető egészségügyi létesítmények és az ágazatban dolgozó 
személyzetnek nyújtott magasabb színvonalú képzés iránt.

Vidéki infrastruktúrák fejlesztése 
és agráripari támogatások
A vidéki infrastruktúrák és a biomassza-alapú ipar (amelynek a me-
zőgazdaság kulcsfontosságú szereplője) támogatása révén hosszabb 
távú és kiegyensúlyozottabb fenntartható társadalmi növekedés 
érhető el, mivel a támogatás csökkenti a vidéki térségekből a városi 
térségekbe való migráció által kiváltott nyomást és javítja az élelme-
zésbiztonságot. 

  Ha egy térképen bejelölnénk az elmúlt 10–15 évben általunk finan-
szírozott valamennyi állami szektorbeli műveletet, nem szétszórt egyedi 

projekteket, hanem utak, vasutak, villamosvonalak, csővezeték-hálózatok 
vagy egészségügyi vagy oktatási szolgáltatások egész rendszerét látnánk a 

szemünk előtt kirajzolódni. Ezek egy logikus egész részét képzik. 

Rafal Rybacki, 

a lengyelországi és a balti államokon belüli állami szektorbeli és infra-
strukturális hitelezési műveletekkel foglalkozó EBB-osztály vezetője

A Bologna számára 
nyújtott EBB-hitelből 
finanszírozott kerékpárutak 
az olasz városban

Angelita Rebollo rákkezelési módszereket 
fejleszt Párizsban, amihez az EBA befektetését 

magában foglaló alap nyújt támogatást
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vagy egészségügyi vagy oktatási szolgáltatások egész rendszerét látnánk a 
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  Mire számíthatunk 

2017–2019-ben az EU bankjától

ELFOGADVA
KIHÍVÁS

Az EU bankjaként az EBB volumenben mérve a világ legna-
gyobb multilaterális hitelezője és hitelfelvevője, amely 
finanszírozásával és szakértelmével támogatja az Európai Unió 
szakpolitikai célkitűzéseinek előmozdításához hozzájáruló 
észszerű és fenntartható beruházási projekteket. Az Európai 
Beruházási Bank Csoport az Európai Beruházási Bankból (EBB) 
és az Európai Beruházási Alapból (EBA) áll. 

Az EBB és EBA 2017–2019. évi operatív tervei középtávú célki-
tűzéseket és kiemelt területeket határoznak meg a Bank és az 
Alap számára.

Az EBB évente várhatóan 74–76 milliárd euróról ír alá megálla-
podást. Az EBA évente várhatóan 9,6–10,4 milliárd eurót fog 
lekötni sajáttőke-, értékpapírosítási és inkluzív finanszírozási 
műveletekre, valamint garanciákra.

 Közpolitikai területek szerinti célok

A Bank tevékenységének középpontjában négy elsődleges 
közpolitikai cél áll, mivel ezek segítik elő legjobban a növe-
kedést, foglalkoztatást és versenyképességet.

Az ezen ismertetőben szereplő, 2016. évre vonatkozó számadatok a kiadás időpontjában ideigle-
nesek és nincsenek auditálva 

  Habár az EU-nak arra kell törekednie, hogy fokozza gazdasági 
versenyképességét és növelje az innovációba irányuló beruházásokat, 

a meglévő sikereinket, továbbá a gyógyászati technológiáktól az 
űrtechnológiáig, illetve a vegyészmérnöki tevékenységektől a 

csúcstechnológiát képviselő gépgyártásig terjedő számos területen 
fennálló európai innovációs kapacitást is meg kell ünnepelnünk. .

Elina Kamenitzer,  
a Németország és a skandináv országok vállalati hitelezésével 

foglalkozó EBB-osztály vezetője

Kutatás és innováció

Az európai növekedés és jólét ma minden eddiginél jobban függ 
készségeink további finomításától, tudásunk bővítésétől, vala-
mint e készségek és tudás új termékekbe és szolgáltatásokba 
való átültetésétől. A versenyképesség megőrzéséhez magasan 
képzett emberekre és a tudományba, technológiába és innová-
cióba, különösen a magánszektorbeli közepes piaci tőkeértékű 
vállalatokba való nagyobb befektetésre van szükség. 

Várhatóan az alábbi három kulcsfontosságú technológia fogja 
a legszélesebb körű hatást kifejteni:    digitális technológia 
     biotechnológia 
      anyagtudományok

Innováció a biogazdaság terén

Az Európai Unióban a mezőgazdaság/biogazdaság teljes for-
galma a becslések szerint 2 billió euró, ami (2013-ban) a teljes 
uniós munkaerő 9%-át, vagyis közel 22 millió munkahelyet tett 
ki, amelyek többsége a vidéki és tengerparti területeken talál-
ható. A beruházások ebben az esetben a mezőgazdaságból, 
halászatból és akvakultúrából származó megújuló erőforrások 

Az innováció és a humán tőke erősítése
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fenntartható és erőforrás-hatékony előállítását és felhasználását 
mozdítják elő. A mezőgazdaság/biogazdaság képes lehet az EU 
körforgásos gazdaságba való átmenetét is elősegíteni. 

Kutatás és innováció az energia terén

A hosszú távú energiaügyi és éghajlat-politikai célok eléréséhez 
új, a kereskedelmi forgalomban jelenleg nem elérhető techno-
lógiákra, valamint intelligensebb és nagy hatékonyságú ener-
giahasználati módszerekre lesz szükség.  

2016: 13,5 Mrd euró 
2017-2019: évi 15,2 Mrd euró

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Hatékony infrastruktúra kiépítése
2016: 19,7 Mrd euró 
2017-2019: évi 19,1 Mrd euró

Energia
•  A versenyképes és biztonságos ellátás biztosítása: az energiaháló-

zatba való beruházásokhoz hasonló közös érdekű uniós projektekbe 
való befektetések. 

•  Energiahatékonyság: az ESBA lehetővé tette a Bank számára, hogy tá-
mogatásait a közel nulla energiaigényű épületekre is kiterjessze, ami-
nek révén elősegíti a 2021 után normává váló új építési szabványokat.   

•  Széntelenítés: az energiatermelésen kívül jelentős beruházásokra 
van továbbá szükség a villamosenergia-hálózatok terén a megújuló 
energiaforrások integrálása, az energiatárolási kapacitások növelése 
és a villamosenergia-elosztó hálózatok modernizálása és intelligenssé 
tétele érdekében.

Közlekedés és mobilitás
Energiahatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és tisztább 
közlekedés

A közlekedési ágazat a végső európai energiafogyasztás 32%-át teszi 
ki. Továbbá az EU összes üvegházhatást okozó gázkibocsátásának 
20%-áért felel és jelentős mértékben hozzájárul a légszennyezéshez 
is – különösen a városi területeken. Kezdeményezéseink az alábbiakat 
foglalják magukban:  
  a hajózás környezetbarátabbá tétele érdekében az új hajók beszer-

zéséhez vagy azok technológiai modernizálásához nyújtott támogatás
 légiforgalmi szolgáltatásokba való beruházások
  az alternatív üzemanyaggal működő járművek térnyerésének elő-

segítése 
  az alacsony és/vagy nulla kibocsátású tömegközlekedési járműpar-

kok városokban és városi területeken történő bevezetésével kapcso-
latos erőfeszítések fokozása. 

Stratégiai közlekedési infrastruktúra 

Az EBB prioritásként kezeli a kevésbé fejlett régiókat és a hiányzó 
láncszemekre, a távolsági forgalom előtt álló akadályokra, a határát-
kelőhelyek kölcsönös átjárhatóságára és az utasok különböző közle-
kedési módok közötti átszállásához szükséges kapcsolódási pontokra 
összpontosít. Az EBB képes a regionális légitársaságokat és a lízingbe 
adással foglalkozó közbeékelt társaságokat, valamint a TEN-T-n kívüli 
stratégiai jelentőségű infrastruktúrákat is támogatni. 

Mobilitás az európai városok számára 

A közlekedés iránti növekvő igény számos kis- és nagyvárosban fenn-
tarthatatlan helyzetet hozott létre: súlyos forgalmi torlódások, rossz 
levegőminőség, zajártalom és magas szén-dioxid-kibocsátás jellemzi 
ezeket. Az európai kis- és nagyvárosokban előforduló forgalmi tor-
lódások összköltségét 100 Mrd euróra vagy az éves uniós GDP 1%-ára 
becsülik. A Bank az intelligens közlekedési rendszerekre, valamint a 
közlekedés használói számára jobb és lényegesebb közlekedési in-
formációkat, fejlettebb közlekedési szolgáltatásokat és hatékonyabb 
műveleteket biztosítani képes technológiára irányuló beruházásokat 
finanszíroz. 

Városi és regionális fejlesztés és felújítás 

A hitelezési tevékenység a városrehabilitációra, a környezeti 
infrastruktúrára, az erőforrás-hatékonyságra, a régiókon belüli 
elérhetőségre, a szociális lakásépítésre és a szélesebb körű befogadásra, 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás 
enyhítésére, a közösségek és régiók ellenálló képességének a 
migrációhoz vagy a földrengésekhez hasonló előre nem látható 
kihívásoknak való megfelelés vagy alkalmazkodás érdekében történő 
növelésére, valamint az innovációt és új technológiákat is magában 
foglaló intelligensebb fejlesztésre fog összpontosítani. 

Egészségügy
Habár a finanszírozás jelentős része várhatóan a kórházi infrastruktúra 
fejlesztésére fog irányulni, valószínű, hogy nőni fog a kereslet az 
alapvető egészségügyi létesítmények és az ágazatban dolgozó 
személyzetnek nyújtott magasabb színvonalú képzés iránt.

Vidéki infrastruktúrák fejlesztése 
és agráripari támogatások
A vidéki infrastruktúrák és a biomassza-alapú ipar (amelynek a me-
zőgazdaság kulcsfontosságú szereplője) támogatása révén hosszabb 
távú és kiegyensúlyozottabb fenntartható társadalmi növekedés 
érhető el, mivel a támogatás csökkenti a vidéki térségekből a városi 
térségekbe való migráció által kiváltott nyomást és javítja az élelme-
zésbiztonságot. 

  Ha egy térképen bejelölnénk az elmúlt 10–15 évben általunk finan-
szírozott valamennyi állami szektorbeli műveletet, nem szétszórt egyedi 

projekteket, hanem utak, vasutak, villamosvonalak, csővezeték-hálózatok 
vagy egészségügyi vagy oktatási szolgáltatások egész rendszerét látnánk a 

szemünk előtt kirajzolódni. Ezek egy logikus egész részét képzik. 

Rafal Rybacki, 

a lengyelországi és a balti államokon belüli állami szektorbeli és infra-
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A finanszírozáshoz jutás terén továbbra is jelentős különbségek 
vannak az uniós tagállamok között, valamint a pénzügyi válság ál-
tal leginkább érintett országok esetében. Számos kkv még mindig 
a rugalmas forgótőke-finanszírozáshoz vagy a részvénytőke típusú 
finanszírozáshoz hasonló speciális finanszírozási eszközökhöz való 
jobb hozzáférésre törekszik. A főként a kisebb vállalatok által felvett 
kisebb kölcsönök esetében általában magasabb kamatot számíta-
nak fel, ami a kölcsön nyújtásával járó viszonylag magasabb költsé-
geket, valamint a különböző kockázati jellemzőket tükrözi. 

Az EBB várhatóan a kulcsfontosságú prioritásokra összpontosít, 
ideértve többek között az innovációt, az ifjúsági foglalkoztatást, 
illetve a nemzetközivé váláshoz és az éghajlatváltozással szembeni 
fellépéshez nyújtott támogatást. A Bank jelenleg különösen alkal-
mas arra, hogy a mezőgazdaságban és az élelmiszeripari értéklánc-
ban működő gazdasági szereplők által támasztott finanszírozási 
igényeknek megfeleljen.

Vízügy
A vízforrások, az ivóvíz- és szennyvízgazdálkodás kritikus fon-
tosságú marad az európai gazdaság és környezet szempont-
jából. A vízellátástól az árvízvédelemig továbbra is az EBB az 
ágazat legnagyobb hitelezője.

Hulladékkezelés

Az újrafeldolgozásba és a hulladék energetikai hasznosításába 
történő fokozott beruházás 
 környezeti és éghajlati előnyökkel jár 
 megőrzi a természeti erőforrásokat és az energiát
 csökkenti az importált nyersanyagoktól való függőséget, és 
 támogatja a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést.

A Bank továbbra is támogatja az ilyen beruházásokat az EU körfor-
gásos gazdaságba való átmenetéhez való hozzájárulás érdekében. 
A Bank indokolt esetben a biológiai hulladékok szeméttelepekről 
való eltérítésével kapcsolatos célok teljesítéséhez szükséges, ma-
radékhulladékot kezelő létesítményeket is finanszíroz. 

Vidéki infrastruktúrák

Az éghajlatváltozás jelentős hatást gyakorol a mezőgazdaságra 
és az élelmiszerpiacra. Ez különösen a talaj termőképességét, a 
termesztési módszereket és a víz rendelkezésre állását érinti, ami 
viszont az élelmezésbiztonságra van hatással.  

Az EBB továbbra is előmozdítja az éghajlatváltozáshoz való al-
kalmazkodást vagy az éghajlatváltozás enyhítését közvetlenül 
megcélzó, mezőgazdaságba és erdőgazdálkodásba történő be-
ruházásokat, és támogatja a tájakhoz, a mezőgazdasági földterüle-
tek biológiai sokféleségéhez, az éghajlati stabilitáshoz, valamint a 
természeti csapásokkal szembeni fokozottabb ellenálló képesség-
hez hasonló környezeti közjavak biztosítását. Az EBB a mezőgaz-
dasági értéklánc mentén továbbra is támogatja az egészségesebb, 
táplálóbb és/vagy alacsonyabb környezeti lábnyommal rendelkező 
áruk előállításához hozzájáruló erőforrás- és energiahatékony pro-
jekteket. 

A Európai Beruházási Alap stratégiai 
célkitűzései

Az EBA továbbra is főként arra összpontosít, hogy kockázatfi-
nanszírozást biztosítson Európában kis- és középvállalkozások-
nak, valamint kisméretű közepes piaci tőkeértékű vállalatok-
nak. Az EBA az ESBA 2018. évi tervezett kibővítését követően 
képes lesz a volumen folyamatos növelésének fenntartására. Ez 
az innovációra, versenyképességre, szociális vállalkozásra, kul-
turális és kreatív ágazatokra és mikrofinanszírozásra összpon-
tosító különböző megbízások révén keresztül fog megvalósulni. 
Az EBA folytatja továbbá annak vizsgálatát, hogy milyen 
lehetőség van új kezdeményezések mezőgazdasági ágazatban 

  Az EBA munkája továbbra is arra a célra épül, hogy kiszolgálja az eu-
rópai gazdaságot. Az élet minden területéről származó vállalkozók 

megerősítése a jövőben is kulcsfontosságú prioritás marad.  

 Maria Leander, EBA-főtitkár

A Bank különösen az ESBA keretében törekszik a banki kapcsolatok 
új közvetítők felé való kiterjesztésére, valamint új üzleti szegmen-
sek megszólítása érdekében finanszírozási platformok kialakítására, 
főként a nemzeti fejlesztési intézetekkel együttműködve. A Bank 
arra is törekszik, hogy kapcsolatait az új nem banki közvetítők – pl. 
kölcsönalapok és közösségi finanszírozási platformok – felé is kiter-
jessze. 

Az EBB termékköre tovább bővült, így magában foglalja a garan-
ciákat/kockázatmegosztó eszközöket, valamint a közepes piaci 
tőkeértékű vállalatoknak kínált közvetlen növekedésfinanszírozást 
is, kiegészülve a mezzanine értékpapírosítási ügyletrészsorozatokkal 
és – az EBA-val együttműködve – a kiválasztott kkv-alapokba és kö-
zepes piaci tőkeértékű vállalati alapokba történő befektetésekkel. 

Az EBB az Unión kívül várhatóan továbbra is a mikrovállalkozásokat 
támogatja és a helyi pénzügyi és magánszektor fejlődését segíti 
elő (helyi valutában is folytatott) közvetített hitelezés és – növekvő 
mértékben – tanácsadási szolgáltatások révén. Az Unión kívüli kis-
gazdálkodók, termelői szervezetek és vidéki mikro- és kisvállal-
kozások igényeit kielégítő alapok gyakran olyan kérdésköröket is 
kezelnek, mint a migráció, valamint az éghajlatváltozáshoz való al-
kalmazkodás és az éghajlatváltozás enyhítése.

A kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
támogatása 

Környezetvédelem 

2016: 23,6 Mrd euró 
2017-2019: évi 22,3 Mrd euró

2016: 16,9 Mrd euró 
2017-2019: évi 18,3 Mrd euró

Horizontális célok a kohézió és az éghajlat-
változással szembeni fellépés területén 

Az EBB tevékenységei az alábbi két átfogó uniós szakpolitikai 
célhoz igazodnak: 
•  a gazdasági és társadalmi kohézióhoz, valamint az EU-n, az 

Európai Szabadkereskedelmi Társuláson és az előcsatlakozási 
támogatásban részesülő országokon belüli konvergenciához 
való hozzájárulás (a Csoport teljes finanszírozásának 30%-a); 

•  az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatvál-
tozás enyhítésére vonatkozó fellépés (a Csoport teljes finan-
szírozásának 26%-a).

Európai beruházási terv
Az EBB-csoport jó úton halad afelé, hogy az európai 
beruházási tervben előirányzottaknak megfelelően 
315 Mrd euró kiegészítő beruházást mozgósítson az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) keretében. 
Ez oda vezetett, hogy a Bank több kockázatot vállal a 
beruházást igénylő területek számának csökkentése 
érdekében. Az Európai Bizottság kedvező értékelését 
követően javaslat született az ESBA kiterjesztésére. 

 A Bank az ESBA-nak köszönhetően képes az ügyfelek és pro-
jektek szélesebb körét támogatni. A nagyobb és kisebb be-

ruházási projektek egyaránt döntő fontosságú helyi hatással 
lehetnek a munkahelyek megteremtése, illetve egyértelmű 
társadalmi, gazdasági és környezeti előnyök állampolgárok 

számára való biztosítása révén.  

Birthe Bruhn-Léon,  
EBB igazgató, Ibériai-félsziget Főosztály

Az EBA 2017-ben várhatóan legalább öt különálló közös beruházá-
si programot indít el a nemzeti fejlesztési intézetekkel közösen, 
amelyek több innovatív befektetési megoldást vezetnek be a pia-
con. E kezdeményezések lehetővé teszik, hogy az EBA tevékenyen 
együttműködjön a partnerekkel a legjobb piaci gyakorlatok 
cseréje és a közös beruházási lehetőségek megvitatása terén.

Az EBA továbbra is együttműködik az Európai Bizottsággal a 
kulcsfontosságú uniós szabályozási kezdeményezések terén, 
ideértve az adókikerülés elleni kezdeményezéseket, az adózási 
átláthatóság növelésével és az összes uniós vállalkozás számára 
egyenlő versenyfeltételek megteremtésével kapcsolatos munkát. 
Ezen túlmenően az EBA és az EB közösen megvizsgálják, milyen 
lehetőség van az EBA tevékenységeinek más ágazatokra (pl. ener-
gia, készségek) való kiterjesztésére, illetve a szociális beruházás-
hoz hasonló uniós szakpolitikai prioritások támogatásával kapcso-
latos tevékenységek élénkítésére. 

Az EBA továbbá új lehetőségeket próbál meg kiaknázni annak 
érdekében, hogy a kkv-k és kisméretű közepes piaci tőkeértékű 
vállalatok számára további forrásokat lehessen bevonni. A ma-
gántőke intézményi befektetőktől (pl. állami befektetési alapok, 
családi vagyonkezelők, nyugdíjalapok, alapítványok és vállalatok) 
való mozgósítása fenntarthatóbb és hosszabb távú támogatást 
biztosítana a piac számára.

Nők tradicionális ciprusi édességhez gyümölcsöt hámoznak 
egy, az EBB által támogatott kölcsönben részesült kisvállal-
kozásnál a Tróodosz-hegységben

A Heliatek napenergiát hasznosító 
ultravékony fóliái, az EBB finanszírozásában. A 
fólia négyzetméterenként 500 grammot nyom 

és kevesebb mint egy milliméter vékony

Európán kívül
Az Európai Bizottság a 2014–2020 közötti külső megbí-
zatás garanciaszintjeinek növelésére is javaslatot tett 
azért, hogy a migrációs helyzet kezelése érdekében 
elősegítse a Nyugat-Balkánra és a déli szomszédságra 
irányuló EBB-rezilienciajavítási kezdeményezés végre-
hajtását. A Bank számításai szerint a külső beruházási 
tervben is jelentős szerepet fog játszani, különösen 
műszaki szakértői és tanácsadói minőségben a legna-
gyobb szükségletekkel rendelkező országokban.

  Az EU-nak proaktív módon kell foglalkoznia a saját jövőjére 
már most vagy a jövőben hatást gyakorló külső kihívásokkal. 

A világ összetettebbé vált és az elmúlt években kialakult új 
helyzetek Európa számára jelentősebb kockázatokat vagy 

lehetőségeket teremtettek. Ez azt kívánja tőlünk, hogy 
gyorsabb ütemben támogassuk a partnerországok rezilien-

ciáját és fejlődését. Az EBB már bizonyította, hogy különösen 
alkalmas és rugalmas az e kihívásoknak való megfelelés 

tekintetében.  

 Lionel Rapaille,  
az EU keleti szomszédságához tartozó országok állami 

szektorbeli műveleteivel foglalkozó EBB-osztály vezetője

való elindítására. Az EBA ezenkívül – a technológiatranszfertől 
és üzleti angyaloktól kezdődően a páneurópai alapok alapjait is 
magában foglaló – különböző alapokba való befektetések révén 
támogatja a korai és későbbi szakaszban lévő vállalatokat. 

Cheik Sadibou Diop, a Sze-
negálban EBB-finanszírozással 

támogatott Senbus alapítója

Eddi Szweda Dániában egy öt főt foglal-
koztató mikrosörfőzdét üzemeltet, amely az 

EBA által támogatott kölcsön segítségével 
növelte teljesítményét

  Az értékpapírosítás vagy a bankok által létrehozott vagy a későbbiek-
ben valószínűleg létrehozandó hitelportfóliók kockázatmegosztó garan-
ciáinak vonatkozásában sokkal több strukturált pénzügyi megállapodást 

láthatunk majd. Ez a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
számára nagy segítséget jelent. 

Milena Messori, 
a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott közvetített 

finanszírozással foglalkozó részleg vezetője



A finanszírozáshoz jutás terén továbbra is jelentős különbségek 
vannak az uniós tagállamok között, valamint a pénzügyi válság ál-
tal leginkább érintett országok esetében. Számos kkv még mindig 
a rugalmas forgótőke-finanszírozáshoz vagy a részvénytőke típusú 
finanszírozáshoz hasonló speciális finanszírozási eszközökhöz való 
jobb hozzáférésre törekszik. A főként a kisebb vállalatok által felvett 
kisebb kölcsönök esetében általában magasabb kamatot számíta-
nak fel, ami a kölcsön nyújtásával járó viszonylag magasabb költsé-
geket, valamint a különböző kockázati jellemzőket tükrözi. 

Az EBB várhatóan a kulcsfontosságú prioritásokra összpontosít, 
ideértve többek között az innovációt, az ifjúsági foglalkoztatást, 
illetve a nemzetközivé váláshoz és az éghajlatváltozással szembeni 
fellépéshez nyújtott támogatást. A Bank jelenleg különösen alkal-
mas arra, hogy a mezőgazdaságban és az élelmiszeripari értéklánc-
ban működő gazdasági szereplők által támasztott finanszírozási 
igényeknek megfeleljen.

Vízügy
A vízforrások, az ivóvíz- és szennyvízgazdálkodás kritikus fon-
tosságú marad az európai gazdaság és környezet szempont-
jából. A vízellátástól az árvízvédelemig továbbra is az EBB az 
ágazat legnagyobb hitelezője.

Hulladékkezelés

Az újrafeldolgozásba és a hulladék energetikai hasznosításába 
történő fokozott beruházás 
 környezeti és éghajlati előnyökkel jár 
 megőrzi a természeti erőforrásokat és az energiát
 csökkenti az importált nyersanyagoktól való függőséget, és 
 támogatja a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést.

A Bank továbbra is támogatja az ilyen beruházásokat az EU körfor-
gásos gazdaságba való átmenetéhez való hozzájárulás érdekében. 
A Bank indokolt esetben a biológiai hulladékok szeméttelepekről 
való eltérítésével kapcsolatos célok teljesítéséhez szükséges, ma-
radékhulladékot kezelő létesítményeket is finanszíroz. 

Vidéki infrastruktúrák

Az éghajlatváltozás jelentős hatást gyakorol a mezőgazdaságra 
és az élelmiszerpiacra. Ez különösen a talaj termőképességét, a 
termesztési módszereket és a víz rendelkezésre állását érinti, ami 
viszont az élelmezésbiztonságra van hatással.  

Az EBB továbbra is előmozdítja az éghajlatváltozáshoz való al-
kalmazkodást vagy az éghajlatváltozás enyhítését közvetlenül 
megcélzó, mezőgazdaságba és erdőgazdálkodásba történő be-
ruházásokat, és támogatja a tájakhoz, a mezőgazdasági földterüle-
tek biológiai sokféleségéhez, az éghajlati stabilitáshoz, valamint a 
természeti csapásokkal szembeni fokozottabb ellenálló képesség-
hez hasonló környezeti közjavak biztosítását. Az EBB a mezőgaz-
dasági értéklánc mentén továbbra is támogatja az egészségesebb, 
táplálóbb és/vagy alacsonyabb környezeti lábnyommal rendelkező 
áruk előállításához hozzájáruló erőforrás- és energiahatékony pro-
jekteket. 

A Európai Beruházási Alap stratégiai 
célkitűzései

Az EBA továbbra is főként arra összpontosít, hogy kockázatfi-
nanszírozást biztosítson Európában kis- és középvállalkozások-
nak, valamint kisméretű közepes piaci tőkeértékű vállalatok-
nak. Az EBA az ESBA 2018. évi tervezett kibővítését követően 
képes lesz a volumen folyamatos növelésének fenntartására. Ez 
az innovációra, versenyképességre, szociális vállalkozásra, kul-
turális és kreatív ágazatokra és mikrofinanszírozásra összpon-
tosító különböző megbízások révén keresztül fog megvalósulni. 
Az EBA folytatja továbbá annak vizsgálatát, hogy milyen 
lehetőség van új kezdeményezések mezőgazdasági ágazatban 

  Az EBA munkája továbbra is arra a célra épül, hogy kiszolgálja az eu-
rópai gazdaságot. Az élet minden területéről származó vállalkozók 

megerősítése a jövőben is kulcsfontosságú prioritás marad.  

 Maria Leander, EBA-főtitkár

A Bank különösen az ESBA keretében törekszik a banki kapcsolatok 
új közvetítők felé való kiterjesztésére, valamint új üzleti szegmen-
sek megszólítása érdekében finanszírozási platformok kialakítására, 
főként a nemzeti fejlesztési intézetekkel együttműködve. A Bank 
arra is törekszik, hogy kapcsolatait az új nem banki közvetítők – pl. 
kölcsönalapok és közösségi finanszírozási platformok – felé is kiter-
jessze. 

Az EBB termékköre tovább bővült, így magában foglalja a garan-
ciákat/kockázatmegosztó eszközöket, valamint a közepes piaci 
tőkeértékű vállalatoknak kínált közvetlen növekedésfinanszírozást 
is, kiegészülve a mezzanine értékpapírosítási ügyletrészsorozatokkal 
és – az EBA-val együttműködve – a kiválasztott kkv-alapokba és kö-
zepes piaci tőkeértékű vállalati alapokba történő befektetésekkel. 

Az EBB az Unión kívül várhatóan továbbra is a mikrovállalkozásokat 
támogatja és a helyi pénzügyi és magánszektor fejlődését segíti 
elő (helyi valutában is folytatott) közvetített hitelezés és – növekvő 
mértékben – tanácsadási szolgáltatások révén. Az Unión kívüli kis-
gazdálkodók, termelői szervezetek és vidéki mikro- és kisvállal-
kozások igényeit kielégítő alapok gyakran olyan kérdésköröket is 
kezelnek, mint a migráció, valamint az éghajlatváltozáshoz való al-
kalmazkodás és az éghajlatváltozás enyhítése.

A kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
támogatása 

Környezetvédelem 

2016: 23,6 Mrd euró 
2017-2019: évi 22,3 Mrd euró

2016: 16,9 Mrd euró 
2017-2019: évi 18,3 Mrd euró
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•  az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatvál-
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ruházási projektek egyaránt döntő fontosságú helyi hatással 
lehetnek a munkahelyek megteremtése, illetve egyértelmű 
társadalmi, gazdasági és környezeti előnyök állampolgárok 

számára való biztosítása révén.  

Birthe Bruhn-Léon,  
EBB igazgató, Ibériai-félsziget Főosztály
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tervben is jelentős szerepet fog játszani, különösen 
műszaki szakértői és tanácsadói minőségben a legna-
gyobb szükségletekkel rendelkező országokban.

  Az EU-nak proaktív módon kell foglalkoznia a saját jövőjére 
már most vagy a jövőben hatást gyakorló külső kihívásokkal. 

A világ összetettebbé vált és az elmúlt években kialakult új 
helyzetek Európa számára jelentősebb kockázatokat vagy 

lehetőségeket teremtettek. Ez azt kívánja tőlünk, hogy 
gyorsabb ütemben támogassuk a partnerországok rezilien-

ciáját és fejlődését. Az EBB már bizonyította, hogy különösen 
alkalmas és rugalmas az e kihívásoknak való megfelelés 

tekintetében.  
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az EU keleti szomszédságához tartozó országok állami 

szektorbeli műveleteivel foglalkozó EBB-osztály vezetője

való elindítására. Az EBA ezenkívül – a technológiatranszfertől 
és üzleti angyaloktól kezdődően a páneurópai alapok alapjait is 
magában foglaló – különböző alapokba való befektetések révén 
támogatja a korai és későbbi szakaszban lévő vállalatokat. 

Cheik Sadibou Diop, a Sze-
negálban EBB-finanszírozással 

támogatott Senbus alapítója

Eddi Szweda Dániában egy öt főt foglal-
koztató mikrosörfőzdét üzemeltet, amely az 

EBA által támogatott kölcsön segítségével 
növelte teljesítményét

  Az értékpapírosítás vagy a bankok által létrehozott vagy a későbbiek-
ben valószínűleg létrehozandó hitelportfóliók kockázatmegosztó garan-
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számára nagy segítséget jelent. 
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  Mire számíthatunk 

2017–2019-ben az EU bankjától

ELFOGADVA
KIHÍVÁS

Az EU bankjaként az EBB volumenben mérve a világ legna-
gyobb multilaterális hitelezője és hitelfelvevője, amely 
finanszírozásával és szakértelmével támogatja az Európai Unió 
szakpolitikai célkitűzéseinek előmozdításához hozzájáruló 
észszerű és fenntartható beruházási projekteket. Az Európai 
Beruházási Bank Csoport az Európai Beruházási Bankból (EBB) 
és az Európai Beruházási Alapból (EBA) áll. 

Az EBB és EBA 2017–2019. évi operatív tervei középtávú célki-
tűzéseket és kiemelt területeket határoznak meg a Bank és az 
Alap számára.

Az EBB évente várhatóan 74–76 milliárd euróról ír alá megálla-
podást. Az EBA évente várhatóan 9,6–10,4 milliárd eurót fog 
lekötni sajáttőke-, értékpapírosítási és inkluzív finanszírozási 
műveletekre, valamint garanciákra.

 Közpolitikai területek szerinti célok

A Bank tevékenységének középpontjában négy elsődleges 
közpolitikai cél áll, mivel ezek segítik elő legjobban a növe-
kedést, foglalkoztatást és versenyképességet.

Az ezen ismertetőben szereplő, 2016. évre vonatkozó számadatok a kiadás időpontjában ideigle-
nesek és nincsenek auditálva 

  Habár az EU-nak arra kell törekednie, hogy fokozza gazdasági 
versenyképességét és növelje az innovációba irányuló beruházásokat, 

a meglévő sikereinket, továbbá a gyógyászati technológiáktól az 
űrtechnológiáig, illetve a vegyészmérnöki tevékenységektől a 

csúcstechnológiát képviselő gépgyártásig terjedő számos területen 
fennálló európai innovációs kapacitást is meg kell ünnepelnünk. .

Elina Kamenitzer,  
a Németország és a skandináv országok vállalati hitelezésével 

foglalkozó EBB-osztály vezetője

Kutatás és innováció

Az európai növekedés és jólét ma minden eddiginél jobban függ 
készségeink további finomításától, tudásunk bővítésétől, vala-
mint e készségek és tudás új termékekbe és szolgáltatásokba 
való átültetésétől. A versenyképesség megőrzéséhez magasan 
képzett emberekre és a tudományba, technológiába és innová-
cióba, különösen a magánszektorbeli közepes piaci tőkeértékű 
vállalatokba való nagyobb befektetésre van szükség. 

Várhatóan az alábbi három kulcsfontosságú technológia fogja 
a legszélesebb körű hatást kifejteni:    digitális technológia 
     biotechnológia 
      anyagtudományok

Innováció a biogazdaság terén

Az Európai Unióban a mezőgazdaság/biogazdaság teljes for-
galma a becslések szerint 2 billió euró, ami (2013-ban) a teljes 
uniós munkaerő 9%-át, vagyis közel 22 millió munkahelyet tett 
ki, amelyek többsége a vidéki és tengerparti területeken talál-
ható. A beruházások ebben az esetben a mezőgazdaságból, 
halászatból és akvakultúrából származó megújuló erőforrások 

Az innováció és a humán tőke erősítése

Európai Beruházási Bank
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L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
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fenntartható és erőforrás-hatékony előállítását és felhasználását 
mozdítják elő. A mezőgazdaság/biogazdaság képes lehet az EU 
körforgásos gazdaságba való átmenetét is elősegíteni. 

Kutatás és innováció az energia terén

A hosszú távú energiaügyi és éghajlat-politikai célok eléréséhez 
új, a kereskedelmi forgalomban jelenleg nem elérhető techno-
lógiákra, valamint intelligensebb és nagy hatékonyságú ener-
giahasználati módszerekre lesz szükség.  

2016: 13,5 Mrd euró 
2017-2019: évi 15,2 Mrd euró

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Hatékony infrastruktúra kiépítése
2016: 19,7 Mrd euró 
2017-2019: évi 19,1 Mrd euró

Energia
•  A versenyképes és biztonságos ellátás biztosítása: az energiaháló-

zatba való beruházásokhoz hasonló közös érdekű uniós projektekbe 
való befektetések. 

•  Energiahatékonyság: az ESBA lehetővé tette a Bank számára, hogy tá-
mogatásait a közel nulla energiaigényű épületekre is kiterjessze, ami-
nek révén elősegíti a 2021 után normává váló új építési szabványokat.   

•  Széntelenítés: az energiatermelésen kívül jelentős beruházásokra 
van továbbá szükség a villamosenergia-hálózatok terén a megújuló 
energiaforrások integrálása, az energiatárolási kapacitások növelése 
és a villamosenergia-elosztó hálózatok modernizálása és intelligenssé 
tétele érdekében.

Közlekedés és mobilitás
Energiahatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és tisztább 
közlekedés

A közlekedési ágazat a végső európai energiafogyasztás 32%-át teszi 
ki. Továbbá az EU összes üvegházhatást okozó gázkibocsátásának 
20%-áért felel és jelentős mértékben hozzájárul a légszennyezéshez 
is – különösen a városi területeken. Kezdeményezéseink az alábbiakat 
foglalják magukban:  
  a hajózás környezetbarátabbá tétele érdekében az új hajók beszer-

zéséhez vagy azok technológiai modernizálásához nyújtott támogatás
 légiforgalmi szolgáltatásokba való beruházások
  az alternatív üzemanyaggal működő járművek térnyerésének elő-

segítése 
  az alacsony és/vagy nulla kibocsátású tömegközlekedési járműpar-

kok városokban és városi területeken történő bevezetésével kapcso-
latos erőfeszítések fokozása. 

Stratégiai közlekedési infrastruktúra 

Az EBB prioritásként kezeli a kevésbé fejlett régiókat és a hiányzó 
láncszemekre, a távolsági forgalom előtt álló akadályokra, a határát-
kelőhelyek kölcsönös átjárhatóságára és az utasok különböző közle-
kedési módok közötti átszállásához szükséges kapcsolódási pontokra 
összpontosít. Az EBB képes a regionális légitársaságokat és a lízingbe 
adással foglalkozó közbeékelt társaságokat, valamint a TEN-T-n kívüli 
stratégiai jelentőségű infrastruktúrákat is támogatni. 

Mobilitás az európai városok számára 

A közlekedés iránti növekvő igény számos kis- és nagyvárosban fenn-
tarthatatlan helyzetet hozott létre: súlyos forgalmi torlódások, rossz 
levegőminőség, zajártalom és magas szén-dioxid-kibocsátás jellemzi 
ezeket. Az európai kis- és nagyvárosokban előforduló forgalmi tor-
lódások összköltségét 100 Mrd euróra vagy az éves uniós GDP 1%-ára 
becsülik. A Bank az intelligens közlekedési rendszerekre, valamint a 
közlekedés használói számára jobb és lényegesebb közlekedési in-
formációkat, fejlettebb közlekedési szolgáltatásokat és hatékonyabb 
műveleteket biztosítani képes technológiára irányuló beruházásokat 
finanszíroz. 

Városi és regionális fejlesztés és felújítás 

A hitelezési tevékenység a városrehabilitációra, a környezeti 
infrastruktúrára, az erőforrás-hatékonyságra, a régiókon belüli 
elérhetőségre, a szociális lakásépítésre és a szélesebb körű befogadásra, 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás 
enyhítésére, a közösségek és régiók ellenálló képességének a 
migrációhoz vagy a földrengésekhez hasonló előre nem látható 
kihívásoknak való megfelelés vagy alkalmazkodás érdekében történő 
növelésére, valamint az innovációt és új technológiákat is magában 
foglaló intelligensebb fejlesztésre fog összpontosítani. 

Egészségügy
Habár a finanszírozás jelentős része várhatóan a kórházi infrastruktúra 
fejlesztésére fog irányulni, valószínű, hogy nőni fog a kereslet az 
alapvető egészségügyi létesítmények és az ágazatban dolgozó 
személyzetnek nyújtott magasabb színvonalú képzés iránt.

Vidéki infrastruktúrák fejlesztése 
és agráripari támogatások
A vidéki infrastruktúrák és a biomassza-alapú ipar (amelynek a me-
zőgazdaság kulcsfontosságú szereplője) támogatása révén hosszabb 
távú és kiegyensúlyozottabb fenntartható társadalmi növekedés 
érhető el, mivel a támogatás csökkenti a vidéki térségekből a városi 
térségekbe való migráció által kiváltott nyomást és javítja az élelme-
zésbiztonságot. 

  Ha egy térképen bejelölnénk az elmúlt 10–15 évben általunk finan-
szírozott valamennyi állami szektorbeli műveletet, nem szétszórt egyedi 

projekteket, hanem utak, vasutak, villamosvonalak, csővezeték-hálózatok 
vagy egészségügyi vagy oktatási szolgáltatások egész rendszerét látnánk a 

szemünk előtt kirajzolódni. Ezek egy logikus egész részét képzik. 

Rafal Rybacki, 

a lengyelországi és a balti államokon belüli állami szektorbeli és infra-
strukturális hitelezési műveletekkel foglalkozó EBB-osztály vezetője

A Bologna számára 
nyújtott EBB-hitelből 
finanszírozott kerékpárutak 
az olasz városban

Angelita Rebollo rákkezelési módszereket 
fejleszt Párizsban, amihez az EBA befektetését 

magában foglaló alap nyújt támogatást
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