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Az EBB Magyarországon 2014-ben
Akárcsak az EU többi tagállamában, az EBB Magyarországon is támogat
beruházásokat azzal a céllal, hogy csökkentse a regionális fejlődésben
tapasztalt egyenlőtlenségeket, fokozza a gazdaság versenyképességét,
emelje az életszínvonalat és javítsa az élet minőségét. 2014-ben az EBB
hitelszerződéseinek értéke elérte a 756 millió eurót, ezzel 6,1 milliárd euróra
emelkedett azoknak a forrásoknak az összege, amelyeket a Bank az elmúlt
öt év (2011-2014) folyamán az Európai Unió célkitűzéseit előmozdító
magyarországi projektekhez biztosított. Az EU támogatását élvező területeken
gazdasági fejlődést elősegítő projektek finanszírozása továbbra is az EBB
legfőbb tevékenysége marad. A régiók Magyarország legnagyobb részén
maradéktalanul megfelelnek az EBB-hitelek, valamint az Európai Unió
Strukturális és Kohéziós Alapjaiból folyósítható kihelyezések feltételeinek.
Az EBB Magyarország részére nyújtott
hitelei ágazati bontásban 2010–2014
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A stratégiai infrastrukturális ágazat megerősítése
2014-ben az EBB 100 millió euró kölcsönt biztosított a magyarországi energiaipari infrastruktúra
létfontosságú részeinek bővítésére, továbbfejlesztésére, megbízhatóságának javítására, úgy
a nagyfeszültségű vezetékek, mint a gáztározó berendezések finanszírozására. A magyar gazdaság
versenyképességének fokozásához és új munkalehetőségek teremtéséhez fontos, hogy ezek
a létesítmények hatékony teljesítményt nyújtsanak és igazodjanak a megnövekedett kereslethez.

Kkv-k és midcap vállalatok hitelezése
2014-ben a Bank 350 millió euró értékben írt alá közvetített hiteleket három Magyarországon működő
pénzügyi partnerintézménnyel. Ezeket a hitelkereteket az EBB az európai kkv-k támogatásának
jegyében biztosította, amelynek keretében úgy igyekszik segíteni a jelenlegi gazdasági válság
hatásainak csökkentését, hogy kedvező pénzügyi feltételek mellett könnyebb hozzáférést biztosít a
kkv-k és a közepes méretű vállalatok részére a közép- és hosszú távú pénzalapokhoz.

Az innováció támogatása
2014-ben a Bank Magyarországon 56,4 millió euróval támogatta a teherszállítási és vasúti
féktechnológia vezető szállítója, a Knorr-Bremse társaság vasúti és tehergépjárművek fékrendszerei
terén folytatott kutatás-fejlesztési tevékenységeit. Ez a beruházás várhatóan mind az utasok és
gyalogosok biztonságának, mind a vasúti és kereskedelmi járművek energiahatékonyságának
javítását elősegíti majd.

Társfinanszírozás uniós alapokból

2014-ben az EBB 184 millió eurót nyújtott a vasúti ágazat rehabilitációjához, amely 1,2 milliárd euró
összköltségű, uniós forrásokból megvalósuló projektek társfinanszírozására szolgál majd. Az
egyes részprojektek Magyarország-szerte zajlanak, és céljuk és a transzeurópai közlekedési
hálózat (TEN-T) részét képező vasútvonalak felújítása, a Budapest vonzáskörzetében ingázók
részére 42 darab többrészes villamos motorvonat megvásárlása, valamint egyes TEN-T folyosókba
GSM-R rendszerek szerelése. Ez a beruházás hatékonyabbá, kényelmesebbé, biztonságosabb teszi
a vasútrendszert, ezzel pedig vonzóbbá a vasúti közlekedést. Így a művelet előnyösen befolyásolja
a vasúti közlekedés iránti keresletet és a fenntartható távolsági közlekedést Magyarországon.
A tavalyi év folyamán a Bank 30 millió euróval finanszírozta a (dél-magyarországi) Pécs városi
infrastruktúrájának javítását, fejlesztését azzal a céllal, hogy ezzel elősegítse a gazdaság fejlődését,
javítsa a lakók életminőségét és vonzóbbá tegye a várost a befektetők szemében.
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Európai Beruházási Alap
Az Európai Beruházási Alap
(EBA) az EBB szakosodott ága,
amely kockázatfinanszírozási
megoldásokat nyújt pénzügyi
közvetítőknek a kkv-k és midcap
vállalkozások támogatására,
valamint az innováció
előmozdítására Európában.
2014-ben 3,3 milliárd eurót
különített el az üzleti tevékenység
támogatására, amely mintegy
14 milliárd eurónyi tőkét mozgat
majd meg.
2014-ben az EBA összesen
1,65 milliárd eurót helyezett ki
74 induló, illetve növekedési
szakaszban tartó alap tőkéjébe,
ezzel összesen további 8,3
milliárd eurót teremtett
elő. Garanciák formájában
1,6 milliárd eurót allokált
60 ügylethez, ezzel 5,6 milliárd
új hitelhez juttatta a kkv-ket.
A mikro-vállalatoknak az
EBA összesen 51 millió eurót
biztosított, ezzel 133 millió
euró hitelt tett lehetővé.
Mindent összevetve, több mint
175 000 kkv és midcap vállalkozás
élvezhette az EBA támogatását
2014-ben.
Magyarországra 2014-ben az
EBA 5 millió eurót helyezett ki
egy garanciaművelet keretében,
amely 10 millió euró hitel
előteremtésére irányul.
Bővebb tájékoztatás:
www.eif.org/hungary

PHOTO
A Trifolium Hungary Kft.-nek nyújtott támogatás
Az EBB közvetítésével nyújtott hitel végső kedvezményezettje a Trifolium Hungary Kft., amely kiállítási helyszínek vezető építési vállalata,
exkluzív, első osztályú standokat tervez és épít, valamint lebonyolítja az összes kapcsolódó tevékenységet is. A 200 eurót kitevő összeggel
az EBB a vállalat folyamatos növekedéséhez szükséges berendezések karbantartását és fejlesztését, illetve szolgáltatásainak magas
színvonalát támogatta. Ezek a pénzeszközök ezen kívül jelentősen csökkentették a tisztelt ügyfeleink részéről mutatkozó megnövekedett
kereslet miatt fellépő fokozott likviditásigényt is.

Szuperlézer-kutatási infrastruktúra
A projekt során egy csúcstechnológiájú kutatóközpont megtervezésére, felépítésére és berendezésére kerül sor Szegeden, egy egykori
szovjet laktanya barnamezős fejlesztése keretében. A nagyberendezés a csehországi és romániai kiegészítő kutatóközpontokkal együtt
a páneurópai ELI hálózat részét képezi.
Ez a kutatási infrastrukturális beruházás a tudás alapú gazdaságépítési projekt egyik vezérhajója, s egyben az első olyan magyarországi
művelet, amelynek finanszírozása az InnovFin, pontosabban az InnovFin Nagyberuházásokhoz nyújtott keretéből történik. A projektet
az EU Kutatási Tanácsa a stratégiai európai kutatási infrastruktúrák közé sorolja, és szerepel a Magyarországgal kötött uniós partneri
megállapodásban is.
Azon túlmenően, hogy (az anyagtudománytól a nanotechnológián át az orvostudományig) számos területen mozdítja elő az úttörő
tudományos kutatást, az EBB hitele a páneurópai együttműködést, a K+F intézmények és a tudósok közötti eszmecserét is szorosabbra
fűzi. Magyar nemzeti szinten továbbá hozzájárul majd a helyi gazdaság növekedéséhez, megszilárdítja az adott K+F pozícióját mind az
országon, mind a térségen belül, ezzel pedig még inkább elősegíti az EU felzárkóztatási céljainak megvalósulását.

Az EBB-ről dióhéjban

A teljes hitelezési volumen

A lehető legnagyobb mértékű növekedés
és munkahelyteremtés érdekében az EBB
négy elsőbbséget élvező területet céloz meg:
az innovációt és szakértelmet, a kkv-kat, az
éghajlatvédelmet és a stratégiai infrastruktúrát
az EU egész területén.
Az EBB teljesítette azt a vállalását, amely szerint
a 2013-2015 közötti időszak folyamán Európaszerte 180 milliárd euróval több beruházás
megvalósulását segíti elő. Az EBB csoport
az EBB alaptőkéjének a tagállamok 2012.
évi döntése nyomán történt megemelése
után már az első két évben több mint
150 milliárd eurót kitevő finanszírozást hajtott
végre, ezzel összesen 450 milliárd eurónyi
beruházást támogatva. Ebbe beletartoznak
a rendszeres és a 2013. évi tőkeemelést követő
további tevékenységek is.
2008 óta az Európai Beruházási Bank csoport
Európa-szerte kis híján 500 milliárd eurót
ruházott be különféle projektekbe. Az EU
bankja a beruházási költségek átlagosan
egyharmadát finanszírozza, a szóban
forgó idő alatt az EBB hitelei hozzávetőleg
1,5 trilliárd euró összeget mobilizáltak.

20,6milliárd euró 77milliárd euró
69milliárd euró
segítség a szállítás és
energetika kulcsfontosságú
stratégiai infrastruktúráihoz,
valamint az európai városi
infrastruktúrához.

volt (7,4%-kal növekedett),
ebből

(a tavalyinál 7,8%-kal többet) az
Európai Unión belül nyújtott.

19,1milliárd euró 14,7milliárd euró

jutott az erőforráshatékonyabb, éghajlatkímélő
megoldásokat támogató
klímavédelmi
programra.

Az EBB csoport innovációhoz
és a szakértelemhez, ezen
belül Európa digitális
infrastruktúrájához
nyújtott támogatása

25,5milliárd euró 13milliárd euró
Az EBB

Az EBB csoport támogatása
a kkv-k és a midcap
vállalkozások részére – minden
eddiginél nagyobb összegben,
a Bank egyetlen és
legfőbb szakpolitikai
prioritásának céljára

Bővebb tájékoztatás az EBB magyarországi tevékenységéről: www.eib.org/hungary
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fektetett a „Szakértelem és
munkahelyek: befektetés
az ifjúságért”
elnevezésű
programjába.
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Az EBB az EU hosszú lejáratú hitelezéssel
foglalkozó pénzintézete, amely az EU
tagállamainak tulajdonában áll. Hosszú
lejáratú finanszírozást bocsát a növekedést,
munkahelyeket, a régiók felzárkózását és
az éghajlatvédelmet előmozdító stabil
befektetésekhez Európa határain belül és túl.

