Éves Jelentés 2006

I. kötet

Tevékenységi Jelentés

Az EBB-csoport 2006. évi éves jelentése három kötetből áll:
➾A
 z EBB-csoport elmúlt évi tevékenységét és jövőre vonatkozó terveit bemutató tevékenységi jelentés;
➾ A
 z EBB-csoport, az EBB, a cotonoui beruházási keret, a FEMIP letéti alap és az EBA pénzügyi
kimutatásait tartalmazó pénzügyi jelentés, a kiegészítő mellékletekkel együtt;
➾ A
 z EBB által 2006-ban finanszírozott beruházásokat, illetve kibocsátási ügyleteket, valamint
az EBA projektjeit listaszerűen bemutató statisztikai jelentés, a tárgyév és az elmúlt öt év
adatait tartalmazó összefoglaló táblázatokkal együtt.
A kiadványhoz mellékelt CD a három kötet kivonatos tartalmát és a kötetek teljes elektronikus
változatát tartalmazza különböző nyelveken.
Az éves jelentés a bank honlapján, a www.eib.org/report címen is hozzáférhető.

Európai Beruházási Bank Csoport
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EBB-csoport: főbb adatok
Európai Beruházási Bank
Az EBB 2006. évi tevékenysége számokban

(millió euró)

Szerződött hitelállomány
Az Európai Unió országaiban
A partnerországokban

45 761
39 850
5 911

Jóváhagyott hitelállomány
Az Európai Unió országaiban
A partnerországokban

53 371
45 559
7 811

Folyósított hitelállomány
Banki forrásból
Költségvetési forrásokból

36 802
36 535
267

Forrásbevonás (átváltás után)
Közösségi pénznemben
Nem közösségi pénznemben

48 050(1)
26 535
21 515

2006. december 31-i állapot:
Kötelezettségek és követelések összállománya
Banki forrásból nyújtott kölcsönök
Garanciavállalások
Finanszírozás költségvetési forrásokból
Rövid, közép és hosszú lejáratú forrásállomány
Saját tőke
Mérlegfőösszeg
Tárgyévi eredmény
Jegyzett tőke
ebből befizetett vagy befizetendő

310 911
68
1 982
246 576
31 172
289 158
2 566
163 654
8 183

Európai Beruházási Alap
Az EBA 2006. évi tevékenysége számokban

(1) A 2006-ra jóváhagyott éves
forrásbevonási terv
alapján szerzett források,
beleértve a 2005-ben végrehajtott,
de a 2006. évi tervhez tartozó
2,9 milliárd eurós forrásbevonást.
(2) Nem számítva a NEOTEC
és a Dahlia befektetési
alapokat, amelyeket az EBA
külön keretből támogat
(50 millió euróval a banktól
kapott kockázatitőke-befektetési
megbízás alapján, illetve
75 millió euróval saját forrásból).

Szerződött állomány
Kockázatitőke-ügyletek (34 alap)
Garanciavállalás (54 ügylet)

2 728
688(2)
2 040

2006. december 31-i állapot:
Követelésállomány
Kockázatitőke-ügyletek összesen (244 alap)
Garanciavállalás összesen (188 ügylet)
Saját tőke
Mérlegfőösszeg
Tárgyévi eredmény
Jegyzett tőke
ebből befizetett

14 910
3 774(2)
11 136
694
771
49
2 000
400
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EBB-csoport:
mérlegkivonat



EBB-csoport

Annual Report 2006

A bank 2006. évi
pénzügyi jelentése
Volume II

Financial Report

A 2006. december 31-i fordulónapi mérlegkivonat (ezer euróban)
European Investment Bank Group

ESZKÖZÖK (aktívák)
1.	Készpénz és számlakövetelések központi bankokkal,
illetve postai elszámolóközpontokkal szemben .......................
2.	Jegybanki refinanszírozásra alkalmas
kincstárjegyek ...............................................................................................................................................
3.

Hitelintézeteknek nyújtott kölcsönök és hitelek
a) látra szóló ........................................................................................................................................................
b) egyéb hitelek és követelések ......................................................................................
c) kölcsönök ........................................................................................................................................................

31.12.2006
14 676

Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és hitelek
a) kölcsönök ........................................................................................................................................................
b) céltartalékok .............................................................................................................................................

31.12.2006

218 967
218 967

2.
165 224
14 598 326
115 846 949

Okiratban foglalt kötelezettségek
a) kibocsátott, adósságot megtestesítő értékpapírok ...........
b) egyéb .....................................................................................................................................................................

251 742 473
1 090 202
252 832 675

3.

141 866 003
- 82 417
141 783 586

5.	Adósságot megtestesítő értékpapírok, rögzített
kamatozású értékpapírokkal együtt
a) államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok ..
b) egyéb kibocsátású értékpapírok .........................................................................

1.	Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
a) meghatározott lejárati időponttal vagy felmondási
idővel ......................................................................................................................................................

2 701 696

130 610 499
4.

FORRÁSOK (passzívák)

Egyéb kötelezettségek
a) különböző hitelezők ....................................................................................................................
b) vegyes kötelezettségek ........................................................................................................
c) negatív helyettesítési értékek ....................................................................................

1 483 201
39 739
15 437 071
16 960 011

4.

Passzív időbeli elhatárolások

344 285

5.

Céltartalékok  
a) céltartalék munkavállalói nyugdíjalapra . ..............................................

869 174

719 292
10 572 110

869 174

11 291 402
Részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok ...........

1 671 533

7.	 Immateriális javak ...............................................................................................................................

5 131

8.	 Ingatlan és berendezések . ...................................................................................................

219 884

6.

9.

Egyéb eszközök
a) különböző adósok ..........................................................................................................................
b) pozitív helyettesítési értékek ......................................................................................

293 211
14 315 907

6.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

271 225 112

Tőke
– Jegyzett tőke ...............................................................................................................................................
– Jegyzett, de be nem fizetett részvénytőke . .........................................

163 653 737
-155 471 050
8 182 687

7.

14 609 118

Összevont tartalékok
a) tartalékalapok .........................................................................................................................................
b) kiegészítő tartalékok .................................................................................................................

16 365 374
2 511 342
18 876 716

10.	Lehívott, jegyzett, de még be nem fizetett tőke- és
tartalékszámla-követelések ...............................................................................................

1 444 700

8.

Strukturált finanszírozási keret forrásszámlája

1 250 000

11. Aktív időbeli elhatárolások .................................................................................................

80 726

9.

Kockázatitőke-műveletek forrásszámlája

1 663 824

10. Általános banki kockázati céltartalék, átvezetés után
11. Tárgyévi eredmény:
Átvezetés előtt (az általános banki kockázati céltartalék
terhére/javára) ..............................................................................................................................................
Átvezetés az általános banki kockázati céltartalék terhére/
javára ................................................................................................................................................................................
Felosztható eredmény
TŐKE ÖSSZESEN

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

304 432 951

FORRÁSOK ÉS TŐKE ÖSSZESEN

0

2 259 612
975 000
3 234 612
33 207 839

304 432 951
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Elnöki összefoglaló
Fennállásának 50. évfordulójához közeledve az EBB
2006. évi tevékenységét a Kormányzótanács által az
előző évben lefektetett új stratégia alapozta meg.
Az új stratégia három területre összpontosít: az EBB
tevékenysége révén elérhető hatások felerősítése,
finanszírozás az Európai Unió tagországaiban hat
európai prioritás szolgálatában, valamint pénzügyi
támogatás az Unión kívüli területeken az EU külpolitikai törekvéseivel összhangban.
Az Európai Beruházási Bank 2006-ban összesen
45,8 milliárd euró értékben nyújtott hitelt. A 25 tagú
Európai Unióban végrehajtott finanszírozási műveletek tevékenységének 87%-át képviselték, összesen
39,8 milliárd euró értékben. Az Európai Beruházási
Alap – az EBB-csoport kockázatitőke-befektetésekre
és garanciaügyletekre szakosodott tagja – összesen
mintegy 700 millió euró értékben fektetett be kockázatitőke-alapokba, és 2 milliárd euró értékben
vállalt garanciát különböző bankok és pénzintézetek kis- és középvállalkozások finanszírozásával
kapcsolatos követelésállományaira. Tevékenységének fedezeteként az EBB ebben az évben összesen
48 milliárd euró értékben vont be forrásokat a nemzetközi tőkepiacokról, 300 kötvényt bocsátva ki
24 különböző fizetőeszközben.

2013 között rendelkezésre álló támogatási összeget
jelentősen, 308 milliárd euróra emelték. A kezdeményezések alapján a strukturális alapokból lehívható
támogatások egy része a kkv-kat vagy mikrovállalkozásokat célzó pénzügyi tervezési szolgáltatásokra
(JEREMIE), illetve szociális célú városfejlesztési támogatásokra (JESSICA) váltható. A Bizottság, az EBB-csoport és az EBRD által közösen finanszírozott harmadik
kezdeményezés (JASPERS) ingyenes technikai segítségnyújtás keretében segíthet az egyes tagországoknak a strukturális alapok támogatására jogosult
infrastrukturális beruházások kiválasztásában, majd
megvalósításában.
Az EBB és a Bizottság az innováció, valamint a kutatás
és fejlesztés támogatása terén is egyesítette erőit. A
cél érdekében közösen létrehozott új pénzügyi eszközök a finanszírozási kockázatok jobb megosztását
és a köz- és magánszférából bevonható pótlólagos
tőkeforrások mozgósítását teszik lehetővé. Ezzel egy
időben az EBA vállalta, hogy a Bizottság 2007–2013.
évi versenyképességi és innovációs keretprogramja
keretében a vállalkozások – elsősorban az induló kisés középvállalkozások – részére elérhetőbb finanszírozási forrásokat teremt.

Hat kiemelt célkitűzés az Európai Unióban
A fejlesztési hatás erősítése
A banki műveletek fejlesztési hatásának erősítése
leginkább akkor valósítható meg, ha a bank más
köz- vagy magántulajdonú intézménnyel együttműködve képes kiaknázni az egyes intézményeknél
felhalmozott szakértelem és tapasztalat együttes
alkalmazásából, a pénzügyi támogatási formák és
hitelforrások elegyítéséből adódó szinergikus előnyöket. E tekintetben az EBB természetes partnere
a legkülönfélébb támogatások biztosításában jártas
Európai Bizottság. A 2006-ban zászlót bontó három új
közös kezdeményezés révén – és az EBB részvételének köszönhetően – új lehetőségek nyílnak a Bizottság kezelésében lévő európai strukturális alapok
felhasználása előtt, miközben az alapokban 2007 és

Az Európai Unió tagországaiban biztosított finanszírozási források tekintetében az EBB-csoport
arra törekszik, hogy kellő gonddal kiválasztott
beruházásokat támogatva hozzájáruljon az Unió
legfontosabb célkitűzéseinek teljesítéséhez, és e
beruházásokhoz más forrásokat is mozgósítson. A
Kormányzótanács által megfogalmazott célkitűzés
fényében – miszerint a támogatott beruházások
minősége elsőbbséget élvez azok mennyiségéhez
képest – jobban érthető a hitelezési volumen kisebb
visszaesése 2006-ban (39,8 milliárd euró szemben a
2005. évi 42 milliárd euróval). Az EBB-csoport által
2006-ban kihelyezett források ugyanakkor számítások szerint összesen mintegy 120 milliárd euró
értékű beruházást támogattak, és ezek kéthar-
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mada az Unió legkevésbé fejlett térségeiben valósult meg. A kiegyensúlyozottabb hitelállomány és a
visszafogott munkaerőbővítés lehetővé teszi, hogy
az EBB-csoport az összetettebb beruházásokra és
innovatívabb pénzügyi termékekre összpontosítva
teremtsen hozzáadott értéket. E céltól vezérelve a
bankcsoport mind a 27 tagállamban kész új beruházásokat támogatni, bár az új tagországok relatív
értékben elsőbbséget élveznek.
Az Unió országaiban kihelyezett EBB-hitelek hat
kiemelt európai célkitűzést támogattak 2006-ban:
a gazdasági és szociális kohézió erősítése, az innováció támogatása, a transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztése, a kkv-k támogatása, valamint a
fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátás megteremtése. A tevékenységi jelentés első
része részletesen is ismerteti az egyes célkitűzéseket,
az EBB hiteleinek teljes listája pedig a külön kötetben
megjelenő statisztikai jelentésben található.

Az Európai Unió külpolitikai törekvéseinek
támogatása
Az Európai Unión kívüli országok tekintetében az
EBB egyik legfontosabb feladata, hogy érvényre juttassa az Unió partnerországaival kapcsolatos segélyés együttműködési politikáik pénzügyi aspektusait.
Ezek az országok három nagyobb csoportra oszthatók: a tagjelölt és a várhatóan tagjelöltként fellépő
országok, az EU déli és keleti szomszédai, valamint az
afrikai, karibi és csendes-óceáni, ázsiai és latin-amerikai partnerországok. Az EBB mind a három területen
fontos szerepet játszik, amint arról a jelentés vonatkozó részei részletesen is beszámolnak.

későbbi tagországainak segítséget nyújtson a csatlakozásra való felkészülésben, és emellett támogassa
az EU szomszédsági politikáját. Az akcs-országokra
vonatkozó új finanszírozási megbízás 2008-ban lép
hatályba.

Gondos irányítás
Az Európai Unió országaira érvényes új kezdeményezések és pénzügyi termékek, illetve az Unión kívüli
területekre vonatkozó új megbízások mind azt bizonyítják, hogy az EBB 49 év elteltével is korszerű és
dinamikus pénzintézetként működik. A bank irányításában is a legjobb nemzetközi gyakorlatot követi:
az elmúlt években számos olyan intézkedés született,
amelyek célja a különféle ellenőrzési és kontrollfunkciók erősítése, az átlátható működés fokozása és a
civiltársadalmi kapcsolatok fejlesztése volt. Folyamatosan napirenden van a társadalmi felelősségvállalás
kérdése is, és e téren további pozitív változások várhatók a jövőben. A bank irányításával és vezetésével
a tevékenységi jelentés második része foglalkozik, de
további információval szolgálhat a bank társadalmi
felelősségvállalásról szóló jelentése is, mely az éves
jelentéssel együtt mindazok figyelmébe ajánlható,
akiket a bank működésének e vetülete bővebben
is érdekel.

Philippe Maystadt
Az EBB EU-n kívüli területek fejlesztésében játszott
szerepét elismerve az Európai Tanács 2006. decemberben összesen 27,8 milliárd eurós keretösszegre
adott új megbízást a 2007 és 2013 közötti időszakra
vonatkozóan, mely a korábbi megbízásokhoz képest
mintegy harmadával nagyobb mandátumot jelent.
A megbízások legfontosabb célja, hogy az Unió

Az Európai Beruházási Bank Csoport elnöke
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A 2007–2009. évi ügyviteli terv
Az Európai Beruházási Bank üzleti terve a 2005-ben megfogalmazott új stratégiai irányokra épül. Az
új stratégia értelmében a bank kész potenciálisan jelentős hozzáadott értéket teremtő beruházásokat támogatni még akkor is, ha a kockázatok magasak. A bank részletes üzleti tervét a 2007 és 2009
közötti három éves időszakra szóló, nyilvánosan is hozzáférhető ügyviteli terv (Corporate Operational Plan) ismerteti. A terv az Európai Unió hat elsődleges célkitűzésének támogatását tűzi ki célul: a
gazdasági és szociális kohézió megteremtése a kibővített Unióban, az innováció támogatása, a transzeurópai hálózati rendszerek és hozzáférési hálózatok fejlesztése, a környezet fenntarthatósága, a
kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátás biztosítása.  

Az uniós és a banki források és szakértelem
együttes alkalmazása
A bank Európára vonatkozó hitelezési célkitűzései a
2007 és 2013 közötti időszakot átfogó pénzügyi tervben megfogalmazott uniós fejlesztéspolitikai célokat,
az uniós költségvetési alapok és az EBB hiteleinek
jobb felhasználását biztosító új társfinanszírozási eszközöket, valamint a Bizottság és a tagállamok részvételével megvalósuló új kezdeményezéseket tükrözik.
2006-ban számos olyan új kezdeményezés lépett
megvalósítási szakaszba, amelyek várhatóan jelentős hatással lesznek a bank működésére a következő
években, legyen szó hitelezésről, tanácsadói közreműködésről, illetve uniós alapok és programok kezelésében és végrehajtásában betöltött szerepről.
2006-ban három J betűs kezdeményezés, a JASPERS, a JEREMIE és a JESSICA bontott zászlót. A
maga módján mindegyik kezdeményezés az egyes
intézményeknél meglévő szakértelem együttes
alkalmazásából, valamint az uniós támogatások és
a bank hiteleiből történő finanszírozás elegyítéséből
adódó szinergiákra épít, miközben tovább növelheti
az EBB termékeinek és szolgáltatásainak minőségét
és hatásosságát.
➾ JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in
European Regions; európai régiók beruházásait
támogató közös program) elsősorban a strukturális alapokból támogatásra jogosult nagyberuházások kiválasztása és előkészítése során

nyújthat technikai segítséget. A bank luxem
bourgi székhelyéről irányított, de a varsói, bécsi
és bukaresti regionális központokban dolgozó
szakértőin keresztül regionális szinten is jelen
lévő erős szakértői csapat a legutóbb csatlakozó
tizenkét új tagállamnak segít nagyszabású beruházások előkészítésében, hogy azok a 2007 és
2013 között a strukturális és kohéziós alapokból
lehívható nagy összegű támogatásokat a lehető
legeredményesebben hasznosíthassák. Az EBB és
az EBRD állományából áthelyezett munkatársak az
Európai Bizottság által felkért szakértőkkel együtt
a projekt alatt tanácsokat adnak, koordinációs feladatokat látnak el, kidolgozzák és felülvizsgálják a
beruházási keretrendszert, gondoskodnak a szűk
keresztmetszetek felszámolásáról és a hiányzó
elemek pótlásáról, illetve azonosítják a lehetséges problémákat. Eddig már összesen több mint
25 milliárd eurós beruházási értékre vonatkozóan
kezdődtek meg a projektelőkészítési munkák a
program keretében.
➾ JEREMIE (Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises; mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források) az
EBB-csoport és az Európai Bizottság közös kezdeményezése, melynek célja javítani a kis- és
középvállalkozások – ideértve az induló és a mikrohitelekre jogosult vállalkozások – hozzáférését a
finanszírozási és tőkeforrásokhoz. A JEREMIE-kezdeményezés értelmében a tagállamok és régiók
a rendelkezésükre álló strukturális támogatások
egy részét olyan pénzügyi eszközökre válthatják,
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amelyek kifejezetten mikro- és kisvállalkozásokat
hivatottak támogatni. A banki és más hitelezői forrásokból kiegészített és megtámogatott eszközt
az Európai Beruházási Alap kezeli majd, így abból
kockázatitőke-befektetésekre, valamint kkv-k és
mikrovállalkozások finanszírozására szakosodott
szervezetek részesülhetnek.
➾ J ESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas; fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai
kezdeményezés) az Európai Bizottság fejlesztéspolitikai kezdeményezése, melyet az EBB támogat, és amelyben az Európa Tanács Fejlesztési
Bankja is részt vesz. A JESSICA speciális pénzügyi
tervezési erőforrásokat mozgósít fenntartható
városi fejlesztéseket és városrendezést előmozdító beruházások támogatására, az EU regionális politikája keretében. A program értelmében a
tagországok a strukturális alapokból rendelkezésükre álló összegek egy részét bevételt teremtő
városrendezési programok finanszírozására sza-

kosodott városfejlesztési alapokba helyezhetik.
A bank kiemelt szerepet játszana a kezdeményezésben egyrészt a programok társfinanszírozójaként, másrészt a tagországok megbízása
alapján akár a JESSICA-alapok vezető alapkezelőjeként is eljárhat.

Kockázatmegosztás: az új banki stratégia
szolgálatában
Az uniós költségvetési források és az EBB-hitelek
közös alkalmazását további két új pénzügyi eszköz
segíti elő. Az elsősorban a magánszektor kutatási,
fejlesztési és innovációs célú beruházásaira összpontosító kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus
keretében az EU költségvetési forrásaiból és az EBB
tartalékaiból az ún. befektetési fokozatnál rosszabb
adósminősítésű, de az európai gazdaság számára létfontosságú, technológiai haladást ösztönző beruházások és beruházók hiteleire képezhetők kockázati
céltartalékok. Ugyanígy, a transzeurópai közlekedési
hitelgarancia-eszköz keretében uniós költségvetési
forrásokból és az EBB tartalékaiból vehető igénybe
garancia egyes transzeurópai közlekedési hálózati
szakaszok átadását követő – az átmeneti felfutási
időszakban fellépő – bevételi kockázatokra. Az új
közös EU-EBB eszközök a kereskedelmi bankokkal
együtt kidolgozott egyéb újszerű pénzügyi termékeket egészítik ki.

Középpontban az energiapolitika
Az energiaügy az Európai Unió politikai programjában és a bank tevékenységében is egyre fontosabb
kérdésként jelenik meg: az EBB az energetikai beruházások támogatását a 2007–2009. évi ügyviteli tervben elsődleges céljai közé emelte. Az EBB jelenléte az
energiaszektorban nem új keletű, de a kérdés kiemelt
célkitűzésként történő meghatározása az emberi és
pénzügyi erőforrások fokozottabb rendelkezésre
bocsátását vonja maga után.
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Az új célkitűzés a„Fenntartható, versenyképes és biztonságos
(milliárd euró)
energiaellátás” címen
jelenik meg a terv60
ben, mely jól mutatja
a három összetevő
50
azonos súlyát. Az EU
40
energiapolitikai irányvetésével összhang30
ban az EBB öt hitelezési
20
célterületet határozott
meg: megújuló ener10
giaforrások; energiaha0
tékonyság; energetikai
2004
2005
2006
kutatás, fejlesztés és
innováció; belső elláFolyósított kölcsönök
tási biztonság és diverAláírt hitelszerződések
zifikáció (ideértve a
Jóváhagyott projektek
transzeurópai energiahálózatok fejlesztését is); valamint a külső energiaellátás biztonsága és diverzifikációja (beleértve
energiavezetékek és cseppfolyósítottföldgáz-fogadóállomások építését).

Jóváhagyott, aláírt és folyósított kölcsönügyletek  
(2002-2006)

2002

2003

A 2007–2009. évi ügyviteli terv ugyanakkor számszerűsített célkitűzéseket is tartalmaz: évente összesen
4 milliárd euró értékű aláírt hitelszerződéssel számol
az öt területen, az EU-n belül és azon kívül. Ezen belül
a bank évi 600-800 millió euró hitelt kíván nyújtani
megújuló energiaforrásokat felhasználó beruházásokra úgy, hogy az áramtermelési célú kölcsönök
legalább 50%-a megújuló energiaforrásokon alapuló
technológiát támogasson.

Elsődleges hitelezési célok az EU-n kívüli
területeken
Az Európai Unión kívüli területeken az EBB a következő évekre szóló több új finanszírozási megbízás
alapján folytatja tevékenységét. A mandátumok
alapján rendelkezésre álló források összértéke nőtt:
az új megbízások értelmében 2007 és 2013 között az

EBB összesen 27,8 milliárd euró értékben helyezhet ki
hitelt az Unión kívüli területeken, szemben a 2000–
2006-os időszakra vonatkozó megbízások keretében
rendelkezésre álló 20,7 milliárd euróval.
A csatlakozás előtt álló országokban a bank mintegy
8,7 milliárd euró hitel kihelyezését tervezi. Ezekhez
az országokhoz tartozik a csatlakozásra váró, illetve
tagjelölt Horvátország, Törökország és Macedónia
volt Jugoszláv Köztársaság, valamint a várhatóan
tagjelöltként fellépő Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Szerbia és Koszovó. A korábbi
előcsatlakozási mandátum 10,2 milliárd euróra szólt,
de ebből a keretből kellett finanszírozni az azóta
már csatlakozott tizenkét új tagországban kihelyezett hiteleket is.
Az EBB hitelezési tevékenységét az Európát délen
és keleten határoló országokban az európai szomszédságpolitika jegyében végzi. Jól mutatja, milyen
kiemelt figyelmet szentel az EU a szomszédos
országoknak az a tény, hogy a 2007 és 2013 közötti
időszakban összesen 12,4 milliárd euró forrás áll
ezen országok rendelkezésére, mely így az Unión
kívüli területekre vonatkozó legnagyobb finanszírozási megbízást jelenti. A mandátum lehetővé
teszi, hogy az EBB megfeleljen a mediterrán partnerországok fokozott elvárásainak (8,7 milliárd euró
szemben a 2000 és 2006 közötti időszakban rendelkezésre bocsátott 4,6 milliárd euróval), és megkezdje működését a keleti szomszédos államokban
(Oroszországban, Ukrajnában, Moldovában, valamint Örményországban, Azerbajdzsánban és Grúziában) is.
Ázsiában és Latin-Amerikában az EBB összesen
3,8 milliárd eurónyi hitel kihelyezését tervezi 2007
és 2013 között. Dél-Afrikában 900 millió euró folyósítható, szemben a korábbi megbízás alapján rendelkezésre álló 825 millió euróval. Az afrikai, karibi
és csendes-óceáni országokra a 2000-ben 20 évre
kötött Cotonoui Partnerségi Megállapodás rendelkezései vonatkoznak. Az ezekben az országokban
kihelyezhető EBB-hitelek keretösszegét az egymást
követő pénzügyi jegyzőkönyvek határozzák meg.
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A jelenleg hatályos jegyzőkönyv értelmében 2 milliárd euró áll rendelkezésre a beruházási keretből
(a tagországok Európai Fejlesztési Alapon keresztül
befizetett hozzájárulásaiból újra és újra feltöltődő
alap), és további 1,7 milliárd euró a bank saját forrásaiból. 2008-tól a beruházási keretet újabb 1,1 milliárd euróval töltik fel, a bank saját forrásból pedig
2 milliárd eurót hitelezhet. Ezen felül további 400 millió euró használható fel kamattámogatásra és technikai segítségnyújtásra a térségben1.

Fenntarthatóság és megfelelő irányítás
A fenntartható fejlődés előmozdítása továbbra is
alapvető követelményként jelenik meg a bank valamennyi tevékenységében, legyen szó az Európai

Unió országairól vagy az Unión kívüli területekről. A
fenntartható fejlődés támogatása leginkább három
célterületen érhető tetten: környezetvédelem, a társadalmi egyenlőség és kohézió fokozása, valamint
a gazdasági fellendülés ösztönzése. E három célkitűzést a 2006. júniusi Európai Tanács is megerősítette, amikor elfogadta az EU fenntartható fejlődésre
vonatkozó megújított stratégiáját. Ennek értelmében
az EBB pontosította a finanszírozható beruházások
kijelölésének, felmérésének és nyomon követésének
technikáját, gondoskodva a fenntarthatósági követelmény megfelelő és következetes alkalmazásáról
egy-egy projekt hozzáadottérték-vizsgálata során. A
bank további erőforrásokat különít el a fenntartható
növekedés támogatására, és vállalja, hogy intézkedéseiről tájékoztatja az érintetteket és a közvéleményt.
Itt kell említést tenni még az EBB fenntartható fejlődéssel kapcsolatos készülő új nyilatkozatáról, mely a
bank honlapján lesz majd olvasható.

1

 z EU-n kívüli országokban külön megA
bízás alapján végzett banki tevékenységekről a jelentés további fejezeti adnak
bővebb felvilágosítást.

Az EBB
Igazgatótanácsa
évente hagyja jóvá
a bank következő
három évre szóló
ügyviteli tervét
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Kiegyenlített fejlődés az egész
Európai Unióban
Az Európai Beruházási Bank fennállása óta a régiók és a strukturális alapokból is részesülő ún.
támogatott területek bankja. Az EBB 2006-ban kihelyezett kölcsöneinek több mint kétharmada
az Európai Unió legelmaradottabb térségeihez került2. 2004 óta, a tizenkét új tagország belépésével jelentősen megnőtt az EU elmaradottabb területein élő európai polgárok száma és aránya.
Európa e térségei ugyanakkor a 2007–2013-as programozási időszak alatt megvalósítandó uniós
kohéziós politika célterületei is.
A régióknak szánt hitelek összértéke a 25 tagországban 2006-ban elérte a 26,7 milliárd eurót,
mely a teljes éves hitelállomány 67%-át teszi ki. Ha ehhez hozzáadjuk a Bulgáriában és Romániában támogatott beruházások 739 millió eurós értékét, a régiókban megvalósult hitelek összértéke a 27 tagú EU-ban 27,5 milliárd eurót tett ki.

Közös célok és támogatott ágazatok
A legelmaradottabb régióknak szánt banki hitelek
legfontosabb célterületei 2006-ban a közlekedési és
távközlési ágazat (43%), az energia (14%), valamint a
víz-, szennyvíz- és hulladékkezelés (18%) voltak.

 zok a régiók, ahol az egy főre jutó bruttó
A
hazai össztermék az EU-átlag 75%-ánál
alacsonyabb, illetve a strukturális nehéz
ségekkel küzdő térségek.

férését: a balti államokban a bankhitel továbbra is az
egyik legfontosabb vállalkozásfinanszírozási forma,
mivel kötvénykibocsátásra és egyéb tőkeügyletek
bonyolítására sokszor egyáltalán nincs mód.

Térségfejlesztés az Európai Unióban  
Egyedi hitelek 2006-ban : 20,2 Mrd euró

Ami a közlekedést illeti, az EBB 320 millió euró hitellel támogatta az M3/M35-ös autópálya új szakaszainak építését. A transzeurópai közlekedési hálózat
részét képező autópálya köti össze a magyar fővárost, Budapestet a kevésbé fejlett kelet-magyarországi régiókkal. Az autópálya-beruházás befejezése
rendkívül fontos Magyarország keleti részeinek fejlődése és uniós integrációja szempontjából. Mivel
Magyarország Európai Unióba történő belépése óta
jelentős forgalomnövekedés tapasztalható a térségben, a beruházás a közlekedésbiztonság fokozásához is hozzájárul.
A termelői és szolgáltatói ágazatok támogatása terén
az EBB 25 millió eurót biztosított az észt Hansapank
számára, melyből a közepes méretű – maximum
3 000 főt foglalkoztató – vállalkozások beruházásai
finanszírozhatók a balti államokban. Az EBB forrásaiból a Hansapank nyújt hitelt észtországi, lettországi
és litvániai fiókintézetein keresztül. Az EBB célja a
hitellel az volt, hogy javítsa a vállalkozások közép és
hosszú lejáratú finanszírozási forrásokhoz való hozzá-

2
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Térségfejlesztés az Európai Unióban
Regionális hitelek ágazati megoszlása (2006)
(millió euró)

Összeg

%

Hírközlés

8 760

44

Energia

2 857

14

Egészségügy, oktatás

2 436

12

Vízügy, szennyvíz- és hulladékkezelés

2 115

10

Városfejlesztés

1 446

7

Ipar

1 438

7

Egyéb szolgáltatások

1 169

6

Összes egyedi hitel

20 220

100

Hitelkeretek

3

3

6 500

Korábban „globális hitelként” ismert banki termék.

Skót-felföldön az EBB összesen 60 millió font értékben finanszírozott iskolák építésével és karbantartásával kapcsolatos beruházásokat. A köz- és
magánszféra partnersége keretében felállított Felföldi Oktatási Szolgáltatói Tanács (Highland Council
Education Service) PPP-projektjében tíz iskola érintett: három középiskola, öt új általános iskola (ezek
közül egy skót gael nyelven oktat), egy összevont
általános és középiskola, valamint egy új iskola a
különleges figyelmet igénylő gyermekek számára.
Bár eredeti célja az oktatás általános feltételrendszerének fejlesztése, a projekt új lehetőségeket teremt
az élethosszig tartó tanulásra a szélesebb közösség
számára is, idővel pedig hozzájárulhat a térség gazdasági növekedéséhez és fejlődéséhez.
A régiókban megvalósuló beruházások tekintélyes
része egyben a bank más elsődleges célkitűzését
is teljesíti. 2006-ban a lisszaboni menetrendben
meghatározott célokat támogató közvetlen hitelek
59%-a, a természetes és városi környezet fejlesztését
célzó hitelek 65%-a, a transzeurópai és főbb európai
közlekedési és energetikai hálózati beruházásokat
támogató hitelek 73%-a támogatott területeken
valósult meg.

Bulgária és Románia
Bulgária és Románia 2007. január 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Az EBB 1990 óta finanszíroz különféle beruházásokat a két országban: 2006
végéig összesen 1,3 milliárd euró értékben Bulgáriában és 4,9 milliárd euró értékben Romániában. A
két ország valamennyi fontosabb gazdasági ágazatát átfogó EBB-hitelek olyan beruházásokat támogattak, amelyekre az uniós csatlakozási követelmények
teljesítése és általában az európai integráció meg
könnyítése érdekében volt szükség.
Az EU új tagországaként Bulgária és Románia most
már teljes jogú tagként részesülhet a bank finanszírozási forrásaiból. Az EBB és a két érintett ország
között 2006-ban létrejött támogatási keretrendszer
jól mutatja, milyen mértékű aktivitásra számít a bank
a két új tagországban: bár a hitelezési volumen az
egyes beruházási javaslatok függvényében még
változhat, a megállapodások alapján az EBB 2007 és
2013 között várhatóan évente mintegy 500-700 millió euró értékben finanszíroz különböző beruházási
programokat Bulgáriában, és mintegy 1 milliárd euró
értékben Romániában. Az érintett országok és az EBB
közötti együttműködés elsősorban a strukturális alapokkal közös társfinanszírozási formákra, a három
J betűs – JASPERS, JEREMIE és JESSICA – kezdeményezésre, valamint a kormányzati szerveknek és
magánbefektetőknek nyújtott, PPP-projektek kialakításával és megvalósításával kapcsolatos tanácsadásra összpontosít majd.

Strukturális programokkal kapcsolatos
hitelezés
2001-től a bank számos kerethitel-szerződést írt alá
a 2000–2006. évi operatív programok támogatására,
amelyekből a strukturális alapokból társfinanszírozásban megvalósuló beruházások részesülhettek az
egyes tagországokban. Ezekből a kerethitelekből
akár több projektet is felölelő, jellemzően nagy állami
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JASPERS: technikai segítségnyújtás a
beruházások előkészítésében
Az Európai Bizottság, az EBB és az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) összefogásával 2006-ban megalakult JASPERS
(Joint Assistance to Support Projects in
European Regions; európai régiók beruházásait támogató közös program) célja, hogy
megkönnyítse az EU strukturális alapjaiból
támogatásra javasolt beruházások előkészítését, valamint a tagországoknak segítséget
nyújtson az uniós támogatások gyorsabb és hatékonyabb felhasználásában. Az érintett régiókban
összesen 308 milliárd eurónyi uniós támogatás hívható le 2007 és 2013 között.

Az EBB és a régiók
képviselőinek
találkozója
Brüsszelben

A JASPERS keretében nyújtott technikai segítséget a kedvezményezettek térítés nélkül vehetik
igénybe. A JASPERS segítségével a konvergenciacélt teljesítő valamennyi EU-tagországban emelhető a beruházáselőkészítési munkálatok minősége, elsőbbséget élveznek azonban a nagyberuházások és az újonnan csatlakozott tizenkét tagország beruházásai. A beruházások előkészítéséhez
nyújtott segítség a közlekedési hálózat fejlesztésére irányuló infrastrukturális beruházásokra,
környezetvédelmi programokra, valamint az energiahordozók hatékonyabb felhasználását és
a megújuló energiaforrások alkalmazását ösztönző beruházásokra egyaránt igénybe vehető. A
JASPERS-programból az intermodális közlekedési rendszerek és a városi közlekedés fejlesztése is
támogatható.
A JASPERS-program végrehajtásában egy mintegy 20 főből álló szakértői csapat vesz részt, munkájukat az EBB-nél és az EBRD-nél dolgozó szakemberek támogatják. A Bizottság pénzügyi hozzájárulásának köszönhetően 2007 nyarán várhatóan további 32 mérnök és közgazdász csatlakozik
az EBB luxembourgi székhelyén és a három regionális képviseleti irodán, Varsóban, Bécsben és
Bukarestben dolgozó csapathoz. 2006 végéig a csapat már több mint 100 beruházási projekt és
program előkészítésében vett részt, ezek összberuházási értéke elérte a 25 milliárd eurót.

beruházási programok keretében megvalósuló,
leginkább infrastruktúrafejlesztéssel összefüggő
beruházások finanszírozhatók. Ez az ún. strukturális hitelezés, mely egy-egy strukturális alapokból
finanszírozott gazdasági programcélt hivatott támogatni. Az eredetileg Spanyolország és Olaszország
legelmaradottabb régióiban alkalmazott strukturális hitelezési keretek most már Németországban,

Csehországban, Cipruson, Magyarországon, Lettországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Szlovéniában is elérhetők. A jóváhagyott hitelek összértéke
meghaladja a 3,5 milliárd eurót.
A JASPERS-, a JEREMIE- és a JESSICA-kezdeményezések révén a bank és a strukturális alapok együttes
alkalmazása új szinten valósulhat meg.
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Nagyobb összpontosítás
A strukturális és kohéziós alapok 2007–2013. évi
programozási időszakára három célkitűzés fogalmazódott meg:
➾ Konvergencia: a növekedés ösztönzése az Unió
legelmaradottabb régióinak felzárkóztatása
érdekében;
➾ Versenyképesség és foglalkoztatottság a régió
szintjén: gazdasági változások elősegítése versenyképesség-ösztönző, valamint több és jobb
munkahely megteremtését támogató eszközök
révén a konvergenciarégiókon kívüli területeken;
➾ Európa-szintű együttműködés: határokon átnyúló,
országok (transznacionális) és régiók közötti
(interregionális), az európai integráció elmélyítését célzó együttműködés.
A megújult kohéziós politikában a konvergencia
támogatása leginkább a strukturális és kohéziós
alapokból képzelhető el, a regionális versenyképes-

séggel és foglalkoztatással kapcsolatos célok pedig
a lisszaboni menetrendből vezethetők le.
Az új európai keretrendszerhez igazodva a bank célkitűzései között a hagyományosan használt „szociális és
gazdasági kohézió előmozdítása” (még korábban„regionális fejlesztés”) helyett 2007-től új célként jelenik
meg a „konvergencia támogatása”. A konvergenciarégiók fejlesztésén túl azonban továbbra is az EU politikai
célkitűzéseinek támogatása kap elsőbbséget: a környezetvédelem, a transzeurópai hálózatok fejlesztése,
a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátás kérdése, valamint a kkv-k támogatása.
Az EBB felzárkóztatási célú konvergenciahitelei meghatározott konvergenciarégiókban, illetve a bővítés
miatt és attól függetlenül fokozatosan csökkenő
mértékű támogatásban részesülő régiókban (ún.
„phasing-out” és „phasing-in” régiókban) érhetők
majd el, azaz a 27 tagú EU összesen 190 millió lakosú
113 régiójában. A következő években a teljes hitelkihelyezés várhatóan mintegy 40%-át kitevő konvergenciacél a bank elsődleges fejlesztéspolitikai
célkitűzése marad.
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A 2000-ben elfogadott lisszaboni menetrend értelmében az Európai Unióban meg kell teremteni a fenntartható fejlődésre képes, több és jobb munkahelyeket és nagyobb szociális kohéziót teremtő, versenyképes, innovatív és tudás alapú európai gazdaság alapjait. Az EBB-csoport
2000-ben Innováció 2010-kezdeményezés néven új hitelezési keretprogramot indított útjára a
lisszaboni menetrend célkitűzéseit teljesítő beruházások támogatására.
Az EBB azóta összesen 45,7 milliárd euró értékben
folyósított hiteleket e kezdeményezés égisze alatt.
2006-ban az EU-n belül kihelyezett innovációs célú
hitelek összértéke elérte a 10,4 milliárd eurót, amely
megfelel az előző évi adatnak. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a bank túlteljesíti azt a célkitűzést,
amely az ebben az évtizedben aláírt hitelszerződések
50 milliárd eurós összértékére vonatkozott.
A 2000 óta támogatott beruházások mintegy 70%-a
az EU legelmaradottabb térségeire összpontosított.
A legelmaradottabb régiókban megvalósult innovációs célú projektek összértéke 2006-ban 5,6 milliárd euró volt, azaz az összes innovációs hitel 59%-a
(2005-ben ez 8,8 milliárd euró, illetve 84% volt). A
támogatott területeken folytatott innováció-finanszírozás segít az innovációs tudást a leszakadó régiókba terelni és így ellensúlyozza azt a tendenciát,
miszerint az ilyen jellegű beruházások sokszor a
leggazdagabb régiókban koncentrálódnak. Az EBB
ezáltal a lisszaboni menetrend teljesítésére irányuló
erőfeszítéseit egy másik fontos fejlesztéspolitikai célkitűzéssel, a szociális kohézió és konvergencia támogatásával együtt valósíthatja meg.

Három kiemelt beruházási terület
A Lisszabonban felvázolt európai gazdasági jövőkép
megvalósításához szükséges technológiai modernizáció és humántőke-fejlesztés ösztönzésére az
Innováció 2010-kezdeményezés három beruházási
területre összpontosít:

tóközpontok, valamint a kutatási eredmények
(termék- és folyamatszintű) mindennapi alkalmazását segítő beruházások támogatása elsősorban
a magánszektorban.
➾ Oktatás és képzés: az egyetemi és főiskolai oktatás
támogatása a felsőoktatás elérhetőbbé tételével és
az élethosszig tartó tanulási formák előtérbe helyezésével, a kutatás és a felsőoktatás fokozott integrációja, az informatikai infrastruktúra korszerűsítése,
a digitális írástudatlanság felszámolása és az elektronikus képzési formák (e-learning) terjesztése.
➾ A z új technológiák terjedésének, valamint az
információs és kommunikációs technológiák (ikt)
fejlesztésének támogatása: ide tartozik a vezetékes és mobil szélessávú adatátviteli hálózatok és
hozzáférési technológiák fejlesztése, új hálózatok
kialakítása egyes ágazatokban (pl. egészségügy
és közlekedés), valamint az elektronikus kereskedelmi rendszerek fejlesztése.
Az EBB leányvállalataként működő Európai Beruházási Alap is fontos szerepet tölt be a lisszaboni
stratégia megvalósításában, amikor kis- és középvállalkozások feltőkésítésére szakosodott kockázatitőke-alapokba fektet be. 2006-ban az alap által aláírt
kockázatitőke-befektetési megállapodások összértéke 688 millió euró volt, így összkötelezettség-vállalása (összesen 244 alapban) az év végére elérte a
3,8 milliárd eurót.

Kutatás, fejlesztés és innováció
➾ Kutatás, fejlesztés és innováció: a magán- és az
állami szektor kutatási célú beruházásainak finanszírozása, kiválósági központok és egyetemi kuta-

Az elmúlt években a bank tevékenységében a kutatás, fejlesztés és innováció (kfi) támogatása volt a
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legfontosabb célterület: a kfi-hitelek összértéke
2006-ban 6,7 milliárd eurót tett ki. A finanszírozás fele
Németországban megvalósult beruházásokat támogatott, mintegy 1,9 milliárd euró a német autóiparban került kihelyezésre. Az e területen megvalósuló
beruházások a bank számára is kiemelten fontosak, hiszen olyan élvonalbeli technológiák európai
fejlesztéséről van szó, amelyek egyben több uniós
politikai célkitűzést mozdítanak elő, így az energiahatékonyság fokozását és a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentését.
Az EBB a magán- és az állami szektor kutatási, fejlesztési és innovációs célú beruházásait egyaránt támogatja. Lengyelországban például az EBB 500 millió
eurós kölcsöne – pénzügyminisztériumi közvetítéssel – a 2006. évi lengyel költségvetés kiadási oldalán
jelent meg, lehetővé téve tudományos és technológiai kutatási célú infrastruktúra és berendezések,
valamint a Lengyel Tudományos Akadémia és állami
kutatóegyetemek, akkreditált állami felsőoktatási
intézmények, egyetemi technológiai kollégiumok
és hasonló intézetek alkalmazásában álló tudósok
bérköltségének és kutatási ösztöndíjainak finanszírozását. A 25 tagú EU-ban tapasztalható általános mintától eltérően Lengyelországban továbbra is az állam
a legnagyobb befektető a kutatás és fejlesztés terén,
sőt, az elmúlt években csökkent a vállalkozói szféra
részaránya a kutatási és fejlesztési összkiadásokból.
Bár számos külföldi vállalkozás telepítette gyártókapacitásait Lengyelországba, a kutatás és fejlesztés a
legtöbb esetben a külföldi székhelyű anyacégnél
marad. Az EBB-kölcsön abban segítheti az államot,
hogy kutatási és fejlesztési célú beruházásait kiszámíthatóvá téve és fokozatosan növelve, valamint a
tudományos kutatási keretrendszert erősítve ösztönözze a magánszektor részvételét, és fordítani tudjon
kutatási és fejlesztési kiadások terén megfigyelhető
negatív tendenciákon.
Spanyolországban a bank finanszírozta a barcelonai
egyetem területén található Barcelonai Tudományos
Park (Parc Cientific de Barcelona, PCB) bővítését. A
projekt keretében új létesítmények épülhetnek biomedikai vállalkozások és élettudományokkal foglal-

kozó kutatóintézetek számára. A park az állami és a
magánszektorból érkező számos kutatói csoportnak nyújt otthont, ahol kiterjedt technológiai létesítményrendszer segíti munkájukat.
Ezzel egy időben négy kiemelkedő kutatói intézmény, a Mainzi Egyetem, a Kaiserslauterni Egyetem, a
Tübingeni Egyetem és a Freiburgi Egyetem összesen
mintegy 900 millió eurót kapott alapkutatási beruházások finanszírozására és kutatási létesítmények
korszerűsítésére.

Oktatás és képzés
Az EBB több mint 1,9 milliárd eurót kölcsönzött számos
humántőke jellegű beruházás finanszírozására, iskolaés felsőoktatási épületek építésétől vagy felújításától
kezdve a különböző képzési programok végrehajtásáig.
A Velencei Egyetemen például a bank az oktatási létesítmények korszerűsítését finanszírozta egy 25 millió eurós
hitellel. A Velencei Egyetem híres egyes humán tantárgyak világszínvonalú oktatásáról: közgazdasági, idegen
nyelvi, irodalmi és filozófiai tanszékei Olaszország legszínvonalasabb oktatási intézményeinek számítanak. A
projekt történetesen a világörökség részét képező város,
Velence megóvásához is hozzájárul, hiszen a hitelből
számos történelmi jelentőségű épület és terület felújítása és helyre hozatala válik lehetővé.
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Aláírt i2i-hitelek
(2000-2006)

Az i2i-program keretében
nyújtott EBB-hitelek (2000–2006)
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Egyes német egyetemeken az EBB az alapkutatás
finanszírozásában vett reszt. Németországban a
bank 200 millió eurós hitelkeretet hagyott jóvá a
KfW számára, melyből a német kormány szakmunkások részére kidolgozott és a KfW által végrehajtott
szakképzési és vállalkozástechnikai programjának
mikrohitelezési komponense finanszírozható. A
programban részt vevők elsősorban ügyviteli, számviteli, jogi és szakmai ismereteket és készségeket
sajátíthatnak el, melyek segítségével egyéni vállalkozóként saját üzletet nyithatnak, vagy előnyösebb
pozícióba kerülhetnek piacaikon. A német oktatási
rendszer elemeként megjelenő képzési program a
nem akadémiai jellegű, élethosszig tartó tanulást
támogatja: egyrészt magasan képzett munkaerőt
biztosít a teljes termelési és szolgáltatási láncon,
másrészt nagyobb rugalmasságot és fokozatosan
kiteljesedő innovációs szaktudást eredményezhet
a munkaerőpiacon.
Az oktatással és képzéssel sok szálon összefüggő
egészségügy ugyancsak fontos területe a humántőke-fejlesztésnek. Az EBB ezt felismerve számos
korház korszerűsítését és felújítását finanszírozta,
példa erre a Pas-de-Calais-i Arras Kórház, a marseille-i és a nice-i kórházak Franciaországban, a Rotterdami Egyetemi Kórház Hollandiában, valamint a
Londoni Királyi Kórház és a Barts Kórház az Egyesült
Királyságban.

nak, hogy meghatározott németországi, holland és
franciaországi piacokon versenyképes hálózatokat
hozzon létre.
Prágában a bank a Deutsche Post új információs szolgáltatási központjának építését finanszírozta, mely a
társaság csomagküldő, futár-, postai és logisztikai szolgáltatásait hivatott egyetlen létesítményben összpontosítani. Az új központ egyúttal a Deutsche Post World
Net csoport közös informatikai platformjának alapjait
is lefekteti. A társaság szolgáltatásai mögött a hatékony feldolgozási eljárásokat tükröző versenyelőny és
a legújabb technikai megoldások alkalmazásával elért
teljesítménynövekedés jelenik meg.
A bank ikt-hiteleihez sorolhatók még az audiovizuális
területen végzett beruházások támogatása is. Az EBB
e területen megvalósuló támogatásának célja erősíteni
az audiovizuális ágazat nemzetközi versenyképességét. Az ágazattal kapcsolatos hitelezési tevékenység
elsősorban szakosodott pénzintézetekkel közösen
szervezett kockázatmegosztásos hitelkonstrukciókban öltött formát. 2006-ban az EBB 75 millió eurót
kölcsönzött a BBC Worldwide részére, melyből a BBC
audiovizuális tartalommal kapcsolatos vállalkozásai
finanszírozhatók 2006 és 2008 között. A hitelből elsősorban dokumentumfilmek, természettudományos és
szórakoztató műsorok készülhetnek.

Kockázatmegosztásos hiteltermékek
Információs és kommunikációs technológiai
hálózatok
Információs és kommunikációs technológiai (ikt-) hálózatok bővítését célzó beruházásokat az EBB összesen
1,3 milliárd euró hitellel támogatott. Ezek a hálózatok kulcsszerepet töltenek be az innovációs eredmények és adatok terjesztése, illetve továbbítása terén.
Az információs és kommunikációs technológia fontos eleme a szélessávú hozzáférési hálózatok kiépítése. A bank 160 millió euró kölcsönnel támogatta a
Telecom Italia szélessávú hálózati beruházásait Franciaországban: a projekt része a beruházó stratégiájá-

Az innovációtámogatás a banki finanszírozás különleges területe: ezek a termékek sokszor új, úttörő
jellegű technológiákat támogatnak. Az efféle beruházások ezért sokszor szabványhitelekből nem
finanszírozhatók, így speciális kockázatmegosztásos
pénzügyi konstrukciókra van szükség.
Ezt felismerve az EBB megalapította az ún. strukturált finanszírozási keretet (Structured Finance Facility,
SFF), melyből a „befektetési fokozatnál” rosszabb
minősítésű, de prioritásként meghatározott beruházások és beruházók támogathatók úgy, hogy a bank
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Eredmények, számokban
(milliárd euró)

2006

2005

2000-2006

Kutatás, fejlesztés és innováció

6,7

6,2

23,0

Oktatás, képzés

1,9

2,3

11,1

Információs és kommunikációs hálózatok

1,3

1,9

9,9

10,4

10,7

44,84

Összes i2i-hitel az EU-ban
4

Beleértve a svájci CERN laboratóriumnak folyósított 300 millió eurós hitelt.

– saját eredménye terhére – a magasabb hitelkockázatokra külön céltartalékot képez. A keretből ugyanakkor nem kizárólag innovációs jellegű, hanem más
ágazatokban megvalósuló beruházások is támogathatók. 2006-ban a Kormányzótanács jóváhagyta
a célkeret 750 millió euróról 1 250 millió euróra történő emelését, és 3 750 millió euróban maximálta a
strukturált finanszírozási keretből történő tőkejuttatások összértékét.
A keret egy részéből az Európai Bizottság részvételével megerősített, a kockázatok megosztását célzó
program, az ún. kockázatmegosztásos pénzügyi
mechanizmus (Risk Sharing Finance Facility, RSFF)
részesülhet. A program értelmében a Bizottság a
7. kutatási keretprogramban rendelkezésre álló
támogatási összegek egy részét kockázatmérséklést
célzó céltartalék-képzésre fordítja. A kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus keretében 2007től olyan kiegészítő pénzügyi termékek érhetők el,
mint például a feltételes vagy alárendelt kölcsönök,
a mezzanine-finanszírozás, derivatív termékek, közvetett finanszírozás, illetve a tulajdonviszonyt megtestesítő (equity típusú) értékpapírok révén történő
finanszírozás, melyeknek köszönhetően a magánvállalkozások és állami szervezetek az adósság alapú
finanszírozás új formáit vehetik igénybe. Bár igen
erőforrásigényes finanszírozási forma, a kockázatmegosztásos finanszírozás új, hozzáadott értékeket
termel és ideális eszköz arra, hogy a lisszaboni menetrend célkitűzéseit előmozdítsa.
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Környezeti fenntarthatóság
A környezet fenntarthatóságával kapcsolatos banki tevékenységek magukba foglalják a környezetvédelmi kérdések teljes körét, így az éghajlatváltozással, a természet és vadvilág védelmével, az egészség és a természeti erőforrások megóvásával, a hulladékgazdálkodással, valamint a
városi környezetben élők életminőségének javításával összefüggő témák támogatását.
A környezetvédelmi célú beruházásokat támogató
közvetlen hitelek összértéke 2006-ban 10,9 milliárd
euró volt, mely a teljes éves hitelállomány 24%-ának
felel meg. Egyes környezetvédelmi beruházások hitelkeretek révén is finanszírozhatók: az olasz Dexia Crediop például egy 50 millió eurós banki hitelkeretből
kisebb környezetvédelmi beruházási programokat
támogathat, Németországban a hessen-thüringeni
tartományi bank, a Helaba 151 milliós hitelkeretből
gazdálkodhat, a BayernLB pedig 300 millió euróból
kisebb innovációs célú, környezetvédelmi és egészségügyi projekteket finanszírozhat.

Környezetvédelem és az életminőség javítása
Egyedi hitelek 2002 és 2006 között: 52,9 Mrd euró

(en millions d’euros)

Total
Az éghajlatváltozás kezelése

2 158,7

Környezetvédelem és egészségügy

2 334,5

A városi környezet megóvása
Természetvédelem, biodiverzitás és a
természeti források védelme
Természetierőforrás-gazdálkodás és
hulladékkezelés

4 058,1

Összes egyedi hitel

9 650,0

473,8
624,4

Küzdelem az éghajlatváltozás ellen
A klímaváltozás ütemével és súlyosságával kapcsolatban 2006-ban nyilvánosságra került egyre több
bizonyíték fényében az éghajlatváltozás kezelése
továbbra is a legfontosabb környezetvédelmi kérdés maradt. A bank jelentős erőfeszítéseket téve
összesen 2,3 milliárd euró hitellel támogatott a megújuló energiaforrásokat hasznosító és az energiahatékonyságot fokozó beruházásokat, összhangban a
Kiotói Jegyzőkönyv vállalásaival, miszerint 2008 és
2012 között az üvegháztartást okozó gázok kibocsátását az 1990-ben mért szinthez képest 8%-kal
kell csökkenteni.
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Spanyolországban például a bank 70 millió euró kölcsönnel támogatta az Európai Unió első nagyszabású
kereskedelmi hasznosítású naperőművének megépítését, mely a Sierra Nevadától északra, Granada
városától mintegy 60 kilométerre elterülő széles
völgyben, a napsütéses órák magas száma miatt ideális területen helyezkedik el. Az Andasol Erőműben
kerül először kipróbálásra egy olyan magas hőfokon
tároló új hőtároló rendszer is, melynek segítségével
az erőmű áramtermelési kapacitása a téli hónapok-
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ban napi 12 órát meghaladó időtartamra, nyáron
napi 20 órára tolható ki. A naperőműi áramfejlesztők
fosszilis üzemanyagot használó erőművek termelését váltják ki, és így hozzájárulnak az éghajlatváltozás
elleni küzdelemhez. Az erőmű példaként szolgálhat
és segíthet az új generációs koncentrált naperőműi
technológia minél szélesebb körű elterjedésében az
Európai Unió országaiban. Az EBB hitele nem mellesleg elnyerte „a legjobb projektfinanszírozási ügylet”
díját az „év legjobb megújulóenergia-finanszírozási
ügylete” kategóriában.

Mindeközben lényegi fejlődés volt megfigyelhető
az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rend
szerében (ETS) is. A kibocsátáskereskedelmi rendszer alapján az Unió területén működő mintegy
12 000 gyárüzem szén-dioxid-kibocsátását maximálták, de hogy törvényes kötelezettségeiket teljesíteni
tudják, a kötelezettek az engedélyezett kibocsátási
kvótákkal egymás között szabadon kereskedhetnek.
A szénegységpiac fejlesztésében az EBB is részt vállal:
két szénegység-kereskedelemre szakosodott alapot
alapított és kezel, az egyiket az EBRD-vel, a másikat a

Az EBB ökológiai lábnyoma
Az EBB hitelei hatással vannak az élet minőségére
általában, de igaz ez a bank létére, azaz az általa
használt épületek és a bennük dolgozó emberek
együttes hatására is. Ezek összhatását hívjuk a bank
ökológiai lábnyomának.
Az EBB továbbra is megtesz mindent annak érdekében,
hogy tökéletesítse épületeinek környezeti teljesítményét, irodáinak fenntarthatóságát. A legfontosabb
tennivalók e téren az energiahatékonyság javítása,
a hulladékok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása,
valamint a környezettudatos beszerzési formák fokozatos bevezetése, a bank saját integrált környezetgazdálkodási rendszerének részeként.
A bank luxembourgi székhelye szomszédságában épülő új épülete ugyanakkor lehetőséget nyújt
arra, hogy a környezetvédelmi megfontolásoknak már az első pillanattól kezdve érvényt szerezzen. A cél a lehető legkisebbre szorítani az irodaépület kivitelezése és későbbi működtetése által
okozott negatív környezeti hatásokat, mindeközben gondoskodni az épületet használók kényelméről is. Így az új épület környezetre gyakorolt hatását már a tervezési szakasz legelején figyelembe vették. Az egyik központi kérdés az energiafelhasználás racionalizálása volt: a választott
technológiák révén a hagyományos irodaépületek energiafogyasztásához képest 50%-ot meghaladó megtakarítás érhető el.
A várhatóan 2008 év elejére elkészülő új EBB-épület az első olyan építkezés keretében valósul meg
a kontinentális Európában, amelyet a Building Research Establishment környezetvizsgálati módszere szerint vizsgálnak be, s mely alapján az épület tervei a „nagyon jó” minősítést kapták.
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Világbankkal közösen, mindkettő 2006 végén kezdte
meg működését.
Az EBRD és az EBB által alapított multilaterális szénegységalap (Multilateral Carbon Credit Fund, MCCF)
hat tagország és hat energiavállalat 165 millió eurós
kötelezettségvállalását tudhatja maga mögött,
és azzal a céllal alakult, hogy jelentősen fokozza
a szénegységek előállítását a Közép-Európától
Közép-Ázsiáig húzódó térség országaiban. Ebben
a régióban hatalmas kiaknázatlan lehetőségek vannak még az üvegházhatást okozó gázok kibocsá-

tását csökkentő hatékonyabb energiafelhasználás
terén, és az ilyen jellegű beruházásokat mind az EBB,
mind az EBRD készséggel támogatja. A beruházások melléktermékeként felszabaduló szénegységek
értékesíthetők, illetve a két pénzintézet bármelyike
által a régióban finanszírozott beruházás révén előálló szénegységekből a szénegységalaphoz csatlakozó országok – az EBRD vagy az EBB részvényesei
– és társaságok is vásárolhatnak. A Világbank és az
EBB hasonló módon hozta létre az európai szénalapot (Carbon Fund for Europe, CFE), melyen keresztül
uniós tagországok és vállalkozások szénegységeket

A városi környezet megóvása és a JESSICA-kezdeményezés
A városi környezet megóvása az egyik legfontosabb európai cselekvési célterület lett az elmúlt
években. Az uniós, nemzeti, regionális és helyi döntéshozók egyre inkább ráébrednek arra, milyen
életminőség-romlással és gazdasági teljesítménycsökkenéssel járhat egyes városrészeken élők elszegényedése, társadalmi kivetettsége. Az EBB hitelezési stratégiája ezért – igazodva az EU fejlesztéspolitikai céljaihoz – a városi koncentrációt helyezi előtérbe a városok további terjeszkedésének és a
külterületek szűkös fejleszthető földterületei iránti kereslet visszaszorítása érdekében. A városi konszolidáció egyúttal hatékonyabb energiafelhasználást is eredményez, valamint a gépjárműhasználat csökkenését és a városi tömegközlekedési formák fokozottabb használatát vonja maga után.
Ugyancsak az EBB érdekeivel összhangban áll óvni a régi városok gazdag kulturális és építészeti örökségét, mint a városi területek újjászületésének forrását. 2006-ban az EBB összesen 4,1 milliárd euróval
támogatott városrendezési és tömegközlekedés-fejlesztési beruházásokat az Európai Unióban.
A lengyelországi Szilézia északi részén található, mintegy 250 000 lakosú kisváros, Czestochowa a
kereszténység egyik leghíresebb zarándokhelyének, a 14. században épült Jasna Góra Pálos-rendi
kolostornak ad otthont, amely évente több
mint 4 millió látogatót fogad. Mindez aránytalanul megterheli a város infrastruktúráját.
Tekintettel a zarándokok helyi gazdaságra
gyakorolt rendkívül fontos hatására, az
EBB 29 millió eurós kölcsönnel támogatta a
városi infrastruktúra és önkormányzati közművek fejlesztését 2006-ban.
Számos európai város rendezési terve tartalmaz olyan területeket, amelyek lepusztult
állagú épületeik miatt a szociális és gazdasági nélkülözés egyéb jeleit is mutatják, és
amelyek emiatt különleges figyelmet érdemelnek. Franciaországban például a bank
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2006-ban partnerként szállt be az 500 millió euró költségvetésű Nemzeti Városi és Szociális Megújulási Programba, és helyi önkormányzatok beruházásait támogatta 200 fontos nagyvárosi területen országszerte.
A fenntartható városi tömegközlekedés fejlesztése nem választható el a városrendezés kérdésétől: a személygépkocsik használatának visszaszorítása a tömegközlekedés javára kedvezően befolyásolhatja a városi környezet alakulását. Romániában például az EBB 63 millió eurós kölcsönnel
támogatta a bukaresti metró bővítését és korszerűsítését. A kölcsön egyébként a korábban ugyanerre a célra felvett, összesen 215 millió értékű hiteleket egészítette ki. A spanyolországi Valenciában finanszírozott beruházás keretében egy régi, dízelmozdonyokkal kiszolgált, elavult helyiérdekű
vasútvonalat a metróhálózat meghosszabbításával váltották ki, ahol is az új szerelvények azonos
nyomvonalon, de nagyobb befogadóképességgel és járatsűrűséggel közlekedhetnek.
Ugyancsak 2006-ban indult az Európai Bizottság EBB által is támogatott új fejlesztéspolitikai kezdeményezése, a JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas; fenntartható
városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés) előkészítése. A programból
városrendezési beruházások támogathatók azokon a területeken, amelyek a 2007–2013-as költségvetési időszak alatt az EU strukturálás alapjaiból (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap) támogatásra jogosultak. A programot pénzügyileg támogatja még az Európa Tanács
Fejlesztési Bankja, de a kezdeményezés nyitva áll más nemzetközi pénzintézet, kereskedelmi bankok és magánvállalkozások előtt is.
A JESSICA-kezdeményezés célja, hogy különböző új pénzügyi termékek alkalmazásával lökést
adjon a városok felélesztésének. A program keretében a strukturális alapokból átmeneti jelleggel
átcsoportosított forrásokból városfejlesztési beruházások támogathatók megújuló, illetve újra és
újra feltöltődő pénzügyi eszközök közbeiktatásával, elsősorban tőkejuttatás, garanciavállalás és
alárendelt kölcsönök formájában. A visszanyert források aztán újabb városfejlesztési beruházásoknál használhatók fel, akár közvetlen támogatásként is. A különböző városfejlesztési alapok közös
ismérve a piaci alapú megközelítés, vagyis az az elvárás, hogy minimálisan a beruházott összeg
egésze megtérüljön, illetve az a követelmény, hogy az alapokból kizárólag jól körülhatárolt, integrált városrendezési és fejlesztési terveken alapuló, bevételt termelő beruházások támogathatók.
A programban résztvevő tagországok szabadon dönthetnek arról, hogy megbízzák-e az EBB-t az
alapkezelői feladatok ellátásával. Amennyiben így döntenek, nemcsak hogy egyszerűbbé válik az
EBB-hitelek bevonása a társfinanszírozásba, de a bank városrendezési tapasztalata és szakértelme
is közvetlenül a beruházók rendelkezésére áll.
A JESSICA előnyei:
➾ K iegészítő hitelforrások biztosítása az egyes régiókban végrehajtott PPP-beruházások és egyéb
városfejlesztési projektek támogatására;
➾ Szakosodott pénzintézetek, mint pl. az EBB és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja pénzügyi és
projektvezetési szakértelmének rendelkezésre bocsátása;
➾ A támogatási formákat hitellel és egyéb pénzügyi eszközökkel vegyítve ösztönzőleg hat a kedvezményezettek beruházási kedvére is;
➾ Hosszú-távú fenntarthatóság biztosítása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból újra és újra feltöltődő, városfejlesztési beruházásokra szakosodott alapokon keresztül.
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vásárolhatnak, és mely a Világbank vagy az EBB által
előkészített és finanszírozott beruházások egyfajta
szénegység-értékesítési csatornájaként működik. Az
európai szénalap 50 millió eurós első tőkerészlettel
kezdte meg működését.
Az EBB, az EBRD és a Világbank részvétele a szénegység-kereskedelemben vitathatatlan előnyökkel jár
minden résztvevő számára, hiszen a bankok így közvetlenül ráláthatnak az összes általuk támogatott
beruházásra, amelyek közül több jelentős mértékű
felhasználható szénegységet szabadíthat fel. Mindhárom pénzintézet hosszú évekre visszanyúlóan számos
projekt sikeres támogatására épülő kiterjedt kapcsolatokat ápol a beruházásokat megvalósító országokkal
és a beruházókkal egyaránt. A különféle kezdeményezések további támogatásaként az EBB technikai
segítséget is nyújthat a külön e célra életre hívott, az
éghajlatváltozás kezelését célzó technikai segítségnyújtási keretből (Climate Change Technical Assistance
Facility, CCTAF), melyből szénegység-termelő beruházások nyerhetnek közvetlen pénzügyi támogatást.
A keret 2006-ban kezdte meg működését.

Vízügyi beruházások
A vízkészlet-gazdálkodás az Európai Unió környezetvédelmi, regionális és fejlesztési politikáinak
központi eleme. Az elmúlt évtizedben az EU-ban
végrehajtott vízügyi beruházások fő mozgatórugója
a környezetvédelmi szabványok, ezen belül is a városi
szennyvíz gyűjtését és feldolgozását, valamint az ivóés fürdővíz minőségét szabályozó uniós irányelvek
szigorodása volt. A vízügyi ágazat jövőbeni fejlődésének kereteit pedig az ún. vízpolitikai keretirányelv
határozza meg, mely a vízgyűjtőterületek egységes,
tervszerű kezelésén alapuló fenntartható forrásgazdálkodást helyezi előtérbe. A cél 2015-re megfelelő
ökológiai állapotokat teremteni az EU-ban található
valamennyi természetes vízforrás esetében.
A támogatott beruházások többsége a meglévő
vízgyűjtő-, elosztó- és kezelőrendszerek, hálóza-

tok felújítását és bővítését érinti egy-egy nagyobb
országos, regionális vagy önkormányzati beruházás
részeként. Az Águas de Portugalnak 2006-ban juttatott 420 millió euróból például egész Portugáliában
nagybani vízszolgáltatásra és szennyvízgyűjtésre
vonatkozó regionális koncessziós közüzemi beruházások finanszírozhatók. A beruházások mintegy öt
millió lakost érintenek Portugáliában, azaz az ország
lakosságának mintegy felét. A legfontosabb célkitűzés a közegészségügyi kockázatok csökkentése az
egyes régiókban található vízforrások, pl. a földalatti,
folyó- és tengerparti vizek minőségének javításával,
de fontos célkitűzés az ivóvízellátás költségeinek
csökkentése és a felszíni vizek rekreációs célú hasznosításának előmozdítása is.

Csak környezetvédelmi szempontból
elfogadható beruházások
Európai intézményként az EBB a felelősséget vállalva
köteles arról gondoskodni, hogy az általa finanszírozott valamennyi európai beruházás teljesítse az EU
környezetvédelmi politikáit, alapelveit és szabványait. Az EBB mind a tagországokban, mind pedig
a tagjelölt országokban ellenőrzi, hogy a támogatandó projekt megfelel-e a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, különös
tekintettel a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó
EU-irányelv, valamint az ipari szennyezésre, a víz- és
hulladékgazdálkodásra, a lég- és talajszennyezésre,
a munkahelyi biztonságra és egészségre, valamint
a természet védelmére vonatkozó uniós irányelvek
előírásainak.
Az Európán kívüli területeken támogatott beruházások vizsgálatakor a bank az alkalmazható legszigorúbb elvek mentén, de a helyi körülmények
figyelembevételével jár el. Egyes esetekben ugyanis
az uniós környezetvédelmi alapelvek pénzügyi és
projektvezetési okokból teljes körűen jelenleg csak
nagyobb nehézségek árán alkalmazhatók, ugyanakkor ezek jövőbeni érvényesítése mindenképpen
fontos cél.
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Környezeti fenntarthatóság

A bank e politikai célkitűzést a 2006-ban kiadott
közös európai környezetvédelmi nyilatkozat (European
Principles for the Environment, EPE) keretében fogalmazta meg. A környezetvédelmi kérdések uniós megközelítését támogató nyilatkozat nyilvánosan hitet
tesz az EBB környezetgazdálkodási elvei és kötelezettségvállalásai mellett. A nyilatkozatot négy másik
multilaterális pénzintézet fogadta még el: az Európa
Tanács Fejlesztési Bankja, az EBRD, az Északi Beruházási Bank és az Északi Környezetvédelmi Pénzügyi
Társaság. Az Európai Bizottság által is határozottan
támogatott nyilatkozat megnyitja az utat az egyes
intézmények környezetvédelmi gyakorlatának összehangolása előtt, miközben következetes és egyértelmű alapelveket fektet le a környezetvédelmi
kérdések kezelésére a beruházókkal folytatott tárgyalásokhoz.

A társadalmi hatások mérése
Az EBB hagyományosan igen széles értelemben
használja a környezetvédelem kifejezést, és beleérti
számos társadalmi, szociális kérdés kezelését is. Ezek
a kérdések azonban 2006-ban még inkább előtérbe
kerültek, így a társadalmi hatások előzetes felmérésének szükségessége – leginkább az Európai Unión
kívül megvalósuló beruházások tekintetében – fokozott figyelmet kapott.
A bank a nagy nemzetközi pénzintézetek által kidolgozott és alkalmazott„jó gyakorlatnak” megfelelően
értékeli a fejlődő országokban végrehajtott beruházások társadalmi hatásait. Az alkalmazott megközelítés lényege, hogy a lehetséges kedvezőtlen
társadalmi hatások azonosítását követően ki kell
dolgozni ezek mérséklésének módját, illetve a kárpótlás módozatait. Az előzetes projektelemzés részét
képezi még annak értékelése is, hogy a beruházás
milyen mérhető hatással bír a jövedelmek eloszlására
illetve a szegénység csökkentésére, de a folyamat
részét képezi még a munkajogi előírások, a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre, az áttelepítésre vonatkozó szabályok és gyakorlat, valamint
az őslakosok életére és a kulturális örökségre gyakorolt hatások tüzetes vizsgálata is. Ezen kívül vizsgálni kell a beruházásban érintett felek bevonásának
módját, az egyeztetések folyamatát és a projektirányítással kapcsolatos egyéb kérdések kezelését is. A
bank ezáltal teljes képet nyerhet azokról a szociális,
társadalmi lehetőségekről és kihívásokról, amelyeket
az általa finanszírozott beruházás teremthet az azt
befogadó helyi közösség és a szélesebb értelemben
vett társadalom életében.
2006 óta az EBB-ről, illetve a fenntartható környezet
támogatása terén kifejtett erőfeszítéseiről bővebben
a bank Jelentés a társadalmi felelősségvállalásról (Corporate Responsibility Report) c. évente megjelenő
és kérésre nyomtatásban is igényelhető kiadványa
ad tájékoztatást.
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Transzeurópai hálózatok: közlekedési
és szállítási rendszerek Európának
A kontinens energetikai és közlekedési ágazataira gyakran a modern ipari társadalom artériáiként tekintünk: hatékony működésük Európa egészséges és lendületes fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Az energiaellátás és a közlekedés esetében ugyanakkor kölcsönös függésről
is beszélhetünk, hiszen a közlekedéshez energiára van szükség, az energiahordozók szállítása
pedig jelentős mértékben a közlekedési hálózatokra épül5.

5

A transzeurópai hálózatok fejlődése a belső piac létrejöttének, valamint a gazdasági és szociális kohézió
erősítésének kulcseleme. Mint az Európai Unió legjelentősebb hosszú távú infrastruktúrafinanszírozója,
az EBB egyik alaptevékenységeként határozta meg
a transzeurópai közlekedési hálózati infrastruktúrák
támogatását.

Ez a fejezet a transzeurópai hálózatok
közlekedési ágazati részével foglalkozik.
Az energetikai transzeurópai hálózatokkal a „Fenntartható, versenyképes és
biztonságos energiaellátás” c. fejezet
foglalkozik: e terület 2006-ban kiemelt
fejlesztéspolitikai célként került az EBB
prioritásai közé.

A transzeurópai hálózatok fejlesztése 1993-ban került
az EU fejlesztéspolitikai prioritásai közé, azóta a bank
összesen 77 milliárd eurónyi kölcsönnel támogatta

A transzeurópai hálózatok támogatása
2006-ban

A transzeurópai hálózatok támogatása
2002 és 2006 között : 36 Mrd euró

2006-ban az EBB összesen 7,3 milliárd euró értékben
finanszírozott transzeurópai közlekedési hálózatokat
a 25 tagú EU-ban, ebből 3,2 milliárd euró (43%) közúti, 2,8 milliárd euró (38%) pedig vasúti beruházást
támogatott (ez utóbbi kiemelt közlekedésfejlesztési célterületként szerepel mind az EU, mind az EBB
támogatásai között), a fennmaradó részből pedig
kikötői, illetve légikikötői fejlesztések részesültek.

(millió euró)
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a transzeurópai hálózatok fejlődését. A transzeurópai hálózatok ügye ugyanakkor – a kutatás, fejlesztés és innováció támogatása mellett – a 2003-ban
elfogadott Európai Növekedési Program központi
elemeként jelenik meg. A tartós európai növekedés
feltételrendszerének megerősítését célzó kezdeményezés 30 közlekedési beruházást kezel prioritásként,
ebből az EBB jelenleg 21-et támogat. A bank további
75 milliárd euró összegben vállalt kötelezettséget
transzeurópai hálózati beruházások finanszírozására
a 2004 és 2013 közötti időszakban.

2003
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2006

Spanyolország és Portugália központi szerepet kapott
a bank transzeurópai hitelezési politikájában. A két
országban 2006-ban kihelyezett transzeurópai fejlesztési kölcsönök értéke elérte a 3,171 milliárd eurót,
ebből egyedül Spanyolország 2,9 milliárd eurót kapott,
1,1 milliárd euró pedig kiemelt transzeurópai hálózati
fejlesztéseket finanszírozott. Spanyolországban a Madrid–Barcelona–Figueres és a Córdoba–Malaga közötti
nagysebességű vasút, Portugáliában a Linha do Norte
vonal építését támogatta a bank, a Baszk térségben
pedig az autópálya-hálózat korszerűsítését.
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Az EBB részvétele a
transzeurópai hálózatok
és közlekedési folyosók
fejlesztésében

Transzeurópai hálózati prioritások
Finanszírozott transzeurópai hálózatok
Egyéb finanszírozott európai jelentőségű infrastruktúrák és hálózatok
Közép- és kelet-európai közúti és vasúti közlekedési folyosók
Finanszírozott közlekedési folyosók
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Lengyelországban a bank 300 millió eurós kölcsönt
nyújtott három autópályaszakasz építésére és felújítására az ország nyugati részén, javítva ezzel az
ország megközelíthetőségét és kapcsolatát a többi
EU-tagországhoz: az A1-es autópálya Katowicét és
elővárosát a cseh határral összekötő szakasza, az
A4-es autópálya Katowice és a német határ között
húzódó szakasza, valamint az A6-os autópálya Szcze
cint a német határral és azon túl Berlinnel összekötő
szakasza épült banki forrásból.

6

A határokon átnyúló transzeurópai
hálózati beruházások értékelése („Evaluation of Cross-Border TEN Projects”) c.
jelentés az EBB honlapján, a www.eib.org
címen olvasható.

Franciaországban az EBB több nagysebességű vasút,
így a TGV Atlantique, a TGV Nord Europe, a TGV
Méditerrannée és a TGV Est fejlesztésében is érintett. 2006-ban a bank beszállt az új nagysebességű
vasút, az LGV Rhin–Rhone keleti (Dijon és a német
határ között húzódó) szakasza építésének támogatásába. Az új vasúti vonal egy kiemelt transzeurópai
hálózat eddig hiányzó szakaszát pótolja, és jelentős
mértékben emeli a vasúti közlekedés minőségét a
Lyon/Genf–Duisburg–Antwerpen/Rotterdam útvonalon. Mivel a projekt első fázisában létrejövő szakasz egy a strukturális alapokból támogatott régiót
átszelve javítja annak megközelíthetőségét, a beruházás pozitív térségfejlesztési hatása vitathatatlan.
A hitelügylet különlegessége – jelezve az EBB közreműködésének köszönhető hozzáadott pénzügyi
többletértéket –, hogy a 150 millió eurós kölcsön
futamideje 50 év.

2006-ban a bank összesen 1,3 milliárd euró értékben finanszírozta a transzeurópai közlekedési hálózatokhoz szervesen hozzátartozó repülőterek, légi
irányítási központok és kikötők építését Ausztriában,
Olaszországban, Hollandiában, Németországban,
Spanyolországban és Görögországban, és 738 millió
euróval támogatta több unióval határos ország főbb
közlekedési tengelyeinek fejlesztését. Horvátországban 210 millió eurót kölcsönzött a Rijeka–Zágráb
autópálya utolsó szakaszának kivitelezési munkálataira, amely a magyar határtól Horvátországon át a szlovén határig húzódó páneurópai közlekedési folyosó
részét képezi. Norvégiában az E18-as autópálya egy
négysávos szakaszának építését támogatta a bank,
a Norvégiát, Svédországot, Finnországot és Dániát
egymással és az Unió többi országával összekötő
kiemelt transzeurópai közlekedésfejlesztési beruházás, az ún. skandináv háromszög folytatásaként.

Finanszírozás és szakértelem
A bank szervezetétől független Műveletelemzési
osztály az EBB transzeurópai hálózati beruházási
hitelügyleteinek6 utólagos értékeléséről készített és
2006-ban megjelent jelentése szerint a bank legfőbb
ereje abban rejlik, hogy a szükséges és sokszor igen
jelentős pénzügyi forrásokat képes a hitelfelvevő
igényeihez igazodva, versenyképes árakon és feltételek mellett biztosítani. Új elemként jelennek meg
ugyanakkor a bank nem pénzügyi jellegű szolgáltatásai: az EBB jelentős tapasztalattal és szaktudással
rendelkezik, így részvétele a projektek korai tervezési
szakaszában lehetővé teszi, hogy a felek a beruházás vállalkozási, projekt- és pénzügyi kereteiről minél
előbb egyezségre jussanak.
Az EBB közreműködése ösztönzőleg hat a magánberuházók transzeurópai hálózati beruházásokba
történő bevonásakor is, hiszen a bank a nyolcvanas
évek óta – amikor az első PPP-ügyleteket az Egyesült Királyságban kidolgozták – számos, a köz és a
magánszféra együttműködésében megvalósuló
PPP-beruházásban vett részt. Sőt elmondható, hogy
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több mint 100 PPP-ügylettel és mintegy 20 milliárd
eurós kölcsönállománnyal a bank a PPP-beruházások egyik legnagyobb pénzügyi támogatója. 2006ban az EBB az osztrák kormány felkérésére beszállt
az első PPP-konstrukcióban (a transzeurópai hálózat
részeként) megvalósuló osztrák autópálya-beruházásba. A bank 350 millió eurós kölcsönt nyújtott a
Bécstől észak-keletre fekvő A5-ös autópálya déli
szakasza, az északi autópálya, valamint bécsi északi
gyorsforgalmi peremkerületi szakasz és a külső
gyorsforgalmi gyűrű tervezési, kivitelezési munkálataira és üzemeltetésére. A beruházás része a közlekedési prioritásként meghatározott transzeurópai
hálózati szakasz, a Gdansk–Katowice–Zilina/Brno–
Bécs út fejlesztésének. A 33 évre szóló koncesszió
keretében megítélt beruházásból a beruházó rendelkezési állási és virtuális úthasználati díj címén
juthat bevételhez. Azzal, hogy részt vesz e példaértékű PPP-beruházásban, az EBB jelentősen jobb

feltételeket biztosíthatott a hitelfelvevőnek, és ez
végeredményben az állam számára is olcsóbb beruházást eredményezett.
Az egyes transzeurópai közlekedési hálózatok finanszírozásával kapcsolatban felmerülő hitelkockázatok
mérséklésére az EBB a strukturált finanszírozási keret
terhére a befektetési fokozatnál gyengébb minősítésű projekteket is hitelezhet. Ezen kívül 2007-től
– a strukturált finanszírozási keret tartalékaiból és
uniós költségvetési forrásokból finanszírozott – új
közösségi garanciavállalási eszköz áll rendelkezésre
a transzeurópai hálózati beruházások támogatására.
Az eszközből készenléti hitelek nyújthatók a felfutási
időszakban kieső bevételek kockázatának ellensúlyozására. Ezen túl a JASPERS-program keretében felajánlott banki technikai segítségnyújtás is várhatóan
jelentős mértékben kihat majd a transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztésére és megvalósítására.

7

Lásd még a „Kiegyenlített fejlődés az
egész Európai Unióban” c. fejezetet.

EBB-csoport

32

Tevékenységi Jelentés 2006

A kis- és középvállalkozások
támogatása
Az EBB és az Európai Beruházási Alap szakértelmüket és tapasztalataikat egyesítve támogatják a kkv-k fejlődését az Európai Unióban. A két pénzintézet által biztosított pénzügyi eszközök
garanciát jelentenek arra nézve, hogy az EBB-csoport a lehető legszélesebb körben és formában
képes legyen a kis- és középvállalkozások beruházásainak forrást biztosítani. Az EBB hitelkeretei, valamint az EBA kockázatitőke-befektetései és kkv-garanciaügyletei 2006-ban összértékben 8,6 milliárd eurót tettek ki, és összesen mintegy 209 000 kkv részesült az EBB vagy az EBA
valamilyen támogatásában.

Hitelkeretek: az EBB kkv-támogatási formái
Az EBB a kis- és középvállalkozások támogatásának azt a formáját választotta, hogy ún. közvetítő
bankoknak biztosít vonzó feltételekkel forrásokat,
amelyek e forrásokat a kkv-k beruházásainak finanszírozására fordíthatják. Az EBB hitelkeretei mind a
bank, mind pedig a közvetítő pénzintézetek és a
kedvezményezett kkv-k számára fontos pénzügyi
eszközök. Az EBB forrásbiztosító ereje, a közvetítő
bankok és pénzintézetek helyi piaci szakértelme és
ismeretei együtt nagyban javíthatják a kisebb vállalkozások forrásszerzési lehetőségeit. A hitelkeretek
intézménye nélkül a bank kizárólag nagyberuházásokat finanszírozhatna. Bár a kkv-k által igényelt
összegek nagysága igen eltérő lehet, a hitelkeretekből egy beruházásra maximum 12,5 millió euró
vehető igénybe.
2006-ban az EBB 107 új hitelkeretre írt alá szerződést
az Európai Unió országaiban, mintegy 118 pénzügyi
közvetítővel. Az EBB forrásait összesen mintegy
30 000 kkv vehette igénybe 2006-ban, és a bank
összesen 75 új kkv-hitelkeretet nyitott az Európai Unióban, mintegy 6 milliárd euró összértékben.
A közvetlen EBB-kölcsönökhöz hasonlóan a hitelkereteken keresztül biztosított banki források más
finanszírozási formák megjelenésére is ösztönzőleg
hathatnak. A brüsszeli regionális befektetési társaság,
a Société Régionale d’Investissement de Bruxelles
részére 2006-ban nyitott mintegy 100 millió eurós
hitelkeretet már ennek szellemében alakították: az
EBB által biztosított forrásokból az ipari és szolgáltatási szektorban megvalósuló, például energetikai,

környezetvédelmi, oktatási és egészségügyi jellegű
kkv-beruházások támogathatók társfinanszírozás
keretében. A támogatásra jogosult kkv-beruházásokat a befektetési társasághoz beérkező javaslatok alapján erős háttérrel rendelkező kereskedelmi
bankok választják ki, amelyek a projekteket kockázatmegosztásos alapon társfinanszírozóként saját
forrásból is hitelezik.
A közvetítők számának és körének bővítése ugyancsak a kkv-k tőkeforrásokhoz való jobb hozzájutását szolgálja. Minél több közvetítő használja
ugyanis az EBB forrásait egy adott piacon, annál
nagyobb a verseny a kkv-ügyfelekért, amelyek
így jobb feltételekkel juthatnak a szükséges forrásokhoz. Csehországban például a Komerčni
Banka került fel új közvetítőként az EBB hitelkereteivel foglalkozó pénzintézetek listájára. A
Komerčni Banka az egyik legnagyobb cseh kereskedelmi bank, amely elsősorban kiterjedt fiókhálózatának köszönhetően jelentős helyi piaci
ismeretekkel büszkélkedhet. A 2006-ban nyitott
37,5 millió eurós hitelkerettel a bank az EBB tizedik
közvetítő pénzintézete lett Csehországban.
Az EBB hitelkeretei jól körülhatárolt kis- és középvállalkozói szegmensek támogatására is igénybe
vehetők. Németországban például a bank 2006ban a Deutsche Bank számára nyitotta meg az első,
kifejezetten a közepes méretű kutatási, fejlesztési
és innovációs célú beruházásokra szabott hitelkeretét. A 100 millió eurós EBB-keretből a nagyobb kkv-k
és más magánvállalkozások vagy vegyes, állami és
magántulajdonú társaságok, például kutatási konzorciumok kutatási, fejlesztési és innovációs célú
beruházásai támogathatók (projektenként maxi-
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JEREMIE
A JEREMIE-program (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises; mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források) az EBB-csoport gazdag termékválasztékának új elemeként, a kkv-k támogatását célzó legújabb pénzügyi eszközként jött létre 2006-ban.
Az Európai Bizottság és az EBB-csoport közös kezdeményezéseként születetett JEREMIE keretében a tagországok a strukturális alapokból a 2007–2013-as költségvetési időszakban rendelkezésükre álló összegek egy részéből közvetítői kezelésben lévő, újra és újra feltöltődő alapot hozhatnak létre. Az alap célja a
regionális fejlesztési célterületeken működő kisebb vállalkozásokat – ideértve az induló és mikrohitelezésre jogosult vállalkozásokat – jobb finanszírozási forrásokhoz segíteni, az igényeikre szabott pénzügyi
termékcsomagok segítségével. Az Európai Beruházási Alapon belül külön JEREMIE-csoport foglalkozik a
kezdeményezéssel. Az EBA szakértői a tagországok hatóságaival együtt jelenleg is – és várhatóan egészen 2007 végéig – azt vizsgálják, milyen hozzáadott értékeket jelenthet a JEREMIE az egyes projektek
esetében. Ennek eredményeképpen 2006-ban egyetértési nyilatkozatok és megállapodások születtek
Szlovákiával, Görögországgal, Romániával és Portugáliával, és a tárgyalások más tagországokkal is
előrehaladott állapotban vannak.
A strukturális alapokból nyerhető támogatások jobb kihasználásának ígéretével és egy holdingalap
keretében működő, újra és újra feltöltődő keret létrehozásával a JEREMIE tulajdonképpen az innovatív
kkv-finanszírozás egy új formáját jelentheti, amely nem csak új támogatási lehetőségeket teremt, de
jelentős elmozdulást jelent a strukturális alapok korábban kizárólag támogatási szemléletű felhasználásához képest.

mum 25 millió euró erejéig, melynek fele EBB-forrásból finanszírozható).
A Deutsche Banknak nyújtott hitelkerettel a bank a
kkv-beruházások felső szegmensét kívánja megcélozni. Más hitelkeretek ugyanakkor az alsó szegmens
finanszírozását tűzték ki célul: ezekből a kisebb társaságok és a tíz főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozások beruházásai támogathatók.
Lengyelországban például az EBB 50 millió eurót biztosított a Raiffeisen Leasing Polska számára, melyből 10 000 és 250 000 euró közötti értéket képviselő
beruházások támogathatók. Ebből a forrásból ipari
projektek (elsősorban szállítóeszköz-beszerzések),
szolgáltatóipari és idegenforgalmi beruházások
finanszírozhatók. Ez az innovatív pénzügyi konstrukció olyan eszközfedezetű értékpapírok vásárlását
teszi lehetővé, amelyek mögött a Raiffeisen International Group tagjaként működő piacvezető lengyel
lízingcég, a Raiffeisen Leasing Polska lízingszerződéseiből származó követelések állnak. A konstrukció révén az EBB hitelkeretek nyújtásán kívül más
módon is részt vehet a kis- és középvállalkozások
finanszírozásában. Az ügyletben kezesként az Európai Beruházási Alap is részt vesz.

Az Európai Beruházási Alap
Az Európai Beruházási Alap az egyetlen kkv-finanszírozásra szakosodott uniós szervezet. Az alap legnagyobb részvényese 61,2%-os tulajdonrésszel az
EBB, emellett 30%-ot birtokol az Európai Bizottság,
a fennmaradó 8,8%-ot pedig 16 tagország pénzintézete adta össze. Az EBA kockázatitőke-ügyletekkel,
garancianyújtással és hasonló speciális pénzügyi termékekkel foglalkozik. 2006-ban az alap 183 000 kkvnek nyújtott valamilyen formában támogatást, ezek
mintegy egyharmada 10 főnél kevesebb alkalmazottal működő mikrovállalkozás volt.
A EBA kockázatitőke-alapokba, elsősorban a fejlődés
korai szakaszában lévő, csúcstechnológiát fejlesztő
kkv-ket támogató alapokba befektető alapként
működik. Az alap emellett pénzintézetek kkv- és
mikrohitel-ügyleteire vállal garanciát. Az EBB-hez
hasonlóan az EBA kkv-támogatási formái pénzügyi
közvetítőkön, az alap ügyfeleiként működő kockázatitőke-alapokon és bankokon keresztül érhetők
el. Az alap egyrészt saját forrásból (mely 2006 végén
694 millió eurót tett ki), másrészt részvényesei vagy
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külső befektetők által nyújtott forrásokból gazdálkodik.
2006-ban az alap összesen 688 millió euró8 értékben
vállalt kockázatitőke-befektetéseket, ezzel kockázatitőke-befektetési összkötelezettség-vállalása az év
végére elérte a 3,8 milliárd eurót. Összesen 244 alapban végrehajtott befektetéseivel az EBA piacvezető
az európai kockázatitőke-piacon. Piacvezetői szerepe ugyanakkor nem csak befektetései nagyságának és kiterjedésének, hanem katalizátor jellegének
is betudható. Azáltal, hogy kisebbségi befektetőként is képes “minőségi védjegyet” kölcsönözni az
általa támogatott alapoknak, az EBA részvétele sok,
elsősorban a magánszektorból érkező különböző
befektetőt további kötelezettségvállalásra ösztönöz. 2006-ban az alap befektetési stratégiáját tovább
bővítette a fejlődés későbbi és késői szakaszaiban
lévő (ún. „mid- & later-stage”) vállalkozásokra szakosodott alapok támogatásával, valamint a kutatási
eredmények kereskedelmi forgalomba hozatalát
célzó technológiatranszfert ösztönző befektetésekkel. Ezen kívül az EBA először 2006-ban fektetett
be – bizottsági forrásokból – egy „tisztán ökológiai”
alapba, melyből az Environmental Technologies
Fund részesült.

tési társaságok. Az EBA e tevékenységét részben saját
számlára, részben az Európai Bizottság megbízásából
és forrásaiból végzi.
Az EBA ezen kívül vállalja különféle pénzintézetek
közös alapban kezelt kkv-hiteleinek és lízingügyleteinek értékpapírosítását is, mely értékpapírok a
tőkepiacokon értékesíthetők. 2006-ban mintegy
20 új hitelkockázat-csökkentő ügylet valósult meg,
ezek között volt az első több országot és több kezdeményezőt (a kkv-követeléseket közös alapba gyűjtő
bankot) is átfogó értékpapírosítási ügylet, amelyben
részt vett a KfW, a csehországi Raiffeisenbank, valamint a lengyel Raiffeisenbank Polska. A követelések
egy részét egyébként az EBB vásárolta meg (lásd a
Raiffeisen Leasing Polska kkv- és mikrohitel-követeléseinek banki finanszírozásáról korábban írottakat).
Az EBA részvétele ezen ügylettípusban hozzáadott
értékként jelenik meg, hiszen AAA-adósminősítése új
lehetőségeket nyit a kkv-garanciaügyletek és értékpapírosítási ügyletek alkalmazása előtt.

Az EBA kötelezettségvállalásai
2002-2006
(millió euró)

Az EBA 2006-ban végrehajtott garanciaműveleteinek értéke 2 milliárd euró, a 188 ügyletből álló
teljes garanciaállomány összértéke az év végén
11,1 milliárd euró volt. Az EBA kkv-garanciavállalási tevékenysége két főbb termékcsaládot ölel fel:
hitelbiztosítás és hitelkockázat-csökkentő műveletek
(értékpapírosítás).

8

 z EBA ügyleteit külön számviteli rendA
szerben tartja nyilván, eredményei nem
szerepelnek a bank hitelezési mutatói
között.

A hitelbiztosítási tevékenységhez a kedvezményezett
pénzintézet kkv-, mikrohitel- vagy mikrolízing-állományára vállalt garancia- és viszontgarancia-ügyletek tartoznak: az alap az adott portfolióba tartozó
minden egyes kölcsön vagy lízingügylet hitelezési
kockázatának maximum 50%-át átvállalja. A pénzintézetnél ennek eredményeként felszabaduló forrásokból további kkv-hitelek finanszírozhatók. Az
ügylet kedvezményezettjei lehetnek bankok, lízingtársaságok, garanciaintézetek és általános befekte-
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Fenntartható, versenyképes és biztonságos
energiaellátás
Európa energiaellátására irányuló fokozott figyelemre válaszul az EBB 2006-ban elhatározta,
hogy az energiai ágazat támogatása terén kifejtett különböző tevékenységeit összehangolva
erőfeszítéseit új fejlesztéspolitikai prioritásként határozza meg. Így a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátás előmozdítása a továbbiakban a bank hat európai fejlesztéspolitikai célkitűzései között szerepel.

A hetvenes évekbeli olajválság és utóhatásai óta az
energiaügyek soha olyan előkelő helyet nem foglaltak el az európai napirenden, mint most. A három
legfontosabb energiapolitikai kérdés az EU és az
EBB számára a fenntarthatóság, a versenyképesség
és az ellátásbiztonság. A fenntarthatóság a véges
és nem megújuló energiahordozók használatára,
valamint azok természeti környezetre gyakorolt
hatására, különösen a szén-dioxid-kibocsátás alakulására vonatkozik. A versenyképesség az Európai
Unió gazdasági fejlődésének kulcskérdése, tekintettel az energia központi szerepére a gazdaság vala
mennyi ágazatában. Az energiaellátás biztonsága
terén pedig Európa külső forrásoktól való túlzott függőségéről, valamint az ellátás nemzetközi szinten is
fennálló kockázatairól beszélhetünk.
Az EBB energiaágazati hiteleivel öt meghatározott
célterületet támogat: megújuló energiaforrások;
energiahatékonyság; energetikai kutatás, fejlesztés
és innováció; belső ellátási biztonság és diverzifikáció
(ideértve a transzeurópai energiahálózatok fejlesztését is); valamint a külső ellátásbiztonság javítása és a
gazdasági fellendülés támogatása. Az energetikai célú
hitelek összértéke az EU-n belül és kívül 2007-től várhatóan eléri az évi 4 milliárd eurót. Ebből mintegy 600800 millió euró a megújuló energiaforrások használatát
hivatott előmozdítani: az új áramfejlesztői kapacitások
létrehozására szánt banki hitelek fele megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiákat támogat.

Megújuló energiaforrások
2006-ban a bank összesen 524 millió euró értékben
finanszírozott megújuló energiahordozókra épülő

beruházásokat (célkitűzés 2007-re: minimum 600-800
millió euró), mely az áramfejlesztésre irányuló hitelek
31%-át jelentette. 2002 és 2006 között az ilyen hitelek
összértéke öt év alatt 2,2 milliárd euróra nőtt, amely az
áramfejlesztési célú hitelek átlag 35%-ának felel meg.
2006-ban a bank 450 millió eurót kölcsönzött Spanyolországban az Iberdrolának, a világ vezető szélenergia-ipari vállalkozásának. Az EBB történetének
legnagyobb megújuló energiaforrást támogató hiteléből 31 szélerőműpark és két kisebb vízerőmű épül.
A beruházási trendeknek megfelelően az elmúlt
években a megújulóenergia-célú hitelek legnagyobb
része szélenergiát hasznosító beruházásokat támogatott. Az EBB célja ugyanakkor az, hogy diverzifikálja
a megújuló energiaforrások alkalmazását célzó hiteleit és kevésbé fejlett technológiákat, így például a
napenergia és különösen a bioüzemanyagok hasznosítását, valamint a hosszú távú gazdasági kilátásokkal kecsegtető új technológiák megjelenését is
támogassa. A spanyolországi Andasolnak9 nyújtott
70 millió eurós banki kölcsön – melyből az első nagyszabású kereskedelmi hasznosítású naperőmű épül
az Európai Unióban – jó példa erre.

Energiahatékonyság
Az EBB valamennyi gazdasági területen (ipari, közlekedési beruházások és lakásfejlesztések terén,
a szolgáltatási szektorban, stb.) fokozni kívánja az
energiahatékonysági célok érvényesítését. 2006-ban
a bank 317 millió eurót kölcsönzött energiahatékonyságot ösztönző beruházásokra az Európai Unióban.
A bank elsődleges támogatási céljai között összetett

9

Lásd a „Környezeti fenntarthatóság”
c. részt.
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és kapcsolt hő- és energiatermelési beruházások,
illetve távhőhálózati fejlesztések szerepelnek. Számos energiamegtakarítást eredményező beruházás
támogatására van lehetőség és igény elsősorban az
EU-hoz 2004-ben csatlakozott országokban és az új
tagországokban, Bulgáriában és Romániában, valamint az EU-val szomszédos államokban.
Olaszországban a bank 120 millió eurós kölcsönt nyújtott az IRIDE áram- és gázszolgáltató részére, melyből
az áramtermelési kapacitások bővítése és távolról is
leolvasható fogyasztásmérők telepítése valósítható
meg a torinói elosztóhálózatban. A beruházás célja
az energiahatékonyság növelése, az ésszerű áramfogyasztás ösztönzése, valamint a lakossági fogyasztási
igények költséghatékony és környezetvédelmi szempontból is elfogadható kielégítése. Az elavult olajtüzelésű hőerőműi technológia helyett tisztább és
hatékonyabb, korszerű gázüzemű, kombinált ciklusú
erőművet építenek, mely villanyáram és távhő előállítására egyaránt képes. A digitális fogyasztásmérők
telepítése a kereslet hatékonyabb kiszolgálására és
jobb terheléselosztásra ösztönöz, amelyek nagyobb
energiahatékonyságot és az energia ésszerűbb felhasználását eredményezik.

Energetikai kutatások, fejlesztés és
innováció
10

L ásd az „Innovációs támogatás”
c. részt.

Az EBB energetikai kutatási, fejlesztési és innovációs
támogatása az innovációs célú banki támogatások

fontos eleme10. Jó példa erre a nagyobb kutatási,
fejlesztési és innovációs célú beruházási programok
támogatására nyújtott hitelek Németországban,
melyek révén a bank egyrészt a károsanyag-kibocsátást csökkentő és energiabiztonságot ösztönző
beruházásokat, másrészt egy hidrogénmeghajtású
személygépkocsi kifejlesztését támogathatta. A kfitámogatások területén a bank figyelemmel követi
az ún. európai technológiai platformok munkáját, így
például a hidrogén- és üzemanyagcellás technológiák, a fotoelektromos rendszerek, valamint naphőenergia alkalmazása terén elért eredményeket.

Transzeurópai energiahálózatok
A transzeurópai energetikai beruházások előkészítése
és megvalósítása rendszerint meglehetősen időigényes folyamat, így egy adott évben elindított és finanszírozott ilyen beruházások száma évente igencsak
eltérő lehet. 2006-ban a transzeurópai energiahálózatokra szánt EBB-hitelek összértéke 321 millió euró volt,
amely a korábbi évekhez képest viszonylag alacsony
összeget jelent. A hitelekből több gáz- és villamosipari
beruházás valósul meg Írországban, az Egyesült Királyságban és Görögországban.
A Görögországban támogatott egyik beruházás ún.
transzeurópai energetikai prioritásként a görög és a
török nemzeti gázrendszereket összekötő, a görögországi Komotinitől a görög–török határig húzódó
85 kilométer hosszú földgázvezeték kivitelezését és
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üzemeltetését tűzte ki célul. A beruházásnak köszönhetően Görögország – Törökország érintésével a
Kaszpi-tengerből és közel-keleti forrásokból importált földgázzal – egyszerre képes a növekvő keresletet
kielégíteni és az ellátás biztonságát fokozni. A vezeték
azonban a szélesebb értelemben vett európai piac
későbbi tranzitigényeire is választ adhat az Olaszországban és a balkáni térségben tervezett leágazásokon keresztül.

A külső energiaellátás biztonsága és a
gazdasági fellendülés  
Az Európai Unión kívüli területeken folyósított hitelein keresztül az EBB az összeurópai energiaközösség
megteremtésére vonatkozó uniós célkitűzést támogatja a szomszédos országokban, a partnerországokban pedig az Uniót érintő energiaellátás biztonságát
javító beruházásokat ösztönöz. A bank ezen kívül az
éghajlatváltozás kezelését előmozdító számos projekt előkészítésében vesz részt, és tevékenységével
hozzájárul ahhoz, hogy ezen országok és különösen
a legszegényebb régiók lakói a legkorszerűbb energiahordozókhoz jussanak hozzá.
2006-ban az EBB mintegy 1 milliárd eurót kölcsönzött
energetikai beruházások támogatására az Európai
Unión kívül, ebből 594 millió eurót a Földközi-tenger térségében. A mediterrán partnerországok
gazdaságát11 ugyanis jelentős „energiaszűkösség”
jellemzi, amely a kereslet növekedésével a következő években csak tovább fokozódik. A földközi-tengeri térség legelmaradottabb területein élők közül
mintegy 16 millió ember a mai napig nem részesül
áramellátásban.
Az euro-mediterrán partnerség keretében meghatározott energetikai fejlesztési célok megegyeznek
az EU energiaipari célkitűzéseivel: az áramszolgáltatás biztonságának biztosítása, a versenyképes energiaipar megteremtése és az energiahatékonyság
fokozása a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett. E célokat az EBB az euro-medi-

terrán partnerségi program (FEMIP) keretében olyan
hitelekkel támogatja, amelyek az országos és regionális energetikai közműinfrastruktúrák fejlesztését és korszerűsítését, valamint az euro-mediterrán
energiapiacok integrálását mozdíthatják elő, javítva
az érintett országok ellátásbiztonságát. 2002 óta a
bank a FEMIP keretében 20 energetikai célú beruházási hitelt írt alá összesen 2,8 milliárd euró értékben
a mediterrán partnerországokkal, mely a FEMIP-hitelek 42%-át jelenti.
Az energetikai beruházások ugyanakkor fontos szerepet töltenek be az afrikai, karibi és csendes-óceáni
térségben is: az EBB 2006-ban összesen 185 millió
euró értékben finanszírozott ilyen beruházásokat
a térségben. Kamerunban a bank az AES Sonel privatizációt követő beruházási programjának finanszírozásában vett részt, melyből hő- és vízerőműi
létesítmények, valamint szállító- és elosztóhálózatok
korszerűsítése valósulhatott meg. Ghánában a bank
a Nigériából Ghánába, Togóba és Beninbe földgázt
szállító vezetékrendszer építését támogatta, egy
Maliban épülő tározás nélküli folyami vízi erőmű
pedig az ország, valamint Mauritánia és Szenegál
áramellátását hivatott fejleszteni. Ugyancsak EBBhitelből épül egy szélerőműpark a karibi Barbadoson, és egy vízi erőmű a Fidzsi-szigeteken. Az elmúlt
években finanszírozott megújuló energiaforrásokra
épülő beruházások nem elhanyagolható része az
Európai Unión kívül valósult meg.
Azzal, hogy az energiapolitikát legfontosabb célkitűzései közé emelte, a bank a jövőben kiemelten kezel
az Unió területén kívül megvalósuló minden olyan
beruházást, amely hozzájárulhat az EU energiaellátásának biztonságához. Ilyen projektek lehetnek
például az Európába különböző energiahordozókat
szállító vezetékek, illetve cseppfolyósítottföldgázfogadóállomások építése.

Lásd „Az Európai Unió déli és keleti szomszédai” c. részt.
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Azon Európai Unión kívüli országok közül, ahol az EBB aktívan jelen van, a legközelebb a csatlakozó és a tagjelölt országok, valamint a várhatóan tagjelöltként fellépő nyugat-balkáni térség
országai fekszenek. A 2006-ban még csatlakozó országként meghatározott Bulgária és Románia
2007. január 1-én léptek be az Európai Unióba.

DSK Bank részére, melyből magánvállalkozások és
helyi önkormányzatok kisebb beruházásai finanszírozhatók. A csatlakozást megelőző időszakban az
EBB összesen 467 millió euró értékben helyezett ki
hitelt Bulgáriában.

Az EBB és Bulgária
képviselői
együttműködési
megállapodást írnak
alá 2006. október 5-én

Bulgária
Az európai uniós csatlakozást megelőző években
az EBB Bulgária valamennyi kulcsfontosságú gazdasági ágazatában megjelent hiteleivel, kezdve az
alapközművek fejlesztésén, az ipari termelés és a
szolgáltatási szektor ösztönzésén át egészen a kisés középvállalkozások és önkormányzatok helyi
pénzügyi közvetítőkőn keresztül történő támogatásáig. 2006-ban az EBB két egyenként 30 millió eurós
hitelkeretet hagyott jóvá a HVB Bank Biochim és a

2006-ban az EBB egy évi 5-700 millió eurós támogatási keretprogramra írt alá szándéknyilatkozatot
Bulgáriával, melyből a bolgár kormány beruházási
prioritásai finanszírozhatók a 2007 és 2013 közötti
időszakban. Az együttműködés kiterjed az ország
közlekedési és környezetvédelmi alapinfrastruktúrájának tökéletesítésére és korszerűsítésére (egyéb
európai uniós támogatásokkal és más forrásokkal
kombinált finanszírozásban), az uniós kohéziós és
strukturális alapokból támogatott egyes kiválasztott projektek technikai jellegű és szakértői támogatására a JASPERS nemzeti cselekvési terv keretében,
valamint a bolgár kormány megsegítésére a nemzeti
PPP-program megvalósításában.

Románia
A bővítésben érintett országok
2006-ban kihelyezett kölcsönök
(millió)

Összesen
Törökország

1 827

Románia

679

Horvátország

270

Bulgária
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
A nyugat-balkáni térség
A bővítésben érintett országok összesen

60
10
403
3 248

A Romániának szánt hitelek összértéke 2006-ban
elérte a 679 millió eurót. A közlekedési és szállítási
szektor fontos szerepet tölt be a román gazdaságban,
így 2006-ban a bank hitelei a korábban indított közúti felújítási program megvalósítását és a bukaresti
metró korszerűsítését támogatták. A kis- és középvállalkozások beruházásai és az önkormányzati projektek támogatása elsőbbséget élveznek, de a bank
nagy figyelmet szentel a vízügyi beruházásokra is.
Egy Bukarestben épülő új szennyvíztisztító például
25 millió eurós banki hitelben részesült, de a bank
41,5 millió euróval támogatta a városi szennyvízhálózat
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EBB-fórum 2006:
Délkelet-Európa,
egy régió mozgásban
Az EBB által évente egyszer megrendezett fórumok alkalmával a
bank tisztviselői és szakértői magas szintű eszmecserét és tapasztalatcserét folytathatnak politikai, egyetemi és üzleti partnereikkel
meghatározott témákról. 2006 októberében csaknem 600 résztvevő fogadta el az EBB meghívását Athénba, hogy megvizsgálják,
miként erősíthető a délkelet-európai térség politikai és gazdasági
integrációja a nagyobb stabilitás, növekedés, demokrácia és jólét
érdekében.
A fórum résztvevői megvitatták, miként ösztönözheti az Európai
Unió az integrációs folyamatot, majd rámutattak a térség politikai
vezetőinek és üzleti közösségeinek iránymutató szerepvállalására a
regionális együttműködés és európai integráció megvalósításában.
A térség gazdasági dinamizmusa szempontjából kulcsfontosságú
kereskedelemről és hatékony infrastruktúráról szólva az előadók
kiemelték az állami és a magánszektor közös fellépésének fontosságát az infrastrukturális projektek előmozdításában, a határokon
átnyúló beruházások és a fejlődő országokban megvalósuló fejlesztések ösztönzésében, illetve abban, hogy az állami szektor és
a magánvállalkozások könnyebben hozzáférhessenek a különféle
finanszírozási forrásokhoz (a fórum megállapításairól az EBB-tájékoztató (EIB Information) 125. száma, illetve a bank weblapja nyújt
bővebb tájékoztatást).
A fenntartható környezetről (Dublin, 2003), az új tagországok
beruházásairól (Varsó, 2004), a lisszaboni stratégiáról (Helsinki,
2005) és a Délkelet-Európáról 2006-ban rendezett athéni fórum
nyomdokaiba lépő, 2007 szeptemberében Szlovéniában tartandó
következő EBB-fórum témája az energetikai beruházások és az
éghajlatváltozás kezelése lesz.
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felújítását és 29,5 millió euróval a városi vízközmű korszerűsítését is a romániai SAMTID-program keretében
(Small and Medium-sized Towns Infrastructure Development Programme, kis és közepes méretű városok
infrastruktúrafejlesztési programja). A SAMTID-program arra ösztönzi az ország kisebb önkormányzatait,
hogy szövetségbe tömörülve regionális közművállalatok kezébe adják a városi közművek üzemeltetését és
fenntartását. A projekt eredményeként várhatóan javul
a vízszolgáltatás minősége, a vezetékek és elavult szivattyúberendezések cseréjével mérsékelhetők a szolgáltatási költségek, új fogyasztásmérők telepítésével
pedig csökkenthető a vízveszteség. Az EBB kölcsöne az
EU PHARE-programjából elnyerhető támogatásokkal
együtt vehető igénybe.
A 2006. októberi athéni EBB-fórum alkalmával (lásd
a keretes írást) a bank keretmegállapodást írt alá
Romániával a Bulgáriához hasonló feltételekkel.
Mivel a Romániában kihelyezett banki hitelek a
következő években értékben akár az évi 1 milliárd
eurót is elérhetik, a bank egyik fontos feladata lesz
arról gondoskodni, hogy a támogatott beruházások finanszírozása és megvalósítása hatékony és

költségkímélő módon történjen. A jelenleg is folyó
szerkezeti reformok és az előreláthatólag 2007-ben
megnyíló helyi EBB- és JASPERS-kirendeltségeknek
köszönhető erős banki jelenlét tovább mélyítheti az
együttműködést. A növekvő makrogazdasági stabilitást és a folyamatosan erősödő közvetlen külföldi
tőkebefektetést meglovagolva a bank várhatóan
tovább fokozza tevékenységét a magánszektor beruházásainak támogatása terén.
Horvátország és Törökország csatlakozásra váró
országok (a csatlakozási tárgyalások az EU-val jelenleg is folynak), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság pedig tagjelölt ország, ez esetben a csatlakozási
tárgyalások még nem kezdődtek meg. Ezekkel az
államokkal és a nyugat-balkáni térség országaival
(Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Szerbia és Koszovó) kapcsolatban az EBB elfogadta az
EU 2007 és 2013 közötti időszakra szóló, összesen
8,7 milliárd eurós előcsatlakozási finanszírozásra
szóló megbízását. Az EBB ugyanakkor fontolóra
veszi, hogy a megbízásban rögzített hitelösszegen
felül saját kockázatra is nyújtson kölcsönöket ezekben az országokban.

Tevékenységi Jelentés 2006

Felkészülés az Európai Unió bővítésére

Horvátország
Horvátország európai uniós tagsági kérelmét támogatva az EBB olyan beruházásokat hitelez, amelyek
segíthetnek abban, hogy az ország a csatlakozási
feltételeket teljesítse és mielőbb integrálódjon
az Európai Unióba. A 2001 óta Horvátországban
kihelyezett EBB-hitelek összértéke meghaladja a
900 millió eurót. A kölcsönök hagyományosan az
ország infrastruktúrájának, elsősorban a közlekedési
hálózat fejlesztését és korszerűsítését célozták. Ez
igaz volt 2006-ban is, amikor az EBB rekordösszegű,
270 millió eurós hitellel támogatta a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, ideértve a magyar határtól
Horvátországon át a szlovén határig húzódó páneurópai közlekedési folyosó részét képező Rijeka–
Zágráb autópálya utolsó szakaszának kivitelezési
munkálataira adott összegeket. A bank a következő
években – szoros együttműködésben a Bizottsággal
az EU előcsatlakozási támogatási eszközének végrehajtása keretében – környezetvédelmi és humántőke-fejlesztési hitelekkel kívánja horvátországi
tevékenységét bővíteni.

Törökország
2006 fontos év volt az EBB törökországi tevékenysége szempontjából. Az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésével felgyorsuló beruházási
kedvnek is köszönhetőn az EBB 2006-ban összesen
1,8 milliárd eurónyi hitelt helyezett ki Törökországban, amely 50%-kal haladja meg az előző évi hitelkihelyezést. Az EBB helyi és külföldi ipari beruházók
partnereként és kiterjedt helyi hálózattal rendelkező pénzintézetekkel együttműködve támogatja
az ország pezsgő kis- és középvállalkozói rétegét. A
bank ugyanakkor hiteleivel nagyobb ipari beruházásokat is segít: a Turk Otomobil Fabrikasi 175 millió
euró banki kölcsönt vett fel az európai piacra szánt
haszongépjárművek fejlesztésére és gyártására,
mely a PSA Peugeot Citroën és a Fiat közreműködésével valósulhat meg.

A kereskedelmi kapcsolatok szorosabbra fűzése és
a hatékony infrastruktúrafejlesztés (beleértve a közlekedési folyosók fejlesztését is) nem csak az ország
fellendülését vonja maga után, de közelebb hozhatja
várt EU-tagságát is. A bank törökországi hiteleinek
jelentős része ebben a szellemben olyan kommunikációs és közlekedési beruházásokat támogatott,
mint például az Isztambult Ankarával összekötő
nagysebességű vasút építése, a török légitársaság
légiflottájának pótlása és bővítése, vagy a Vodafone Törökország mobiltelefon-hálózatának korszerűsítése.
Az isztambuli városi tömegközlekedés fejlesztése
ugyancsak fontos támogatási célterület. A bank által
2006-ban biztosított 400 millió eurós kölcsön fedezte
azon vasúti kocsik beszerzését, amelyeket a város
európai felét az ázsiai oldalon található Gedze külvárossal – a Boszporusz alatt húzódó alagúton keresztül – összekötő vasútvonalon használnak majd. Az
alagút megépítését egyébként a bank korábban egy
650 millió eurós kölcsönnel támogatta. Ugyancsak a
bank finanszírozta 50 millió euró értékben két nagysebességű komphajó beszerzését is, melyek egyenként mintegy 1200 utast és 200 gépjárműt képesek
a Boszporusz két partja között szállítani.
Csatlakozásra váró országként Törökország az új uniós
előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) keretében juthat támogatáshoz EU-költségvetési forrásból a 2007
és 2013 közötti időszakban. Szoros együttműködésben, az EBB, az Európai Bizottság és a török hatóságok együtt jelölik ki a jövő beruházási prioritásait,
összhangban a nemzeti fejlesztési tervekkel és az
EU prioritásaival. A bank a közeljövőben képviseleti iroda megnyitását tervezi Ankarában, illetve Isztambulban.

A nyugat-balkáni térség
Az EBB pénzügyi műveletei a nyugat-balkáni országokban is az uniós integrációs folyamatot szolgálják.
Általánosságban elmondható, hogy az Európai Unió
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és az EBB támogatásának különböző formái a politikai és gazdasági reformok erősítését és a társadalmi
megbékélést szolgálják az egész régióban. A folyamat sikere nem csak az érintett országoknak, de az
egész Európai Uniónak létfontosságú. 2006-ban az
EBB összesen 412,5 millió euró értékben hitelezett
beruházásokat a nyugat-balkáni térségben, amely
ez idáig az egy év alatt a térségben kihelyezett legnagyobb hitelösszeg. 2006 végén az 1995 óta kihelyezett kölcsön összállományának értéke 2,1 milliárd
euró volt.
Az EBB hitelezési tevékenységét a térségben olyan
új ágazatok bevonásával bővítette, mint például az
egészségügy és az oktatás. Albániában 12,5 millió euróval segítette az oktatási reform ügyét, míg
Szerbiában egy 80 millió eurós hitellel támogatta
rendelőintézetek korszerűsítését. A bank ezzel egy
időben a környezet és az életminőség javítását ösztönző beruházások finanszírozását is felvette hitelcéljai közé: példaként említhető a montenegrói vízés szennyvízközművek korszerűsítésére folyósított
5 millió eurós kölcsön.
Az infrastrukturális rendszerek felújítása, ezen belül
pedig az út-, vasúti és energiahálózatok regionális
integrációjának ösztönzése és a szűk keresztmetszetek felszámolása ebben az évben is az EBB nyugat-balkáni hitelügyleteinek legfőbb célterülete volt.
2006-ban a bank a Bosznia-Hercegovinai Szerb Köztársaságban útfelújításokat, Szerbia-Montenegróban
utak és hidak fejlesztését, Albániában a durrësi kikötő
új személyszállítókomp-állomásának építését, valamint a szerb vasúti hálózatnak a pán-európai tengely
részét képező, a vasúti hálózat szűk keresztmetszetét
jelentő és ezért sürgős beavatkozást igénylő szakaszainak felújítását támogatta. Ez utóbbi beruházás
keretében a szerb vasúttársaság az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank hiteléből vásárolhatta meg a
szükséges vasúti szerelvényeket.
A kis- és középvállalkozások beruházásainak és
kisebb önkormányzati beruházási programok támogatására a helyi bankoknak nyújtott hitelkeretek
összértéke 145 millió euró volt 2006-ban.

Az EBB más nemzetközi pénzintézetekkel – mint például az EBRD, a Világbank és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja – és bilaterális donorintézményekkel
társfinanszírozásban számos nagyobb beruházást
támogat még a térségben. Az Európai Bizottsággal és
az Európai Újjáépítési Ügynökséggel karöltve a bank
részt vesz továbbá az új előcsatlakozási támogatási
eszköz, az IPA keretében uniós költségvetési forrásokból támogatott beruházások előkészítésében és
társfinanszírozásában is.
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Az Európai Unió déli és keleti szomszédai
Az Európát délen és keleten határoló országokban folytatott banki hitelezési tevékenység az
EU európai szomszédságpolitikájában gyökerezik. Az, hogy ezen országok mennyire fontosak
az EU számára, jól érzékelteti a Tanács 2006-ban elfogadott határozata, melyben a szomszédos
országokra vonatkozóan összesen 12,4 milliárd euróra szóló új hitelezési megbízást adott az
EBB-nek a 2007 és 2013 közötti időszakra. Ez az Unión kívül eső területekre valaha adott legnagyobb ilyen mandátum, mely révén az EBB gyakorlatilag megkétszerezheti hitelkihelyezéseit a
mediterrán partnerországokban (nem számítva Törökországot), a keleti szomszédos államokban pedig a korábbi időszakhoz képest akár hatszor annyi hitelt helyezhet ki.

FEMIP: finanszírozás a mediterrán térségben
A barcelonai folyamat és újabban az európai szomszédságpolitika elemeként megjelenő FEMIP (Facility
for Euro-Mediterranean Investment and Partnership,
euro-mediterrán beruházási és partnerségi program)
feladata segíteni a földközi-tengeri partnerországok
gazdasági és társadalmi modernizációját és fokozni
a regionális integrációt, főleg a 2010-re fokozatosan kialakuló EU-mediterrán szabadkereskedelmi
terület előkészítéseként. A bank a FEMIP keretében
többféle pénzügyi eszközzel segítheti a mediterrán
partnerországok gazdasági fejlődését. Az EBB a legnagyobb pénzügyi beruházóként van jelen a mediterrán térségben: 2002 és 2006 között több mint
11 milliárd euró értékben, ebből 2006-ban 1,4 milliárd euró értékben fektetett be a régióban.
A FEMIP elsődleges célja a magánszektor támogatása
és a befektetésbarát környezet megteremtése, és ezt
a bank leginkább a gazdasági fejlődésre ösztönzőleg ható infrastrukturális beruházások finanszírozásával éri el. Ezen kívül a FEMIP a fokozott párbeszéd
politikáját követi mindazon szervezetekkel, amelyek
az euro-mediterrán partnerségben akár intézményi
oldalról, akár a magánszektor vagy a civil társadalom
képviselőjeként részt vesznek.

Földközi-tengeri országok
2006-ban kihelyezett kölcsönök
(millió)

Forrás
költségvetési

Összesen

saját

Egyiptom

550

550

-

Marokkó

290

280

10

Izrael

275

275

-

Tunézia

154

154

-

Szíria
Regionális (több országot
átfogó)

45

45

-

40

-

40

Földközi-tengeri országok

1 354

1 304

50

létrejöttét. Az üzem tervezését, építését és üzemeltetését is magában foglaló projekt eredményeképpen évente mintegy 1,3 millió tonna, főleg exportra
szánt metanol előállítására nyílik mód. A helyi kereslet felfutásával a megtermelt metanolt részben az
egyiptomi ipar is hasznosíthatja majd. Miután a
kilencvenes években jelentős földgáztartalékokat
találtak Egyiptomban, az egyiptomi kormány stratégiai célként jelölte meg e természeti erőforrás
üzemanyagként történő hasznosítását belföldön,
illetve petrolkémiai ipari nyersanyagként és exportáruként más piacokon.

A magánszektor támogatása 2006-ban
Egyiptomban például az EBB 200 millió euróval
támogatta egy a világon egyedülálló metanolüzem

A FEMIP keretében a magánszektor erősítését célzó
tevékenység központi elemeként a bank 2006-ban
165 millió euró értékben nyitott hitelkereteket a
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A FEMIP
éves jelentése

mediterrán partnerországokban
működő pénzügyi közvetítőbankok
és kockázatitőke-befektetők részére.
A közvetítőbankoknak folyósított
hitelkeretekből végeredményben a helyi kis- és
középvállalkozások juthatnak hitelforráshoz, amelyek más térségekhez hasonlóan a földközi-tengeri
régióban is fontos pillérei a gazdaságnak. Ennek
jegyében az EBB tíz éves kihagyás után újrakezdte
tevékenységét Izraelben, és 75 millió eurós hitelkeretet nyújtott a Bank Hapoalim részére a termelői,
szolgáltatási, egészségügyi és oktatási szektorban
működő kkv-k támogatására.
A magánszektor ösztönzésének hatékony eszköze
még a FEMIP keretében végrehajtott kockázatitőkebefektetés. 2006-ban az EBB 10-10 millió euróval
támogatott négy, több ágazatban is aktív regionális

befektetői alapot: a bejrúti székhelyű Euromena alapot, a régióban működő Magreb Private Equity Fund
II-t, az Olaszországból működtetett Euromed alapot,
és a SGAM Al Kantara alapot, mely az első ilyen alap,
amelyet a Societé Générale Csoport is támogat.
További 8,5 millió eurót fektetett még az egyiptomi
agrárgazdaságra szakosodott Horus élelmiszer- és
agráripari alapba.
Ugyancsak kockázatitőke-forrásokra épül egy mediterrán mikrohitel-konstrukció is: a hitelfelvevő ez
esetben a tunéziai Enda Inter-Arabe volt, mely civil
szervezetként 1995 óta mintegy 30 000 kisvállalkozónak nyújtott mikrohiteleket, akik több mint 85%-a
nő volt. A speciális FEMIP-konstrukció azzal a céllal
jött létre, hogy megerősítse az Enda Inter-Arabe
tőkehátterét és ezáltal megteremtse a tevékenység
bővítésének feltételeit az ország kevésbé fejlett térségeiben is. Az EBB hitele mellet uniós költségvetésből finanszírozott technikai segítségnyújtás is a
kedvezményezett rendelkezésére áll.

Energia és környezetvédelem
A mediterrán térség energetikai ágazatával kapcsolatos FEMIP-programok szorosan összefüggnek az
EU ágazati prioritásaival: fenntartható fejlődés az
energiaiparban, versenyképesség és ellátásbiztonság. 2006-ban a bank 600 millió eurót kölcsönzött
energetikai beruházások támogatására Egyiptomban, Marokkóban és Tunéziában, melyek együtt a
földközi-tengeri térségbe irányuló hitelek 44%-át
tették ki.
Tunéziában az EBB 114 millióval támogatta egy földgáztüzelésű, kombinált ciklusú erőmű megépítését
Ghannouch városában. A beruházás segíthet kielégíteni az ország folyamatosan növekvő villamosáramigényét, ugyanakkor hozzájárulhat ahhoz, hogy
Tunézia vonzóbbá váljon az ipari és szolgáltatási
szektor, azon belül pedig elsősorban az idegenforgalom fejlesztésében érdekelt befektetők szemében
is. A bank két másik kombinált ciklusú erőművet
támogatott Egyiptomban egy 260 millió eurós köl-
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csön formájában. Az erőművek versenyképes áron
és mérsékelt környezeti hatások mellett termelnek
majd villanyáramot.
A fenntartható energetikai fejlődéssel kapcsolatos
beruházások körének bővítése érdekében a bank
a FEMIP letéti alap terhére három tanulmány készítését finanszírozza. Az egyik tanulmány a megújuló
energiaforrások alkalmazásának lehetőségét vizsgálja a mediterrán partnerországokban, és a francia
Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási Hivatallal (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
d’Energie, ADEME), valamint a Francia Fejlesztési
Hivatallal (Agence française de développement, AFD)
közösen készül. Egy másik tanulmány a szénegységfinanszírozás és kereskedelem lehetőségeit vizsgálja
a földközi-tengeri térségben és célja, hogy meghatározza az EBB jövőbeni támogatására érdemes legfontosabb ágazatokat és lehetséges projekteket. A

harmadik tanulmány pedig a környezeti szempontból fenntartható bioüzemanyag-termelés esélyeit
értékeli a FEMIP-országokban, mely területről eddig
csak szórványos információk álltak rendelkezésre.
Az EBB 2006-ban 325 millió euró értékben hitelezett környezetvédelmi beruházásokat a mediterrán
országokban. A legsürgősebb környezeti kihívásokra
válaszul a bank forrásait az izraeli, marokkói, szíriai
és tunéziai víz- és szennyvízrendszerek korszerűsítésére összpontosította. Külön említést érdemel
az a Marokkóban folyósított 40 millió eurós kölcsön, mely a keleti Taza és a csendes-óceán partján
fekvő Khenitra között elterülő Wadi Sebou-medence
városaiban a szennyvízközművek korszerűsítését és
bővítését fedezte. A kölcsönből egyrészt a szennyvízgyűjtő és csapadékelvezető hálózat újulhat meg,
másrészt megépülhet a térség második szennyvízkezelő üzeme is. A környezetre gyakorolt jelentős hatás

A FEMIP-miniszterek
találkozója Tuniszban
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miatt a beruházás uniós költségvetési forrásokból
további kamattámogatásban részesül. A hitelfelvevő
intézményi lehetőségeit bővítendő a projektirányítási egység további 4 millió eurót vehet technikai
segítségnyújtásra igénybe a FEMIP terhére.
Az Európai Bizottság jelenleg is egy, a mediterrán térségre vonatkozó hosszabb távú, nagyszabású szenynyezésmentesítési program kialakításán dolgozik.
A Horizont 2020 néven ismert kezdeményezés több
partnerintézmény, köztük az EBB aktív részvételére
is számít. A FEMIP keretében a bank elsősorban a
legnagyobb szennyezőforrások felszámolására összpontosít majd és más multilaterális pénzintézetekkel,
valamint a Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságával szoros együttműködésben banki finanszírozásra alkalmas beruházásokat készít elő.

Libanon megsegítése
A 2007. januárban Párizsban tartott nemzetközi
donorkonferencia alkalmával az EBB ígéretet tett
arra, hogy támogatja a libanoni kormány helyreállítási, újjáépítési és megújítási tervét, és a következő
6 évben 960 millió eurót biztosít a kormány közberuházási programjában meghatározott kulcsfontosságú projektek és a magánszektort érintő
beruházások finanszírozására. Libanon régi partnereként a bank továbbra is elkötelezett az infra
strukturális (főleg közlekedési és szennyvízkeléssel
kapcsolatos) beruházások támogatása mellett és új
forrásokkal támogatja a közelmúlt konfliktusaiban
hátrányosan érintett kis- és középvállalkozásokat, az
ágazati reformokat (elsősorban az energiaiparban) és
a magánszektor beruházásait. A beruházások előkészítésére és megvalósítására, valamint a privatizációs
folyamat elősegítésére további technikai segítségnyújtással összefüggő támogatások hívhatók le.

Az új FEMIP-mandátum végrehajtása
Az EBB szerepvállalását a mediterrán térségben a
pénzügyi támogatások különböző formái testesítik

meg. A partnerségi viszony ugyanakkor folyamatos
párbeszédet feltételez a fejlesztéspolitikában érintett
felekkel, az érintett országokkal, a magánszektor és
a civil társadalom képviselőivel.
Az új mandátum alapján a partneri viszony és a
kapcsolatok három szinten fűzhetők szorosabbra
a térség országaival. Az államok szintjén a FEMIPminiszterek tanácsa felel a stratégiai, legfelsőbb
színtű fejlesztéspolitika alakításáért. Az új megbízással kapcsolatos első miniszteri találkozóra 2007
májusában Cipruson kerül sor. A megvalósítás szintjén az EU és a mediterrán partnerországok, valamint
az Európai Bizottság képviselőiből álló FEMIP-bizottság rendszeresen tárgyal a FEMIP-stratégia megvalósításáról, konkrét kérdésekben – például ágazati
elemzések, új pénzügyi eszközök kialakítása – útmutatásaival segíti a miniszterek munkáját, valamint
jóváhagyja a FEMIP éves beszámolóját. A harmadik
szinten pedig a magán- és az állami szektor képviselői, akadémikusok és egyéb érdekelt felek a miniszterek tanácsa által kijelölt témákat tárgyalják meg a
FEMIP-konferenciákon. A mediterrán térség közlekedési rendszereinek fejlesztéséről tartott 2006. évi
konferenciának Monaco adott otthont.

Oroszország és az EU keleti szomszédai
Szemben az EBB mintegy harminc éves múltjával
a mediterrán térségben, az EBB első oroszországi
beruházási hitelére 2003-ig kellett várni. Az EBB
tevékenységét a keleti szomszédos államokban a
földközi-tengeri kihelyezésekhez képest viszonylag kisebb összegre szóló egyedi megbízások alapján végezte. Ahogy azonban az EU érdeklődése e
világrész irányában nőtt, úgy emelkedtek az egyes
megbízásokban meghatározott összegek: a 2001ben eredetileg 100 millió euróra szóló oroszországi
mandátum 2007 januárjában már 500 millió eurót és
Oroszországon kívül Beloruszt, Moldovát és Ukrajnát
foglalja magában, a 2007 és 2013 közötti időszakra
pedig 3,7 milliárd eurót irányoz elő ezekben az országokban és a dél-kaukázusi államokban.
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A 100 millió euróra szóló első oroszországi mandátum célja a Balti-tenger partvidékén zajló környezetvédelmi beruházások támogatása volt, és végül
három banki ügyletet eredményezett összesen
85 millió euró értékben: valamennyi az EBRD-vel és az
Északi Beruházási Bankkal (NIB) társfinanszírozásban
valósult meg és célja a Szent Pétervári térség vízellátásának javítása volt.

azt a megállapodást, amely alapján az országban
hitelezési tevékenységet folytathat. A bank keleti
szomszédos országokban végzett tevékenységét
mozdíthatja elő továbbá az Európai Bizottság, az
EBB és az EBRD között 2006. december 15-én létrejött egyetértési nyilatkozat is, mely alapján az aláírók
szorosabbra fűzhetik együttműködésüket az érintett
államokban.

Az 500 millió eurós keretösszegre szóló második
mandátumból az EU számára kiemelten fontos beruházások támogathatók Oroszországban, Ukrajnában,
Moldovában és Beloruszban, így például környezetvédelmi projektek, valamint a kiemelt transzeurópai hálózatok elemeként megjelenő és valamelyik
EU-tagállam határain átnyúló közlekedési, távközlési
és energetikai infrastrukturális beruházások.

Az Oroszországban, Ukrajnában és Moldovában,
valamint a dél-kaukázusi Örményországban, Azerbajdzsánban és Grúziában 2007 és 2013 között
tervezett beruházások a korábbi hitelnyújtási mandátumokban nevesített ágazatokban valósulnak
meg, de az energiaipart és azon belül a stratégiai
energiaellátást és szállítást érintő beruházások
elsőbbséget élveznek.

2006-ban a bank jóváhagyta az Ukrajnának nyújtandó első 200 millió eurós kölcsönt a Kijevet Brodyval összekötő és a III. és V. páneurópai közlekedési
folyosó részét képező M06-os autópálya utolsó szakaszainak felújítására. A beruházás az EBRD-vel társfinanszírozásban valósulhat meg.
Ahhoz, hogy az EBB egy adott országban külön megbízás alapján végezze tevékenységét, a bank és az
állam között keretmegállapodást kell kötni. Ilyen
korábban csak Oroszországgal és Ukrajnával létezett, a bank azonban 2006-ban Moldovával is aláírta

Az EBB, az EBRD és
a Bizottság együtt
lépnek fel
Kelet-Európában,
a dél-kaukázusi
térségben,
Oroszországban
és Közép-Ázsiában
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Az EBB az afrikai, karibi és csendes-óceáni (akcs-) térségben, valamint Ázsiában és Latin-Amerikában is finanszíroz beruházásokat. A bank ezekben a térségekben hitelt külön uniós megbízás
alapján nyújthat: az akcs-mandátum és az ázsiai és latin-amerikai országokra vonatkozó megbízás azonban meglehetősen eltérő. Az akcs-országokban az EBB az EU fejlesztéspolitikai célkitűzéseinek megvalósítását segíti hiteleivel, az ázsiai és latin-amerikai térségben az Unió és a
partnerországok közötti gazdasági együttműködés támogatásán van a hangsúly.

Afrikai, karibi, csendes-óceáni országok és Dél-Afrika
2006-ban kihelyezett kölcsönök
(millió)

Forrás
Összesen
Afrika
Nyugat-Afrika
Dél-afrikai és indiai-óceáni térség
Közép-Afrika és az
Egyenlítő térsége
Kelet-Afrika
Több térséget átfogó
Karib-tengeri térség
Csendes-óceáni térség

saját költségvetési

564

133

431

218

115

103

146

18

128

101

-

101

56
43
41

10

56
43
31

37

25

13

Tengerentúli országok és területek
Több térséget átfogó

103

-

103

Akcs-országok, tengerentúli
országok és területek

745

167

578

80

80

-

Dél-Afrika

Az EBB tevékenysége az akcs-országokban

12

Beleértve a IV. Loméi Egyezmény
keretében jóváhagyott 8,5 millió
eurót.

A bank tevékenységét az akcs-országokban az EU
és 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni állam között
létrejött Cotonoui Partnerségi Megállapodás alapján végzi. A korábbi Yaoundéi és Loméi Egyezményeket felváltó Cotonoui Megállapodás központi
célkitűzése a szegénység visszaszorítása, illetve felszámolása, valamint az akcs-gazdaságok beillesz-

tése a világ gazdasági vérkeringésébe. Az EBB 2003
és 2007 között saját forrásból 1,7 milliárd euró, az
Európai Fejlesztési Alapból újra és újra feltöltődő és
a bank kezelésében lévő beruházási keretből pedig
további 2 milliárd euró értékben hitelezhet a térségben. A beruházási keretet a bank a magánvállalkozások és a közlekedési, vízszolgáltatási, energetikai
és távközlési ágazatokban piaci alapokon működő
állami közművállalatok infrastruktúraberuházásainak támogatására hozta létre, amelyek a magánszektor fejlődése szempontjából létfontosságúak.
A kiemelkedő környezeti illetve társadalmi jelentőségű projektek vagy a gazdasági kiigazítás útját járó
országok állami nagyberuházásai általában kamattámogatásra is jogosultak. A Dél-Afrikában folyósított EBB-hitelek egy másik megbízás alá esnek,
amely összesen 825 millió euró kihelyezését tette
lehetővé 2000 és 2006 között.
Az akcs-országokban folyósított hitelek összértéke
745 millió euró volt 2006-ban (szemben a 2005. évi
537 millió euróval), ebből a bank az Európai Fejlesztési Alap12 terhére 578 millió eurót, saját forrásaiból
pedig 167 milliót folyósított. A Cotonoui Megállapodás megvalósítására létrehozott beruházási keretből
2003 óta finanszírozásra jóváhagyott ügyletek összértéke csaknem elérte az 1 400 millió eurót. A keretből eddig leginkább a magánszektor beruházásainak
finanszírozására volt lehetőség: 2006 végén a beruházási keret teljes hitelállományának 81%-a ilyen
hitelekből állt. Ami az ágazati megoszlást illeti, az
állomány 53%-a a pénzügyi szolgáltatási szektort
erősítette (a bank jelentős eredményeket ért el a
mikrofinanszírozási szolgáltatási területen az akcsországokban és különösen a Szaharától délre fekvő
afrikai területeken), 20%-a pedig különféle ipari beru-
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A cotonoui
beruházási keret
éves jelentése

házásokat finanszírozott (ideértve a nyersanyagbányászattal kapcsolatos ügyleteket is). A fennmaradó
26% az alapközművekkel (energia, víz, közlekedés és
távközlés) kapcsolatos beruházásokat támogatta. A
bank saját forrásból nyújtott hiteleinek összértéke
2006 végén 386 millió volt, ennek több mint fele a
magánszektor beruházásait finanszírozta. Az ipari
(beleértve a bányászati) és alapinfrastrukturális hitelek együtt az összes saját forrásból nyújtott hitelek
65%-át tették ki.
A környezetvédelem és ezen belül is elsősorban a
víz- és szennyvíztisztítással kapcsolatos projektek
(lásd a mozambiki vízberuházásról szóló keretes
írást) fontos szerepet játszanak az akcs-országok
hitelezésében csak úgy, mint a megújuló energia
alkalmazását előtérbe helyező beruházások. 2006ban a bank saját forrásból 9,75 millió eurót kölcsönzött a barbadosi Light and Power Company részére
szélerőműpark létrehozására. A beruházás eredményeként nem csak a drága fosszilis üzemanyagok
válthatók ki, de csökkenthető a légkörbe bocsátott
szén-dioxid mennyisége is. A hitelhez környezetvédelmi megfontolásból nyújtott kamattámogatás is
társult. A beruházás az EBB éghajlatváltozás kezelését
célzó pénzügyi keretéből valósulhat meg és minden
bizonnyal bekerülhet a Kiotói Jegyzőkönyv alapján
létrehozott tiszta fejlesztési mechanizmusban (CDM)
nyilvántartott beruházások közé. A beruházó kifejezetten azért kért az éghajlatváltozás kezelését célzó
pénzügyi keretből támogatást, hogy a nyilvántartásba vétel folyamatát felgyorsítsa. Az EBB további
24,5 millió eurót kölcsönzött egy vízerőmű építésére
a Fidzsi-szigeteken.
2006-ban a bank dél-afrikai tevékenységét az aktuális hitelezési mandátum 2006. év végi lejárta és az
ebből adódó forráshiány korlátozta. Az EBB ennek
ellenére saját forrásból 80 millió eurós kölcsönnel
támogatta az ESKOM Holdings Ltd beruházását,
mely egy új nagyfeszültségű távvezeték kiépítésre
vonatkozott Johannesburg és Fokváros között. Az
ESKOM az ország száz százalékban állami tulajdonú
áramszolgáltató vállalata. A 2002 és 2006 közötti időszakra vonatkozó mandátum alapján nyújtott banki

forrásokból kkv-k (260 millió euró),
környezetvédelmi (245 millió euró) és
energetikai (130 millió euró) beruházások részesültek.

Pénzügyi szolgáltatások
A pénzügyi szektort érintő műveletek, így elsősorban a helyi pénzintézeteken és magántőke-befektetési alapokon keresztül biztosított banki források
általában két célt szolgálnak: a helyi pénzpiacok
fejlődésének támogatását és a kisebb vállalkozások, mikrovállalkozások tőkeforráshoz való hozzásegítését.
2006-ban a bank a beruházási keret terhére folyósított hitelt a First Bank of Nigeria (FBN) részére, mely
Nigéria egyik legnagyobb pénzintézeteként nagyszabású modernizációba kezdett. Kivételes helyzetének köszönhetően, különösen az Ecobankkal
tervezett egyesülés után az FBN vezető szerepet
játszhat a pénzügyi és gazdasági integráció elmélyítésében Nyugat-Afrikában, és új regionális fiókhálózatára támaszkodva tovább emelheti a kisebb és
nagyobb lakossági és vállalati ügyfeleknek nyújtott
szolgáltatások színvonalát. Az EBB hitele az FBN-t a
stratégia megvalósításához szükséges hosszú távú,
stabil finanszírozási forráshoz juttatja. A beruházási
keretből biztosított járulékos tőke ugyanakkor egyfajta katalizátorként további magántőkeforrásokhoz
segíti az FBN-t, és ezáltal a bank forrásszerkezetének
diverzifikálásához is hozzájárul.
Az EBB ezen kívül 5 millió euróval támogatta a Business Partners International kenyai kkv-alapját (BPI-K)
is. A BPI-K egy Kenyában bejegyzett „betéti társaság”, amely fiatal középméretű vállalkozásokba fektet be. Az alapban társfinanszírozóként részt vesz az
IFC és a Business Partners International, a dél-afrikai
bejegyzésű kkv-befektetésekre szakosodott társaság, a Business Partners Ltd. helyi fiókvállalata. Az
alap működését az EBB regionális nairobi kirendeltségén keresztül támogatja.
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Tiszta víz Maputo szegényeinek
Mozambikban
2006-ban az EBB 31 millió euró kölcsönnel támogatta a mozambiki Maputo ivóvízhálózatának
korszerűsítését és bővítését. A projekt beruházója a Maputói Vízművek (Maputo Water Supply),
amely nagy-Maputo területén mintegy 1,7 millió lakosnak szolgáltat ivóvizet. A területen élők fele
ugyanakkor nagy szegénységben él és csak 40%-uk jut megfelelő ivóvízhez. A biztonságos ivóvízhez
jutó lakosság arányát jelentősen növelő EBB-projekt hozzájárul ahhoz, hogy Mozambik teljesíteni
tudja az ENSZ millenniumi fejlesztési céljaiban a vízminőséggel, az egészségügyi szolgáltatásokkal
és a szegénység felszámolásával kapcsolatban tett vállalásait, melyek központi szerepet töltenek
be az ország szegénységellenes stratégiájában. A hetedik millenniumi fejlesztési célon belül – környezeti fenntarthatóság – meghatározott célkitűzések értelmében a biztonságos ivóvízellátást és
megfelelő szennyvízelvezetést nélkülöző népesség számát felére kell csökkenteni.
A maputói vízközmű-beruházásnak négy határozott célja van: a víztermelési kapacitások bővítése a jelenlegi ivóvízhálózatot használó 730 000 lakos folyamatos vízellátásának biztosítására
(a jelenlegi rendszer ugyanis nem szolgáltat a nap 24 órájában) és a vízhálózatba kötött háztartások számának növelése 467 000 fővel 2010-ig és további 145 000 fővel 2014-ig; a teljesítmény
javítása az elszámolatlan, „méretlen” vízvétel visszaszorításával; a vízszolgáltatás kiterjesztése a
város külterületén fekvő szegényebb területekre további 110 000 fogyasztó bekötéséhez, kisebb
helyi magánvállalkozások bevonásával; valamint a vízszolgáltató termelési kapacitásainak és gazdasági helyzetének a javítása, melynek eredményeként a szolgáltatások minősége is javítható a
beruházó ellátási területén fekvő valamennyi városban.
Az ágazatot érintő korábbi reformokra és a Világbank projektelőkészítési munkájára épülő beruházásban részt vesz az ország nemzeti vízügyi hatósága (FIPAG, Fundo do Investimento e Património
do Abastecimento de Água), a mozambiki kormány és nemzetközi fejlesztési pénzintézetek (az EBB,
az Európai Bizottság vízalapja, a holland FMO és a Francia Fejlesztési Hivatal, az AFD) alkotta befektetői csoport. A projekt hosszú távú fenntarthatósága és finanszírozhatósága több eszköz együttes
alkalmazásával biztosítható: alacsony forrásköltségű finanszírozás, megfelelő jogszabályi háttér
(leginkább a szolgáltatási díjakra és intézményi önállóságra vonatkozó szabályok tekintetében),
a magánszektor részvétele a szolgáltatásban kellően kidolgozott és szabályozott keretek között,
valamint a helyi civil szervezetek bevonása.
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Szoros együttműködésben az Európai
Bizottsággal
Az EBB és az Európai Bizottság rendelkezésére álló
szakértelem és pénzügyi források együttes felhasználása igen hatékonynak bizonyult. A 2006-ban aláírt
új egyetértési nyilatkozat értelmében a felek közös
letéti alapot hoztak létre a regionális infrastruktúrafejlesztés támogatására Afrikában. A tagországok pénzügyi támogatására is nyitott letéti alapban
az Európai Bizottság induló összegként maximum
60 millió eurót különített el, melyből az EBB 260 millió eurós hitelcsomagja egészíthető ki kamattámogatás formájában.
Az együttműködés szellemében az EBB hiteleiből
és – az akcs-országok vízügyi beruházásainak támogatására 2004-ben létrehozott – Akcs-EU vízalapból finanszírozott technikai segítségnyújtásnak és
pénzügyi támogatásnak köszönhetően az Etiópiában, Madagaszkáron és Mozambikban megvalósuló beruházások nagy léptékkel haladnak előre.

Ezen kívül az EBB egy új, külön erre a célra alapított
3 millió eurós pénzügyi eszköz, a vízügyi beruházáselőkészítési keret terhére legalább nyolc vízügyi és
szennyvíztisztítással kapcsolatos beruházás előkészítését finanszírozza az akcs-országokban a következő három évben.
Az Európai Bizottság ezen kívül felkérte az EBB-t,
hogy nyújtson tanácsadói szolgáltatásokat az öt
éves időszakra szóló, 50 millió eurós második uniós
kockázatitőke-keret (RCF) dél-afrikai végrehajtásával összefüggésben. A program a 2002-ben indított
sikeres első kockázatitőke-keret folytatása, melynek
bonyolításában szintén részt vett az EBB, és amelynek célja tőke és tőkejellegű forrásokhoz segíteni a
múltban hátrányosan megkülönböztetett dél-afrikai állampolgárok kis- és középvállalkozásait. Az
EBB tanácsaival segíti a Bizottságot a pénzügyi keret
kialakításában és létrehozásában, majd részt vesz
a javasolt beruházások előzetes technikai értékelésében és jóváhagyásában, a rendelkezésre bocsátott források pénzügyi kezelésében azonban nem
vállal szerepet.
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Kilátások

Ázsia és Latin-Amerika
2006-ban kihelyezett kölcsönök
(millió)

A Cotonoui Megállapodás 2000. júniusban 20 éves
időszakra köttetett, az egymást követő hat éves tervezési időszakokról külön jegyzőkönyvek rendelkeznek. A 2003 és 2007 közötti időszakot átfogó első
jegyzőkönyv hamarosan érvényét veszti. A 2008–
2013-as időszakot átfogó második jegyzőkönyv
1,1 milliárd euró folyósítását irányozza elő a beruházási keret terhére és további 2 milliárd euró kihelyezését a bank saját forrásaiból, melyhez újabb 400 millió
euró adható kamattámogatás és technikai segítségnyújtás formájában. Az EU-n kívüli területekre vonatkozó új megbízás 900 millió eurót különít el dél-afrikai
beruházások támogatására 2007 és 2013 között.
A következő években a bank elsősorban az infrastruktúra-fejlesztésre és a pénzügyi szektor erősítésére
összpontosít majd. Az infrastruktúra terén a hangsúly
az alapközművek, az energetikai, vízügyi és szennyvízkezelő rendszerek fejlesztésén lesz. Ugyancsak
elsőbbséget élveznek majd a magánszektor beruházásai, valamint a regionális kezdeményezések,
például a több országot érintő vagy több államra
kiható projektek.

Összesen
Latin-Amerika

240

Kolumbia

100

Brazília

40

Ecuador

40

Peru

40

Honduras
Ázsia
Srí Lanka

20
243
120

Maldív-szigetek

50

Vietnám

38

Pakisztán

35

Ázsia és Latin-Amerika

483

Latin-Amerikában a bank 20 millió eurós kölcsönt írt
alá a Közép-amerikai Gazdasági Integrációs Bankkal
(CABEI) az Atlanti-óceánt a Csendes-óceán partjával
összekötő hondurasi közúti folyosó építési munkálataira. A beruházás része a Puebla–Panama-kezdeményezésnek, a közép-amerikai térség és Mexikó
határokon átnyúló regionális infrastruktúrafejlesztési cselekvési tervének. Más hitelekből a bank a
kolumbiai, ecuadori és perui digitális mobiltelefonhálózat korszerűsítését, valamint a Michelin brazíliai
gumiabroncsgyárának építését támogatta.

Az EBB Ázsiában és Latin-Amerikában
Az EBB ázsiai és latin-amerikai hitelezési tevékenységére vonatkozó megbízás 2000 és 2006 között
összesen 2 480 millió euró értékű hitel kihelyezésére
szólt az Európai Unió és a befogadó ország kölcsönös érdekeit teljesítő beruházások támogatására. A
hitelek legfontosabb célja a gazdasági együttműködés előmozdítása volt. 2006 végéig a bank összesen
2 425 millió euró értékben folyósított kölcsönt ezekben az országokban. 2006-ban az ázsiai és latin-amerikai projektekre szánt hitelek összértéke 483 millió
euró volt, ebből 240 millió euró Latin-Amerikában
(Brazíliában, Kolumbiában, Ecuadorban, Hondurasban és Peruban), 243 millió euró pedig Ázsiában
(Pakisztánban, Vietnámban, Srí Lankán és a Maldívszigeteken) valósult meg.

A nemzetközi közösség és az EU erőfeszítéseihez
csatlakozva az EBB Ázsiában részt vállalt a térséget
sújtó természeti katasztrófák következményeinek
mérséklésében, mely elsősorban a maldív-szigeteki
és Srí Lanka-i cunamit követő újjáépítésre adott kölcsönök formájában valósult meg. Pakisztánban egy
cementgyár építését finanszírozták a bank hiteléből:
ez a beruházás igen nagy jelentősséggel bír az országot 2005 októberében sújtó földrengést követő újjáépítés szempontjából. Vietnámban a bank a Metro
Cash & Carry több önkiszolgáló nagykereskedésének építését finanszírozta.
Amióta 1993-ban az ázsiai és latin-amerikai országokban hiteleivel először megjelent, az EBB csaknem
száz kölcsönügyletet bonyolított összesen 4 762 millió
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euró értékben; ennek 55%-át latin-amerikai, 45%-át
ázsiai beruházások emésztették fel.

Az ázsiai és latin-amerikai országokra
vonatkozó új megbízás
A 2007–2013-as időszakra vonatkozó új EBB-mandátum alapján a bank összesen 3,8 milliárd eurót helyezhet ki az ázsiai és latin-amerikai partnerországokban,
többet, mint a korábbi mandátum alapján. Az új megbízás alapján Latin-Amerika maximum 2,8 milliárd
euró, Ázsia 1 milliárd euró banki hitelt kaphat.

Ahhoz, hogy az EBB jobban tudja az EU együttműködési stratégiáját támogatni a szóban forgó
országokban, bővíteni kellet a megbízás ágazati és
földrajzi kiterjedését. A bank immár a környezeti
fenntarthatóságot előmozdító projekteket, ideértve az éghajlatváltozás mérséklését támogató
és az EU energiaellátásának biztonságát szolgáló
beruházásokat is támogathat a térségben. Ezzel
együtt a bank a közvetlen külföldi tőkebefektetések, a technológiatranszfer és ismeretátadás támogatásával is ösztönzőleg hat az EU fokozottabb
jelenlétére ezekben az országokban.

Az EBB válasza az ázsiai természeti csapásokra
A 2006-ban kihelyezett ázsiai hitelek mintegy kétharmada a természeti csapások által sújtott országok újjáépítésében és talpra állításában volt tetten érhető.
A 2004. december 26-án az Indiai-óceánt érintő pusztító erejű földrengés és szökőár nemcsak tragikusan sok emberéletet követelt, de sok ezer kilométernyi partszakaszt romba döntve több mint
egymillió embert tett hajléktalanná és okozott jelentős károkat az infrastruktúrában.
2005-ben a bank kivételesen kedvezményes feltételek mellett 50 millió eurós hitelkeretet nyitott
kisebb és közepes méretű, a cunamival kapcsolatos beruházások finanszírozására Indonézia Aceh
és Észak-Szumátra tartományaiban. 2006-ban az EBB a Maldív-szigeteken kívánta folytatni tevékenységét, ehhez azonban előbb bővíteni kellett a latin-amerikai és ázsiai országokra vonatkozó
hitelezési megbízás területi hatályát, mivel az erre az országra eredetileg nem vonatkozott. A Maldív-szigeteken a bank a gazdaság legfontosabb pillérét jelentő idegenforgalom támogatását tűzte
ki célul, és 50 millió eurós hitelkeretet biztosított a cunami által megrongált, magánkézben lévő
üdülők és szállodák újjáépítésére. A Srí Lankának nyújtott EBB-hitelkeret két részből áll, az egyik rész
jegybanki támogatással, a másik rész a bank szokásos feltételei mellett vehető igénybe. A 20 millió
eurós kamattámogatásos hitelkeretrészből kizárólag a szökőár által közvetlenül sújtott kedvezményezettek kisebb beruházásai finanszírozhatók, helyi fizetőeszközben felvehető kölcsönök formájában. További 50 millió euró a cunamitól közvetlenül vagy közvetve érintett hitelfelvevők nagyobb
összegű beruházásaira vehető igénybe.
Egy másik nagy kiterjedésű ázsiai természeti katasztrófa is pénzügyi támogatás nyújtására ösztönözte az EBB-t 2006-ban, ez a 2005 októberében Pakisztánt sújtó földrengés volt. A földrengést
követően az összedőlt épületek és infrastruktúra újjáépítésével kapcsolatosan jelentősen megnőtt
a cement iránti kereslet Pakisztánban. Ezt látva, valamint a hiány csökkentését és az újjáépítés felgyorsítását szem előtt tartva az EBB 35 millió eurós kölcsönnel támogatta egy új cementgyár létesítését Khaipur városában.
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Forrásbevonás: stratégia a bank
ügyfeleinek szolgálatában
A bank továbbra is mindent elkövet annak érdekében, hogy – az EU-tagországokat részvényesként maga mögött tudó – tulajdonosi szerkezetéből adódó tőkeerejére alapozva optimális
költségeken szerezze forrásait és ezzel további hozzáadott értéket teremtsen a hiteleit igénybe
vevő ügyfelek számára. E célokat szem előtt tartva a bank következetes forrásbevonási stratégiát követett: referenciakibocsátásait és a mindenkori igényekhez szabott kötvénykibocsátásait
a folyamatosság és az innováció jellemezte. Az ebből adódó előnyök pedig a hitelfelvevőknél
jelentkeztek az EU országaiban csakúgy, mint a bank hitelezési célterületeit jelentő helyi fejlődő piacokon.
A bank 2006-ban
a megelőző évhez
hasonlóan össze(milliárd euró)
sen 48 milliárd euró
értékű forrást vont
50
be a működésbe.
A forrásbevonás
24 különböző fizető40
eszközben történt,
amely rekordnak
számít, ebből hat
30
szintetikus deviza
volt. A nem törzs20
devizák (elsősorban
ausztrál dollár) iránti
nagyobb kereslet
10
8 milliárd eurónyi
ilyen kibocsátást
0
eredményezett,
2005
2006
szemben a 2005ben nem törzsdevi-
EUR
GBP
zában bevont 6 milUSD
liárd eurónyi forrásEgyéb
sal. A forrásbevonás
legjelentősebb része
ugyanakkor a törzsdevizákban (euró, font sterling és
USA dollár) valósult meg, összesen 40 milliárd euró
értékben (2005-ben ez 44 milliárd euró volt).

A működésbe bevont források (2002–2006)
228 Mrd euró

2002

13

2003

2004

E ARN (Euro Area Reference Notes):
euróövezeti referenciakötvények.

Az EBB forrásbevonási műveleteinek jó piaci fogadtatását jelzi a Euroweek piaci szereplők megkérdezésével készült közvélemény-kutatása is, mely
során a bank három egymást követő évben nyerte
el a „Legeredményesebb kibocsátó”, a „Leginnovatívabb kibocsátó”, valamint a„Legjobb szupranacioná-

lis intézményi kibocsátó” kitüntető címeket. A bank
ezeken kívül a szavazatok alapján „A következő évek
legizgalmasabb és legnagyobb érdeklődésre számot
tartó kibocsátója” címét is elnyerte.

Törzsdevizák: szuverén kibocsátói besorolás
és innováció
LA három törzsdevizában (EUR, GBP és USD) végrehajtott referenciakötvény-kibocsátási programok
tovább erősítették a bank kivételes piaci helyzetét,
mint egyszerre több fizetőeszközben is jelen lévő
szuverén minősítésű referenciakibocsátó. Ez a minősítés a költséghatékony forrásszerzés sarokköve. A
bank összesen 28 milliárd eurónak megfelelő forrást vont be a három törzsdevizában eszközölt referenciakibocsátásaival (amely a teljes forrásbevonás
59%-át adta). Ennek legnagyobb része euró (10,6 milliárd euró), ezt követte az amerikai dollár (9,7 milliárd
eurónak megfelelő értékben), majd a font sterling
(8,0 milliárd eurónak megfelelő összegben).
A törzsdeviza-kibocsátásokat 2006-ban számos innovatív megoldás és egyedi vonások jellemezték. Euróban a bank összesen 17,4 milliárd eurónak megfelelő
forrást szerzett (referencia- és célzott kibocsátásokon
keresztül). E tevékenységet továbbra is a szuverén
kibocsátói jellemvonásoknak való proaktív megfelelés jellemezte. Jó példa erre az 5 milliárd eurós
EARN-kibocsátások13: egy új 5 éves és egy új 10 éves
futamidejű 5-5 milliárd eurós ügylet. Ezek az ügyletek 2006-ban is hozták mindazon előnyöket a forrás
oldalon, amelyeket általában az európai szuverén
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minősítésű kötvények kiemelkedő piaci teljesítményéből adódnak. Jól jellemzi a szuverén típusú kötvények likviditására fektetett nagyobb hangsúlyt a
2008-as lejáratú EARN-kötvények kibocsátott mennyiségének újabb 580 millió euróval való növelése is, amelyre nyilvános allokációs eljárás során
került sor. Ezáltal a bank gyakorlatilag az egyetlen
olyan kibocsátóvá vált, amely 3–30 éves futamidejű,
5 milliárd euró összértékű globális referenciakibocsátásaival képes a szuverén kibocsátók ajánlatával
versenyezni.
Az euróban megvalósult célzott és strukturált kibocsátások (összesen 6,9 milliárd euró értékben) fontos mérföldköve volt az első olyan kötvény, amely az
euróövezet mind a 12 országában nyilvános forgalomba hozatali eljárás során, az ún. európai nyilvános értékpapír-kibocsátási program (European Public
Offering of Securities, EPOS) keretében jelent meg. A
kibocsátás egy 1 milliárd eurós, euróövezeti inflációhoz kötött strukturált kötvényt érintett, és a kibocsátási tájékoztatókra vonatkozó európai irányelvben, az
ún. prospektusirányelvben meghatározott kölcsönös
elismertetési („passporting”) mechanizmust ültette
gyakorlatba14. Ez volt az első alkalom, hogy a kölcsönös elismertetési mechanizmust egy ilyen nagyságrendű ügyletre alkalmazzák a kötvénypiacon. Ez a
figyelemre méltó kibocsátás tehát egyben az eurótőkepiac fejlődéséhez is hozzájárult.
Az angol fontban jegyzet kibocsátások terén a bank
tartotta pozícióját a brit állampapírokat („Gilt”) kiegészítő értékpapírok piacán: GBP-kötelezettségei 2006
végén a nem állami (nem „Gilt”) fontpiac mintegy
10%-át tették ki. A bank összesen 5,7 milliárd font
forrást (8,4 milliárd euró értékben) vont be a működésbe ebben az évben: az összesen 15 különböző
meghatározó lejáratot (egészen 2054-ig) átfogó
kibocsátások a nem állami (nem „Gilt”) kötvények
piacán a legnagyobb lejárati spektrumot képviselték.
Ezen kívül két új referenciakötvénnyel is megjelent
3 és 10 éves lejáratokkal. A strukturált termékek terén
a bank egy új kibocsátással lépet fel, illetve 297 millió
fontra emelte a meglévő 2016-os lejáratú, inflációhoz
kötött hozamú kötvényt.

A dolláralapú kibocsátások terén a bank 2006ban összesen 17,6 milliárd dollár (14,2 milliárd
eurónak megfelelő) értékben vont be forrásokat,
és ezzel az egyik legnagyobb nem amerikai kibocsátó lett ebben a fizetőeszközben a nemzetközi
pénzpiacon. A bank 5 globális formátumú referenciakötvénnyel jelent meg, valamennyi fontosabb
lejárati spektrumot átfogva 3 éves, 5 éves, 10 éves
(2 darab) és 30 éves futamidőkre. Ez utóbbival a
dolláralapú EBB-kötvények lejárati görbéje 30 évre
bővült, és így ez lett a legelső referenciakibocsátás
a görbe ezen a szakaszán azt követően, hogy az
amerikai államkincstár újra megjelent az ún. hoszszú kötvényekkel. A másik új dolláralapú kibocsátás 3 milliárd dollár értékben, 10 éves futamidővel
jelent meg, így ez lett a legnagyobb kibocsátás,
amelyet ilyen lejárattal nem egyesült államokbeli
AAA-minősítésű kibocsátó valaha végrehajtott,
és amely egyben jó példa az EBB-kötvények likviditásának növelésére tett erőfeszítésekre is. A
bank ezen kívül két eurodollár-kötvényt is kibocsátott a 7 éves futamidejű szegmensben: egyet
1 millió dollár, egyet pedig 1,5 millió dollár értékben. Ez utóbbi egyébként az év legnagyobb eurókötvény-kibocsátása volt ebben a kategóriában.
A strukturált ügyletek értéke az évben 1,4 milliárd
dollár (1,2 milliárd euró) volt.

Kibocsátás többféle fizetőeszközben
A három törzsdevizán felül a bank 8 milliárd eurónak megfelelő forrást kötött le 15 egyéb fizetőeszközben. Ezen kívül a bank hat szintetikus (más
fizetőeszköz alatt elszámolt) devizában további
0,6 milliárd euró forrást szerzett. A nem törzsdevizák
körében regisztrált legnagyobb növekedés forrása az
ausztrál dollár volt, a legjelentősebb szerep pedig
három fizetőeszköznek jutott, melyek egyenként
1 milliárd eurót meghaladó mértékben részesültek
a kibocsátási volumenből: ezek az ausztrál dollár
(AUD, 1,8 milliárd euró értékben), a japán jen (JPY,
1,3 milliárd euró értékben) és a török líra (TRY,
1,1 milliárd euró értékben) voltak.

14

Az irányelv a kibocsátási tájékoztatók
kölcsönös elismertetésének („passporting”) hatékony módját ismerteti
az Európai Unió tagországaiban: egy
adott tagállam illetékes hatósága („a kibocsátó ország szabályozó hatósága”)
által elfogadott kibocsátási tájékoztató
bármely más tagállamban („befogadó
tagállam”) érvényes tájékoztatóként
használható külön jóváhagyási eljárás
nélkül („kölcsönös elismerés”).
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Jóváhagyott kibocsátások és bevont források 2006-ban* és 2005-ben
(millió EUR)

Átváltás előtt
2006
EUR
CZK
DKK
GBP
HUF
PLN
SEK

17 439
18
235
8 392
110
32
309

Összes EU-ország

Átváltás után
2005

2006

36,3 %
0,0 %
0,5 %
17,5 %
0,2 %
0,1 %
0,6 %

19 311

38,8 %

10 057
222
73
174

26 535

2005
66,2 %
0,0 %
0,5 %
6,4 %
0,2 %
0,1 %
0,6 %

32 179
19

64,6 %
0,0 %

20,2 %
0,4 %
0,1 %
0,4 %

31 820
18
235
3 067
97
32
309

3 096
53
49
468

6,2 %
0,1 %
0,1 %
0,9 %

35 577

74 %

35 864

72 %

259

0,5 %

55 %

29 838

60 %

AUD
BGN
CHF
HKD
ISK
JPY
MXN
NOK
NZD
TRY
USD
ZAR

1 840
102
703
101
501
1 277

3,8 %
0,2 %
1,5 %
0,2 %
1,0 %
2,7 %

692

1,4 %

709

1,4 %

424
933
1 095
14 225
312

0,9 %
1,9 %
2,3 %
29,6 %
0,7 %

162
1 352
183
38
1 077
1 222
14 309
219

0,3 %
2,7 %
0,4 %
0,1 %
2,2 %
2,5 %
28,7 %
0,4 %

88

0,2 %

38

0,1 %

12 305
80

25,6 %
0,2 %

13 581
63

27,3 %
0,1 %

EU-n kívül

21 515

45 %

19 962

40 %

12 473

26,0 %

13 941

28,0

ÖSSZESEN

48 050

100 %

49 800

100 %

48 050

100 %

49 805

100 %

* A 2006-ra jóváhagyott éves forrásbevonási terv alapján szerzett források, beleértve a 2005-ben végrehajtott, de a 2006. évi tervhez tartozó 2,9 milliárd eurós forrásbevonást.

Piacfejlesztési hatás
Az új tagországok, a csatlakozó, illetve csatlakozásra
váró országok, valamint az EU partnerországainak
fizetőeszközeiben történő kibocsátások piacfejlesztő
hatása továbbra is fontos célként jelent meg. A bank
ezen országok, illetve a hiteleivel megcélzott országok fizetőeszközeiben történő kibocsátásain keresztül tulajdonképpen devizakockázatait igyekszik
csökkenteni azáltal, hogy a folyósítás pénznemében
von be forrásokat.
Az új tagországok és a csatlakozásra váró országok
fizetőeszközei közül a legnagyobb kereslet a török
líra iránt mutatkozott: a bank ebben a devizában
1,1 milliárd eurónak megfelelő forrást gyűjtött,
nagyobb kötvénylikviditást biztosítva és bővítve
a lejárati görbét a piacon. A bank ebben az évben
bocsátotta ki első lebegő árfolyamú bolgárleva-kötvényét (BGN), és a régióból további három fizetőeszközben vont be forrásokat: cseh koronában (CZK),
forintban (HUF) és zlotyban (PLN).

Az Európán kívüli területeken elsősorban a mediterrán és afrikai partnerországok fizetőeszközeiben
bevont források esetében beszélhetünk jelentősebb
piacfejlesztői hatásról. Külön említést érdemel a bank
első egyiptomi fontban (EGP) jegyzett kibocsátása,
amely az adott pillanatban a leghosszabb futamidőre elérhető szintetikus kibocsátás volt a piacon,
de itt kell megemlíteni a botswanai pulában (BWP)
és namíbiai dollárban (NAD) végrehajtott kibocsátásokat is, melyek mindegyike az első nemzetközi kibocsátó által (szintetikus formában) jegyzett
kibocsátást volt az adott piacon. A bank ezzel egy
időben megtartotta vezető szerepét a dél-afrikai
randban (ZAR) jegyzett kibocsátások terén, összesen 2,8 milliárd rand (312 millió euró értékű) forrást
gyűjtve. Ennek részeként, a 2013. januári lejáratú,
8%-os hozamú randkibocsátást a bank 4,5 milliárd
randra bővítette, mely így a legnagyobb likviditású
eurorand-kötvény lett a piacon. Ami más régiókat
illeti, említésre érdemes még az első indonéz rúpiában (IDR) jegyzett szintetikus kibocsátás, valamint a
brazil reálban (BRL) és orosz rubelben (RUB) megismételt szintetikus kibocsátások.
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„Befektetés Európába”
Pillanatkép az EBB-ről,
mint kötvénykibocsátóról
Az EBB elsőrangú adósminősítése uniós tagországi
részvényeseinek szuverén (állami) minőségéből adódik, és ez kivételes helyzetbe hozza a bank kötvényeit
vásárló befektetőket is: olyan, mintha közvetlenül
„Európába fektetnének be”.
➾ Az a tény, hogy részvényesei az Európai Unió tagországaiként szuverén minősítésű állami kibocsátókként jelennek meg, a bank kötvényeinek
is egyedi, mégis sokszínű szuverén (kvázi állami)
jelleget kölcsönöz.
➾ A bank a három legnagyobb minősítőügynökségtől is a legmagasabb, AAA-minősítést kapta, mely
egységesen és hosszabb távon is stabil perspektívát kölcsönöz minden EBB-kötvénynek.
➾ A tőkepiacok stratégiai megközelítése a kötvénylikviditást és az átláthatóságot tartja szem előtt: a
bank három törzsdevizájában (euró, font sterling és
amerikai dollár) jegyzett átfogó referenciakötvényprogramok mellett teret enged a más fizetőeszközöket és kibocsátási termékeket is felvonultató,
egyedi igényekre szabott kibocsátásoknak.
➾ Az EBB az egyik legnagyobb és leggyakoribb kötvénykibocsátó a nemzetközi tőkepiacokon, a teljes kötvénykibocsátási érték 2006-ban elérte a
48 milliárd eurót.
➾ A bank forráspolitikája hozzájárul az új tagországok, valamint a csatlakozó és csatlakozásra
váró országok pénznemében működő tőkepiacok fejlődéséhez. A helyi fizetőeszközökben
jegyzett kötvénykibocsátások egyben az EBB
hitelezési erőfeszítéseit is erősítik ezekben az
országokban.

Más európai devizák: új terep
Egy 30 éves futamidejű, 300 milliós kibocsátás formájában a bank új referenciakötvénnyel jelent meg
svájci frankban, mely az adott pillanatban a leghosszabb futamidejű svájcifrank-kibocsátás volt. A dán
korona (DKK) piacán a bank a leghosszabb lejáratú

ún. „kék bélyegzős” („blue-stamped”) 2%-os hozamú
kötvénnyel jelentkezett (2,6 milliárd korona, 2026.
júniusi lejárat, 2%-os hozam), válaszul az adózási
szempontból kedvező futamidejű termékek iránti
befektetői igényre egy államilag is támogatott piaci
szegmensen. Ami a svéd koronát (SEK) illeti, a bank
bocsátotta ki a nemzetközi piacon első szupranacionális kibocsátó által piacra dobott, inflációhoz kötött
SEK-kötvényt (2020-as lejáratú 1,5 milliárd svéd koronás kibocsátás). A bank kötvényeivel az izlandi (ISK)
és a norvég korona (NOK) piacán is jelen volt. Egyéb
európai devizákban tehát a bank összesen 2,2 milliárd
eurónak megfelelő forrást vont be a működésbe.

Növekedés ázsiai és csendes-óceáni
devizákban
Az EBB tovább erősítette vezető kibocsátói pozícióját
az ázsiai és csendes-óceáni pénzpiacokon, ahol összesen 4,2 milliárd eurónak megfelelő forrást gyűjtött.
A törzsdevizákon kívül a bank az ausztrál dollárban
(AUD) jegyzett kötvények terén érte el a legerősebb
növekedést és legnagyobb volumenű kibocsátást
(3,0 milliárd ausztrál dollár szemben a 2005. évi
1,2 milliárd ausztrál dollárral), és ezen a piacon a
bank lett a legnagyobb„kenguru” (külföldi) kibocsátó.
Ezen a piacon a bank indította útjára az első inflációhoz kötött kengurukötvényt, egy 2020-as lejáratú,
250 millió ausztrál dollár értékű, a fogyasztói árindex
változásához kötött kötvényt. Az új-zélandi dollár
(NZD) piacán a bank további 0,9 milliárd eurónak
megfelelő forrást szerzett. A japán jen (JPY) piacán
külön említésre méltó az az 50 milliárd jenes, 20 éves
futamidejű globális JPY-kötvény, amely kibocsátásakor az egyetlen olyan aktuális piaci kamatlábnak megfelelő kamatozású, 20 éves lejáratú referenciakötvény
volt a nemzetközi piacokon, amelyet szuverén minősítésű kibocsátó hozott forgalomba. A hongkongi
dollár (HKD) piacán a bank egy 1 milliárd hongkongi
dolláros, 2 éves futamidejű kötvénnyel jelentkezett:
ez volt az első szupranacionális ügylet azt követően,
hogy a hongkongi törvények lehetővé tették a 3 évnél
rövidebb futamidejű kibocsátásokat.
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Konstruktív együttműködés az európai
intézményekkel és partner-pénzintézetekkel
Az Unió határain belül és kívül is megnyilvánuló banki szerepvállalás kereteinek meghatározásában fontos szerepet játszik az EBB és az EU politikai célkitűzéseiről tárgyaló és döntő
európai intézmények közötti párbeszéd. Az Európai Bizottság és maga az EBB 2006-ban is
részt vett a bank jövőbeni tevékenységével kapcsolatos tanácsi tárgyalások és döntések előkészítésében. Az EBB továbbá helyet kapott a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsán
(ECOFIN-tanács) és rendszeres párbeszédet folytat az Európai Parlamenttel is.

Pénzügyi eszközök és uniós
kezdeményezések
A Bizottság és az EBB közötti intenzív együttműködés 2006-ban több új közös pénzügyi támogatási
eszközt és keretprogramot eredményezett a 2007 és
2013 közötti időszakra vonatkozóan. Az Európai Unió
fejlesztéspolitikai céljainak szolgálatában most több
költségvetési és banki forrás áll rendelkezésre, mint
valaha, köszönhetően az uniós költségvetési támogatások és az EBB által a tőkepiacokról gyűjtött évi
48 milliárd eurós forrás együttes alkalmazásának.
Az EBB-csoport szorosabbra fűzte együttműködését az Európai Bizottsággal három olyan új közös
kezdeményezést indítva, amelyek a tagországoknak
hivatottak segíteni az európai strukturális alapok
forrásainak hatékonyabb felhasználásában. A struk
turális alapokból 2007 és 2013 között igényelhető
támogatási összeg jelentősen, 308 milliárd euróra
nőtt. A strukturális alapokból rendelkezésre álló támogatások egy része a kkv-ket és mikrovállalkozásokat
célzó pénzügyi tervezési szolgáltatásokra (JEREMIE)
illetve szociális célú városfejlesztési támogatásokra
(JESSICA) váltható. A Bizottság, az EBB-csoport és
az EBRD által finanszírozott harmadik kezdeményezés (JASPERS) ingyenes technikai segítségnyújtás keretében segít az új tagországoknak kijelölni,
majd megvalósítani a strukturális alapok támogatására jogosult infrastrukturális beruházásokat. Már
számos támogatásra jogosult beruházást sikerült
azonosítani. A technikai segítségnyújtás igénybevételével ugyanakkor a kezdeményezettek nem kötelesek akár az EBB-től, akár az EBRD-től hitelt felvenni.

Hasonló együttműködés keretében az EBB és a
Bizottság együttes erővel igyekszik felgyorsítani
a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok
fejlesztésének ambiciózus programját, amelyhez megalapították a strukturált finanszírozási
keretet, valamint a magasabb kockázatú projektek finanszírozásának támogatására az ún. transzeurópai közösségi garanciavállalási eszközt. A két
pénzügyi eszköz katalizátorként akár további
20 milliárd euró értékű kiegészítő állami vagy
magántőkeforráshoz juttathatja a transzeurópai
hálózati beruházásokat.
Az Unió innovációs, kutatási és fejlesztési erőfeszítéseit támogatva az EBB és a Bizottság egy új 1 milliárd eurós kutatási keretet hoz létre, mely részben
banki forrásokból, részben a 7. kutatási és fejlesztési
keretprogram költségvetéséből finanszírozható.
Az új pénzügyi eszköz célja ebben az esetben is a
nagyobb kockázatvállalás ösztönzése és a magántőke mozgósítása az Unió ipari versenyképessége
szempontjából fontos beruházások támogatására.
A 2005. decemberi Európai Tanácson igényként
megfogalmazott kezdeményezés akár 10 milliárd
euró pótlólagos forrást mozgósíthat a 2007 és 2013
közötti időszakban.
Ezzel egy időben – köszönhetően az előkészítés
alatt álló tőkeemelésnek és a 2007–2013. évi versenyképességi és innovációs keretprogram alapján
főleg induló kisvállalkozások támogatására szánt
innovatív pénzügyi termékekre biztosított további
1,1 milliárd eurónak – az EBA is újabb lendületet
adhat a kkv-k támogatásának.
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Fejlesztés és együttműködés az EU-n kívül
2006 azért is fontos év volt az EBB számára, mivel a
Tanács ebben az évben határozott az Unió partnerországaira vonatkozó új banki megbízásokról. Az új
mandátumok értelmében az EBB 2007 és 2013 között
összesen 27,8 milliárd euró hitelt helyezhet ki ezekben az országokban uniós költségvetési garancia
mellett. A Bizottság és az EBB ezen kívül egy új letéti
alapot is alapított a Szaharától délre fekvő afrikai térség infrastruktúrájának finanszírozására.
A hatékony és következetes Unión kívüli fellépés
szükségességét szem előtt tartva az EBB-hitelek
és az uniós költségvetési források felhasználását
az adott térségben működő más pénzintézetekkel
szoros együttműködésben kell koordinálni. Ennek
érdekében a bank 2006-ban megállapodást kötött

Az EBB és az
Európai Bizottság
(Regionális Politikai
Főigazgatóság)
képviselői júliusban
a JASPERSkezdeményezéssel
kapcsolatos
hozzájárulási
megállapodás
aláírásakor

a Francia Fejlesztési Hivatallal (Agence française
de développement), a német Kredietanstalt für
Wiederaufbauval, a tizennégy bilaterális fejlesztési bankot tömörítő Európai Fejlesztési Pénzintézetek Szövetségével (EDFI), valamint az EBRD-vel
és a Világbankkal. Több megállapodást az Európai
Bizottság is aláírt.
A nemzetközi pénzintézetekkel való együttműködés
jegyében ugyanakkor új környezetvédelmi kezdeményezések is születtek: itt elsősorban az éghajlatváltozás kezelését szolgáló szénegységalapok
létrehozása, illetve az Unión belüli és kívüli beruházások finanszírozását szabályozó közös európai környezetvédelmi nyilatkozat (European Principles for
the Environment, EPE) említhető. Egyes beruházásokat az EU-n kívül ezek a pénzintézetek már eddig
is közösen finanszíroztak, az új megállapodások csak
megerősítik a felek ez irányú együttműködését.
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Átlátható és elszámoltatható működés
A nyitottság és átlátható működés a bank hitelének és elszámoltathatóságának záloga, legyen
szó az ügyleteiben érintett felekről vagy polgárokról Európában és azon kívül egyaránt.

Tájékoztatáspolitika
A bank átláthatóság iránti elkötelezettségének egyik
legfontosabb eleme az információk nyilvánosságra
hozatala és a tájékoztatás. 2006. március 28-án az EBB
Igazgatótanácsa jóváhagyta a bank átdolgozott tájékoztatáspolitikai irányelveit (Public Disclosure Policy),
mely a bank eredetileg 2002-ben kidolgozott tájékoztatáspolitikáját az átlátható működés követelményeivel, a különböző európai politikai kezdeményezésekkel
és nemzetközi alapelvekkel hozta összhangba. A bank
nyilvános konzultáció keretében nyújtott lehetőséget
az érdeklődőknek, hogy a tájékoztatáspolitika felülvizsgálatával kapcsolatban kifejtsék véleményüket.
A kétfordulós konzultációs folyamat során nagyon
sok hozzászólás, vélemény érkezett. A menetrend
és az egyeztetési folyamat tekintetében az EBB igen
rugalmas megközelítést alkalmazott, mely a lehető
legszélesebb körű konzultációt tette lehetővé. Az eredményeket az egyeztetés résztvevői és a bank is pozitívan fogadta. Az egyeztetési folyamatról konzultációs
beszámoló készült, amely ismerteti az egyeztetés
menetét, összefoglalja az azon részt vevők beadványait, valamint a bank indoklással ellátott álláspontját
a figyelembe vett javaslatokkal kapcsolatban.
A bank tájékoztatáspolitikai irányelvei a közzététel vélelmének elvére épülnek, ami azt jelenti, hogy
a bank birtokában lévő információk kérésre közzétehetők, hacsak az információ visszatartását egyéb
kényszerítő okok nem indokolják. Mivel az EBB pénzintézetként működik, a közzétehető információk körével
kapcsolatban – az irányelvekben részletezett – bizonyos korlátozások érvényesülnek. A tájékoztatáspolitikai irányelvek hivatalos felülvizsgálatára három
évenként kerül sor. Ezen túl a bank 2007 első felében
jogi szempontból is felülvizsgálja tájékoztatáspolitikai irányelveit, hogy érvényt szerezzen a – környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítá-

sáról szóló – Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek az
Európai Unió intézményeiben történő alkalmazásával
kapcsolatos Aarhusi Rendelet előírásainak.
A bankkal kapcsolatos információk nyilvánosan elsősorban az EBB honlapján érhetők el, amelyet mintegy
3 millióan kerestek fel 2006-ban, valamint az EBB Infodesk-szolgáltatásán keresztül, amely az év során mintegy 30 000 kérést fogadott különböző érdeklődőktől és
érdekcsoportoktól. A bank honlapjáról elérhető „Project List, Project Pipeline” oldal (előkészítés alatt álló
beruházások listája) ugyancsak fontos szerepet tölt
be a bank tájékoztatáspolitikai irányelveinek érvényesítésében: az EBB vállalta, hogy honlapján összefoglaló
adatokat közöl minden olyan beruházásról, amelynek
finanszírozását tervezi. Vállalja továbbá, hogy még az
igazgatótanácsi jóváhagyás előtt tájékoztatást nyújt
minden folyamatban lévő projektről, feltéve, hogy a
közzétételt titkossági megfontolások nem akadályozzák, amint az a magánszektor részvételével zajló egyes
beruházások esetében előfordulhat. Amennyiben a
beruházásra környezeti hatásvizsgálatot („EIA”) kell
készíteni, a bank mindent megtesz annak érdekében,
hogy a projektösszefoglaló tartalmazza a környezeti
hatásvizsgálat nem technikai jellegű összefoglalójára („NTS”) (az EU-n kívüli területekre vonatkozóan
az ennek megfelelő egyéb dokumentumra), illetve a
környezeti hatásvizsgálat elkészültét tanúsító nyilatkozatra („EIS”) mutató internetes hivatkozásokat. Az
Igazgatótanács jóváhagyása és a hitelszerződés aláírása után a bank az általa finanszírozott projektek listáját az éves jelentés keretében teszi közzé.

Kapcsolattartás a civiltársadalmi szervezetekkel
Az EBB kapcsolatát a civil társadalmi szervezetekkel
(ún. „CSO-k”) – beleértve a nem kormányzati szervezeteket („NGO-k”) és más érdekvédelmi csoportokat
– az a meggyőződés vezérli, hogy ezek a szervezetek hozzájárulhatnak a bank fejlesztéspolitikai
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céljainak alakításához. A civil szervezetek ugyanakkor segíthetnek a banknak a helyi érdekek jobb
megismerésében is, valamint értékes információkkal
szolgálhatnak az egyes beruházásokról.
A Kommunikációs és tájékoztatáspolitikai főosztályhoz tartozó Civiltársadalmi csoport feladata a bank
és a nem kormányzati szervezetek és érdekcsoportok közötti kapcsolattartás. A csoport felel továbbá
a következetesség és minőség biztosításáért a kommunikációban, és aktívan részt vesz a civil társadalom
képviselőivel zajló párbeszédben. A bankon belül ez
a csoport felel a civiltársadalmi kapcsolatok és kérdések koordinációjáért, valamint az Emberi Erőforrás
Igazgatóság támogatásával és külső szakértők bevonásával a bank munkatársai részére tudatosságépítő
és teljesítményösztönző képzéseket szervez a civiltársadalmi kapcsolatok témájában.
2006-ban a civil szervezetekkel való érintkezés új csatornái is megjelentek. Az EBB először is olyan szakmai
szervezetekkel alakított ki partneri viszonyt, amelyekkel megoszthatja egyes banki célkitűzések – például
a lisszaboni menetrend megvalósítása, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem támogatása, a
szegénység elleni küzdelem – megvalósítását. Ezzel
egy időben a Természetvédelmi Világszövetséggel
(IUCN) megállapodást írt alá biodiverzitással kapcsolatos kérdésekről. A megállapodás az EBB tevékenységének a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásaival
kapcsolatos közös kezdeményezések és együttműködés kereteit fekteti le: az IUCN véleményezi a bank
kezdeményezéseit, politikáit és stratégiáit, áttekinti
a projektek előzetes vizsgálatával, átvilágításával
kapcsolatos banki iránymutatásokat, és meghatározott szempontok alapján figyelemmel követi az EBB
finanszírozásában megvalósuló projektek alakulását.
Az IUCN továbbá a bank biodiverzitással kapcsolatos
belső képzéseinek és tudatosságépítő rendezvényeinek szervezésében is segít.
A civil társadalmi szervezetekkel folytatott kapcsolatok javításában ugyancsak fontos elem az EBB politikáinak, stratégiáinak és iránymutatásainak nyilvános
megvitatására irányuló új kezdeményezése. Az EBB

tájékoztatáspolitikai irányelveivel kapcsolatos nyilvános konzultáció sikerét követően 2007-ben hasonló
egyeztetések indulnak a bank politikáiról, iránymutatásairól és folyamatairól a korrupció, a visszaélésekkel szembeni fellépés, a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának kérdésében.
Az EBB ezzel együtt nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
ápolja, illetve javítsa kapcsolatait a bank tevékenységével szemben kritikus érdekképviseleti csoportokkal
is, így az elmúlt években szorosabbra fűzte kapcsolatait ezekkel a szervezetekkel, amelyek egyre inkább
a párbeszéd jellegét öltötték. Ezt támasztja alá a
bank részvétele azokon az eseményeken, amelyeket
e szervezetek rendeztek az EBB-vel kapcsolatos kérdésekben; jó példa erre a CEE Bankwatch Network
és más civil szervezetek által 2006. novemberben
Brüsszelben tartott konferencia, melynek témája
egy független megfeleltetési eljárás és fellebbezési
mechanizmus esetleges banki alkalmazása volt.
A nem kormányzati és más civiltársadalmi szervezetek részére szervezett rendszeres munkaértekezletek
keretében a bank 2006-ban két találkozót szervezett.
A Brüsszelben rendezett tavaszi munkaértekezlet a
kutatás, fejlesztés és innováció és a lisszaboni folyamat összefüggéseivel, a humántőke-képzés kérdésével, valamint a civil társadalom banki projektciklusban
játszott szerepével foglalkozott. A berlini őszi munkaértekezlet a környezetvédelem, az éghajlatváltozás és
az energiapolitika összefüggéseit vizsgálta, de kitértek a társadalmi felelősségvállalás kérdéskörére is.
2006-ban a bankhoz 100-nál több érdeklődés, illetve
kérés érkezett nem kormányzati szervektől bizonyos
információk közzétételére. Ezek egyharmada az új tagországokban és a tagjelölt országokban megvalósuló
közúti közlekedési beruházásokkal volt kapcsolatos.

Ellenőrzés, kontrol és értékelés
A külvilág felé történő elszámoltathatóság jegyében
a bank több ponton is ellenőrzi valamennyi tevé-
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Szélesebb körben
Kommunikációs stratégiájának részeként az EBB számos ország- és ágazati elemzést, tematikus, éves és értékelő jelentést, illetve tájékoztató füzetet jelentetett meg
2006-ban a hivatalos közösségi nyelveken, illetve egyes esetekben más nyelveken
is. A bank ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet honlapjának tájékoztató jellegére
és folyamatosan frissíti azt. A személyes kapcsolatokra azonban továbbra is fontos szerep hárul: az Igazgatási Bizottság tagjai és a bank munkatársai az EU, a
tagországok és szakmai szervezetek számos, a legkülönfélébb témában tartott
rendezvényén vettek részt és adtak tájékoztatást a bank tevékenységéről és a rendelkezésre álló pénzügyi támogatásokról.
A bank ezen kívül mintegy 30 kiválasztott nagyszabású rendezvényen külön kapcsolattartóval képviseltette magát, akik minden tájékoztatást megadtak az EBBről. Ilyen esemény volt például a Kölni Szénexpo és a 2006 májusában Brüsszelben
rendezett Zöld Hetek, a Pekingi Szénexpo és az októberben Brüsszelben megrendezett régiók és városok európai hete, valamint az ugyancsak Brüsszelben tartott
novemberi Európai Fejlesztési Napok.
A bank szívesen fogadja a megfelelő háttérrel rendelkező szakmai csoportok látogatását luxembourgi és külső képviseleti irodáiban. 2006-ban a világ több mint
40 országából mintegy 2 200 diák, szakember, magas beosztású döntéshozó, diplomata és helyi politikus járt a bank luxembourgi székhelyén.
A tájékoztatás szélesítésére kitűnő alkalom lesz a Római Szerződés aláírásának
50. évfordulója 2007-ben, amikor is a bank csatlakozik a többi uniós intézményhez
az ünneplésben és képviselteti magát az ez alkalomból rendezett üzleti és politikai csúcstalálkozókon és konferenciákon. Az EBB fennállásának 50. évfordulója
2008-ban a múltban elért sikerekre történő visszanézés helyett lehetőséget teremthet az előretekintésre, illetve az Európai Unió polgáraiért tevékenykedő európai
bankként megfogalmazott szerep hangsúlyozására. Több külsős esemény, kiadvány és egyéb rendezvény foglalkozik majd az átláthatóság és a korszerű cégirányítás kérdéseivel, új hitelezési termékekkel, valamint azokkal az értékekkel,
amelyeket a bank egy-egy unión belül és azon kívül megvalósuló beruházáshoz
hozzáadott értékként adhat. Az EBB luxembourgi székháza mellett épülő új épületének átadására a Kormányzótanács 2008. júniusi éves közgyűlésével egy időben
kerül sor, az EBB 50 éves fennállását ünneplő rendezvények fénypontjaként.

Találkozó a civil
társadalom
képviselőivel 2006-ban
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Az EBB és az egyetemek: egymástól tanulnak
Ahogy sok egyetemi kutató szeretne többet megtudni az EBB tevékenységéről, a bank is szívesen
hall az egyetemi kutatások eredményeiről a működését érintő területeken. A kölcsönös tájékozódás megkönnyítése érdekében az EBB 2006-ban útjára indította felsőoktatási kutatási keretprogramját (Universities Research Action), melynek keretében az Európai Unióban működő egyetemi
kutatóközpontok juthatnak támogatáshoz, rajtuk keresztül pedig fiatal kutatók szakmai gyakorlathoz, kiválasztott felsőoktatási hálózatok pedig pénzügyi támogatáshoz.
A kiválasztott egyetemi kutatóközpontok három éven keresztül évi 100 000 euró támogatásban
részesülhetnek, melyből az EBB számára kiemelten fontos területeken bővíthetik kutatásaikat. Nyílt
pályázati eljárásban a bank négy egyetemet választott ki egy-egy kiemelt kutatási témára: környezeti hatások pénzügyi és gazdasági értékelése (Università Ca’Foscari, Velence), technológiai
értékelés és innovációgyorsítás (Università di Bologna), a köz- és magánszféra partnersége (Universidad Politécnica de Madrid), valamint a fenntartható fejlődés társadalmi dimenziói (Oxford
Brookes University).
Fiatal kutatók számára az EBB gyakornoki programot hirdetett, melynek keretében a kutatók a
bank által javasolt kutatási projekteken egy egyetemi és egy EBB-konzulens közös felügyelete alatt
dolgozhatnak.
Külön támogatásban részesülhetnek az EBB számára kiemelten fontos területekre összpontosító
egyetemi hálózatok, amelyek adott esetben az „EBB-egyetemi hálózat” címet is viselhetik.

A 2006.
november 17-én
„Európai
egyetemek
a kiválóság
nyomában”
címen rendezett
munkaértekezlet a
bank luxembourgi
székhelyén
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Jelentés a társadalmi felelősségvállalásról
2005 óta évente jelenik meg az EBB jelentése a társadalmi felelősségvállalásról
(Corporate Responsibility Report), melyben a bank részletesen tájékoztat irányításáról, a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeiről és általános háttérinformációkról. A jelentés az EBB honlapján (www.eib.org) elérhető, illetve
térítésmentesen megrendelhető.

kenységét. Egyes ellenőrzéseket a bank alapokmánya, másokat belső szabályok írnak elő, de végeznek
ellenőrzéseket független ellenőrző testületek is.
Az alapokmányban létrehozott négy igazgatási szerv
egyike a Számvizsgáló Bizottság, mely közvetlenül –
az EU-tagországok által a Kormányzótanácsba delegált – pénzügyminisztereknek jelent. A Számvizsgáló
Bizottság a Bank folyamatos felügyeletét látja el és feladata azt ellenőrizni, hogy a Bank működése megfelel-e az alapokmányban és az eljárási szabályzatban
lefektetett eljárási szabályoknak, illetve számláit megfelelően vezeti-e. A Számvizsgáló Bizottság munkáját
független könyvvizsgálóként az Ernst & Young társaság
segíti. A Kockázatkezelési Igazgatóság a hitel-, piaci és
operatív kockázatok alakulását kíséri figyelemmel,
míg az Ügyviteli ellenőrzési osztály feladata nyomon
követni a banki stratégia konkrét célokká és operatív
tervekké történő átültetésének folyamatát. Az EBBcsoport alkalmazottai személyes adatainak védelméről az Adatvédelmi biztos gondoskodik.
A Törvényességi főellenőr irodája gondoskodik arról,
hogy a bank mindenben betartsa a vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, magatartási szabályzatokat
és a megfelelő gyakorlatra vonatkozó előírásokat,
valamint feladata észlelni és megakadályozni az etikus és feddhetetlen magatartásra vonatkozó szabályok megszegésére tett kísérleteket. Feladatai közé
tartozik továbbá a bank új szabályzatainak, eljárásainak, termékeinek és tervezett műveleteinek előzetes törvényességi kontrollja, de figyelemmel kíséri az
offshore hitelezési és forrásszerzési műveleteket is.
A független Általános Felügyeleti Igazgatóság az utólagos ellenőrzésben érintett két szervezeti egység, a

Belső ellenőrzés és a Műveletelemzés
munkáját fogja össze. Az igazgatóság döntő szerepet játszik az ellenőrzések biztosításában, a banki ügyletek minőségének javításában,
az átláthatóság és elszámoltathatóság fokozásában.
A belső kontrol- és ellenőrzési rendszerek és folyamatok megfelelő alkalmazását és hatékonyságát a
Belső ellenőrzés biztosítja, és ez a szervezeti egység
hivatott intézkedni az EBB-csoport által finanszírozott
vagy támogatott projektekkel kapcsolatos visszaélés,
korrupció vagy jogellenes magatartás gyanúja esetén
is. A Műveletelemzés a bank által finanszírozott beruházások, programok és az EBA ügyleteinek utólagos
értékelését végzi meghatározott reprezentatív minta
alapján: az Igazgatótanács által is tárgyalt jelentéseit
a bank a honlapján teszi közzé. 2006-ban a Műveletelemzés számos EBB-projekt értékelését végezte el
az alábbi területeken: oktatás és képzés, határokon
átnyúló transzeurópai hálózatok, a IV. Loméi Egyezmény alapján az akcs-országokban végzett hitelezési
tevékenység, a FEMIP letéti alap (technikai segítségnyújtás a fejlődés korai szakaszában lévő vállalkozások részére és kockázatitőke-műveletek a mediterrán
térségben), és az EBA befektetései különböző kockázatitőke-alapokban.
Az EBB által külön megbízás alapján kezelt közösségi források felhasználást az Európai Számvevőszék
ellenőrzi. A bank szorosan együttműködik az Európai
Csaláselleni Hivatallal (OLAF) és az Európai Ombudsman hivatalával. A Titkárságvezető közvetlen irányítása alatt 2006-ban létrehozott Panasziroda a
bankhoz intézett vagy az Európai Ombudsman hivatalán keresztül érkező külső panaszokkal foglalkozik.
A bank új panaszkezelési és intézkedési eljárásrendjét várhatóan 2007-ben hozza nyilvánosságra.
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EBB: szervezeti kérdések
és személyzeti politika
2006 ismét a változások éve volt az EBB Emberi Erőforrás Igazgatóságán. A bank jelentős erőfeszítéseket tett egy új, három pillérre épülő személyzeti stratégia kidolgozása terén: törekvés
a kiválóságra a munkaerő-felvétel terén, a munkavállalók motiválása és életpálya-fejlődésük
támogatása (a munkahelyi egészség és biztonság előmozdítása), valamint az adminisztrációs
szolgáltatások fejlesztése az eljárások egyszerűsítése és optimalizálása révén.

A bank munkaerő-felvételi gyakorlatát 2006-ban is
elsősorban az ügyleti területek igényeinek kielégítése jellemezte: a toborzási erőfeszítéseket mindenek
előtt – az új tagországokban nyújtandó beruházáselőkészítési és technikai tanácsadási szolgáltatásokra
létrehozott – JASPERS-kezdeményezés életbeléptetésével és személyzeti politikájával kapcsolatos teendők határozták meg. 2006-ban a bank alkalmazotti
létszáma 1 369 főre nőtt15. Az év során 102 megüresedett állást sikerült új munkatársakkal betölteni
(66 fő szakállomány, 36 fő kiszolgáló állomány). A
szakállományt gyarapító 66 fő 58%-a volt férfi és
42%-a nő, a 102 új munkatárs közül 19 származott
az új tagállamok valamelyikéből. A banknál összesen mintegy 17 000-en jelentkeztek álláshirdetésre
2006-ban.

A javadalmazási rend átalakításának keretében került
sor a teljesítményértékelési és előmeneteli rendszerek felülvizsgálatára és átalakítására is. Az előmeneteli rendszer alapja a feladatkörök meghatározása,
mely egy adott állásra vonatkozó felelősségi és hatáskörök együtteseként jelenik meg. 2006-ban folytatódott a feladatkörök pontosítása, és ezek alapján az
előmenetel állandó és változó feltételeinek egyértelmű meghatározása. A bank e területen számos,
az egyéni teljesítmény fokozását célzó programot
dolgozott ki és léptetett életbe. Az Emberi Erőforrás
Igazgatósághoz tartozó Képzési csoport által meghirdetett hitelkockázati képzési program elvégzését
például ebben az évben tették minden hitelügyintéző és hitelemző számára kötelezővé.

1 369

A szám tartalmazza az EBB kötelékében dolgozó, de ideiglenes jelleggel az
EBÁ-hoz áthelyezett munkatársakat is
(2006. december 31-i állapot).

Munkaerő-fejlesztés

1 213

1 300

1 259

1 325

Az EBB alkalmazotti létszáma
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Toborzás és munkaerő-felvétel
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Munkahelyi egészség és jólét
Amióta 2005 második felében munkaegészségügyi
szolgálatát megnyitotta, a bank jelentős erőfeszítéseket tett a munkahelyi egészségügyi kockázatok
azonosítása és kivédése, valamint a munkavállalók
egészségének és jólétének javítása terén. Azon kívül,
hogy valamennyi új munkavállaló esetében elvégzi
a felvételt megelőző orvosi vizsgálatot, illetve az
éves felülvizsgálatok nagy részét, a munkaegészségügyi szolgálat egészségügyi kampányokat szervez, aktívan segíti a tartósan betegállományban
lévő dolgozók munkahelyi visszailleszkedését, valamint egészségügyi tanácsadást nyújt a kiküldetésre
utazók számára. A bank továbbá az önkéntesekből
létrehozott új banki elsősegélycsapat megfelelő képzéséről is gondoskodott.
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Egyes egészségügyi szolgáltatások legmagasabb
biztosítási értékének módosítása érdekében a bank
2006-ban felülvizsgálta az egészségbiztosítási rendszeren belüli költség-visszatérítés rendjét. Az EBB
egészségbiztosítási rendszerének további felülvizsgálatára az adminisztráció hatékonyságának fokozása érdekében került sor.
Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban kell említést tenni arról az 50 új
magánbölcsődei férőhelyről is, amelyet a dolgozók
gyermekei részére fenntartott és támogatott áron
– a bank saját bölcsődéjében – elérhető 100 férőhelyen túl biztosított.

viseleti megbízottak ezzel egy időben részt vettek
a társaság társadalmi felelősségvállalási politikáját
alakító csoport munkájában is, és hozzájárultak a
csoport 2006. évi első éves jelentéséhez is. Itt kell
említést tenni a javadalmazási rend felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport tevékenységéről
is, amely 2006 végén konkrét javaslatokat terjesztett az Igazgatótanács elé. Miután az Igazgatóság a
javaslatok egy részét nem fogadta el, a képviseleti
testület az egyeztetés elégtelenségére hivatkozva
benyújtotta lemondását.

A COPEC
Párbeszéd a munkavállalókkal
Az Emberi Erőforrás Igazgatóságon belül létrehozott új Belső kommunikációs osztály a bankon belüli
kommunikáció tökéletesítésére irányuló erőfeszítések nyomán jött létre 2006-ban. Az új osztály felel a
munkavállalókkal történő teljes kommunikációért,
ideértve a társaság életével kapcsolatos friss hírek és
tudnivalók ismertetését, valamint a nyitott és minden témát felölelő szociális párbeszéd támogatását
és ösztönzését.

Munkavállalói érdekképviselet
A banki alkalmazottakat érintő kérdésekkel a
Humán Erőforrás Igazgatóság (HR) és a Munkavállalói Képviseleti Testület (SR) foglalkozik a HR vezetése és az érdekképviseleti megbízottak közötti
rendszeres találkozók alkalmával, illetve a konkrét kérdések megtárgyalására létrehozott munkacsoportok és vegyes bizottságok keretében.
A képviseleti testület nyugdíjbiztosítással foglalkozó tanácsa 2006-ban különösen sokat foglalkozott azon új irányelvek kidolgozásával, amelyek a
nyugdíjrendszer további fejlődésének keretet adó
megállapodás alapját képezik majd. Az érdekkép-

Az Esélyegyenlőségi vegyes bizottság (COPEC) feladata
felügyelni az esélyegyenlőség érvényesülését biztosító banki politika végrehajtását mind a munkavállalók
életpálya-fejlődése, felvétele és továbbképzése, mind
a szociális jóléti szolgáltatások tekintetében.
2006-ban a COPEC részt vett egy a nemek közötti
egyenlőség kérdésével kapcsolatos HR-anyag kidolgozásában, miután egy független külső szakértő
áttekintette az esélyegyenlőség helyzetét bankban.
A dokumentumban foglalt ajánlásokat végül 2006
októberében az Igazgatási Bizottság is elfogadta.
2006 júniusában az EBB adott otthont az ORIGIN
(Organisational and Institutional Gender Information Network; a nemek közötti egyenlőség szervezeti
és intézményi kérdéseivel foglalkozó információs hálózat) 11. éves találkozójának. A hálózat célja lehetővé
tenni, hogy a résztvevők megoszthassák egymás
között a nemek közötti egyenlőség és sokszínűség
kérdésével kapcsolatos információkat, tapasztalatot
és tanulságokat. A találkozón részt vevő huszonöt
küldött – egyebek között a Világbank, az Ázsiai Fejlesztési Bank, az Európa Tanács, az Európai Parlament
és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) emberierőforrás-gazdálkodásért felelős vezetői – ismertette az elmúlt évben az egyes szervezetekben bevezetett kezdeményezéseket, majd a küldöttek
megosztották ötleteiket és javaslataikat egymással.

67

EBB-csoport

EBB-csoport

68

Tevékenységi Jelentés 2006

Az EBB igazgatási szervei
Az Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsának
tagjai a 27 tagállam által kijelölt miniszterek, általában a tagországok pénzügyminiszterei. A Kormányzótanács feladata a hitelpolitikai irányelvek
lefektetése, a bank éves jelentésének és vagyonmérlegének jóváhagyása, valamint döntés az Európai Unió területén kívüli finanszírozási ügyletekben
való banki részvételéről és a tőkeemelésről. Hatáskörébe tartozik továbbá az Igazgatótanács, az Igazgatási Bizottság és a Számvizsgáló Bizottság tagjainak
kinevezése is.
Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörben dönt
a bank hiteleiről, garanciavállalásairól és értékpapír-kibocsátásairól. A bank irányítószerveként az
Igazgatótanács feladata gondoskodni arról, hogy
az EBB vezetése és működése mindenkor a Római
Szerződéssel és az alapokmánnyal, valamint a Kormányzótanács által rögzített általános irányelvekkel
összhangban álljon. A kizárólag a banknak felelős
igazgatótanácsi tagokat a Kormányzótanács nevezi
ki öt éves, megújítható időszakra, a tagországok
jelölései alapján.

A három testület működését a bank
alapokmánya és eljárási szabályzata szabályozza. A bank igazgatási
szerveinek összetétele, a testületek
tagjainak életrajza, valamint juttatásaikról szóló további információk,
rendszeresen frissítve, a bank honlapján olvashatók: www.eib.org.

Az Igazgatótanács 28 igazgatói tagból áll, a tagországok egy-egy igazgatót, az Európai Bizottság
pedig egy igazgatót jelölhet. Az Igazgatótanács
18 póttaggal működik, azaz egyes póttagokat bizonyos tagország-csoportok együtt jelölhetnek.
A tanács által lefedett szakterületek bővítése
érdekében az Igazgatótanács maximum hat fő
további szakértőt vonhat be a tanács munkájába

(3 főt rendes, 3 főt pedig póttagként), akik tanácsadói minőségben de szavazati jog nélkül vehetnek
részt a tanács ülésein.
Az Igazgatótanács határozatait legalább a szavazásra jogosult tagok egyharmados, illetve a jegyzett
tőke 50%-os többségével hozza.
Az Igazgatási Bizottság a bank állandó testületként működő végrehajtó szerve. A bizottságnak
kilenc tagja van. A bank elnöke alá rendelt és az
Igazgatótanács felügyelete mellett működő Igazgatási Bizottság feladata a bank napi irányítása,
határozati javaslatok előkészítése az Igazgatótanács
részére, valamint az Igazgatótanács határozatainak végrehajtása. Az Igazgatótanács üléseit a bank
elnöke vezeti. Az Igazgatási Bizottság tagjai kizárólag a banknak tartoznak felelősséggel. A tagokat az
Igazgatótanács ajánlásai alapján a Kormányzótanács
nevezi ki hat éves megújítható időszakra.
A bank alapokmánya értelmében a bank elnöke egyben az Igazgatótanács elnöke is.
A közvetlenül a Kormányzótanács alá rendelt, független testületként működő Számvizsgáló Bizottság feladata ellenőrizni, hogy a bank ügyleteit
mindenkor megfelelő módon bonyolítja, illetve
számláit megfelelően vezeti. A Számvizsgáló Bizottság – az igazgatótanácsi jóváhagyással egy időben
– nyilatkozatot ad ki a bank pénzügyi kimutatásairól.
A Számvizsgáló Bizottság előző évi tevékenységéről
készült beszámolókat a Kormányzótanács az Igazgatótanács éves jelentésével együtt kapja kézhez.
A Számvizsgáló Bizottság három állandó tagból és
három megfigyelőből áll, akiket a Kormányzótanács
nevez ki hároméves időszakra.

A Számvizsgáló
Bizottság

A bank alaptőkéje: Az egyes tagországok részesedését a bank alaptőkéjében az adott országnak
az európai uniós átlaghoz mért (bruttó hazai termékben kifejezett és a csatlakozás időpontjában
számolt) gazdasági súlya szerint kell meghatározni.
Bulgária és Románia 2007. január 1-jei csatlakozá-
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sával az EBB alapokmánya a bank jegyzett tőkéje és
irányítása tekintetében módosult. Az alapokmány
értelmében a bank hitelezési össz-kötelezettségvállalása értékben nem haladhatja meg az alaptőke
két és félszeresét.
A Bank jegyzett tőkéje meghaladja a 164,8 milliárd eurót.
Az Igazgatási Bizottság

Az EBB tőkeszerkezete 2007. január 1-jén
0

Tőkerészesedés (euró)
Németország
Franciaország
Olaszország
Egyesült Királyság
Spanyolország
Belgium
Hollandia
Svédország
Dánia
Ausztria
Lengyelország
Finnország
Görögország
Portugália
Csehország
Magyarország
Írország
Románia
Szlovákia
Szlovénia
Bulgária
Litvánia
Luxemburg
Ciprus
Lettország
Észtország
Málta

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
863 514 500
428 490 500
397 815 000
290 917 500
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Összesen

164 808 169 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
RO
SK
SI
BG
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16,170
16,170
16,170
16,170
9,702
4,482
4,482
2,974
2,269
2,225
2,070
1,278
1,216
0,784
0,764
0,723
0,567
0,524
0,260
0,241
0,177
0,151
0,113
0,111
0,092
0,071
0,042
100,000
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Az EBB Igazgatási Bizottsága
Az Igazgatási Bizottság tagjai, felelősségi körök
a 2007. május 1-i állapot szerint

Philippe MAYSTADT
A bank és az Igazgatótanács elnöke

Gerlando GENUARDI
Alelnök

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Alelnök

Philippe MAYSTADT, a bank és az Igazgatótanács elnöke
➾	Általános stratégiai kérdések
➾	Szervezeti kérdések, kapcsolattartás más európai intézményekkel
➾	Az Általános felügyeleti igazgató, a Pénzügyi kontroller és
a Törvényességi főellenőr közvetlen felettese
➾	Humán erőforrás
➾	Belső kommunikáció
➾	Esélyegyenlőségi politika, az Esélyegyenlőségi vegyes bizottság (COPEC) elnöke
➾	Az EBA igazgatótanácsának elnöke
➾	A költségvetési bizottság elnöke
Gerlando GENUARDI, alelnök
➾	Finanszírozási műveletek Olaszországban, Görögországban, Cipruson és Máltán,
valamint a nyugat-balkáni térségben
➾	Strukturált finanszírozási keret (SFF)
➾	Költségvetés
➾	Számvitel
➾	Információs technológiák
➾	Az EBRD kormányzótanácsának tagja
Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ, alelnök
➾	Finanszírozási műveletek Franciaországban és a földközi-tengeri
partnerországokban
➾	Kkv-finanszirozási műveletek
➾	Banki partnerségi kapcsolatok
➾	Külső kommunikáció
➾	Átlátható működés és tájékoztatáspolitika
➾	Kapcsolattartás a civil szervezetekkel
➾	Az EBA igazgatótanácsának tagja

Ivan PILIP
Alelnök

Torsten GERSFELT
Alelnök

Ivan PILIP, alelnök
➾	Finanszírozási műveletek Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon,
Szlovákiában, Szlovéniában és Bulgáriában
➾	Transzeurópai közlekedési és energetikai hálózatok
➾	Társadalmi felelősségvállalás
➾	Az EBRD kormányzótanácsának póttagja
Torsten GERSFELT, alelnök
➾	Finanszírozás Hollandiában, Dániában, Írországban, az akcs-országokban
és Dél-Afrikában
➾	Energetikai kérdések
➾	Ágazati, gazdasági és pénzügyi tanulmányok
➾	Az EBB művészeti bizottságának elnöke

Simon BROOKS
Alelnök

Carlos DA SILVA COSTA
Alelnök

Simon BROOKS, alelnök
➾	Finanszírozási műveletek az Egyesült Királyságban
➾	Környezetvédelem
➾	Belső ellenőrzés, független könyvvizsgálók, kapcsolattartás a Számvizsgáló
Bizottsággal
➾	Törvényességi ellenőrzés
➾	Kapcsolattartás az Európai Számvevőszékkel
➾	Kapcsolattartás az Európai Csaláselleni Hivatallal (OLAF) és az európai
ombudsmannal
➾	Létesítménygazdálkodás, munkakörülmények és logisztikai kérdések
Carlos DA SILVA COSTA, alelnök
➾	Finanszírozási műveletek Spanyolországban, Belgiumban, Portugáliában,
Luxemburgban, Ázsiában és Latin-Amerikában
➾	Jogi ügyek (a bank működését és termékeit érintő kérdésekben)
➾	Forrásbevonás
➾	Az EBB művészeti bizottságának tagja

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Alelnök

Matthias KOLLATZ-AHNEN, alelnök
➾	Finanszírozási műveletek Németországban, Ausztriában, Romániában, valamint
Horvátországban és Törökországban
➾	Gazdasági és szociális kohézió, konvergencia
➾	JASPERS-kezdeményezés (Európai régiók beruházásait támogató közös program)
➾	Kockázatkezelés: hitelkockázatok, piaci kockázatok és működési kockázatok
➾	Az EBB szponzorálási bizottságának tagja
Eva SREJBER
Alelnök (2007. július 1-től)

Eva SREJBER, alelnök (2007. július 1-től)
➾	Finanszírozási műveletek Svédországban, Finnországban, Litvániában,
Lettországban, Észtországban, a keleti szomszédos államokban, Oroszországban
és az EFTA-országokban
➾	I2i-program (a lisszaboni stratégia végrehajtása), kockázatmegosztásos pénzügyi
mechanizmus (RSFF)
➾	Utólagos projektértékelések
➾	Az EBB szponzorálási bizottságának elnöke
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Szervezeti felépítés
“ Osztály		 h Képviseleti iroda

u Főosztály

Titkárság, Humán Erőforrás
és Jogi Igazgatóság

(a 2007. június 1-jei állapot szerint)

u	Humán erőforrás
Xavier COLL
Igazgató

Alfonso QUEREJETA
Titkárságvezető és a Jogi Igazgatóság vezetője

u Szervezeti kérdések
Dominique de CRAYENCOUR
Igazgató

• Ferdinand SASSEN
“	Igazgatási szervek, titkárság, protokoll
Hugo WOESTMANN
Társigazgató

“	Nyelvi szolgálat
Kenneth PETERSEN
Jogi ügyletek
u	Közösségi ügyletek és pénzügyi műveletek; Európán
kívüli finanszírozás jogi támogatása

• Jean-Philippe BIRCKEL
“	Adminisztráció és ügyviteli rendszerek
Michel GRILLI
Főigazgató-helyettes

• Catherine ALBRECHT
“	 E mberierőforrás-tervezés
Luis GARRIDO
“	 É letpálya-fejlődés és szervezeti kérdések
Bruno TURBANG (megbízott)
• Ute PIEPER-SECKELMANN
“	 M
 unkahelyi egészség, a munka és a magánélet egyensúlya
...
“	 B első kommunikáció
Alain JAVEAU

Marc DUFRESNE

Jogi főigazgató-helyettes

Stratégiai Igazgatóság

• Jean-Philippe MINNAERT
Adatvédelmi biztos

“ P énzügyi műveletek
Nicola BARR
Társigazgató

“ Szervezeti

és személyzeti kérdések
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“  Földközi-tengeri térség (FEMIP), afrikai, karibi és csendesóceáni országok (beruházási keret), Latin-Amerika és Ázsia
Regan WYLIE-OTTE
Társigazgató

Rémy JACOB
Főigazgató

“ Forrásgazdálkodás és koordináció
Geneviève DEWULF
u Stratégia, ügyviteli és pénzügyi ellenőrzés
Jürgen MOEHRKE
Igazgató

u	Finanszírozás Európában
Gerhard HÜTZ
Igazgató

• Gian Domenico SPOTA
“  Ügyvitelpolitika, új pénzügyi termékek
José María FERNÁNDEZ MARTÍN
“ Adriai-tenger,

Délkelet-Európa
Manfredi TONCI OTTIERI
Társigazgató

“ Egyesült

Királyság, Írország, balti országok, Dánia, Finnország,
Svédország, EFTA-országok
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ Franciaország,

Belgium, Hollandia, Luxemburg
Pierre ALBOUZE
“ K özép-Európa, Lengyelország, Oroszország, keleti szomszédos
államok
Barbara BALKE
“ S panyolország, Portugália
Ignacio LACORZANA
• Maria SHAW-BARRAGAN

u  Pénzügyi és számvitel ellenőrzés
Luis BOTELLA MORALES
Pénzügyi ellenőr

“  Könyvvitel
Henricus SEERDEN
“ Harmadik fél részére végzett elszámolások és céges
költségelszámolások
Frank TASSONE

“G
 azdasági és pénzügyi tanulmányok
Éric PERÉE
“ P énzügyi tervezés, költségvetés és ellenőrzés
Theoharry GRAMMATIKOS
Társigazgató

• Yannick MORVAN
“ T ársadalmi felelősségvállalási politika
Felismino ALCARPE
• Gudrun LEITHMANN-FRÜH
(Koordináció: EBA és Európai Számvevőszék)
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Szervezeti felépítés
(a 2007. június 1-jei állapot szerint)

u Kommunikáció
Gill TUDOR

Igazgató, a bank szóvivője

“ Sajtóosztály
Gill TUDOR
“ Tájékoztatás és civiltársadalmi kapcsolatok
Yvonne BERGHORST
Információs irodák
h	Párizsi képviseleti iroda
Henry Marty-Gauquié
Igazgató

h	Római képviseleti iroda
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Társigazgató

h	Londoni képviseleti iroda
Adam McDONAUGH
h	Berlini képviseleti iroda
Paul Gerd LÖSER

u Főosztály

“ Osztály		 h Képviseleti iroda

JESSICA
Eugenio LEANZA
• Gianni CARBONARO
u Az Európai Növekedési Programmal kapcsolatos eszközök
Thomas BARRETT
Igazgató

“ Transzeurópai hálózatok
Tilman SEIBERT
Társigazgató

• Ale Jan GERCAMA
“ Innováció 2010-kezdeményezés (i2i)
Kim KREILGAARD
“ Környezetvédelem, energetika és tanácsadói szolgáltatások
Christopher KNOWLES
Társigazgató

u Nyugat-Európa
Laurent de MAUTORT
Igazgató

u Információs technológia
Patrick KLAEDTKE
Informatikai igazgató

“ Technológia és infrastruktúra
José GRINCHO
Társigazgató

“ Pénzügyi és hitelezési alkalmazások
Derek BARWISE
“ Ügyviteli és kockázatkezelési alkalmazások
Simon NORCROSS
Létesítménygazdálkodás, logisztika és dokumentáció
Patricia TIBBELS
Felelős főosztályvezető

“ Létesítménygazdálkodás
Patricia TIBBELS
“ Új székház-munkacsoport
Enzo UNFER
“ Dokumentáció és levéltár
...
“ Beszerzések és adminisztratív szolgáltatások
...

“ Egyesült Királyság, Írország – bankok és vállalkozások
Robert SCHOFIELD
“	Nyugat-Európa – strukturált hitelek és PPP-ügyletek
Cheryl FISHER
“ Franciaország – infrastruktúrafejlesztés
Jacques DIOT
Társigazgató

“ Franciaország – bankok és vállalkozások
Jean-Christophe CHALINE
• Miguel MORGADO
“ Belgium, Luxemburg, Hollandia
Henk DELSING
Társigazgató

u Spanyolország, Portugália
Carlos GUILLE
Igazgató

“ Spanyolország – infrastruktúrafejlesztés
Luca LAZZAROLI
“ Spanyolország – bankok és vállalkozások
Fernando de la FUENTE
Társigazgató
h	Madridi képviseleti iroda

Angel FERRERO

Hitelezési Igazgatóság –
EU-tagországok és tagjelölt országok
Thomas HACKETT
Főigazgató

u Ügyviteli támogatás
...
Ügyviteli főkoordinátor

“ Koordináció
Dominique COURBIN
“ Informatikai rendszerek és alkalmazások
Thomas FAHRTMANN
“ Hitelezési támogatás
Bruno DENIS

“ Portugália
Rui Artur MARTINS
h	Lisszaboni képviseleti iroda
Pedro EIRAS ANTUNES
u Közép-Európa
Joachim LINK
Igazgató

“ Észak-Németország
Peggy NYLUND GREEN
Társigazgató

“ Dél-Németország
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS
“ Csehország, Szlovákia
Jean VRLA
“ Ausztria, Magyarország
Paolo MUNINI
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Szervezeti felépítés
“ Osztály		 h Képviseleti iroda

u Főosztály

(a 2007. június 1-jei állapot szerint)

h	Bécsi képviseleti iroda
Emanuel MARAVIC

Hitelezési Igazgatóság – EU-n kívüli
területek és tagjelölt országok

Igazgató

u Adriai-tenger
Antonio PUGLIESE
Igazgató

“ Olaszország, Málta – infrastruktúrafejlesztés
Bruno LAGO
Társigazgató

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO
“ Olaszország, Málta – bankok és vállalkozások
Marguerite McMAHON
“ Szlovénia, Horvátország, nyugat-balkáni térség
Romualdo MASSA BERNUCCI
u Délkelet-Európa

Jean-Louis BIANCARELLI
Főigazgató

u	Fejlődésgazdaságtani tanácsadó szolgálat
Daniel OTTOLENGHI
Fejlődéselméleti közgazdász
Társigazgató

• Bernard ZILLER
u	Szomszédos államok és Oroszország
Claudio CORTESE
Igazgató

• Alain NADEAU
Andreas VERYKIOS
Főigazgató-helyettes

“ Görögország
Themistoklis KOUVARAKIS
h	Athéni képviseleti iroda
Fotini KOUTZOUKOU
“ Bulgária, Románia, Ciprus
Cormac MURPHY
h	Bukaresti képviseleti iroda
Götz VON THADDEN
“ Törökország
Franz-Josef VETTER
h	Ankarai képviseleti iroda
...
h	Isztambuli képviseleti iroda
Alain TERRAILLON
u Balti-tenger
...
Igazgató

“ Lengyelország
Heinz OLBERS
h	Varsói képviseleti iroda
Michal LUBIENIECKI
“ Balti államok, Dánia, Finnország, Svédország, EFTA-országok
Michael O’HALLORAN
• Ann-Louise AKTIV VIMONT
h

Helsinki képviseleti iroda

...

“ Maghreb-országok
Bernard GORDON
h	Rabati képviseleti iroda
René PEREZ
h	Tuniszi képviseleti iroda
Diederick ZAMBON
“ Mashreq-országok
Jane MACPHERSON
h	Kairói képviseleti iroda
Luigi MARCON
“ Kelet-Európa, a dél-kaukázusi térség és Oroszország
Constantin SYNADINO
• Umberto DEL PANTA
“ Speciális ügyletek
Jean-Christophe LALOUX
u	Afrikai, karibi és csendes-óceáni térség – beruházási keret
Martin CURWEN
Igazgató

“ Nyugat-Afrika és a Száhel-övezet
Gustaaf HEIM
h	Dakari képviseleti iroda
Jack REVERSADE
“ Közép- és Kelet-Afrika
Flavia PALANZA

Társigazgató
h	Nairobi képviseleti iroda

Carmelo COCUZZA
“ Dél-afrikai régió és az Indiai-óceán térsége
Serge-Arno KLÜMPER
h	Tshwanei (pretoriai) képviseleti iroda
David WHITE
“ Karibi és csendes-óceáni térség
David CRUSH
h	Fort-de-france-i képviseleti iroda
Anthony WHITEHOUSE
h	Sydney-i képviseleti iroda
Jean-Philippe DE JONG
“ Forrásgazdálkodás és üzletfejlesztés
Tassilo HENDUS
“ Portfoliókezelés, stratégia
Catherine COLLIN
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Szervezeti felépítés
u Főosztály

(a 2007. június 1-jei állapot szerint)

u	Latin-Amerika és Ázsia
Francisco de PAULA COELHO

Projektigazgatóság

Igazgató

“ Latin-Amerika
Alberto BARRAGAN
“ Ázsia
Matthias ZÖLLNER
• Philippe SZYMCZAK

“ Osztály		 h Képviseleti iroda

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Főigazgató

“ Fenntartható fejlődés
Peter CARTER
Társigazgató

“ Minőségellenőrzés és monitoring
Angelo BOIOLI

Pénzügyi Igazgatóság
Bertrand de MAZIÈRES
Főigazgató

• Ghislaine RIOS
u	Tőkepiacok
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Igazgató

“ Euróövezet
Carlos FERREIRA DA SILVA
• Aldo ROMANI
“ Európa (euróövezeten kívül), Afrika
Richard TEICHMEISTER
“ Amerika, Ázsia, csendes-óceáni térség
Eila KREIVI
• Sandeep DHAWAN
“ Befektetői kapcsolatok és marketing
Peter MUNRO
u	Treasury
Anneli PESHKOFF
Igazgató

“ Forrásgazdálkodás
Béatrice LAURY
u	Versenyképesség-ösztönzés és innovációs támogatások
Constantin CHRISTOFIDIS
Igazgató

“ Termelői és ipari ágazatok (kutatás és fejlesztés)
...
“ Információs és kommunikációs technológiák, e-gazdaság
...
“ Humántőke-fejlesztés
John DAVIS
“ Szolgáltatási szektor és kkv-k, agrogazdaság (bioüzemanyagok)
Hans-Harald JAHN
• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON
u	Közlekedés és energetika
Christopher HURST
Igazgató

• René van ZONNEVELD
“ Közút és vasút
Matthew ARNDT

“ Likviditásgazdálkodás
Francis ZEGHERS
• Timothy O’CONNELL

“ Légi és vízi közlekedés
José Luis ALFARO
• Klaus HEEGE

“ Eszköz–forrásgazdálkodás
Jean-Dominique POTOCKI

“ Energiatermelés és energiahálózatok
...
• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Portfoliókezelés
Paul ARTHUR
“ Pénzügyi és tanácsadói szolgáltatások
Guido BICHISAO
u	Pénzügyi tervezés és bonyolítás
Gianmaria MUSELLA
Igazgató

“ Hitelezési háttér- és ügyviteli támogatás
Ralph BAST
“ Treasury-háttértámogatás
Yves KIRPACH
“ Forrásbevonás-háttértámogatás
Antonio VIEIRA
“ Rendszerek és folyamatszabályozás
Georg HUBER
Társigazgató

“ Koordináció és pénzügypolitika
Éric LAMARCQ

“ Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások
Juan ALARIO GASULLA
Társigazgató

• Nigel HALL
u	Konvergencia és környezetvédelem
Patrice GÉRAUD
Igazgató

“ Hitelezési programok
Guy CLAUSSE
Társigazgató

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN
“ Vízgazdálkodás és környezetvédelem
José FRADE
Társigazgató

• Michel DECKER
“ Tömegközlekedés és egyéb városi infrastruktúra
Mateo TURRÓ CALVET
Társigazgató
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A szervezeti felépítés, az igazgatóságok és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységek vezetőinek életrajza, valamint az EBB
munkavállalóinak juttatásairól szóló legfrissebb információk az EBB honlapján olvashatók: www.bei.org

u Főosztály

“ Osztály		 h Képviseleti iroda

(a 2007. június 1-jei állapot szerint)

“ Fejlesztési programok, új kezdeményezések, szilárdhulladék-kezelés
Stephen WRIGHT

Általános Felügyeleti Igazgatóság

Társigazgató

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

Peter MAERTENS

Általános felügyeleti igazgató

JASPERS
Patrick WALSH
Társigazgató

• Agustin AURÍA
Társigazgató

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

• S iward de VRIES
(Visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatok)

“ Belső ellenőrzés
Ciaran HOLLYWOOD
“ Műveletelemzés
Alain SÈVE
Társigazgató

• Gavin Dunnett
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Kockázatkezelési Igazgatóság
Pierluigi GILIBERT
Főigazgató

Törvényességi Főellenőr –
EBB-csoport

“ Koordináció és támogatás
Elisabeth MATIZ
Társigazgató

“ Pénzügyi monitoring és ügyviteli szerkezetátalakítás
Klaus TRÖMEL
Társigazgató

u	Hitelkockázatok
Per JEDEFORS

Konstantin ANDREOPOULOS
Törvényességi főellenőr

• E velyne POURTEAU
Társigazgató

• Luigi LA MARCA

Igazgató

Igazgatási Bizottsági Tanácsadó

“ Vállalkozások, állami szektor, infrastruktúrafejlesztés
Stuart ROWLANDS
“ Projektfinanszírozás és EU-n kívüli beruházások
Paolo LOMBARDO
“ Pénzintézetek
Per de HAAS (megbízott)
u	Pénzügyi és működési kockázatok
Alain GODARD
Igazgató

tanácsadás az EBB-csoport stratégiai és taktikai
kérdéseiben

Francis CARPENTER
Főigazgató

EBRD-igazgatótanácsi tag
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank

“ Eszköz–forrásgazdálkodás és piacikockázat-kezelés
Giancarlo SARDELLI
• Vincent THUNUS
“ Származékos értékpapírok
Luis GONZALEZ-PACHECO

Terence BROWN

Az EBB-t képviselő igazgatótanácsi tag

“ Működési kockázatok
Antonio ROCA IGLESIAS
Walter CERNOIA

Igazgatótanácsi póttag
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Az EBA igazgatási szervei

Az EBA szervezeti felépítése,
főbb tisztségviselők
Az Európai Beruházási Alapot három testület irányítja, illetve működteti:

Francis CARPENTER, főigazgató
Befektetési igazgató
➾ John A. Holloway

Kockázatitőke-műveletek

➾ a részvényesek (az EBB, az Európai Bizottság és

29 pénzintézet) közgyűlése, amely évente legalább egyszer összeül,

Osztályvezetők
➾ 	 Jean-Philippe BURCKLEN
➾ 	 Jacques DARCY
➾ 	 Ulrich GRABENWARTER

➾ a hét igazgatói tagból és hét póttagból álló Igaz-

Osztályvezető-helyettesek
➾ 	 Jouni HAKALA
➾ 	 Matthias UMMENHOFER

gatótanács, mely az EBA ügyleteivel kapcsolatos
legfelsőbb döntéshozó szerv, valamint

➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Fontosabb tisztségviselők
Laurent BRAUN
Paul VAN HOUTTE
Christine PANIER
David WALKER

Garancia- és értékpapírosítási ügyletek
Osztályvezető
➾ 	 Alessandro TAPPI
Osztályvezető-helyettes
➾ 	 Christa KARIS

Az Igazgatótanács

Fontosabb tisztségviselők
➾ 	 Per-Erik ERIKSSON
➾ 	 Gunnar MAI

JEREMIE
➾ az EBA főigazgatója, aki az EBA irányításáért felel

az alapokmány előírásai, valamint az Igazgatótanács iránymutatásai és rendelkezései szerint.
Az EBA számviteli kimutatásait a közgyűlés által kijelölt háromfős könyvvizsgáló bizottság, valamint független könyvvizsgálók ellenőrzik.

Osztályvezető
➾ 	 Marc SCHUBLIN
Osztályvezető-helyettes
➾ 	 Hubert COTTOGNI
Fontosabb tisztségviselők
➾ 	 Alexander ANDÒ
➾ 	 Graham COPE
➾ 	 Fabrizio CORRADINI

Kockázatkezelés és monitoring  
Osztályvezető
➾ 	 Thomas MEYER
Fontosabb tisztségviselők
➾ 	 Helmut KRAEMER-EIS
➾ 	 Pierre-Yves MATHONET

ügyvitel
Titkárságvezető
➾ 	 Robert WAGENER
Osztályvezetők
➾ 	 Maria LEANDER - jogi ügyek
➾ 	 Jobst NEUSS - törvényességi ellenőrzés
➾ 	 Frédérique SCHEPENS - vállalati és pénzügyek
További részletek az alap igazgatási szerveiről (a testületek összetétele,
tagjainak életrajza, javadalmazása) és szervezetéről (az egyes szervezeti
egységek felépítése, az igazgatók és főosztályvezetők életrajza, az alkalmazottak javadalmazása), rendszeresen frissítve, az EBA honlapján olvashatók: www.eif.org

➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Fontosabb tisztségviselők
Eva GOULAS - emberi erőforrás
Marceline HENDRICK - számvitel
Delphine MUNRO - marketingkommunikáció
John PARK - információs és kommunikációs technológiák
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Az EBB-csoport támogatására jogosult beruházások
Bármely beruházás az Európai Unióban abban az esetben részesülhet az EBB finanszírozásában, ha
hozzájárul valamelyik uniós célkitűzés megvalósításához az alábbiak közül:
➾ a gazdasági és szociális kohézió erősítése: a kedvezőtlen helyzetű térségek gazdasági felemelkedését ösztönző beruházások ösztönzése valamennyi gazdasági ágazatban,
➾ a tudás és innováció alapú társadalom fejlődését szolgáló beruházások előmozdítása,
➾ a humántőke-fejlődés kulcsfontosságú összetevőiként megjelenő egészségügyi és oktatási infrastruktúra, illetve szolgáltatási színvonal emelése,
➾ a közösségi érdekeket szolgáló közlekedési, szállítási, hírközlési és energetikai infrastrukturális hálózatok fejlesztése,
➾ a környezeti értékek megőrzése, valamint az életminőség javítása,
➾ az energiaellátás biztonságának növelése a belső erőforrások (ideértve a megújuló energiaforrások)
hatékony felhasználása és az importforrások bővítése révén.

Az EBB-csoport a kis- és középvállalkozások fejlődéséhez a működésüket meghatározó gazdasági környezet fejlesztésével igyekszik hozzájárulni:
➾ az EBB közép és hosszú lejáratú hitelkereteivel,
➾ az EBA kockázatitőke-műveleteivel, valamint
➾ az EBA kkv-s követelésekre vállalt garanciái révén.

A tagjelölt országokban és a partnerországokban a bank részt vesz az Európai Unió fejlesztési segélyés együttműködési politikáinak megvalósításában. A bank jelen van:
➾ a tagjelölt és a várhatóan tagjelöltként fellépő délkelet európai országokban, ahol a bank a Stabilitási
Egyezmény célkitűzéseinek megvalósítását segíti hiteleivel, melyek az alapinfrastruktúrák újjáépítésén túl és egyéb regionális projektek mellett a magánszektor fejlődéséhez is hozzájárulnak.
➾ a nem tagország földközi-tengeri államokban, ahol közreműködik az euro-mediterrán partnerség
keretében kitűzött célok teljesítésében, a várhatóan 2010-re megvalósuló szabadkereskedelmi térségre történő felkészülés jegyében,
➾ az afrikai, karibi és csendes-óceáni (akcs-) országokban, Dél-Afrikában és az ún. tengerentúli országokban és területeken, ahol a bank a közműhálózatok és a helyi magánszektor fejlődését támogatja,
➾ Ázsiában és Latin-Amerikában, ahol az Unió és az érintett országok számára egyaránt fontos beruházásokat támogat.
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Az EBB-csoport címei

Európai Beruházási Bank
www.bei.org – U info@bei.org
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

Ausztria

Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+43-1) 505 36 76
5 (+43-1) 505 36 74

Belgium

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Egyesült Királyság

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Franciaország

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Görögország

1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+30) 210 68 24 517
5 (+30) 210 68 24 520

Lengyelország

Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) 310 05 00
5 (+48 22) 30 05 01

Németország

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Olaszország

Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Portugália

Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Spanyolország

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Képviseleti irodák:
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Ausztrália

Level 31, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 06 88

Dél-Afrika

5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Egyiptom

6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza

3 (+20-2) 336 65 83
5 (+20-2) 336 65 84

Kenya

Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 273 52 60
5 (+254-20) 271 32 78

Marokkó

Riad Business Center,
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage,
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Szenegál

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

Tunézia

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Európai Beruházási Alap
www.eif.org – U info@eif.org
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200


A bank képviseleti irodáinak legfrissebb listája, illetve a kirendeltségek pontos címe az EBB honlapján tekinthető meg.
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A CD az EBB éves jelentése három kötetének kivonatos tartalmát, illetve a kötetek teljes elektronikus
változatát tartalmazza különböző nyelveken.
Az éves jelentés a bank honlapján, a www.eib.org/report címen is hozzáférhető.

2006

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

Adenauer

1.

o@eib.org

Tätigkeitsbericht
Activity Report
Rapport d’activité

2.

Finanzbericht
Financial Report
Rapport financier

3.

Statistischer Bericht
Statistical Report
Rapport statistique

IS SN 1 681- 3 9 9 5

Köszönet illeti az alábbi személyeket és intézményeket, amiért a jelentésben illusztrációkként szereplő képeket az EBB rendelkezésére bocsátották:
AVE (8. és 28. oldal), Águas de Portugal (10. oldal), TGV-Est européen (12. oldal), SMTC (13. és 16. oldal), AP-HM (15. oldal), Jean-Paul Kieffer
(23. oldal), Aquafin (24. oldal), ANA - Aeroportos de Portugal, SA (31. oldal), LGV-Est européen (31. oldal), Rolls-Royce plc 2006 (33. oldal), Európai
Bizottság (33., 38., 58. és 60. oldal).
A jelentésben található többi kép és illusztráció az EBB grafikai műhelyéből származik.
A kiadvány Luxemburgban, az Imprimerie Central s.a. nyomdájában készült, növényi olaj alapú tintával „AcondaVerd Silk” papírra nyomtatva.
A Forest Stewardship Council (FSC) tanúsítvánnyal rendelkező papír összetétele: 60%-ban új rostanyag (amelynek legalább 30%-a megfelelően
gondozott erdőkből származik), 30%-ban újrahasznosított festékmentesített papírhulladék és 10%-ban papírgyári selejt.
Az FSC-logó azokat a termékeket jelöli, amelyek kizárólag felelősen működtetett erdőgazdaságokból származó faanyagot tartalmaznak.

