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Az EU bankja – megbízható újító:
• Innovatív projektek új munkahelyek
teremtésére
• Innovatív finanszírozási megoldások
• Innovatív partnerkapcsolatok a lehető
legjobb eredményekért
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2013 júliusában Horvátország
lett az Európai Unió

Hitelezési tevékenysége során az EBB fő
prioritása a fenntartható fejlődés támogatása
a munkahelyteremtés érdekében.

230 000

kkv-t támogatott,
csaknem

követő első műveletként

21 Mrd
,9

euróval

Az EBB csoport
2013-ban mintegy

28. tagállama. A csatlakozást
közvetlen támogatást
nyújtottunk a kis- és
középvállalkozásoknak, hiszen
ők alkotják a horvát gazdaság
gerincét, a növekedés és
foglalkoztatás fő motorját.

A csoport 230 000 kkv-t és
mid-cap vállalatot finanszírozott, ezzel Európa-szerte

Stratégiai

2M

infrastruktúra

15 Mrd

,8

Az EBB

támogatott.

eurót

,9

munkahelyet

fek tetet t Európa straté giai infrastruk túrájába

euróval
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A SZÁMOK
TÜKRÉBEN

támogatott intelligens
európai városokat.

Az EBB csoport nélkülözhetetlen szerepet játszik
abban a stratégiában,
amelyet az EU a pénzügyi válság tartós következményeinek kezelésére dolgozott ki.

Közzétette a
fenntartható energiaipari
beruház ásokra nyújtot t
hitelek új feltételeit.

Intelligens finanszírozási
eszközökkel segítjük elő,
hogy Európa gazdasága
visszazökkenjen a megszokott kerékvágásba.

Éghajlatvédelem

19Mrd
finanszírozta az éghajlatváltozás elleni küzdelmet

214M
euróval

euróval

Az EBB

segített hét innovatív

éghajlatvédelmi alapot

1Mrd
,4

Rekordösszegű,

eurót

4 Mrd

2013

Támogatást nyújtott a
projektkötvényekkel
k a p c s o l a t o s
kezdeményezés első
két beruházásához.

fordított az EBB éghajlatvédelmi kötvényeire

Megjelent az EBB
Éghajlat védelmi
Nyilatkozata

Finanszírozási lehetőségek
kkv-k és mid-cap vállalatok részére

Finanszírozási lehetőségek
megnyitása a kkv-k előtt

eurót

,9

juttatott kkv-knak és mid-cap
vállalatoknak
Európában

9 Mrd

Megkezdődtek az EBB első
kereskedelemfinanszírozási
műveletei Görögországban
és Cipruson

,

1

eurót

21 Mrd
A csoport

különített el az EU határain belül

fiatalok szakképzésére
és foglalkoztatására

A tőkeemelés összegét a növekedés és foglalkoztatás motorjainak
támogatására használjuk.

Az EBB csoport

Innováció és

75 Mrd
euróval

finanszírozott

17Mrd

elsősorban a növekedést
és a munkahelyteremtést
elősegítő beruházásokat

A csoport

,2

eurót

,1

szakképzés

fordított innovációra

és szakképzésre

Európában

Növekedésfinanszírozási
kezdeményezés indult innovatív
mid-cap vállalkozások támogatására

19 856M
eurót

Az EBB

egyetemet és
kutatóköz pontot
támogatott.

kaptak innovatív kkv-k az
EBA kezelésében álló kockázatmegosztásos keretből

Elnöki

előszó
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013 kihívásokkal teli év volt az „EU bankja”, az
Európai Beruházási Bank számára. Egy évvel
ezelőtt jelentettem be, hogy tulajdonosaink,
az EU tagállamai 10 milliárd eurós tőkeemeléssel
bíztak meg bennünket, ezzel lehetővé vált, hogy
válságok idején az EBB anticiklikus szerepet töltsön
be úgy, hogy növeli a hitelezés volumenét, és megbízható társként tevékenyen lép fel azokon a piacokon, amelyekről a kereskedelmi bankok kivonultak,
vagy legalább is ahol drasztikusan csökkentették a
hitelezést. Ma büszkén jelenthetem ki Önök előtt,
hogy ígéreteinket betartottuk. Bankcsoportunk finanszírozási tevékenysége 37%-kal, 75,1 milliárd
euró összértékre bővült. Ez az erőfeszítés még lenyűgözőbb, ha kizárólag Európát vesszük figyelembe, hiszen a finanszírozásra itt költött 67,1 milliárd
euró 42% növekedést jelent a 2012. évi mennyiséghez képest.
Az európai kkv-knak juttatott támogatás 2013-ban
megkettőződött: elérte a 21,9 milliárd eurót. Beruházásaink több mint 50 milliárd eurót mozgósítottak mintegy 230 000 kkv és mid-cap vállalat részére,
ezzel 2,8 millió munkahelyet őriztek meg. Figyelmünket azokra az országokra összpontosítottuk,

4

Tevékenységi jelentés

2013

amelyeket leginkább sújtott a válság: így különösen Görögországra, Ciprusra, Írországra, Portugáliára és Spanyolországra, ahol egyedül a kkv-hitelek
csaknem 7 milliárd eurót tettek ki.
Míg 2013-ban kkv-k kapták a beruházások közel
30%-át, nem gyengült a többi prioritásunk iránti elkötelezettségünk sem: csoportszinten 17,2
milliárd eurót juttattunk európai K+F tevékenységekre, 15,9 milliárd eurót Európa stratégiai
infrastruktúrájára, és 19 milliárd eurót a globális
éghajlatvédelemre.
2013 a hagyományos eszközökön túlmutató megoldások éve is volt. A testreszabott szolgáltatások
módszerére áttérve, a tagállamok sajátos igényeihez igazítottuk pénzügyi megoldásainkat. Példaként említhetők a Görögországban és Cipruson
alkalmazott, díjnyertes kereskedelemfinanszírozási eszközök, egy görög kkv-ket támogató garanciaalap, valamint egy újításszámba menő állami
potfóliógarancia Portugáliában.
Elindítottuk az Európa 2020 elnevezésű projektkötvények kísérleti szakaszát is. 2013-ban két be-

Elnöki
előszó

ruházás kapott támogatást hitel formájában, és
egymás után jöttek létre további beruházások is —
Európa tényleges haladást ért el a projektkötvények
piacának kiépítésében.
A projektkötvények programja csupán egy azoknak a kezdeményezéseknek a sorában, amelyek a
szorosabb együttműködést tanúsítják más uniós
intézményeknél dolgozó kollégáinkkal. Júniusban
az Európai Tanács felkért bennünket, hogy járuljunk hozzá hathatósan a munkanélküliség elleni
küzdelemhez. Egy egész európai szakmunkásnemzedék elvesztésének megelőzésére dolgoztuk ki a
„Szakértelem és munkahelyek: befektetés az ifjúságért” elnevezésű programunkat. A 6 milliárd eurós
eredeti célértéket meghaladóan, mintegy 9,1 milliárd eurónyi hitelt helyeztünk ki 2013 második félévében a fiatalok szakképzésére és arra, hogy számukra tartós munkahelyeket teremtsünk.
Európa határain belül végzett munkánk nem volna teljes hathatós eszközünk, az Európai Beruházási Alap nélkül. Széles körű eszköztára segítségével
az Alaphoz tartozó partnereink 3,4 milliárd euróval
támogatták a kkv-kat, vállalkozásokat és az innovációt. 2014 ismét kivételes esztendő lesz: az EBA
megalapításának 20. évfordulóját ünnepeljük.
A Bank mint az EBA legnagyobb tulajdonosa úgy
döntött: 1,5 milliárd euróval emeli meg az Alap
tőkéjét, s ezzel párhuzamosan tevékenységének
finanszírozását is bővíti 4 milliárd euróval a következő hét éves időszakban.
Miközben az EU 28 tagállamának bankjaként figyelmünk középpontjában továbbra is Európa
marad, az Unióban szerzett tapasztalatunkat a
partnerországok javára fordítva támogatjuk az EU
külpolitikai prioritásait is. 7,7 milliárd eurónyi hitelünk ad nyomatékot annak az elkötelezettségnek,
amelyet az infrastruktúra, a kkv-tevékenységek és
az éghajlatvédelem finanszírozásával kapcsolatban
Kelet-Európában, a Földközi-tenger térségében, Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában vállaltunk.
Örömünkre szolgál, hogy az EU költségvetési garanciájával a külföldi hitelezési megbízás 27 milliárd eurót biztosít a 2014-2020 közötti időszakra,
amely opcionálisan további 3 milliárd euróval egészíthető ki.

Az év folyamán továbbra is rendkívül versenyképes
piacokról vettünk fel kölcsönöket, miközben megőriztük stabil AAA besorolásunkat. Egy 72 milliárd
eurós finanszírozási program világosan megmutatta az EBB pénzügyi erejét. Mivel pedig kötvényeink
44%-át az EU határain túli befektetőkhöz helyeztük
ki, ezzel megerősítettük az Európán kívülről az Unióba irányuló befektetés közvetítésében betöltött
szerepünket.
Hadd zárjam bevezetőmet kitekintéssel. A fellendülés jelei kézzelfoghatóak Európában. Mi több,
2014 nagy jelentőségű esztendő lesz Európa számára: lezajlanak az EU-választások, új Parlament és
új Bizottság áll majd fel. Mindent összevetve most
már el kell kezdenünk a válságon túlmutató távlatokban gondolkodni. S amikor ezt tesszük, három
irányból is kihívással kell szembenéznünk: súlyos
beruházáshiánnyal, azzal a ténnyel, hogy az EU termelékenysége elmarad az USA-é és Japáné mögött, valamint a foglalkoztatási válsággal. Röviden:
nyakunkon az innovációs kihívás. Az elkövetkezendő években az EBB fokozottan összpontosít majd
minden olyan ágazatra, amely Európa versenyképessége szempontjából döntő jelentőségű, kiváltképpen a kutatásra és fejlesztésre.
Vitathatatlan a szerepünk abban, hogy globalizált
világunkban erőssé, versenyképessé tegyük Európát, és tartós kapcsolatokat alakítsunk ki partnerországainkkal állampolgáraink javára. Szilárd meggyőződésem, hogy egy év múlva ugyanezt az üzenetet adhatom majd át: az EBB csoport teljesíti
ígéretét.

Werner Hoyer
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Kkv-k a növekedésért és
munkahelyteremtésért

ÖTLET

€
Mezzanine
növekedési hitelek

Garanciák,
értékpapírosítás
Az EBB Intézet
kutatási célokra
nyújtott
támogatása

Technológiaátadás

KUTATÁS

Az „Üzleti
Angyalok” Alapja

Mikrofinanszírozás

A JASMINE szakmai
segítségnyújtás
Kockázati és
növekedési t˜k e

Kockázatmegosztásos keret
innovatív kkv-k
részére

Közvetített
kölcsönök kkv-k
részére
és MUNKAHELYEK
Szakértelem és
munkahelyek:
befektetés az
ifjúságért

Növekedésfinanszírozási
kezdeményezés
innovatív mid-cap
vállalkozások
részére

PIAC

Finanszírozás lehetőségek
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NÖVEKEDÉS

Finanszírozási lehetőségek
megnyitása a kkv-k előtt

Finanszírozási lehetőségek
megnyitása a kkv-k előtt
A gazdasági lehetőségek kiaknázásában és a válságból lábadozó Európa
megerősödésében a kkv-k játsszák a kulcsszerepet. Európa 16 millió kis- és
középvállalkozása teszi ki a vállalatok 98%-át, és foglalkoztatják a versenyszféra
munkavállalóinak tekintélyes hányadát, 70%-át. Ennek ellenére közismerten nehéz
finanszírozáshoz jutni ebben az ágazatban.

E

urópában vezető szerepet értünk el a kkv-k
finanszírozása terén. Kölcsöntőke-, alaptőke-, garancia- és kockázatitőke-eszközök
segítik a kisvállalkozások különféle igényeinek
kielégítését az EBB működési területét alkotó
160 országban, illetve az EBA esetében EU-szerte
és a bővítéssel érintett országokban.

Hitelezési tevékenységünk olyan innovatív termékek és partnerkapcsolatok kialakítására összpontosul, amelyek megkönnyítik a finanszírozáshoz
jutást a kkv-k részére, bármilyen fejlettségi szakaszban tartanak is, hogy ezzel is növeljük a foglalkoz-

tatási lehetőségeket, különösen Európa ifjúsága
részére.
Pénzügyi és technikai szaktudást mozgósítva 2013ban az EBB is, az EBA is katalizátorszerepet játszott
mind az állami, mind a magánszférában. A tagállamok kormányaival és a régiók önkormányzataival együttműködésben a csoport igyekszik egyedi
igényekhez szabott megoldásokat találni. Az EBB
csoport valamennyi tagjának összehangolt erőfeszítése következtében azok az ágazatok és országok kaptak hatékony támogatást, amelyeknek leginkább szükségük van rá.

2013 kiemelkedő eseményei a kkv-k
finanszírozáshoz juttatásával
kapcsolatban:

,9

230 000 kkv részére

2,8 M munkavállaló

támogatására

euró

21 Mrd

• Minden eddigit meghaladó és a 2012. évinél 50%-kal magasabb, 21,9 Mrd euró összeget kaptak a kkv-k, ami több mint
50 Mrd euró támogatást szerzett Európa kisvállalkozásainak.
• Kivételes intézkedéseket tettünk arra, hogy finanszí ozási
lehetőségek nyíljanak meg a kkv-k előtt, pl.:
• az EBB finanszí ozást biztosított működő tőkéjükhöz
• elindultak az EBB első kereskedelemfinanszí ozási műveletei Görögországban és Cipruson
• 9,1 Mrd euró támogatást hagyott jóvá az EBB Ifjúsá i és
Szakképzési kezdeményezése céljára
• az EBA rekordösszegű 3,4 Mrd euróval támogatta a kkv-kat
• az EBB támogatta a mezőgazdaságot

2013
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Az EBB csoport

kkv-kkal kapcsolatos tevékenységei
Legfontosabb prioritásaink közé tartozik a finanszírozási lehetőségek megnyitása
Európa kkv-i előtt. 2013-ban tevékenységeinknek közel 30%-a a mintegy 2,8 millió
munkahelyet biztosító 230 000 kkv és mid-cap vállalat támogatását szolgálta.

S

zemélyre szabott garanciakonstrukciókat
dolgoztunk ki az EU tagállamaival együttműködésben, hogy további támogatásban
részesíthessük azokat az országokat, amelyeknek
komoly likviditásszűkével kell szembenézniük:
A Portugáliával kötött állami portfóliógarancia segítséget nyújt az országnak a növekedést és a foglakoztatás bővítését célzó erőfeszítéseiben, kiváltképpen kkv-k beruházásainak támogatásában.
A ciprusi vállalkozástámogatási program segítségével az állam és a kereskedelmi bankok
kockázatmegosztásos alapon nyújtanak hiteleket a kkv-knak, így segítve elő beruházási és
működőtőke-igényeik kielégítését.
Elvégeztük a kkv-k részére 2005–2011 között juttatott hiteleink átfogó értékelését, amely megerősítette, hogy hiteleink létfontosságú szerepet
játszanak a finanszírozás fenntartásában a válság
idején, a kkv-k megfizethető feltételekkel juthatnak hitelekhez és járulnak hozzá a növekedéshez
és foglalkoztatáshoz. Az értékelésből kiderült: a
bankokat biztatni kell arra, hogy kockázatosabb
kkv-k részére is nyújtsanak hiteleket.

A 250–3000 munkavállalót foglalkoztató, ún. midcap vállalatok jelentősége megnövekedett az EBB
ügyfelei között. Mid-cap és növekedésfinanszírozási
kezdeményezéseinket a hitelezés ösztönzésére, különösen az innovatív jellegű mid-cap vállalkozások részére indítottuk. A növekedésfinanszírozási kezdeményezés keretében 2013-ban 37 millió euró értékben
kötöttünk hitelszerződéseket mid-cap vállalatokkal.
Az EBA 2014-ben ünnepli működésének 20. évfordulóját. 2013-ban is kulcsszerepet vállalt az európai kkv-k támogatáshoz juttatásában. A tőkeberuházásokra, illetve ún. mezzanine finanszírozásokra
kihelyezett 1,5 Mrd euró további 7,1 Mrd euró kkvtámogatást, míg az év folyamán vállalt 1,8 Mrd euró
garancia- és értékpapírosítási ügylet további 8,6 Mrd
euró összeget generált.
Azzal, hogy az EBA jegyzett tőkéjét 1,5 Mrd euróval
növelte, és 4 Mrd euró értékű megbízást adott azoknak a garanciáknak a támogatására, amelyeket az
EBA a következő hét évben vállal majd, a Bank hangsúlyozni kívánja az EBA szerepét az európai növekedés, munkahelyteremtés és innováció serkentésében. Vállvetve dolgozunk az európai kkv-szektor
további csoportszintű támogatásának előkészítésén.

Egy Görögország középpontjában üzemelő,
bortermelő családi vállalkozás 2013
januárjában 150 000 euró összeget kapott
EBB-hitel formájában második gyártósor
vásárlására. A hitel eredményei kézzel
foghatóak: 12 új munkahely jött létre, a
2012. évihez képest pedig mintegy 50%-kal
emelkedett a forgalom.
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Finanszírozási lehetőségek
megnyitása a kkv-k előtt

A társadalmi és pénzügyi

befogadás mikrofinanszírozása
A mikrofinanszírozás részben a változatlanul mostoha gazdasági környezet
következtében vált igazi, növekvő pénzügyi piaci szegmenssé az EU-ban.
A mikrovállalkozások teszik ki az összes európai vállalkozás 91%-át, a
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás állandó forrásai.

A

z Európai Haladás Mikrofinanszírozási Program az Európai Bizottság és az EBB közös
finanszírozású uniós programja. Lehetővé teszi az EBA részére, hogy a csoport partnereként olyan intézményeket mikrofinanszírozzon,
amelyek a hagyományos bankszolgáltatásokhoz nehezen hozzáférő európai vállalkozókat és mikrovállalkozásokat támogatják. A
mikrofinanszírozás támogatása szempontjából
2013 rekordév volt az EU-ban: 26 ügylet zajlott le
54 M euró értékben.
Története során az EBB első alkalommal 2013ban nyújtott mikrohitelt Európában. A spanyolországi MicroBank részére biztosított 60 M euró hitel mikrovállalkozások, vállalkozók beruházásait
tartja fenn, ezzel segíti az országot a nagy arányú
munkanélküliség elleni küzdelmében.
A világon hozzávetőleg 1,4 Mrd ember él mélyszegénységben, ők még a legalapvetőbb pénzügyi
szolgáltatásokhoz sem jutnak hozzá. Európa határain túl a mikrofinanszírozás a pénzügyi kirekesztés felszámolásának kulcsa. Azok a pénzügyi szolgáltatások, amelyeket az EBB mikrofinanszírozási

befektetései tettek lehetővé, 8 millió emberhez
jutottak el.
Az EBB jelentős szerepet játszik a világ
mikrohitelezésében: Európán kívül folytatott
mikrofinanszírozási tevékenységének értéke
2013-ban meghaladta a 75,5 M eurót.

A zöldségtermelő Anton két évvel ezelőtt
új üvegházat épített, amelynek bővítését
tervezi, hogy fokozza a termelést.
A Mikrofond bolgár mikrofinanszírozó
közvetítésével 1150 eurót kapott üvegháza
bővítésére. A megnövekedett munkaigény
miatt alkalmi munkásokat foglalkoztat
a tartósan munkanélküli helyi roma
közösségből.

2013-ban nyújtottuk első mikrofinanszírozási
hitelünket Palesztinában. Ezzel az 1 M dolláros
befektetéssel az Arab Mezőgazdaság-fejlesztési
Központot (Arab Center for Agricultural
Development, ACAD) támogatjuk. Nethmia
Salameh juhtenyésztő 1520 eurót kapott.
„Ebből a hitelből öt birkát szeretnék venni, hogy
növelhessem a jövedelmemet, mert az nagy
segítséget jelentene számomra a fiam egyetemi
tanulmányainak finanszírozásában.”
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Az EBB első alkalommal

finanszírozott kereskedelmi tevékenységet
2013-ban a Bank két úttörő jelentőségű kereskedelemfinanszírozási ügyletet
hagyott jóvá. A görög kkv-k külkereskedelmi tevékenységének támogatására
legfeljebb 500 M euró keretösszegben biztosít hitelt, további 150 M euró pedig
a ciprusi kkv-k rendelkezésére áll majd.
A kezdeményezés keretében a SABO
S. A. kereskedelmi tevékenységeihez
az Eurobank és a Commerzbank
közvetítésével kapott hitelt. A vállalat
kulcsrakész tégla- és tetőcserépüzemeket
gyárt. Az exportorientált Sabo cég

A

z EBB hitelezési stratégiáját az Európai Unió
szakpolitikai céljait szolgáló stratégiai beruházások hosszú lejáratú finanszírozása alakította.
Következésképpen a rövid lejáratú hiteleszközök, így a
kereskedelemfinanszírozás sem tartoztak termékportfóliónkba. Rendkívüli körülmények között azonban
rendkívüli intézkedéseket kell tenni.

Ausztrália kivételével valamennyi
földrészen értékesített és szerelt fel
igény szerinti gyárakat. Minthogy
munkavállalóinak átlagéletkora 27 év, a
Sabo támogatása összhangban áll a Bank
ifjúságfoglalkoztatást ösztönző
céljaival.

A kereskedelem — amely hagyományosan stabil
pénzügyi szegmens — válságok idején sérülékeny,
mivel a kereskedelmi forgalommal kapcsolatos rendszerkockázatok akadályozzák a gazdaság fejlődését.
Görögország volt az első olyan tagállam, amelynek
kormánya arra kérte az EBB-t, hogy töltse be a biztonságos közvetítő szerepét a belföldi és a külföldi bankok között a kkv-k támogatására az import-export
ágazatban.
A kereskedelemfinanszírozási program keretében az
EBB a külföldi bankok részére elfogadható garanciákkal biztosítja a belföldi bankok hitelleveleit. Így kön�nyebben teljesíthetők a kkv-kra egyébként érvényes
korlátozó készpénzbiztosítéki előírások, és elérhetőbbek a nemzetközi kereskedelmi eszközök.
Óriási a kereslet a rendelkezésre álló kereskedelemfinanszírozási lehetőségek iránt — Ciprus volt a második tagállam, amely részesült belőlük —, az EU bankja
pedig az egyes piacok igényeihez igazítja a mechanizmust. Az EBB továbbá mindent megtesz, hogy elkerülje a piactorzulást: a szereplők áraikat saját maguk rugalmasan alakíthatják független tárgyalások során.
A kereskedelem és az ellátó láncok finanszírozásával
foglalkozó folyóiratok sorában világvezető Trade and
Forfeiting Review (TFR) 2013-ban mintegy 140 pályázatra benyújtott ügylet közül az EBB Görögországnak
juttatott kereskedelemfinanszírozási eszközét tüntette
ki az „Év megállapodása” címmel.
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Finanszírozási lehetőségek
megnyitása a kkv-k előtt

Szakértelem és munkahelyek:

befektetés Európa ifjúságáért
Az ifjúság foglalkoztatása Európa egyik legnagyobb kihívása. Az EU 15–24 éves
korosztályát érintő foglalkoztatási válság kezelésére kiírt pályázattal az EBB
csoport 2013 júliusában indította el a „Szakértelem és munkahelyek —
befektetés az ifjúságért” elnevezésű programját.

A

z EU és a tagállamok ifjúságfoglalkoztatási
szakpolitikáival összhangban a program kifejezetten a fiatalok támogatására irányul. Központi helyet kap benne a szakképzés, a diákok, ipari tanulók és gyakornokok mobilitása, de céljai közé
tartozik a fiatalok munkahelyhiányának kezelése is.

2013-ban összesen 4,5 Mrd euró támogatást hagytunk
jóvá szakmai továbbképzésre és csaknem 4,6 Mrd eurót ifjúságfoglalkoztatásra, összesen 50%-kal túlteljesítve a tervcélt. A Bank kkv-priorizáló hitelezését is
azokra a térségekre összpontosította, ahol az ifjúság
munkanélkülisége meghaladja a 25%-ot.

Egyaránt nyújtottunk nagy összegű, közvetlen hiteleket és közvetített finanszírozási megoldásokat
szakképzési célokra:

A bankcsoport a mikro-, a közvetített és a nagy,
közvetlen hiteleket is a fiatalok munkahelyeinek
támogatására fordította:

A spanyolországi Santander Bank közvetítésével
kihelyezett 200 M euró összegű hitel első
munkahelyüket kereső fiatalokat támogató
intézkedéseket tesz lehetővé, fiatal
vállalkozóknak biztosít kölcsönöket, illetve
felsőoktatási igényeiket finanszírozza.

A francia oktatási intézmények 400 M euró
hitelt nyertek el 85 állami gimnázium,
14 szakiskola és 7 felsőoktatási intézmény
felépítéséhez és modernizálásához a központi
régióban, ahol a munkanélküliség aránya 28%.
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Innováció és szakképzés

Kis közalapítványok

Kis magánvállalkozások /
egyéni vállalkozók

Garanciák és
értékpapírosítás

Az EBB hitelei
kkv-k részére

EBB

Innovatív mid-cap
vállalatok

Növekedésÿnanszírozási
kezdeményezés

AZ
MINT
INNOVÁCIÓS
KÖZPONT

Technológiaátadás
+ EBB-hitelek

EBB-hitelek és a
kockázatmegosztásos
pénzügyi
mechanizmus

Nagyvállalati
újítók
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Az innováció és a szakképzés fejlesztése
a gazdasági növekedés érdekében

Az innováció és a szakképzés
fejlesztése a gazdasági
növekedés érdekében
Az EBB az innováció finanszírozását központi kérdésként kezeli, a foglalkoztatás
hajtóerejének és olyan eszköztárnak tartja, amellyel fejleszthető a szakképzés,
egyben olyan mechanizmusnak is, amellyel már ma megoldhatók a holnap gondjai.
Az EBB csoport készen áll arra, hogy kézzel fogható segítséget nyújtson Európának
abban, hogy 2020-ig GPD-jének 3%-ára növelje a kutatásra és innovációra fordított
összegeket, s ezzel 3,7 M munkahelyet teremtsen.

A

sebb innovációfinanszírozási eszközünk, a kockázatmegosztást finanszírozó sikeres program,
amelynek első szakasza 2007-ben indult, 2013. évi
befejezésekor pedig meghaladta a várakozásokat.

A csoport termékeny partnerkapcsolatokat épített ki, kiváltképpen az Európai Bizottsággal, s
ezek eredményeképpen született meg legerő-

Az innovációs partnerkapcsolatok az EBA számára
is kulcsjelentőségűek. A Vállalati Innovációs Program keretében az alap nagyvállalatokkal létesít
partnerkapcsolatokat a magánbefektetések, az
innovációk ösztönzése, valamint az ötletek konkrét üzleti lehetőségekké alakítása érdekében.

z EBB csoport az innováció és a kutatás finanszírozásával jelentős szerepet játszik
Európa növekedésében, felvirágoztatásában
és versenyképességében. A Bank és az Alap eszközök egész tárházával mozdítja elő az innovatív
beruházásokat és tartja fenn az állami és a magánszférában a finanszírozást.

2013 innovációval és szakképzéssel
kapcsolatban kiemelkedő eseményei:

17Mrd
csoport

, 2

támogatta az

euróval

Az EBB

innovációt

• Az első növekedésfinanszí ozási kezdeményezés keretében végzett műveletek — a mid-cap ügyfélcsoport
kialakítása
• 856 M eurót fektettünk innovatív kkv-kba a kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmusba tartozó kockázatmegosztásos keretből.
• A kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus
utódjának előkészítése az új többéves pénzügyi
mechanizmus keretei között
• Az EBA 9 ügylethez 111 M eurót nyújtott a technológiaátadás támogatására
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Az EBB csoport

mint innovációs központ
A válság alaposan visszavetette a magánszféra befektetőinek hajlandóságát a
kezdő és innovatív vállalkozások finanszírozására. A megszorító intézkedések
idején támadt űr betöltésére az EBB többlettámogatást nyújtott a felsőoktatási
intézményekben és a magánszektorban folyó kutatáshoz, fejlesztéshez és
innovációhoz, hogy ösztönözze a két szféra közötti tudásmegosztást.

V

állalati innováció — Az EBB 2009 óta csaknem 1 Mrd euró hitelt nyújtott a Renault-nak.
Befektetésünk célja a villamos üzemű gépjárművekkel és a hagyományos hajtóművekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés. 2013-ban 400 M euró
hitelt szántunk a hatékony, olcsó és környezetbarát, új generációs gépjárművek kutatásának és fejlesztésének finanszírozására.

A közösség javát szolgáló kutatóközpontok —
2008-ban 50 M euró hitelt nyújtottunk egy paviai
klinikai kutatóközpont építésére, amely a rákos
megbetegedések egyes válfajaira dolgoz ki innovatív nukleáris alkalmazásokkal megvalósított kezeléseket. Terveink szerint újabb hitellel finanszírozzuk majd a rákgyógyítási tervek fejlesztését és
optimalizációját, valamint a radiobiológia területén
folyó alapkutatási tevékenységeket.
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Technológiai áttörések finanszírozása — Az EBA
15 M euróval segítette a régióközi technológiaátadással foglalkozó francia GO CAPITAL Amorçage alapot,
amely magas színvonalú technológiát alkalmazó vállalkozások létrehozását támogatja. Ez a finanszírozás
Franciaország nyugati régiójának vállalkozói ökoszisztémáját támogatja.
Innovációs központunk Európa digitális gazdaságát
is erősíti — Az EBB 2013-ban is támogatta a technológiai innovációt ösztönző, internet alapú infokommunikációs technológiákat. 3 Mrd euró összegben írtunk alá
hitelszerződéseket a távközlési szektorral. 36 M eurót
fordítottunk a Franciaország alpesi Haute-Savoie régióját ellátó, rendkívül nagy sebességű, széles sávú hálózat
finanszírozására. A beruházással elősegítjük, hogy 2020ig a francia lakosság 70%-a csatlakozhasson a rendkívül
nagy segességű, széles sávú hálózatra.

Az innováció és a szakképzés fejlesztése
a gazdasági növekedés érdekében

Pénzügyi megoldások

innovatív kezdő vállalkozások számára
Az EBB csoport 2013-ban folytatott anticiklikus tevékenysége arra összpontosult,
hogy ösztönözze az innovatív kezdő vállalkozásokat, mivel ezek a növekedés
és a foglalkoztatás mozgató rugói. Az EBA, amely a csoport kkv-finanszírozási
kockázatainak szakértője, több kezdeményezést is indított az innovatív
kisvállalkozások támogatására fejlődésük valamennyi szakaszában.

A

z egyetemek és kutatóközpontok munkájának jelentős részében megvan az a lehetőség, hogy konkrét üzleti elképzelésekké
fejlődjenek, amelyekből azután kisvállalkozások
alakulhatnak ki. A kutatásokat azonban a gyakran
„túl kockázatosnak” tartják ahhoz, hogy a laboratóriumból kikerüljenek, és hagyományos befektetők
finanszírozzák őket. A K+F eredményeinek piacképes termékekké, szolgáltatásokká alakítása a technológiaátadás, ide tartozik az induló vállalkozások
és az egyetemekből kiváló társaságok megalakítása is.
2013-ban az EBA 111 M euróval támogatott 9 technológiaátadási ügyletet, aminek következtében a
piacon erőteljes növekedés volt érezhető.

Az EBA kockázati és növekedési tőkét is alkalmaz
az innováció és a vállalkozás támogatására. 2013ban az EBA immár harmadik éve ír alá rekordmennyiségű szerződést, amelyek értelmében — a
2012. évi 1,3, illetve a 2011. évi 1,2 Mrd euróhoz képest emelt összegű — 1,5 Mrd eurót különített el
68 magvető, kockázati és növekedési tőkét tömörítő alap céljaira. Miközben bizonyos ágazatokra
összpontosítunk, a kockázati tőkével kapcsolatos
tevékenységeket az egyes országok igényeihez is
szabjuk. 2013-ban az első befektetéseket a Holland
Kockázatitőke-kezdeményezés és a Balti Innovációs Alap keretében végeztük.
Az EU Versenyképességi és Innovációs Keretprogramjának égisze alatt 2013 folyamán az EBA gyors
növekedést és innovációt ösztönző kisvállalkozási
kerete is biztosított kockázati tőkét innovatív kkv-k
részére fejlődésük korai szakaszaiban és növekedési fázisukban. A Versenyképességi és Innovációs
Keretprogram eddig több mint 275 000 kkv-t támogatott 17 országban.
Tetemes tapasztalatot szereztünk az élettudományok, a tiszta technológiák és az infokommunikációs ágazatok terén. Noha még két éve sem működik, a németországi székhelyű Európai „Üzleti
Angyalok” Alapja a tervezettnél három évvel korábban, máris szinte teljesen kimerítette a rendelkezésére bocsátott 70 M eurós keretet, 2014-ben
pedig emelkedik az összeg. 2013 decemberében
az Európai „Üzleti Angyalok” Alapítványa két további országban (Spanyolországban és Ausztriában) is
megkezdte működését.
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Kockázatmegosztás

a sikeres innovációért
A Bank számára az elmúlt évtized egyik legégetőbb feladata az innováció
finanszírozásának ösztönzése volt. A projektgazdákkal, bankokkal és más
pénzügyi partnerekkel folytatott együttműködés során átvállaljuk az innovatív
vállalkozásokban rejlő kockázatok egy részét. A végső kedvezményezettek
Európa innovatív vállalkozásai — nagyvállalatai, mid-cap vállalatai és kkv-i.

A

kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus
az EBB és az Európai Bizottság közös vállalkozásaként 2007-ben indult a nagyobb kockázatú,
hosszabb távú kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI)
befektetések ösztönzésére. Ez a mechanizmus 2013ban érkezett el első rendelkezésre tartási szakaszának végéhez, miután 11,3 Mrd euró nagyságrendben
finanszírozott mintegy 114 KFI-projektet. Becslések
szerint a kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus segítsége következtében további 37,2 Mrd euró
magánbefektetés is áramlott európai innovációkba. A kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus
2014–2020 közötti időszakra tervezett utódjának kialakítása folyamatban van, valószínűleg 2,5 Mrd euró
körüli keretösszeggel működik majd.

2013-ban az EBB 150 M euró hitelt
folyósított a dániai H. Lundbecknek a
központi idegrendszer betegségeinek
gyógyítására használható innovatív
gyógyszerek fejlesztésének finanszírozására. A
kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus
segítséget nyújt a KFI-foglalkoztatási
lehetőségek megőrzésében és kialakításában,
valamint javítja ennek az európai
középvállalkozásnak a versenyképességét is.

Az EBB 2013-ban indította el növekedésfinanszírozási kezdeményezését innovatív európai mid-cap vállalkozások számára, amelynek keretében a közvetlen
hiteltől a kvázi-tőkekockázatig és a mezzanine eszközökig igény szerinti pénzügyi megoldásokat kínál.
Az EBB 7,5–25 M euró közötti összegben finanszírozza a vállalatok európai KFI-befektetéseinek legfeljebb
50%-át. A növekedésfinanszírozási kezdeményezés
induló tőkéjéhez a kockázatmegosztásos pénzügyi
mechanizmusból 150 M euró támogatást biztosított.

A belga EVS broadcast equipment S.A.
vállalat 12 M euró összegű hitelt kapott
nagyratörő KFI-programjához, a vállalat
versenyképességének ösztönzésére, továbbá,
hogy biztosítsa napjaink és a jövő több száz
mérnökének foglalkoztatását.
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Az innováció és a szakképzés fejlesztése
a gazdasági növekedés érdekében

Kockázatfinanszírozás

az innovatív kkv-k támogatására
A kockázatmegosztásos pénzügyi mechanizmus egy másik funkciója az
innováció támogatása a kkv-piacon. A kkv-k és kisebb mid-cap vállalkozások
finanszírozásában sikeresnek bizonyult kockázatmegosztási program 2013-ban
további lendületet vett.

A

z EBA irányításával és a kockázatmegosztásos
pénzügyi mechanizmus keretében működő
program garanciákat és ellengaranciákat vállal
bankok és lízingcégek részére. Ezzel ösztönzi, hogy
az innovatív vállalkozások kedvező feltételekkel kapjanak további hiteleket és vehessenek részt lízingkonstrukciókban. Az EBA fedezi az innováció-orientált
kkv-knak nyújtott új hitelek bármilyen veszteségének
akár 50%-át is, ezzel arra ösztönzi a pénzügyi közvetítőket, hogy vállaljanak további kockázatokat a KFIteljesítmény növelése érdekében.

A Trotter Holding International egy innovatív
holland kisvállalkozás, amely a mobil
kültéri reklámok piacán ipari plakátokkal
foglalkozik. Az ABN Amro bank az EBA 50%-os
garanciája ellenében nyújtott forgótőkehitelt
a kockázatmegosztásos pénzügyi keretből a
Trotternek, hogy megkezdhesse vállalkozása
bővítését és új piacok felé terjeszkedhessen.

A program 2012. évi indulása óta az EU tagállamai és
a csatlakozás előtt álló országok közül 14-ben folytatott 25 pénzügyi ügylet során a kockázatmegosztásos
keretből összesen 1,2 Mrd euró értékben nyújtottunk
garanciát, ezek közül 856 M eurót tettek ki azok, amelyeket 2013-ban vállaltunk.
A kockázatmegosztásos pénzügyi keretet 2013-ban
további öt országra terjesztették ki: Németországra, Lengyelországra, Portugáliára, Svédországra és
Törökországra.
2013 kiemelkedő eseményei közé tartozik a legelső
kockázatfinanszírozási garanciaszerződés is, amely
innovatív vállalkozásokat segít Portugáliában, és az
ország gazdasági fejlődésének támogatása iránti elkötelezettségünket bizonyítja. A portugál beruházási bank (Banco Português de Investimento, BPI)
160 M euróról szóló megállapodást írt alá az EBA-val.

A Zeta Biopharma egy 237 munkavállalót foglalkoztató osztrák cég, amely K+F
üzemeket épít nagy gyógyszercégek részére. A kockázatmegosztásos pénzügyi
keretből biztosított garanciával az UniCredit Bank Austria 2,5 M euró hitelt
folyósított a Zeta magas forgótőkeigényének kielégítésére az üzemtervezés és
gyártásindítás hosszú átfutási ideje alatt.
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Stratégiai infrastruktúra
az egységesítő növekedésért
Modern
kiköt˜infr astruktúra

Biztonságos
repül˜t erek

Vasúti közlekedési
folyosók

Versenyképes
energiaellátás
Hatékony
villamosenergiahálózatok

Javuló gazdasági
kilátások, a régiók
összekovácsolása

Biztonságos
közúti közlekedés
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Hatékony + tiszta energia

Regionális
fejlesztési hálózatok

Fenntartható
városi
infrastruktúrák

A stratégiai infrastruktúra
kiépítése

A stratégiai infrastruktúra
kiépítése
A hatékony energiaipari hálózatok, fejlett közlekedési kapcsolatok, csúcstechnológiájú
informatika és nagy teljesítményű városi infrastruktúra alkotják a napjaink gazdasági,
társadalmi és környezetvédelmi szükségleteinek kielégítését végző alapstruktúrát.
A 2014–2020 közötti időszakban az EU pusztán a közlekedési infrastruktúra
finanszírozását is háromszorosára, 26 Mrd euróra emeli. Nagy múltra visszatekintő
infrastruktúrafinanszírozásának köszönhetően az EBB egyedülálló helyzetben van
ahhoz, hogy a lehető legnagyobb mértékben növelje a támogatást ezen a területen.

A

szes tagállamában. Az EU határain túl pedig
infrastrukturális beruházásainkkal segítjük a gazdasági modernizációt, és fejlesztési lehetőségeket
biztosítunk.

Az EBB európai infrastrukturális tevékenységei
kiemelkedően fontos szerepet játszanak a társadalmi összetartás előmozdításában az EU ös�-

A Bank sokkal többet kínál puszta infrastrukturális
beruházásoknál. A szakmai tanácsadás és tanácsadói szolgáltatások termékkínálatunk lényeges részét alkotják, és gondoskodnak róla, hogy az infrastruktúra fejlesztése fenntartható legyen. Az EU
határain belül a JASPERS segítségével maximalizálható az EU strukturális alapjainak hatása ott,
ahol erre a leginkább szükség van.

pénzügyi válság idején a tagállami költségvetési megszorítások következtében bizonyos infrastrukturális beruházások — stratégiai jelentőségük dacára — háttérbe szorultak.
A nagyberuházások finanszírozójaként betöltött
szerepe mellett a projektkötvények kezdeményezésével 2013-ban az EBB ösztönözte a befektetések visszaáramlását ebbe az alapvető fontosságú
ágazatba.

2013 stratégiai infrastruktúrával
kapcsolatos kiemelkedő eseményei:
• 6,4 Mrd euró Európában megvalósuló stratégiai
közlekedési beruházásokra

, 9

támogatás az európai stratégiai

infrastruktúrára

euró

15 Mrd

• 5,2 Mrd euró Európában megvalósuló stratégiai
energiaipari beruházásokra
• 4,2 Mrd euró Európában megvalósuló város-újjáépítési
és felújítási beruházásokra
• Az energiaipari hitelezés módosított feltételeinek életbe
lépése
• A fosszilis energiahordozók kiaknázására vonatkozó
szigorú elvi álláspont megállapítása
• Az EBB első két projektkötvényére vonatkozó
szerződések aláírása

2013
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Közlekedéspolitikai

sikerek

2013 októberében az EU életbe léptette a közlekedési infrastruktúra átdolgozott
szakpolitikáját, hogy Európa gazdaságának növekedését és virágzását hatékony
infrastrukturális kapcsolatokkal segítse elő.

T

iszta és biztonságos — Közlekedési célú finanszírozásunk kézzel fogható előnyöket biztosít
a vállalkozások és az állampolgárok részére,
sőt még az éghajlat védelméhez is hozzájárul.

2013-ban Európában az EBB a következőket
biztosította:

5,3 Mrd eurót biztonságos közúti
infrastruktúrára

3,6 Mrd eurót vasúti beruházásokra
2,9 Mrd eurót városi közlekedési beruházásokra
212 M eurót tengeri infrastruktúrára
511 M eurót légi közlekedési beruházásokra

2013 folyamán a JASPERS (az európai régiók projektjeit támogató közös program) az EU 14 tagállamának és három csatlakozás előtt álló országnak
szolgált tanácsokkal az EU strukturális és kohéziós
alapjainak hatékonyabb lehívását szolgáló beruházások előkészítéséhez. A JASPERS kapacitásnövelő szerepét erősítette a 2013 márciusában, Brüs�szelben indult Hálózatépítő Program. A program a
JASPERS projekttanácsadói műveleteit egészíti ki a
horizontális beruházás-előkészítés során felmerülő
gondok kezelésével, intenzívebb tudásmegosztással, valamint azzal, hogy terjeszti a legjobb gyakorlatokat, tapasztalatokat a JASPERS-program résztvevői körében.
2006. évi indulása óta a JASPERS támogatásával
310 nagyobb beruházást hagytunk jóvá csaknem 56,4 Mrd euró értékben, amelyek közül
17,4 Mrd eurót 2013-ban nyújtottunk.

2013-ban írta alá a Bank
1996. óta a harmadik
hitelszerződését a
Lietuvos Geležinkeliai
(LG) céggel, Litvánia
állami tulajdonú
vasúttársaságával. A
transzeurópai hálózatok
megépítésének
támogatásán kívül az
EBB beruházásaival
segítette a biztonság és a
hatékonyság növelését,
valamint csökkentette a
kibocsátást.
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A stratégiai infrastruktúra
kiépítése

A fenntartható gazdaság

energiaellátása

Az EBB az európai energiaipar egyik fő finanszírozója: fontos szerepet tölt be
a biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás támogatásában
a világ minden táján.

2

013-ban 5,2 Mrd euró összegben írtunk alá hitelszerződéseket Európa versenyképes és biztonságos energiaellátásának támogatására.

Az EBB vállalta, hogy 140 M euró hitelt
nyújt a lengyelországi Elektrocieplownia
Stalowa Wola cégnek egy modern, kombinált
üzemmódú, gázturbinával működő erőmű
építéséhez, amely javítja majd az ország
energiaellátását és növeli a versenyt a hazai
villamosáram-piacon.

Az energiaipar tekintetében 2013 folyamán a Bank
életében a legjelentősebb esemény az energiaipari hitelezési feltételek átdolgozása volt, amelyet széles körű társadalmi vita előzött meg. A finanszírozást az energiahatékonyságra, a megújuló
energiára, az energiaellátó hálózatokra, valamint
a kutatásra és fejlesztésre összpontosítjuk. Az új
szempontok közé tartoznak az energiahatékonysági beruházásokra nyújtott hitelek egyszerűsített
iránymutatói, amelyek a tagállami energiahatékonysági programokkal közös finanszírozás arányának növelését szolgálják.
Új kibocsátási szabványokat vezettünk be, ezeket
a fosszilis üzemanyagok előállításával kapcsolatos
összes beruházás során alkalmazni kell az olyan
projektek átvilágítására, amelyeknek széndioxidkibocsátása meghaladja az EU és a tagállamok hatóságainak előírt határértékeit. A földgáz várhatóan továbbra is átmeneti megoldás marad az alacsony széndioxid-kibocsátású rendszerekre áttérés
ideje alatt, és a kibocsátási szabványok biztosítják,
hogy a hitelezés csak azokra a projektekre korlátozódjék, amelyek jó hatással vannak az EU gazdasági növekedésére és összhangban állnak éghajlatvédelmi elveivel.

Májusban az EBB aláírta a Nepáli
Köztársasággal kötött első szerződését az
energiahiánytól súlyosan szenvedő ország
számára tiszta és megbízható villamos áramot
szolgáltató tanahui vízerőmű megépítésének
és üzemeltetésének 55 M euró összegű
finanszírozásáról.
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Együttműködés

a siker érdekében − projektkötvények
Az Európa 2020 projektkötvények kibocsátására tavaly indult kezdeményezés
az Európai Bizottság és az EBB közös programja. Célja a közlekedési, energiaipari
és infokommunikációs infrastruktúrák tőkepiaci finanszírozásának ösztönzése.

Az Egyesült Királyságban a Greater Gabbard part menti hírközlő állomás lett az
Egyesült Királyság első olyan infrastrukturális beruházása, amely a projektkötvények
hitelezésélénkítő kezdeményezésén alapult. A 305 M angol font összértékű
kötvényeket az beruházás támogatására bocsátották ki, az EBB 45,8 M angol font
értékű hiteltámogatási garanciája mellett.

A

Bizottság szerint ezekben az ágazatokban
akár 2 trillió eurót is kitehetnek az Európai Unió olyan infrastrukturális beruházásai, amelyek az Európa 2020 céljainak eléréséhez
szükségesek. A projektkötvények kezdeményezése
azért született, hogy az infrastrukturális beruházásokhoz alkalmasnak talált szervezők — rendszerint
a magán- és az állami szféra partnerekként együttműködő (PPP) szereplői — további magánfinanszírozáshoz juthassanak intézményi befektetőktől, pl.
biztosítóktól vagy nyugdíjalapokból.
2013-ban kísérleti szakasz kezdődött a projektkötvény koncepciójának tesztelésére. Azok a beruházások tekinthetők kötvényképeseknek, ame-
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lyeknek pénzügyi zárása a 2016. év vége előtt
megtörténik.
A tesztelés szakaszának finanszírozása 230 M euró
összegben az EU költségvetési forrásaiból, már
futó programok felhasználatlan hitelkereteiből
történik. Így az EBB-nek lehetősége nyílik arra,
hogy három ágazatban több mint 4 Mrd euró értékű infrastrukturális beruházást finanszírozzon. A
projektkötvények alapját képező első két beruházás, amelyek Spanyolországban és az Egyesült Királyságban zajlottak, nem csak azt mutatták meg,
hogy tényleges piaci igény van ilyen kötvényekre, hanem azt is, milyen előnyös hatással jár az
EBB részvétele a nagyberuházások árképzésére és
kivitelezésére.

A stratégiai infrastruktúra
kiépítése

Intelligens városok –

természetes élőhelyünk
A világ lakosságának mintegy 53%-a lakik városokban, ez az arány egyedül az
EU-ban 75%. 2030-ra a világ számos országában a lakosság 90%-a városlakó lesz. Az
ember újdonsült természetes élőhelyeiként működő városokat intelligensebbekké
kell tenni ahhoz, hogy a városba áramló tömeget fogadni tudják.

A

JESSICA (a fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés) az EBB, az Európai Bizottság és
az Európa Tanács Fejlesztési Bankjának közös kezdeményezése. A Városfejlesztési Alapok kidolgozásával a JESSICA segítséget nyújt a hatóságoknak
az EU strukturális alapjainak jövedelemgeneráló
felhasználásában. 2013. év végére a JESSICA ös�szesen 18 vagyonkezelő alapról írt alá megállapodást 1,76 Mrd euró értékben. Ezenkívül összesen
1,56 Mrd euró értékben alakult 42 városfejlesztési
alap, és 82 értékelő tanulmány született.

2013-ban az EBB 4,2 Mrd eurót költött
városfejlesztésre, újjáépítésre és
egészségügyi beruházásokra. Az elmúlt
évben a Bank az alábbiak építésének vagy
felújításának finanszírozásához nyújtott
segítséget:

2 kisvasúti beruházás

7 metróberuházás

4 városi úthálózat

2 városi vasúttal kapcsolatos beruházás

5 villamosvonallal kapcsolatos beruházás

Az Egyesült Királyságban az „Északnyugati
Örökzöld Alapítvány” jött létre a JESSICA keretein
belül. Ez a városfejlesztési alap az új munkahelyek
teremtésének céljával a barnamezős telephelyek
meliorizációját, új lakóterületek létrehozását
és a használhatatlanná vált területek felújítását
tűzte ki céljául.

Júniusban a Shelter Afrique fejlesztésszakértő
pénzintézetnek folyósított 15 M euró hitellel
fekete-afrikai településeken megfizethető
otthonok építését támogattuk. Ez a
pénzintézet az EBB támogatásával a helyi
fejlesztők részére nyújt majd hitelt tiszta
vízzel, szennyvízelvezetéssel, higiéniai
lehetőségekkel, villamos árammal és
közutakkal ellátott, megfizethető otthont
biztosító lakótelepek építéséhez.
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Biodiverzitás
Erd˜sít és

Az éghajlat és a környezet
Befektetés a fenntartható

A

Fenntartható
vízgazdálkodás

Zöld
infrastruktúra
Megújuló
energiaforrások

A
F

F

Energiatakarékos otthonok
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Fenntartható tevékenység
az éghajlat védelmében

Fenntartható tevékenység az
éghajlat védelmében
Az éghajlatváltozást a tudományos kutatások egyértelműen alátámasztják − ennek
csak néhány jele, hogy egyre gyakoribbak a természeti katasztrófák, egyre magasabb
a hőmérséklet, a tengerek szintje pedig emelkedik. Mindez óriási kockázatot jelent
a gazdasági fejlődésre, leginkább az élelmiszer- és vízellátást befolyásolják. Az EBB
az éghajlatvédelem finanszírozásának élharcosa a világon: támogatja az alacsony
széndioxid-kibocsátást, az éghajlathoz világszerte rugalmasan alkalmazkodó
növekedést, és élénkíti az éghajlatvédelmi programhoz kapcsolódó beruházások
finanszírozását.

2

013-ban az EBB jelentős előrelépést ért el
az éghajlatvédelemben. Az éghajlatvédelmi
beruházások teljes hitelportfóliónk 27%-át
tették ki, ami rávilágít arra a meggyőződésünkre,
hogy ha az éghajlatvédelmi tevékenységet gazdasági–társadalmi szemszögből nézzük, ez segítséget nyújthat a fenntartható növekedés és a tartós
foglalkoztatás biztosításában.

Megjelent az EBB Éghajlatvédelmi Nyilatkozata,
amely az éghajlatvédelemmel kapcsolatos céljainkat és felfogásunkat vázolja fel. Környezetvédelmi és
Társadalmi Kézikönyvünk átdolgozásával ismét hitet
tettünk amellett, hogy az emberiség, bolygónk és
az üzleti haszon érdekében az EBB finanszírozásával
megvalósuló összes beruházás során érvényesítjük a
környezetvédelmi és társadalmi szempontokat.

2013 kiemelkedő éghajlatvédelmi
eseményei:

euró

19 Mrd
támogatás a globális

éghajlatvédelemre

• Az éghajlatvédelmi beruházások az EBB
hitelportfóliójának 27%-át teszik ki.
• 214 M euró innovatív éghajlatvédelmi finanszí ozásra hét
éghajlatvédelmi alap közvetítésével
• Rekordmennyiségű éghajlatvédelmi kötvény kibocsátása – értékük az év végére elérte az 1,4 Mrd eurót.
• Az EBB kiadta az Éghajlatvédelmi Nyilatkozatot.
• Az EBB Környezetvédelmi és Társadalmi Kézikönyvének
átdolgozása
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Az éghajlatvédelmi szempontok

érvényesítése

Mind a környezetvédelmi, mind a társadalmi megfontolásokat figyelembe vesszük,
amikor azt vizsgáljuk, hogy az egyes beruházások finanszírozhatók-e az EBB
kereteiből. Tíz környezetvédelmi és társadalmi szempont segítségével mérjük fel
a projektek hatásait és mérsékeljük a kockázatokat. Ezek a szempontok lehetővé
teszik, hogy ügyfeleink stabil környezetvédelmi és társadalmi gyakorlatok alapján,
átlátható és elszámolásra alkalmas módon javítsák teljesítményüket.

A

z EBB az egyetlen olyan nemzetközi pénzintézet, amely ilyen környezetvédelmi és társadalmi szempontokat alkalmaz. Bizonyos
esetekben, például a biodiverzitás tekintetében,
mércéink szigorúbbak az EU vonatkozó irányelveiben előírtaknál. A Bank Környezetvédelmi és Társadalmi Kézikönyvének átdolgozása egyértelműbbé
tette az emberi jogokkal és a foglalkoztatási szabványokkal kapcsolatos álláspontunkat.
Az ökológiai lábnyomunkat csökkentő gyakorlatunk keretében becslést készítünk és jelentést teszünk a várhatóan jelentős kibocsátással járó projektjeink során a levegőbe juttatott üvegház hatású
gázok mennyiségéről, pl. ha az alábbi két küszöbérték közül legalább az egyiket meghaladják:
• a kibocsátások abszolút értéke (a beruházás
tényleges kibocsátási értékei) meghaladja az évi
100 000 tonna széndioxid-egyenértéket a beruházás üzemelésének valamely szokásos évében
és/vagy
• a kibocsátások viszonylagos értéke (a várható alternatív lehetőséghez viszonyított becsült
kibocsátásnövekedés vagy csökkenés) meghaladja az évi 20 000 tonna széndioxid-egyenértéket.

A természet és a vadon élő állatok védelme
létfontosságú az éghajlat szempontjából.
2013-ban 72,24 M USA dollár értékű
megállapodást írtunk alá a jordániai Tafila
Szélerőmű megépítésére amely a költöző
madarak kelet-afrikai vonulási útja mentén
fekszik. Környezetvédelmi szakembereink a
beruházás gazdájával együttműködésben
hajtottak végre monitoringprogramot annak
érdekében, hogy az üzemelő szélerőmű ne
tegyen kárt a költöző madarakban.

Az ökológiai lábnyomról alkotott felfogásunk középpontjában az egyes beruházások kibocsátásának abszolút értéke áll. A kibocsátási értekek csökkenéséről,
illetve növekedéséről felméréseket és jelentéseket
készítünk, amelyek fontos jelzéssel szolgálnak arról is,
hogyan viszonyulnak a kibocsátások más technológiák vagy beruházások mért értékeihez. Egy-egy beruházás kibocsátásának abszolút értékét alapelemnek
tekintjük, mivel ez az, ami végső soron hatással van
az éghajlatra. Az EBB ökológiai lábnyomával kapcsolatos gyakorlat eredményeiről a 2013. évi fenntarthatósági jelentés számol be.

Az EBB olyan pozitív társadalmi hatású éghajlatvédelmi beruházásokat
támogat, amelyeknek eredményei továbbgyűrűznek. A nicaraguai
vízellátási és csatornázási beruházáshoz az EBB 6 M eurót biztosított a
környezetszennyezés mérséklése és a lakossági fogyasztásra szánt víz
minőségének javítása érdekében.
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Fenntartható tevékenység
az éghajlat védelmében

Az

éghajlatromlás mérséklése
Az éghajlatváltozásra adott válaszoknak a kibocsátások csökkentésére kell
összpontosítaniuk. Mérséklés nélkül a becslések szerint a globális hőmérséklet
ebben az évszázadban akár 6,4 °C-kal is emelkedhet. Az éghajlatváltozások
mérséklésére törekvő beruházások élénkítésére gyakran politikai vagy pénzügyi
ösztönzésre és innovációra van szükség.

A

z EBB minden ilyen követelménynek eleget tesz. Az EU bankjaként képviseljük az EU
szakpolitikai elveit, amelyek az éghajlatváltozás mérséklését célzó beruházásokat részesítik
előnyben a kevésbé fenntartható alternatívákkal
szemben. A fenntartható finanszírozás ösztönzése
céljából támogatjuk a mérséklési beruházásokba
irányuló tőkeáramlást. Az innovációfinanszírozás
terén a világ egyik vezető szereplőjeként bátorítjuk
az éghajlatváltozás mérséklését előrevivő csúcstechnológia kifejlesztését.
2013-ban 17,8 Mrd eurót különítettünk el az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló beruházásokra.

Októberben a franciaországi Metz városában
felavatták a Mettist, buszsávok és rendkívül
gazdaságos autóbuszok hálózatát,
amely az EBB 80 M eurós hiteléből épült.
Az új buszokkal egy átlagos munkanapon
1,53 tonnával, évente 374 tonnával csökken a

Mérséklés
17,8 Mrd euró

széndioxid-kibocsátás.

A németországi Butendiek part menti
szélerőművét 450 M eurós hitellel támogattuk.
A 80 turbinával működő, 1,4 Mrd euróból
megvalósítandó, nagyszabású beruházás
összesen 288 MW villamos áramot képes
előállítani. A beruházással lehetőségünk nyílt






Megújuló energiák forrásai 6,4
Energiahatékonyság 2,2
KFI 2,5
Fenntartható közlekedés 6,2
Egyéb 0,5

a megújulóenergia-ágazat egyik feltörekvő
technológiájának támogatására, valamint
hozzájárulhatunk a megújuló energiával
kapcsolatos német tagállami és uniós célok
megvalósulásához.
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Alkalmazkodás és a

rugalmasság fenntartása
Az éghajlatváltozás várhatóan jelentős hatással lesz a gazdasági ágazatok egész
sorára. Míg egyes hatások mérséklő intézkedésekkel enyhíthetők, az
éghajlatváltozás bizonyos fokig már visszafordíthatatlanná vált. Ezért az
alkalmazkodás az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések lényegi eleme lett.

A

z EU 2013 áprilisában működésbe lépett alkalmazkodási stratégiájában a fő hangsúly
a cselekvések összehangolására és a tagállamok közötti információmegosztás ösztönzésére
esik. Az éghajlati kérdésekben vallott felfogásával
az EBB élen jár ennek a szemléletnek a képviseletében. 2013-ban az alkalmazkodási célokra folyósított hiteleinket hosszú távú stratégiánk alakította,
amely jótékony hatásait a Bank finanszírozásának
megszűnése után is kifejteni képes, nagy volumenű beruházásokat célzott meg.

Az EU bankja 450 M euró összegben
második hitelt is nyújtott Németország egyik
legnagyobb környezetvédelmi beruházásához,
az Emscher folyó rehabilitációjához
Észak-Rajna–Vesztfáliában. Hitelünkkel
társfinanszírozzuk az Emschergenossenschaft
2014–2016 között zajló beruházását,
amelynek során a nehézipari termelés ideje
alatt tönkrement természetes élőhelyek
helyreállítását végzik el. A beruházás a

2013-ban 1,2 Mrd eurót különítettünk el az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás célját szolgáló
beruházásokra.

foglalkoztatásra is jó hatással van: segítségével
a térség 3700 munkahelyet őriz meg.

A decemberben aláírt második 150 M euró
hitellel megerősítettük a törökországi erdők
helyreállításának, az erdősítésnek és a
talajerózió megállításának támogatását.
A beruházás környezetvédelmi értékén felül
a visszaerdősítési beruházás 6500 embernek
adott munkát a falvakban. Az erdő borította
területek növelése az energiaigények
kielégítését is segíti azokon a területeken, ahol
a legfőbb energiaforrás az állami erdőkből
származó tűzifa.
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Fenntartható tevékenység
az éghajlat védelmében

Innovatív

éghajlatvédelmi finanszírozás
A hagyományosabb finanszírozási termékeken kívül az EBB számos, szakmai és
pénzügyi tanácsadással kombinált, innovatív finanszírozási lehetőséget is kínál
az éghajlat védelmére.

2

dencia tükröződik éghajlatvédelmet finanszírozó
befektetéseinkben is, amelyeknek fő kedvezményezettjei az erdőgazdálkodást és biodiverzitást támogató alapok.

Az EBB 2013-ban tette meg az első lépést a fenntartható mezőgazdasági hitelezés felé. Ez a ten-

A partnerkapcsolatok szintén kiemelkedő szerepet
játszanak az éghajlatvédelmi finanszírozás innovációjának ösztönzésében. Az Európai Bizottsággal egész
sor éghajlatvédelmi programban működünk együtt.
Partnerkapcsolatokat hozzánk hasonló finanszírozó
intézményekkel, így az ENSZ Környezetvédelmi Programjával is építünk, hogy mi is hozzájáruljunk a Fenntartható Energiát Mindenkinek (Sustainable Energy
for All, SE4All) kezdeményezés sikeréhez.

013-ban a Bank 214 M euróval támogatott hét
olyan hitel- és tőkealapot is, amelyek kifejezetten éghajlatvédelemre szakosodtak. Továbbra
is kezeltük a stratégiai szempontból kiemelkedő alapokat és kezdeményezéseket, ezek között a sikeres
GEEREF-et is, amely magánbefektetéseken keresztül
biztosít globális kockázati tőkét energiahatékonysági
és megújuló energiákkal kapcsolatos beruházásokhoz
fejlődő országokban és átalakulóban lévő gazdaságokban. A GEEREF 2014-ben új fejlődési szakaszba lép
azzal, hogy most először von be magánfinanszírozást.

Bankunk története során először fektettünk be összesen
15 M euró értékben a REDD+ Alapba (angol neve: „Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation”, vagyis
az „erdőirtások és erdőpusztulás okozta károsanyag-kibocsátás
csökkentése”), amely egy piaci alapokra épülő és az ENSZ
támogatását élvező erdővédelmi mechanizmus, és úgy növeli
az erdők szerepét az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló
stratégiákban, hogy pénzben fejezi ki megtartásuk értékét.
Az Athelia Alap mintegy 20 beruházásba fektet világszerte, de
főként Afrikában és Latin-Amerikában.
A Bank egy kisebb, ám nagy jelentőségű befektetésre is
szerződött a biodiverzitásra szakosodott EcoEnterprises
II („Ökovállalkozások II”) nevű alappal. 6 M USA dollárt
különítettünk el az alap részére, amely mezzanine
finanszírozást és tőkét biztosít olyan vállalatok támogatására,
amelyek a biodiverzitást a természeti erőforrások fenntartható
használatával előnyösen befolyásolják. Az alap Latin-Amerikára
összpontosít, minthogy a világ biodiverzitás szempontjából
leggazdagabb térségei közül több is itt található.
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A növekedés ösztönzése az
EU határain belül és túl
Az EBB a világ mintegy 160 országában vállal aktív szerepet.
A válság idején az EBB nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy konkrét támogatást
nyújtson az EU 28 tagállama közül azoknak az országoknak, valamint azoknak a
régióknak, amelyek csak korlátozottan érik el a tőkepiacokat. Erre úgy nyílt
lehetőségünk, hogy kormányzóinktól, a tagállamoktól közvetlenül kaptunk
felhatalmazást hitelezési képességünk növelésére. Az EU határain túli hitelezés
bizonyítja, hogy az EBB hosszú lejáratú befektetéseivel támogatja az EU külügyi
prioritásait. A helyi magánszektor fejlesztésére, társadalmi és gazdasági
infrastruktúrára, valamint az éghajlatváltozás mérséklésére
helyezzük a hangsúlyt, és támogatjuk a külföldi közvetlen
tőkebefektetést.

EU
A teljes hitelmennyiség 64 Mrd euró
Növekedés és foglalkoztatottság — Európa
ifjúságának szakképzése a jövő érdekében
EFTA és csatlakozásra váró országok
A teljes hitelmennyiség 3,1 Mrd euró
Az EBB egyik nagy befektetése valósult meg a
boszporuszi alagút felavatásával
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A növekedés ösztönzése
az EU határain belül és túl

Az EU keleti szomszédai, Közép-Ázsia és
Oroszország

Ázsia és Latin-Amerika

A teljes hitelmennyiség 1,8 Mrd euró

2012-ben megállapodás született
Nepállal, amely jóváhagyta az EBB jövőbeli
tevékenységét. A Nepál fenntartható
energiaellátására folyósított első hitelt
2013-ban írták alá

Az EBB az EU-val fenntartott politikai
és üzleti kapcsolatokról rendezett
„Keleti partnereink” című konferencia
társszervezője
FEMIP letéti alap
A teljes hitelmennyiség 583 M euró
További támogatás a helyi magánszektor
fejlesztésére és a Földközi-tenger melléke
számára a politikai válság idején

A teljes hitelmennyiség 1,2 Mrd euró

AKCS-országok, tengeren túli területek
és külbirtokok, valamint a Dél-Afrikai
Köztársaság
A teljes hitelmennyiség 988 M euró
Az EBB AKCS-országokban végzett
tevékenységének 50. évfordulója
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Erőteljes finanszírozási
képesség teszi lehetővé
a műveleteket
A Bank a világ legnagyobb többoldalú hitelfelvevője és egyben hitelnyújtója is.
2013-ban 72 Mrd euró hitelre tett szert a nemzetközi tőkepiacokon. Finanszírozási
képességünket arra használjuk, hogy kedvező kamatozással vegyünk fel hiteleket,
majd a megszerzett előnyöket továbbadjuk azoknak a gazdaságilag életképes
beruházásoknak, amelyek előmozdítják az EU céljainak elérését.

A

z EBB az EU 28 tagállamának tulajdonában
áll. Minden tagállam a csatlakozásakor mért
gazdasági súlyával arányosan részesedik az
EBB tőkéjében. Ezért az EBB végső soron a tagállamok kormányainak tartozik számadással.

Az EBB kötvénykibocsátásai
regionális megoszlásban:

Az EBB ezzel együtt pénzügyi függetlenséget élvez, a nemzetközi tőkepiacokról vesz fel hiteleket
műveleteinek finanszírozásához. Bankunk pénzügyi ereje eszközeink kiváló minőségének, részvénytulajdonosaink erőteljes támogatásának, a
Bank stabil vezetésének, prudens kockázatkezelésének, tartós nyereségességének és bőséges likviditásának köszönhető.
A Bank tőkemegfelelési mutatója a 2013. év eleji
23,1%-ról év végére 28,7%-re javult, amely elsősorban a részvénytulajdonosoktól kapott tőkebefizetésnek volt köszönhető. Mindez abból a történelmi jelentőségű döntésből fakad, amelyet a Bank
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Európa 63%
Ázsia 27%
Amerika 7%
Közel-Kelet és Afrika 3%

Erőteljes finanszírozási képesség
teszi lehetővé a műveleteket

A világ legnagyobb zöld kötvénye
2013 júliusában minden eddiginél nagyobb, 650 M euró értékben bocsátottunk ki éghajlatvédelmi
kötvényeket. A kötvények értéke az év végéig 1,15 Mrd euróra emelkedett, így a zöld kötvények piacán
a nemzetek feletti hitelezők kötvényei között a legnagyobbá nőtte ki magát. A kötvénykibocsátás
erőteljes keresletet generált olyan befektetői körökben, amelyek az ügylet fenntarthatóságát találták
vonzónak, ez pedig tovább fejlesztette a társadalmi felelősséget vállaló beruházások piacát.

részvényesei 2012-ben hoztak, s amelynek értelmében 10 Mrd euróval gyakorlatilag kétszeresére
emelték befizetett tőkénket, így három év leforgása alatt további 60 Mrd euró hitelt nyújthatunk az
EU egységes válságkezelési válaszaként.
Az eszközminőség kiváló maradt, a bedőlt hitelek
aránya alig valamivel haladta meg a teljes hitelportfólió nulla százalékát (0,2%) az év végén. Az
éves nettó többlet elérte a 2,5 Mrd eurót, amely az
előző évihez fogható eredmény.
Ezek a remek pénzügyi jellemzők együttvéve biztosítják, hogy a Bank továbbra is élvezheti a legkiválóbb hitelminősítés előnyeit, azaz rendkívül kedvező feltételekkel jut finanszírozáshoz. Mivel nem
a profitmaximalizálásra törekszik, a Bank ezeket a
kedvező feltételeket továbbadja hitelfelvevőinek.
2013 az erőteljes hitelfelvétel éve volt. A 70 Mrd
eurós finanszírozási programot október végére

teljesítettük. Mivel azonban egészen az év végéig aktívak maradtunk a piacon, minden eddiginél
nagyobb, 72,1 Mrd eurós finanszírozási programot
tudtunk végrehajtani.
A Bank a világ minden részéről von be finanszírozási forrásokat: az EU határain belülről és kívülről is, ezért jelentős szerep hárul rá az EU határain kívüli befektetéseknek az EU határain belülre
terelésében.
2013 a befektetők igényeihez szabott, társadalmi
felelősséget is vállaló befektetési termék, az éghajlat-tudatossági kötvények tekintetében is jelentős
év volt. Az éghajlat-tudatossági kötvényekkel szerzett pénzeszközöket az EBB éghajlatvédelmi tevékenységekre folyósítható hitelprojektekre különítette el, többek között a megújuló energiák és az
energiahatékonyság terén, amelyek előmozdítják
az EU alacsony széndioxid-kibocsátású, éghajlathoz alkalmazkodó globális növekedési célját.
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Az EBB irányítása
Az EBB a 28 tagállam közös tulajdonában álló bank. Igazgatási szerkezetünk biztosítja
a Bank elszámoltathatóságát, megfelelő működését és azt, hogy valamennyi
tevékenységében hatékonyan segítheti elő a fenntartható növekedést és
foglalkoztatást.

Az EBB irányításának felépítése:
Tulajdonosok

Az EU 28 tagállama

Kormányzótanács

a tagállamok miniszterei

Igazgatótanács

Tagjait a tagállamok
jelölik

Igazgatási Bizottság

- elnök
- 8 alelnök

A

z EBB az EU egyik szerve, amely a tagállamoknak tartozik felelősséggel, s egyben olyan
bank is, amely a döntéshozatalban, az irányításban és az ellenőrzés tekintetében a köz- és magánszféra legjobb gyakorlatait követi. A Banknak
három döntéshozó testülete van: a miniszteri szintű Kormányzótanács, az Igazgatótanács, amelynek
nem állandó státuszú tagjait a tagállamok jelölik, valamint az Igazgatási Bizottság, amely az EBB állandó
tagokból álló döntéshozó testülete, élén az EBB el-
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Számvizsgáló
Bizottság

nökével. A bankműveletek belső ellenőrzését a független Számvizsgáló Bizottság irányítja.
A Kormányzótanács tagjai a 28 tagállam miniszterei, általában a tagállamok pénzügyminiszterei. Az
évente egy alkalommal ülésező tanács állapítja meg
a Bank hitelezési irányelveit, hagyja jóvá éves mérlegét és beszámolóit. Dönt a tőkeemelésekről és a
Bank részvételéről az EU határain túli finanszírozási műveletekben. Hatáskörébe tartozik továbbá az

Az EBB
irányítása

Igazgatótanács, az Igazgatási Bizottság és a Számvizsgáló Bizottság tagjainak kinevezése is.
Az Igazgatótanács mondja ki a döntő szót minden
hitelkihelyezési és hitelfelvételi program tekintetében, illetve egyéb finanszírozási ügyben, így a garanciavállalásokkal kapcsolatban is. A Bank zavartalan és az EU szerződéseivel, saját Alapokmányával,
valamint a Kormányzótanács általános irányelveivel
összhangban álló működésének biztosítására évente tíz alkalommal ülésezik.
Az Igazgatótanács 29 igazgatóból áll, a tagállamok és az Európai Bizottság egy-egy igazgatót
jelölhetnek. A tanácsnak 19 póttagja is van. Az
Igazgatótanács, szakértelmének bővítésére, hat
szakértőt választott soraiba (három állandó és három póttag), akik az értekezleteken szavazati jog
nélkül vesznek részt. Az alapokmány eltérő rendelkezése hiányában a határozatokat legalább a
tagállamok részéről jegyzett tőke 50%-át képviselő, illetve a szavazásra jogosult tagok egyharmadának szótöbbségével hozza. Az Igazgatótanács
elnöki teendőit Werner Hoyer, a Bank elnöke szavazati jog nélkül látja el.
Az Igazgatási Bizottság a Bank állandó testületként
működő végrehajtó szerve. Felügyeli a Bank napi
működését, előkészíti az Igazgatótanács döntéseit

és gondoskodik végrehajtásukról. Hetente ülésezik.
Az Igazgatási Bizottság a Bank elnökének irányításával és az Igazgatótanács felügyelete alatt végzi tevékenységét. A többi nyolc tag az EBB alelnökeiből
kerül ki. Tagjait hat esztendőre választják, a tisztség
meghosszabbítható. A tagok kizárólag a Banknak
tartoznak felelősséggel. A bank négy legnagyobb
részvényesének (Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság) képviseletét az Igazgatási Bizottságban állandó tagok látják el.
A Számvizsgáló Bizottság olyan független testület,
amely közvetlenül a Kormányzótanácsnak felel. Feladata a Bank számviteli bizonylatainak vizsgálata,
valamint ellenőrzi, hogy a Bank tevékenysége megfelel-e a legjobb banki gyakorlatnak. A Számvizsgáló
Bizottság beszámolóit a Kormányzótanács az Igazgatótanács éves jelentésével együtt kapja kézhez.
A Számvizsgáló Bizottságnak hat tagja van, akiket
hat egymást követő évre választanak, mandátumuk
nem hosszabbítható meg.
Az Európai Beruházási Alap (EBA) az EBB csoport
tagja. Tulajdonosai az Európai Beruházási Bank
(EBB), az Európai Bizottság, valamint állami és magánbankok és pénzintézetek széles köre. Az EBB hét
tagú Igazgatótanácsának tagja az EBB két alelnöke,
Dario Scannapieco (az Igazgatótanács elnöke) és
Pim van Ballekom is.

Az Igazgatási Bizottság tagjai balról jobbra: Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive, Pim van Ballekom, Werner Hoyer, Jonathan
Taylor, Magdalena Álvarez Arza, László Baranyay, Wilhelm Molterer és Mihai Tănăsescu.
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Az EBB-csoport az
Európai Beruházási Bankból (EBB) és az
Európai Beruházási Alapból áll.

Európai Beruházási Bank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org
Európai Beruházási Alap
15, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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