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Elnöki
előszó

A

z EBB 2015-ben új kihívásokkal nézett szembe.
Ahhoz, hogy megbirkózzon velük, a Bank fejlődött. Victor Hugo azt írta: „Hullajtsd el leveleidet,
de tartsd meg gyökereidet.” A nagy francia író szavai
visszhangoznak bennünk, amikor megkezdjük az európai beruházási terv végrehajtását, építve meglévő szakértelmünkre, és felhasználva azt új megközelítésmódok
kialakításához. 2015-ben ambiciózus kötelezettségvállalásokat teljesítettünk, amelyek nyomán 190 milliárd euró összegű beruházástámogatás valósult meg egy
10 milliárd eurós tőkeemelés révén. Fokoztuk szerepvállalásunkat Európa és a világ legnehezebb területein. Biztosítottuk, hogy az európai beruházási terv már akkor jó
úton haladjon előre, amikor az azt támogató struktúrák
még fel sem álltak.
Az EBB az EU bankja. Feladatunk az, hogy valamennyi
uniós országban valamennyi európai polgár gazdasági
igényeire reagáljunk. A 2008-as pénzügyi válság óta az
EBB erőteljes és felbecsülhetetlenül hasznos válaszlépéseket tett. A Bank a változás és a korszerűsödés útjára lépett. És eközben valódi eredményeket ért el.
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Részvényeseink, az uniós tagállamok 2012-ben megállapodtak az EBB‑csoport tőkéjének emelésében. Cserébe azt kérték, hogy biztosítsunk további 60 milliárd euró
összegű hitelt, és támogassunk összességében legalább
180 milliárd euró értékű beruházást. Ezt nemcsak teljesítettük, hanem túl is szárnyaltuk, és a feladatot áprilisra,
határidő előtt elvégeztük.
Ez az egyik oka annak, hogy miért kezdtük meg bizalommal az európai beruházási tervre vonatkozó ígéret
teljesítését. Amíg az uniós költségvetési garancia létrehozásáról szóló rendelet kidolgozás alatt állt, a Bizottság intézőként járt el a garancia által érintett ügyletek
vonatkozásában. Ez lehetővé tette számunkra, hogy
a terv keretében 2015 áprilisában elindítsuk az első
beruházásokat.
2015 végére az EBB‑csoport – az EBB és az EBA – jóval
100 fölötti hitelt és garanciát nyújtott a beruházási tervhez kapcsolódóan. Ezekről a következő oldalakon olvashat. Az EBB által eddig aláírt, az Európai Stratégiai Beruházási Alap alá tartozó megállapodások pontosan olyan

Elnöki
előszó

biztosítjuk. 2015-ben ennek bőven eleget tettünk. Ezenfelül úgy határoztunk, hogy a fejlődő országokban nyújtott hiteleink esetében 2020-ig 35%-ra növeljük az éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló projektekhez
biztosított hitelmennyiséget.

Európa jövőjének
innovatívnak kell
lennie. Emellett
környezetbarátnak is.

tevékenységekre és ágazatokra irányulnak, amelyeket
az európai beruházási terv támogatni kíván. Ezek felerészben a megújuló energia és az energiahatékonyság
területét, valamint az alacsony szén‑dioxid‑kibocsátású
és a környezetvédelmi ágazatokat érintik. A többi megállapodás olyan területeket ölel fel, mint a digitális infrastruktúra, a K+F és az ipari innováció.
Ez így van rendjén. Európa jövőjének innovatívnak kell
lennie. Emellett környezetbarátnak is. Az EBB az éghajlatváltozás elleni küzdelem legnagyobb finanszírozója
a világon. Több éghajlatváltozás elleni fellépést finanszíroztunk, mint az utánunk következő öt legnagyobb multilaterális fejlesztési bank együttvéve. Az elkövetkező
öt évben világszerte mintegy 100 milliárd eurót fogunk
biztosítani éghajlatváltozással kapcsolatos projektekre.
Segítünk átültetni a gyakorlatba a 2015 decemberében
a párizsi éghajlat‑változási konferencián jóváhagyott
ambiciózus megállapodást.

Az EBB 2015-ben gyorsan reagált a menekültválságra,
aminek keretében projekteket finanszírozott a célországokban a menekültek sürgősségi elszállásolására irányulóan, és hosszú távú beruházásokat hajtott végre a menekültek származási régiójában. Jordániában például az EBB
novemberben 50 millió eurós megállapodást írt alá egy,
az ország északi részének vízellátását biztosító csővezeték finanszírozásáról. A szíriai menekültek beáramlása miatt Jordánia szűkös vízkészlete erős nyomásnak van kitéve. Ez konfliktusokhoz is vezethet a menekültek és az ott
élő lakosok között. A csővezeték építéséhez hasonló projektek enyhíteni fogják ezt a nyomást. A környező országok támogatásával csökkentjük a menekültek azon késztetését, hogy folytassák útjukat és Európában keressenek
menedéket; biztosítjuk számukra azt a lehetőséget, hogy
hazájuk közelében maradjanak és ott kezdjenek új életet.
Tevékenységünk legnagyobb része természetesen Európára összpontosul. Görögországban a kinn lévő hiteleink
összege az ország GDP‑jének 10%-át teszi ki. De szerepvállalásunkat tovább kívánjuk fokozni. Az EBB 2015-ben
is igen aktív volt a szomszédos országokban. Nyáron ös�szetett tárgyalásokat folytattunk arra irányulóan, hogy
felgyorsítsunk egy 520 millió euró összegű hitelre vonatkozó, a Világbank számára biztosított garanciát, amely
lehetővé tette a Világbank számára, hogy fűtési célú gáz
vásárlását finanszírozza Ukrajnában. A tárgyalások során
ott lebegett felettünk a háború fellege, valamint az, hogy
egy kemény tél rengeteg szenvedést hozhat, amennyiben a gáz nem jut célba. Szerencsére azonban a Bank
energiaügyi munkatársai sikerrel jártak.
Az EBB hatóköre és hatása az egész világra kiterjed. Az
elmúlt években jelentősen nőtt az EBB‑csoport szerepe
abban, hogy támogassa Európát a helyi és globális kihívásokra adandó válaszok kidolgozásában és végrehajtásában. Amint ez a jelentés bemutatja, ez a tendencia
2015-ben még inkább felgyorsult.
Werner Hoyer

Vállaltuk, hogy hiteleink legalább egynegyedét az éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló projektekhez
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kis- és
középvállalkozások
számára

infrastruktúrára

2015 KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI

Az Európai
Stratégiai
Beruházási
Alap 2015-ben

ESBA

EBB‑csoport 126 projekt
jóváhagyva vagy aláírva

7,5 milliárd euró összegű
finanszírozás az ESBA keretében
A mozgósított beruházások
összértéke 50 milliárd euró

euró

19,6 milliárd
a

környezetvédelemre

28 uniós ország közül 22 országban

50%

Az EBB jóváhagyott projektjeinek közel
-a az
éghajlatváltozás és a környezetvédelem területére
összpontosít

81 000

kkv részesül az EBA által nyújtott
finanszírozásban – ez a támogatás erősíteni fogja az
európai gazdaságot és munkahelyek létrejöttéhez vezet
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Innováció

most

Az EBB tevékenységének célja,
hogy reagáljon Európa Egyesült
Államokkal és Japánnal szembeni
innovációs lemaradására, mielőtt
késő lenne

Az EBB elismeri, hogy sürgősen
orvosolni kell az innováció évtizedek
óta tartó alulfinanszírozását és
alultervezését. Számos, e jelentésben
bemutatott projekt mögött ez
a felismerés húzódik meg.

A

z innováció már nem ugyanazt jelenti, mint régen: már nem csupán egy új termék bevezetése
értendő alatta. Arról is szól, hogy hogyan készül
az adott termék. Hamarosan, a méretgazdaságosságot
kihasználva felhőalapú ellenőrzési rendszerek fognak
világszerte gyárakat működtetni. A digitalizált ellátási
és szállítási láncok éjjel‑nappal automatikusan fognak
működni.
A gyártás digitalizált folyamattá történő átalakítása kiemelt szerepet játszik az üzleti világ jelenlegi megújulásában. Az egyesült államokbeli cégek az elmúlt két évtizedben végbement digitális fejlődésük következtében
jelentős előnyre tettek szert a szolgáltatási ágazatban,
a gyártási szakértelem terén ugyanakkor Európa valamivel még mindig előrébb jár. Néhány éven belül azonban a gyártás is teljes mértékben digitalizálódik. Európának jelentős beruházások révén mihamarabb meg
kell újítania a gyártási folyamatokat, fogékonyabbá válva a nagy kockázattal járó – és egyúttal jelentős potenciális megtérülést kínáló – újfajta megközelítések iránt,
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máskülönben fennáll a valós lehetősége annak, hogy
az Egyesült Államok több nemzedéknyi időre lehagyja
kontinensünket.
Az Egyesült Államokban az innováció az 1990-es években előretört az európai innovációval szemben, aminek
következtében a digitális szolgáltatásokat uraló vállalatok – Google, Amazon, Facebook, Apple – mind amerikaiak. A 2008-as pénzügyi válságot követő években még
nyilvánvalóbbá vált Európa versenyképességének hiánya.
A gazdaság részben azért nem tudott olyan erőteljesen, illetve olyan gyorsan fellendülni, mint az Egyesült Államokban, mert Európa hosszú időn át nem ruházott be megfelelően a kutatásba, a digitalizációba és az oktatásba.
E beruházási hiányosságnak strukturális okai vannak.
Miközben az Egyesült Államok alapvetően egységes
egészként működik, egyetlen nyelvet használva, az európai egységes piac még nem valósult meg teljes mértékben. A munkaerő mobilitását akadályozza, hogy
sok nyelvet beszélünk. A különböző országokban még

AZ EBB GONDOLKODIK

A Polpharma, Lengyelország legnagyobb
gyógyszergyártója számára nyújtott 45 millió eurós
hitel a jelenlegi gyógyszeres kezelések megfizethető
alternatíváira irányuló kutatást finanszírozza

mindig eltérő rendelkezések vannak érvényben egyazon termék vonatkozásában. Rengeteget nyertünk az
integrációval, Európa azonban még mindig messze van
attól, hogy ténylegesen integrált egységes piac legyen.
Az európai vállalatokat még az is hátrányos helyzetbe
hozza az innováció tekintetében, hogy Európa erősen
függ a banki finanszírozástól. Az innovációhoz gyakran
szükség van valakire, aki felismeri az ígéretes vállalkozásokat és vállalja a kockázatokat, valamint biztosítja a likviditást. Ez az, amit a kockázati tőkések csinálnak, márpedig a kockázati tőke világa az Egyesült Államokban
jóval fejlettebb.
Rengeteg beruházásra van szükség. Az EBB közgazdászainak egyik tanulmánya szerint Európában évente további 130 milliárd euró kellene azon uniós célkitűzés megvalósításához, hogy a GDP 3%-át kutatásra és fejlesztésre
költsék, megközelítve ezzel más vezető gazdaságok kutatási és fejlesztési beruházásainak arányát. És ez még nem
minden. Európának szüksége van: évi 90 milliárd euróra

ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a fejlett gyártási technológiával, évi 35 milliárd euróra ahhoz, hogy elérje az
Egyesült Államok kockázatitőke‑finanszírozásának mértékét, 10 milliárd euróra a legkorszerűbb oktatási létesítmények biztosításához, valamint 65 milliárd euróra a széles
sávval, az adatközponti kapacitásokkal és a kiberbiztonsággal kapcsolatos uniós célok megvalósításához.
Ha felmerülne a kérdés, hogy miért van szükség Európában további integrációra, e kihívás nagyságrendje megadja a választ. Egyetlen európai ország sem képes ezzel
egyedül megbirkózni. Az EBB élen jár az innováció finanszírozásában. Az elmúlt évben rekordmennyiségű,
18,7 milliárd euró összegű hitelt biztosítottunk innovatív projektekhez, szemben a 2008. évi kevesebb mint
10 milliárd euróval. E beruházások mindegyike stratégiai
jelentőségű.
Minden általunk értékelt projektben az innovációt keressük. Ezáltal reményeink szerint az innováció az európai vállalatok szokásává fog válni.
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Ránk

számíthat
Az EBB támogatja az innovatív
iparágakat, amikor nehezen találnak
magánfinanszírozást, és mindaddig
végigkíséri őket, amíg általánosan
elterjedtté nem válnak

A

decemberben felavatott Cestas fotovoltaikus
erőmű legalább annyi tiszta energiát termel,
amennyit a közeli Bordeaux lakosságának egyharmada a háztartásokban felhasznál. Az egymillió fotovoltaikus panel működésbe hozása egyben jelentős mérföldkő az éghajlatbarát energia szempontjából:
a Cestas az első olyan jelentős fotovoltaikus projekt,
amely valóban felveszi a versenyt a fosszilis tüzelésű
erőművekkel.
A projekt csúcspontot jelent a fotovoltaikus ipar által
megtett hosszú úton. A növekedés az 1990-es években
és ezen évszázad első évtizedének nagy részében lassú
volt. A technológiai fejlődés és a növekvő méretgazdaságosság azonban fellendülést hozott. A napenergia‑kapacitás napjainkban kilencszerese a 2009. évinek. És az
EBB mindvégig jelen volt.
„A Cestas az első olyan jelentős fotovoltaikus projekt, amely felveszi a versenyt a fosszilis üzemanyag alternatívájával” – mutat rá David González García, az
EBB megújuló energiával foglalkozó részlegének vezető mérnöke. – „A költségek tizenöt éve folyamatosan csökkennek, és ma már nagyobb a kínálat, szabványos berendezések állnak rendelkezésre, és nagyszerű
a méretgazdaságosság.”

A következő lépés:
tengeri szélenergia és
napenergia‑koncentrálás
Az EBB gyakran vállalt szerepet olyan fotovoltaikus projektekben, amelyek nem vonzottak elegendő magánbefektetést. Ez segítette az olyan kutatások finanszírozását,
amelyek végül életképes gazdasági kilátásokat kínáltak
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A belga partoktól 46 kilométerre
található Belwind szélerőműpark

az iparág számára. Az EBB hasonló megközelítést követ
más, kevésbé kiforrott megújulóenergia‑ágazatokban,
ahol jelentős összegben ruházott be brit, német és belga tengeri szélerőműparkokba és a marokkói Varzazát
közelében létesített hatalmas, koncentrált napenergiát
hasznosító erőműbe, amely a tervek szerint 2016-ban
kezdi meg működését. A tengeri szélenergia és a napenergia‑koncentrálás jelenleg a világ villamos energiájának viszonylag kis részét adja, a fotovoltaikus napenergia fejlődése azonban biztató és követendő út ezen
ágazatok számára.
Cestas 16 000 lakosú város a Bordeaux és az Atlanti‑óceán partja között elterülő síkságon, ahol nyáron a hőmérséklet eléri a 42 Celsius‑fokot, és bőven van napsütés.
A megújuló energiával foglalkozó Neoen vállalat nagyrészt 2015-ben építette fotovoltaikus erőművét, amely
a maga nemében Európában a legnagyobb.
„A fotovoltaikus napenergia ma már ténylegesen versenyképes” – hangsúlyozza Céline Lauverjat, a párizsi Mirova

Az EBB CSELEKSZIK

A tengeri szélenergia
iparága nem jött volna
mozgásba, ha nincs ott az EBB.

megújulóenergia‑alapjának beruházási igazgatója. – „Ez
kulcsfontosságú pillanat a fotovoltaikus ipar számára.”
A Mirova 180 millió eurós beruházási alapja, az Eurofideme III 30 millió eurót fektetett be a Cestas 285 millió eurós projektjébe. Ez azt jelenti, hogy az EBB tényleges részesedéssel rendelkezik, mivel az Eurofideme III egyik
befektetője. Az EBB emellett 42 millió euró összegű
hitelt hagyott jóvá egy francia bank számára, amely
a Cestast finanszírozza.

Mérnököket és bankárokat
igénylő projektek
Az EBB‑nek az innováció támogatásában betöltött szerepe kulcsfontosságú a tengeri szélenergia fejlődésének
megértéséhez. Az iparág 2008-ban, amikor a befektetők
a gazdasági világválság következtében különösen bizalmatlanul álltak a kockázatokhoz, könnyen ellehetetlenülhetett volna. Bár a szárazföldi szélerőműparkok viszonylag

fejlettek voltak, a tengeri technológia még gyerekcipőben
járt. Az EBB akkor lépett közbe, amikor a magánfinanszírozás elapadt. „A kereskedelmi bankok ódzkodtak attól,
hogy kockázatot vállaljanak” – emlékezik vissza Alessandro Boschi, az EBB megújuló energiával foglalkozó részlegének vezetője. „A tengeri szélenergia iparága nem jött
volna mozgásba, ha nincs ott az EBB.”
2008 valóban kockázatos időszaknak tűnt a Belwind
projektbe való beruházáshoz: a belga projekt Európa
legnagyobb szélerőműparkjának megépítését célozta
Zeebrugge partjaitól 46 kilométerre, 37 méter mély vízben. „A pénzügyi válság miatt nem voltak magánpénzek” – mutat rá Melchior Karigl, az EBB projektfinanszírozási hitelekkel foglalkozó tisztviselője.
Kariglt és munkatársait azonban lenyűgözte az a technológia, amelynek segítségével a Belwind minden eddigi projektnél mélyebbre tudja süllyeszteni a tengerbe az alapokat – valamint azon merész
terv is, hogy 55 szélerőműtornyot építenének fel egy
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17 négyzetkilométeres területen. Az EBB 300 millió euró
nagyságrendben nyújtott finanszírozást a projekthez,
fedezve a költségek felét. A Belwind jelenleg 160 000
belga háztartás ellátásához elegendő villamos energiát
termel.
Azóta az EBB Európa‑szerte dolgozott jelentős tengeri
projekteken, különösen az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Németországban. Sőt, egy innovatív, úszó
szélerőműparkra irányuló portugáliai projektbe való
beruházást is mérlegel. Az EBB finanszírozta a teljes
európai tengeri szélerőmű‑kapacitás mintegy kétharmadát. Az EBB legutóbbi jelentős projektje keretében szeptemberben kötelezettséget vállalt arra, hogy
425 millió angol font összegű hitelt nyújt a Suffolk partjaitól 27 km‑re létesítendő Galloper szélerőműparkhoz,
amely 140 szélerőművet fog magában foglalni. A Galloper finanszírozása az Európai Stratégiai Beruházási
Alap keretében történik.

Amikor érdemes kisebb
léptékben gondolkodni
A megújuló energia jövője nem csak a fejlett országokon belüli hatalmas projektekről szól. A fotovoltaikus
napenergiának például van egy előnye néhány más
megújulóenergia‑technológiával szemben: kisebb léptékben is meg lehet valósítani. Míg nem valószínű, hogy
valaki valaha 90 méter magas szélerőművet állítana fel
a kertjében, a háztetőre könnyen lehet rögzíteni néhány
fotovoltaikus panelt. Ezen alkalmazkodóképesség miatt
a napenergia rendkívül vonzó megoldás a világ olyan távoli tájain, ahol nem létezik alternatív energiaellátás.
„A napenergia valóban előretörőben van olyan helyeken, ahol nem létezik villamosenergia‑hálózat” – mutat
rá Sophie Jablonski, az EBB mérnöke. „Afrikai falvakban
az egyetlen alternatív fényforrás például a petróleumlámpa lehet, amely drága, és amelynek füstje mérgező.”
A nagy európai napenergia‑projektek esetében megvalósuló rendkívüli méretgazdaságosság következtében a fotovoltaikus panelek ára olyannyira lecsökkent,
hogy immár távoli régiókban élő családok is meg tudják azokat vásárolni. „Minél több, a Bordeaux mellettihez hasonló jelentős fotovoltaikus projekt létezik, annál
nagyobb hatással lesz ez a napenergiához kapcsolódó, kínai gyárakból kikerülő berendezések költségére” – világít rá Michael Gera, az Energy Access Ventures
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ügyvezető partnere, az EBB által támogatott ügyvezetők egyike. – „Egy nagy léptékű, Bordeaux melletti projekt előnyökkel fog járni a kis léptékű afrikai projektek
vonatkozásában.”
Az EBB által támogatott kis léptékű projektek
a következők:



Pamiga (Participatory Microfinance Group for Africa):
az EBB 4 millió eurós hitelt nyújt egy alap számára,
amely pedig mikrofinanszírozási vállalatok számára hitelez Afrika vidéki térségeiben. E vállalatok napelemes
szettek vásárlásához biztosítanak hiteleket az emberek
számára (amellett, hogy öntözési célú és ivóvizet biztosító létesítményekbe is beruháznak). Az alap számos
afrikai országban működik, köztük Beninben, Burkina Fasóban, Kamerunban, Kenyában, Madagaszkáron,
Szenegálban, Tanzániában és Togóban



Energy Access Fund: az EBB 10 millió euró saját tőkét
fektetett be az alapba, amely az energiához Kelet‑Afrikában hozzáférést biztosító startupok számára nyújt
hitelt. Az alap célja, hogy egymillió, alacsony jövedelemmel rendelkező embert juttasson megbízható
villamos energiához a szubszaharai Afrika vidéki és
részben városiasodott területein
„Az afrikai mikrofinanszírozásnak környezetbarátnak és
inkluzívnak kell lennie ahhoz, hogy fenntarthatónak és
felelősnek minősüljön” – mutat rá Renée Chao‑Béroff,
a Pamiga vezérigazgatója. – „Ebben a környezetbarát
mikrofinanszírozáson alapuló gazdaságban rendkívül
fontos a fotovoltaikus napenergia.”
A globális felmelegedés nem áll meg az országhatároknál. Bordeaux és Benin energiafogyasztóinak szerencséjére az EBB sem.

Egy nagy léptékű,
Bordeaux melletti projekt
előnyökkel fog járni a kis
léptékű afrikai projektek
vonatkozásában.

Az EBB CSELEKSZIK

Kis fotovoltaikus panel egyetlen
házhoz Tanzániában

2015
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INNOVÁCIÓ
a versenyképességért
Európa jövőjének kulcsa innovációs képességében rejlik. Az Egyesült Államokkal és
más jelentős gazdaságokkal éles verseny folyik, ahogy az ipar a digitalizált termelési
módszerek felé mozdul el. Elengedhetetlen, hogy beruházzunk ebbe a közpolitikai
célunkba. Ezért feltétele az ESBA‑hiteleknek az innováció.
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az alábbi területeken
megvalósuló projektek
keretében:
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az innováció és
a szakértelem támogatására

A magánszektorban
K+F+I céljára biztosított
hitelek teljes összege

4,9

12

milliárd euró

Tevékenységi jelentés
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75
27

Innováció

Több mint

50

42

magánszektorbeli
vállalkozás
támogatása a K+I
területén

Oktatás és képzés

Kutatás‑fejlesztés

INNOVÁCIÓ
a versenyképességért

A széles sávval, az
adatközponti kapacitásokkal és
a kiberbiztonsággal kapcsolatos
uniós célok megvalósításához évi
65 milliárd euróra van szükség. Az
EBB 2015-ben számos megállapodást
kötött annak érdekében, hogy
lefektesse ennek alapjait

15,3 millió új vagy korszerűsített
digitális összeköttetés
Telecom Italia 500 millió euró…
7 millió háztartás
Nord‑Pas‑de‑Calais 147 millió euró
Orange Lengyelország 190 millió euró
Elzász 380 000 összeköttetés
Alsó‑Szászország 150 millió euró

Finnország és Észtország

150 millió euró

Hessen 150 millió euró

Telecom Malta 30 millió euró

2015
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Az innováció nem hullik csak úgy az ölünkbe.
Valakinek el kell gondolkodnia rajta és ki kell
dolgoznia. A holnap innovációit a mai diákok
fogják kifejleszteni. Európa azonban lemaradt az
Egyesült Államok mögött, amely hallgatónként
a kétszeresét költi a felsőoktatásra. Az EBB
hiteleinek célja e tendencia visszafordítása.
2015-ben a valaha volt legnagyobb egyetemi
hitelt biztosítottuk, amikor 278 millió eurót
nyújtottunk az Oxfordi Egyetem tudományos
kutatólétesítményeihez. Európa‑szerte
1,45 millió hallgató élvezheti az EBB‑hitelek
előnyeit

Jorge Fernández Quesada 22 éves hallgató, orvostechnológiai
eszközök tervezésére irányuló és vállalkozói tanulmányokat
folytat Málagában. Egyike volt az első diákoknak, akik az
Erasmus+ keretében hitelben részesültek a mesterképzésükhöz;
az Európai Bizottság e programját az EBA irányítja, mely
hiteleket biztosít mesterképzésben részt vevő, külföldön
tanuló spanyol diákok és Spanyolországban mesterfokú
tanulmányokat folytató európaiak számára. Az Erasmus+ fedezi
a megélhetési és a tandíjköltségeket, a visszafizetés pedig csak
a fokozat megszerzését követő egy év elteltével kezdődik meg.
Jorge a hitelt a MicroBanktól, a La Caixa szociális részlegétől
kapta a londoni Imperial College‑ban végzett egyéves
mestertanulmányaihoz. Az előrejelzések szerint az Erasmus+
2020-ig mintegy 3 milliárd euró összegben fog hitelt nyújtani
200 000 hallgató számára.
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Az intelligenssé válás útján

ESBA

Janet Thickpenny
intelligens mérőjével
walesi otthonában

Az intelligens mérők segítik a fogyasztókat energiaszámláik
megfékezésében

R

égen, amikor Janet Thickpenny szeretett volna
inni egy csésze kávét, egyszerűen bekapcsolta
a vízforralót. Gyakran elmerült valami másban, miközben a víz felmelegedett. Mire eszébe jutott a kávéja,
a víz már kihűlt, és újra be kellett kapcsolnia a vízforralót.
Ennek a pazarlásnak immár vége, mióta a Wales partvidékén fekvő Barryben található otthonában intelligens
mérő van beszerelve. A háztartási kijelzővel rendelkező
intelligens mérő mára már érezteti hatását a számlákon.
A fogyasztás alaposabb megfigyelése révén azt is megmutatja, hogy mennyi költség keletkezik. „Meglepődne,
ha tudná, mennyi energiát fogyaszt egy vízforraló” – meséli Janet Thickpenny.

Napjainkban Európa‑szerte intelligens mérők tízmillióit szerelik be. A brit kormány elrendelte, hogy 2020-ig
minden egyes háztartást intelligens mérővel kell ellátni.
Az Egyesült Királyságban történő bevezetés mintegy
53 millió új villamosenergia- és gázmérőt jelent, amihez a becslések szerint 10 milliárd angol font összegű
beruházás szükséges. A brit intelligens mérők biztosítják a villamosenergia- és gázfogyasztás valós idejű mérését, ami alacsonyabb fogyasztásra ösztönöz. Ez segíti
azokat a fogyasztókat, akik csökkenteni kívánják energiafogyasztásukat, emellett potenciálisan mérsékelheti
a szén‑dioxid‑kibocsátást is.
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ESBA
Intelligens pénz
Az intelligens mérők képezik tárgyát az Európai Beruházási Bank által az elmúlt évben az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) keretében aláírt legnagyobb hitelmegállapodásnak is. Az ESBA támogatásával az Európai
Beruházási Bank mintegy 500 millió euró összegű hitelt
nyújt egy intelligens mérőkkel kapcsolatos, 1,4 milliárd eurós projekthez, melyet egy, az új mérők energiaszolgáltatók részéről történő beszerelését finanszírozó
és irányító brit vállalat, a Calvin Capital irányít. Összességében az ESBA 2018-ig 315 milliárd euró összegű új beruházást hivatott generálni az EBB és az Európai Bizottság által biztosított kezdeti pénzeszközök révén.

Jelentős tételről van
szó, de jelenlétünk
révén a piac végső soron
nyugodt lehet a kockázatokat
illetően, és biztosítható,
hogy a projekt gazdaságilag
működőképes legyen.
Amikor egy brit közműszolgáltató intelligens mérőt szerel be, a fogyasztó alapvetően nem köteles hosszú távon
számlát fenntartani az adott szolgáltatónál. Az új intelligens mérő beszerelését követően a fogyasztó bármikor
dönthet úgy, hogy energiaszolgáltatót vált, ami megnehezítheti a közműszolgáltató számára a mérő beruházási költségeinek behajtását. A Calvin Capital hozzászokott
a fogyasztói felmondások kezeléséhez, mivel ez a jelenség ismert az energiaiparon belül. Végtére is a Calvin 2002 óta több mint hatmillió mérő – köztük több
mint egymillió intelligens mérő – megvásárlását és beszerelését finanszírozta. Ez az egyetlen ESBA‑megállapodás további hétmillió intelligens mérőhöz biztosít
fedezetet.
A vállalat által az EBB‑vel kötött megállapodásnál választott modell mentesíti az energiaszolgáltatót a felmondások hatásától. Ahelyett, hogy a mérő a közműcég
tulajdonában állna és következésképpen neki kellene
foglalkoznia a fogyasztók szolgáltatóváltásával, a mérő
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a Calvin tulajdonában áll. A manchesteri székhelyű vállalat az EBB támogatásával olyan megoldást nyújt, amely
attól függetlenül működik, hogy melyik szolgáltatót választja a fogyasztó.

Gazdasági működőképesség
Az EBB azért nyújtotta ezt a hitelt az ESBA keretében,
hogy tanúbizonyságot tegyen a Calvin által alkalmazott modell iránti támogatásáról. A támogatás célja,
hogy további befektetőket vonjon be az ágazatba, és
hozzájáruljon az energiaipari infrastruktúra korszerűsítéséhez. Emellett az EBB az ESBA keretében nagyobb
volumenű hitelt tudott biztosítani, mint ami a rendes
műveletek részeként maximálisan megengedhető lett
volna.
„Jelentős tételről van szó, de jelenlétünk révén a piac
végső soron nyugodt lehet a kockázatokat illetően, és
biztosítható, hogy a projekt gazdaságilag működőképes
legyen” – szögezi le Peter Jacobs, az EBB projektfinanszírozási vezetője.

A minta adott
Janet Thickpenny intelligens mérője arra ösztönözte lányait, hogy jobban odafigyeljenek energiafelhasználásukra. „Csipogva figyelmeztet minket, ha több energiát
fogyasztunk a szokásosnál” – mondja az asszony. „Ekkor
a legkisebb lányom végigszalad a házon, hogy kihúzza
a dolgokat a konnektorból.”
A brit kormány intelligens mérők bevezetésére irányuló programjának véghezviteléhez még sok munkára – és beruházásra – van szükség. De részben ez
a feladata az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak is –
lendületet adni a stratégiai gazdasági ágazatokon belüli
új irányzatoknak.
És ez már folyamatban van. Most, hogy az EBB biztosította ezt a hitelt a Calvin számára, valamint egyéb szerződéseket írt alá, 13 millió intelligens mérő beszerelését finanszírozva Unió‑szerte az elmúlt évben, Peter
Jacobs a Bank részéről elmondta, hogy több más egyesült királyságbeli vállalat is megkereste őt hasonló megállapodások megkötése érdekében.

INNOVÁCIÓ
a versenyképességért

Innováció az életért
A fertőző betegségek területére vonatkozó InnovFin
finanszírozási eszköz oltóanyagok, kezelések és orvosi
eszközök fejlesztésének korai, kockázatos szakaszaihoz biztosít forrásokat. Első,
10 millió eurós hitelét a svéd Cavidi biotechnológiai cég számára nyújtotta,
amely egy AIDS‑betegek nyomon követésére szolgáló eszközt fejleszt arra az
esetre, ha a betegek rezisztensekké válnak a gyógyszereikkel szemben. A vállalat
által Ziva néven emlegetett, úgynevezett „vírusmennyiség‑megfigyelő” eszköz
2016 végén kerül piacra. A világon élő 35 millió HIV‑fertőzött közül 34 millióan
szegény országokban élnek, ahol hiányoznak az AIDS‑gyógyszerek ellenőrzéséhez
szükséges bonyolult laboratóriumi létesítmények. „Egyszerűen nem férnek
hozzá a diagnosztikához” – mutat rá Andrew Oldfield, a Cavidi egyik igazgatója.
Hamarosan azonban egy távoli klinikán dolgozó nővér is képes lesz vért venni,
átfuttatni a Ziván és eredményhez jutni. „Számunkra, újszerű technológiával
dolgozó kisméretű vállalat számára az EBB támogatása kulcsfontosságú volt” –
hangsúlyozza Andrew Oldfield. „Mára már jó esélyünk van arra, hogy az eszközt
piacra dobjuk és ténylegesen segítsünk az embereken.”
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Nagyratörően a KIS- és
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKÉRT

28

Az európaiak többsége kis- vagy középvállalkozásnál dolgozik, ami miatt ezen ágazat
támogatása létfontosságú cél. A kisvállalkozások és a startupok azonban innovatív
elképzeléseket is generálnak. Európa versenyképessége az e téren véghezvitt erőteljes
beruházásokon múlik.
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kis- és
középvállalkozások számára

Nagyratörően a
KIS- és KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKÉRT

2015-ben az EBB
hiteleket nyújtott, amelyek
4,1 millió munkahely
létrehozását és fenntartását
segítették az európai kkv‑knál
és közepes piaci tőkeértékű
vállalatoknál

2015-ben az EBA
megkétszerezte a kkv‑kkal
kötött ügyleteit: 85 sajáttőke-,
valamint 119 garanciaügyletet
és mikrohitel‑tranzakciót
bonyolított le
6,96 milliárd euró értékben,

26,89 milliárd euró
mozgósítása érdekében

finanszírozásának 29%-át
kis- és középvállalkozásokra
fordította

25 kockázatitőke‑műveletet hajtott
végre összesen 812 millió eurót
kötve le, ami 3,4 milliárd eurót
fog mozgósítani

13%-kal több kis- és
középvállalkozást
támogatott

a kitűzött célt 29%-kal
meghaladó összegű
garanciákról és
a mikrofinanszírozásról kötött
megállapodásokat
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Garanciák a növekedés érdekében
Spanyolországban és Máltán
Az EBB, az EBA és az Európai Bizottság szerződéseket
írt alá Spanyolországgal és Máltával az ottani kis- és
középvállalkozások fellendítését célzó programok
végrehajtására vonatkozóan. Az EBA garanciát
fog biztosítani a pénzügyi közvetítők számára
nyújtott hitelekhez, és fedezni fogja a kkv‑knak
nyújtott hiteleiken keletkező veszteségek 50%át. Cserébe a pénzügyi közvetítők alacsony
kamatozású hiteleket fognak nyújtani. A program
Spanyolországban várhatóan 3 milliárd euró összegű
finanszírozást fog generálni az ország 16 régiójában.
Az előrejelzések szerint a program 60 millió euró
összegű, máltai kis- és középvállalkozások számára
biztosított finanszírozást fog támogatni.

Energiahatékonyság
a kisvállalkozások számára
Az EBB és az Európai Bizottság
közötti új, „Magánfinanszírozás az
energiahatékonyságért” (PF4EE)
elnevezésű együttműködés
helyi bankok által igazgatott, kis
léptékű energiahatékonysági
projekteket finanszíroz.
Az első projektekre a Cseh
Köztársaságban, Spanyolországban
és Franciaországban került
sor. A PF4EE keretében a Bank
évente mintegy 250 millió euró
összegű hitel nyújtását tűzte ki
célul, és 10–15 bankkal kíván
megállapodásokat kötni.
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Ségolène Royal francia miniszter
a Crédit Coopératiffal létrejött
PF4EE‑megállapodás aláírásánál

Nagyratörően a
KIS- és KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKÉRT

Amikor a Rajna táplálja mellékfolyóit

ESBA

Ez egy
nagyszerű év volt...
hála az ESBA‑nak.

Sebastian Wilbs
a Düsseldorf melletti gyárában

Hogyan jut el Európa nagy beruházási terve a kisvállalatokhoz

A

Düssel folyó kanyarogva folyik Gruiten falu körül.
Ezután négy ágra szakad, ahogy a Rajnába torkollik. A kis folyó ezen utolsó, kacskaringós szakaszainak térképe olyan, mintha egy diagram lenne arról a hitelről, amelyet Simone Wilbs és férje, Sebastian kapott
gruiteni családi vállalkozásuk finanszírozásához – garanciák és viszontgaranciák szövevényes hálózata. A végső
soron a hitel mögött álló nagy európai intézmények és
német bankok meggyőződése, hogy amint a kis folyó
táplálja a nagyot, az olyan kisvállalkozásoknak, mint Simone és Sebastian fémöntő üzeme fenn kell maradniuk ahhoz, hogy virágozzon az őket körülvevő tágabb
gazdaság.

Ez teszi a vállalatnál dolgozó néhány ember – ez esetben nagyon is létfontosságú – megélhetésén túlmenően is fontossá a Wilbs család számára biztosított mentőkötelet. „Ha nem kaptuk volna meg a hitelt, ma nem
lenne vállalkozásunk” – mutat rá Simone Wilbs, aki férje,
két teljes munkaidős alkalmazott (köztük a sógora) és
három részmunkaidős alkalmazott (köztük apja, a vállalkozás alapítója) mellett dolgozik a cégnél.
„Ez nem egy nagy vállalkozás. Ez egy családi vállalkozás. De így is kell, hogy legyen pénzünk a hónap végén,
hogy kifizessük alkalmazottainkat, miközben arra várunk, hogy ügyfeleink fizessenek nekünk.”
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Utat az ESBA‑nak
Az EBA, amely segített finanszírozni Wilbsék 30 000 eurós hitelét, Európa‑szerte előmozdítja a kis- és középvállalkozások finanszírozását. Az Európai Bizottság EBA
által irányított COSME programja 2015 óta részesül az
ESBA támogatásában. Ez lehetővé teszi a COSME számára az általa nyújtott hitelgaranciák összegének megkétszerezését, az EBA partnerei pedig ennek révén kétszer
gyorsabban tudják folyósítani a hitelt vagy garantálni
a pénzösszeget.
Az ESBA EBA‑ra jutó része 75 milliárd euró összegű finanszírozást mozgósíthat a kis- és középvállalkozások
számára. Tekintsük ezt úgy, hogy a Rajna segíti a sok kis
Düsselt abban, hogy beletorkolhassanak.
A cél az, hogy azoknak a bankoknak, amelyek ténylegesen hiteleznek a kisvállalkozások számára, sokkal kevésbé kelljen aggódniuk a hitel kockázata miatt, mivel
a COSME a kockázat jelentős részét az ESBA támogatása mellett az Európai Beruházási Alapra hárítja át. Természetesen a bankok ezáltal sokkal inkább hajlanak
arra, hogy ténylegesen hitelezzenek – és ez jó a kisvállalkozásoknak. „Az ilyen típusú hitel létfontosságú szerepet tölt be a startupok és az induló vállalkozások tekintetében” – hangsúlyozza Lars Testorf, a frankfurti KfW
termékmenedzsmenttel foglalkozó egyik igazgatóhelyettese. „Enélkül sok kisvállalkozásnak nemet mondana
a bankjuk.”
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Az EBA 2015-ben megállapodást kötött a KfW‑vel a németországi startupok számára 2018-ig biztosítandó
1 milliárd euró összegű hitelek támogatásáról. Ebből
több mint 20 000 német startup profitálhat. Az ESBA
nélkül az EBA nem rendelkezett volna olyan forrásokkal
a COSME program keretében, amelyek lehetővé tették
e megállapodás 2015-ben történő megkötését.

A piaci rések betöltése
A kisvállalkozások Európa‑szerte nehezen jutnak hitelekhez. A bankok bőven rendelkeznek pénzzel, de a kisvállalkozásokat kockázatosabbaknak ítélik meg, mint
a nagyokat. Az ESBA célja, hogy a bankok és a magánbefektetők jobban biztonságban érezzék magukat,
amikor a pénzüket munkára fogják. Fontos ez a Cseh
Köztársaságban is, ahol az EBA 2015 augusztusában
megállapodást írt alá egy állami tulajdonú fejlesztési
bank, a ČMZRB garanciáihoz biztosított viszontgaranciáról. „Elegendő likviditással rendelkezünk, de a bankoknak biztosítékra van szükségük, ami viszont hiányzik” – mondja Lubomir Rajdl, a prágai székhelyű bank
vezérigazgató‑helyettese. „A mi programunk ténylegesen piaci rést tölt be.”
2015 végére a ČMZRB már 400 kisvállalkozás számára garantált hiteleket. „Ez egy nagyszerű év volt” –
mondja Lubomir Rajdl. „Hála az ESBA által támogatott
COSME‑garanciának.” Lubomir Rajdl várakozásai szerint a program a következő két évben 160 millió euró

Nagyratörően a
KIS- és KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKÉRT
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összegben fog 1400 kisvállalkozás számára nyújtott hiteleket támogatni.

megy olyan jól, a másik kisegíti azt, amíg rendbe nem
jönnek a dolgok.”

A ČMZRB egyik első garanciája a Cseh Köztársaság harmadik legnagyobb városában, Ostravában működő
OVEX Plus hulladékkezelő vállalat számára biztosított
92 500 eurós hitelre vonatkozott. Az OVEX a hitel segítségével és saját forrásaiból olyan új technológiát vásárol, amely lehetővé teszi az energia-, szén- és fémipar
által Morvaország- és Szilézia‑szerte termelt hamu pormentes tárolását. Ez fontos egy olyan régióban, ahol az
ipari termelés súlyosan hat a levegőminőségre. „A technológia elősegíti, hogy fenntartható és hatékony módon megerősítsük helyzetünket a villamosáram- és az
energiapiacon” – emeli ki Miroslav Olszovy, az OVEX
ügyvezető igazgatója. – „Az új technológiának kedvező
környezetvédelmi vonatkozásai is vannak, ami fontos,
különösen a régiónk számára.”

Georgi Dikov cége az 5000 lakosú Orjahovóban működik, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladja a bulgáriai
átlagot, a bérek pedig az országos átlag felének felelnek
meg. Ebben a térségben viszonylag kevés a jól képzett
munkavállaló. „Képzetlen embereket tanítok be” – meséli Georgi Dikov – „és szakembereket csinálok belőlük”.
A Cibank első 104, ESBA‑garancia keretében nyújtott hitele 17,7 millió eurót tesz ki. A 100 millió eurós program
végére a Cibank tisztviselőinek várakozásai szerint 700
kis- és középvállalkozást fognak támogatásban részesíteni Bulgáriában.
Akár a Rajna, akár a Duna partjáról nézzük: az ESBA által
a COSME programhoz biztosított támogatásnak köszönhetően az európai gazdaság már sodrásban van.

… és a Duna partján is
E kis összegű hitelek révén az ESBA Európa minden
szegletét eléri. Georgi Dikov állványzatokat és építőipari
berendezéseket előállító gyárat üzemeltet a bolgár Duna‑parton. 34 000 euró összegű hitelt kapott a szófiai
Cibanktól, hogy használt aratógépet vásárolhasson Németországból. „Bulgáriában nem árt, ha az ember több
lábon áll” – mutat rá Georgi Dikov, aki 45 embert foglalkoztat a gyárában és öt másikat egy 100 hektáros mezőgazdasági földterületen. – „Ha az egyik vállalkozás nem

Ha nem kaptuk
volna meg a hitelt,
ma nem lenne
vállalkozásunk.
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Pénzügyi menedék

a rászorulóknak

A menekültek számára gyakran a mikrofinanszírozási hitelek jelentik az egyetlen
módját a forráshoz jutásnak

S

zaíd al‑Obaidi iraki mérnökhallgató kidolgozott
egy módszert, amelynek segítségével Szaddám
Huszein rendszerének ellenzői titkosított üzeneteket küldhettek egymásnak. Amikor 1992-ben felszámolták a földalatti csoportosulást, al‑Obaidi néhány
összeesküvőtársát kivégezték, másokat életfogytiglani
börtönbüntetésre ítéltek. Szaíd Al‑Obaidit Szaddám Huszein négy évre a hírhedt Abu Ghraib‑i börtönbe vetette. A diktátor megbuktatását követően al‑Obaidi elmenekült a szülőhazájában dúló felekezeti erőszak elől.
Menekültként Belgiumba jutott, ahol úgy döntött, laptopjavító vállalkozást indít. A bankok nem biztosították számára az üzlethelyiség bérléséhez szükséges 3000 eurót.
Ezért a microStart nevű brüsszeli vállalathoz fordult, amely
akár csupán 500 euró összegben is biztosít üzleti hiteleket. A microStart több hitelének és Szaíd Al‑Obaidi kemény
munkájának köszönhetően a Brüsszel belvárosában, a Boulevard Anspachon nyitott üzlet sikeresen működik. „A microStart emberei nagyon kedvesek. Már akkor a barátaimnak éreztem őket, mielőtt megkaptam volna tőlük a hitelt.”
Az al‑Obaidihez hasonló menekültek számára kevés finanszírozási lehetőség kínálkozik, amikor új országban
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telepednek le. A bankok automatizált hitelnyújtási eljárásai során még az Unión belülről érkező migránsokat
is egyre inkább elutasítják, mivel nincsenek róluk háttér‑információk. Az EBA ezért 2015-ben kiterjesztette
mikrofinanszírozási programját, aminek keretében Európa‑szerte hat mikrohitelezővel írt alá megállapodást garanciák biztosításáról, amelyek 20 000 kisvállalkozás számára 237 millió euró értékű hitelt fognak felszabadítani.
A Közel‑Keletről érkező menekültek nagy számára és az
Unión belül biztos jövedelmet kereső munkavállalók jelentős mozgására tekintettel ezek a hitelek egyre fontosabbá válnak a kontinens gazdasági jövője szempontjából. A mikrohitelezők már most arról számolnak be,
hogy ügyfeleik 70%-a más országban született.

Védelem az uzsorásokkal
szemben
„Sokan azok közül, akik menekültstátuszt kapnak, be
fognak kerülni a mikrofinanszírozási vállalatok könyvelésébe” – mondja Faisal Rahman, egy EBA‑garanciával támogatott londoni szociális finanszírozási vállalat, a Fair Finance alapítója. – „A többiek közül sokan

Nagyratörően a
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Már akkor a barátaimnak
éreztem őket, mielőtt
megkaptam volna tőlük a hitelt.

mikrohitelekben részesülő kisvállalkozásoknál fognak
dolgozni.” A Fair Finance és más szociális hitelezők célja, hogy kiszabadítsák a kisvállalkozásokat a költségesen
hitelezők karmai közül. A kisvállalkozások számára szükséges pénzösszeg és a bankok által számukra meghitelezett összeg közötti különbséget évi 2 milliárd angol
fontra becsülik.
Számos menekült számára a mikrohitelek jelentik az
egyetlen valódi reményt. Vegyük Vardan Babajan példáját, aki sikeresen vitte el az örmény konyhát egy olyan
helyre, ahol az étkezést meglehetősen komolyan veszik: a toszkánai Firenzébe. Belső viszályok idején menekült el Örményországból, és Oroszországból Ukrajnába,
majd Ausztriába került, míg végül eljutott Olaszországba. Miután a helyi bankok elutasították és egy éven át
munkanélküli volt Firenzében, végül rátalált az Olaszország‑szerte működő PerMicro mikrohitel‑vállalatra.

Babajan 25 000 eurós hitelt kapott, amelyet egy hagyományos örmény ételeket kínáló étterem létrehozására
fordított. „Ez volt az esélyem arra, hogy megnyissak egy
saroknyi Örményországot Olaszországban, és otthon
érezzem magam” – emlékszik vissza. – „Nem volt más lehetőségem. Nem volt B‑tervem.”

Elfogadásra találva
A politikai zavargások elől elmenekültek nem mindig
kis összegű hiteleket keresnek. Egy kormányzati tulajdonban álló, kisvállalkozásokat finanszírozó svéd vállalat, az Almi 1,5 millió eurós hitelt nyújtott egy pakisztáni testvérpárnak, akik kidolgoztak egy technológiát,
melynek segítségével rizshéjból deszkák készíthetők.
Naszír Gill már Európában élt, hogy fivére vállalatának,
a Green Planknek az exportügyeit intézze, mikor 2009ben politikai erőszak söpört végig Pakisztánon. Fivére,
Dzsamsaid, aki Lahoréban maradt, hogy a vállalat gyártási folyamatait irányítsa, egyre inkább el volt keseredve
a korrupció miatt, különös tekintettel arra, hogy a helyi
villamosenergia-szolgáltató tisztviselői kenőpénzt követeltek tőle, azzal fenyegetve, hogy a továbbiakban nem
szolgáltatnak áramot a gyár számára. A pohár akkor telt
be, amikor Dzsamsaidot – a jog és a rend összeomlásakor – tolvajok fegyverrel fenyegették meg. „Rémálom
volt” – meséli Naszír, aki ma Malmőben él. – „Itt elfogadnak minket emberekként és vállalkozókként. Ott egyáltalán nem fogadtak el minket.”
Az „elfogadás” a megfelelő szó. A svéd tartózkodási engedéllyel rendelkező Gill testvérek 2015-ben a svéd államhatalom szimbólumától, XVI. Károly Gusztáv királytól
megkapták „Az Év Új Építője” díjat.
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INFRASTRUKTÚRA
az összekapcsolódó Európáért
A kereskedelem globális. Ahhoz, hogy fel tudják venni a versenyt, Európa
vállalkozásainak kapcsolódniuk kell egymáshoz és a világ többi részéhez. Az EBB
finanszírozza azt a technológiát, amelynek révén városaink jobban működnek, és amely
korszerű közlekedési kapcsolatokkal köti össze őket. A gazdasági siker azonban
a megfelelő egészségen is múlik. Támogatást biztosítunk az összes európai polgár
életminőségét javító egészségügyi infrastruktúrához.

az alábbi területeken
megvalósuló
projektek keretében:
29

Versenyképes és
biztonságos energiaellátás

33

51

Városfelújítás és
városrehabilitáció
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INFRASTRUKTÚRA
az összekapcsolódó Európáért

2828 MW
villamosenergia‑termelő
kapacitás
94% megújuló energia

30 904 km kiépült
vagy korszerűsített
villamosenergia‑vezeték

20,8 millióan jutottak
biztonságos ivóvízhez

19,9 millióan részesültek jobb
higiénés szolgáltatásokban

Kisebb árvízveszély
2,5 millió ember számára

Az EBB által finanszírozott projektek
2,34 millió háztartás számára
biztosítottak villamos energiát

3,17 millióan élvezik az
új vagy korszerűsített városi
infrastruktúra előnyeit

185 312 szociális vagy
megfizethető lakás épült
meg vagy került felújításra

380 millióval
több utas szállítása
Jobb egészségügyi
szolgáltatások
9,8 millió ember számára
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Sínen vagyunk Olaszországban
Az EBB által a Lazio, Toszkána, Veneto, Piemont és Liguria régiókban futó új vonatok beszerzéséhez
nyújtott 300 millió eurós finanszírozás jó példa arra, hogy miként teszi lehetővé az ESBA a Bank számára,
hogy jóváhagyását adja egy vállalat tekintetében a magánbefektetők számára. A pénzt az EBB a Ferrovie
dello Stato olasz állami vasúttársaság által kibocsátott kötvények vásárlására használja. A Ferrovie
dello Stato a kibocsátásból származó bevételt továbbadja leányvállalatának, a Trenitaliának, amely
a vonatokat ténylegesen meg fogja vásárolni. A befektetőknek egyértelmű jelzésre volt szükségük
a Ferrovie dello Stato adósságának támogatása tekintetében, mivel lehetséges, hogy a vállalatot
a közeljövőben részben privatizálják. Az ESBA hitele megmutatta, hogy a vállalat az esetleges átmenet
ideje alatt bírni fogja az EBB támogatását – ezt a lépést a piac jól fogadta, és ezáltal a Trenitalia
folytathatta vasúti járműveinek korszerűsítését.
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Leszállva a föld alá
A finn Espoo városa, ahol télen mínusz 25 Celsius‑fokig
süllyed a hőmérséklet, a közeli nemzeti parkban megtehető hótalpas túrák remek kiindulópontjaként reklámozza magát, ahol emellett el lehet látogatni a helyi
jégkertbe, és huskyk húzta szánon lehet siklani az erdőkön át. A téli csodaországnak van azonban egy hátulütője, nevezetesen a szennyvízkezelés – elsősorban
mivel a szennyvíziszap és az annak kezeléséhez használt berendezés befagy, és jelentős költségek árán kell
felmelegíteni.
A probléma megoldása jelenleg folyamatban van egy
371 millió eurós projekt keretében, amiből 200 millió eurót az EBB finanszíroz. Ennek keretében Espoótól
kicsit nyugatra, a közeli Blominmäki alatt az alapkőzetben alakítanak ki szennyvíztisztító üzemet. „A kőzeten
belül nagyon kellemes a hőmérséklet” – mondja Jukka
Piekkari, az üzemet építő Helsinki Régióbeli Környezetvédelmi Szolgáltatások Hatóságának igazgatója. „Varázslatos hely ez.”

A blominmäki létesítmény ki fogja váltani az 1963ban épült külszíni üzemet, megkétszerezve annak
kapacitását, így 550 000 ember szennyvízét fogja
kezelni. Bár a létesítmény egy része – elsősorban az igazgatás és a biogáztároló részleg – a földfelszín felett lesz,
a szennyvízkezelés teljes egészében a kőzet belsejében
történik. Ezáltal megőrizhető a helyszínen található erdő
is, amely a sebezhető fajnak minősülő szibériai repülőmókus élőhelye.
Az új szennyvízkezelő üzem emellett a szennyvíziszapból ki fog nyerni



évi 300 tonna foszfort műtrágyákhoz



évi 300 tonna nitrogént műtrágyákhoz



20 000 háztartás számára elegendő villamos energia generálásához
szükséges metánt
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Amszterdam kikötője – nem az, amit
Jacques Brel megénekelt
Amikor Jacques Brel megírta balladáját
Amszterdam tengerészeiről, a hajók az
1929-ben épült Noordersluis zsilipen
keresztül érkeztek be a kikötőbe. Ma
még mindig ezt használják, hamarosan
azonban egy sokkal nagyobb, új zsilip fogja
várni a hajókat. Az EBB által az ijmuideni
tengeri zsilip finanszírozásához biztosított
165 millió euró a világ legnagyobb, 500 méter
hosszú, 70 méter széles és 18 méter mély
zsilipén keresztül hozzáférést biztosít
Amszterdam kikötőjéhez – Európa negyedik
legforgalmasabb kikötőjéhez – és az
Északi‑tengeri‑csatornához.

Energiabiztonság a Baltikumban
Az Amber Grid 110 km‑es gázvezetéke, amelyet az EBB 28 millió euróval
támogatott, Klaipėda litván kikötőt köti össze az ország fő gázvezeték‑hálózatával.
Lehetővé fogja tenni, hogy a hajóval szállított cseppfolyósított földgázt
a vezetéken keresztül eljuttassák Litvánia többi részébe, valamint Lettországba
és Észtországba. A jelenleg az orosz gázellátástól függő országok számára ez egy
fontos lépés az energiabiztonság felé.
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Ahol sürgős a szükség

ESBA

Hogyan finanszírozza az európai gazdaság fellendítésére létrehozott uniós
program Nagy‑Britannia legnagyobb baleseti és sürgősségi kórházát

H

a Birminghamben jártakor zsibbadást érezne testének egyik oldalán, emellett beszédzavarral és
homályos látással küzdene, valószínűleg a városi
kórház felé venné az utat. Ekkor a sürgősségi osztályon
felismernék, hogy agyvérzése van, és stabilizálnák az állapotát. A szakellátáshoz azonban tízperces utat kellene megtennie mentőautóval, hogy eljusson a mintegy
nyolc kilométerre található West Bromwich‑i Sandwell
Kórház stroke osztályára. Ezzel létfontosságú idő vész el
egy akut állapotban lévő betegnél.

„A megfelelő egészségügyi ellátáshoz való gyorsabb hozzáférés azt jelenti, hogy a betegek gyorsabban és teljesebben
felépülnek” – mutat rá Dr. Roger Stedman, a Sandwell and
West Birmingham NHS Trust orvosi igazgatója. – „Akár életeket is megmenthetünk azzal, hogy csökkennek a hosszadalmas kezeléssel olykor együtt járó komplikációk.”

A két kórházat működtető tröszt a sürgősségi szolgáltatások kettéosztottságának problémáját azzal kívánja
megoldani, hogy a meglévő létesítmények között félúton, 350 millió angol fontból felépíti a Midland Metropolitan kórházat. Az új kórház az akut esetekre fog kon-

A 669 ágyas Midland Metropolitan kórházban fog működni Nagy‑Britannia legnagyobb baleseti és sürgősségi létesítménye, amely csak a második olyan kórház lesz
az Egyesült Királyságban, amely akut betegségek kezelésére szakosodik. Az Európai Beruházási Bank a teljes

Az ESBA a baleseti és sürgősségi
ellátásért

centrálni, hogy a térségben mindenki tudja, hova kell
mennie egy hirtelen bekövetkező súlyos betegség esetén, és odaérve azonnal elérhetővé váljék számukra valamennyi szakorvosi ellátás. Ez tényleges hatással lesz
a kórház vonzáskörzetében élő 550 000 ember egészségére és adott esetben életben maradására.
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ESBA

költségből 120 millió angol fontot finanszíroz az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) keretében, amely
program mögött az Európai Bizottság 16 milliárd eurós
garanciája és az EBB 5 milliárd euró összegű saját forrása áll.
Az ESBA egyik fő célja az olyan projektek támogatása, amelyek egyébként nehezen jutnának versenyképes finanszírozáshoz magánbefektetőktől. Ez általában
bizonyos kockázatokból adódik, amelyek elriasztják
a magánbefektetőket, illetve amelyek miatt a projektek
kevésbé megfizethetők.

A kockázat vállalva
A Midland Metropolitan kórház esetében a kockázat
a trösztnek az új kórház felépítését és karbantartását
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30 éven át felügyelő, magánüzemeltetésű és nagyrészt magánkézben álló vállalattal kötött szerződéséhez
kapcsolódott.
Az Egyesült Királyság kormánya módosította általános
szerződését, hogy valamivel szigorúbb teljesítménykövetelményeket írjon elő az ilyen típusú vállalatok
számára, noha az ügylet struktúrája megfelel az úgynevezett köz‑magán társulások esetében általánosan
alkalmazottnak. Mivel a Midland Metropolitan volt az
első nagy kórház, amelyet ezen új követelmények szerint finanszíroznak, a szerződést kockázatosabbnak lehetett tekinteni a korábbi hasonló projektekhez képest.
A magánbefektetők attól tarthattak, hogy amennyiben
a projektcég alulteljesít, az NSH Trust könnyebben felbonthatja a vele kötött szerződést. Ez esetben viszont
a befektetők esetleg nehezebben kaphatják vissza
a pénzüket.

INFRASTRUKTÚRA
az összekapcsolódó Európáért

ESBA
Az ESBA 2015-ös létrehozásakor épp az ilyen típusú „piaci rések” betöltése volt a cél. Így az EBB az egyik első
ESBA‑projektjévé tette a Midland Metropolitan kórházat.
„A piac még nem döntötte el, miként vélekedjen az új
szerződés kockázatairól” – mondja Peter Jacobs, az EBB
projektfinanszírozási részlegének vezetője. – „Számunkra ez elfogadható kockázat, különösen mivel a projekt
egyben egy régi ipari terület rehabilitációját is jelenti.”

A csavaroktól és az anyáktól az
elektronikus nyilvántartásokig
A Midland Metropolitan kórház Birmingham központjától nyugatra, Smethwickben épül fel egy olyan területen, ahol először, az 1840-es években csavarokat és
anyákat gyártottak, később pedig autógyár működött.
2018. októberi elkészülte után a kórház kilenc műtőnek,
egy nagy intenzív osztálynak, valamint egy – két speciális műtővel ellátott – szülészetnek fog helyet adni.
Az új kórház működésbe lépését követően több innovatív elemet fog magában foglalni:



papírmentes lesz, és a személyzet valamennyi tagja
teljes körűen és azonnal hozzá fog férni az elektronikus betegnyilvántartásokhoz mind a 400 000 ember
esetében, akiket várhatóan évente kezelni fognak



Köz- és magánszféra
Az EBB 70 millió eurós ESBA‑hitellel
támogatja Írország innovatív
megoldását, amelynek keretében
országszerte 14 alapellátási
központot építenek fel köz‑magán
társulásban. Az elképzelés szerint
ezáltal korszerűsíteni fogják az orvosi
szolgáltatásokat, e szolgáltatások
széles körét biztosítva egy helyen.

úgynevezett „forró klinikák” fogják az új betegeket
felvenni és gyorsan valamely vezető orvoshoz utalni,
lehetővé téve ezáltal sok olyan ember gyors elbocsátását, akiket egyébként hosszabb időre a kórházban
tartanának
„Célunk a betegek állapotának gyors értékelése, kivizsgálása és ellátása annak érdekében, hogy ne kelljen
a szükségesnél több időt kórházban tölteniük” – mondja
Dr. Matthew Lewis, a tröszt gyógyszerekért és sürgősségi ellátásért felelős igazgatója. – „Bizonyos, hogy ebben
az új környezetben jobb ellátást fogunk nyújtani.”
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ÉGHAJLAT- és
KÖRNYEZETVÉDELEM
mindannyiunk jövőjéért
Olyan projekteket támogatunk, amelyek célja a tiszta levegő, a biológiai sokféleség
és a fenntartható közlekedés előmozdítása és ezáltal azon környezet megőrzése,
ahol gyermekeink élni fognak, akkor is, amikor innovációkkal igyekszünk virágzóbb
jövőt biztosítani számukra.

19

az alábbi területeken megvalósuló
projektek keretében:
59
58
49
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Környezetvédelem

Fenntartható
közlekedés

Megújuló
energiaforrások
és energiahatékonyság

ÉGHAJLAT- és KÖRNYEZETVÉDELEM
mindannyiunk jövőjéért

Energiahatékonyság

3,6 milliárd euró

Alacsonyabb
szén‑dioxid‑kibocsátású és
éghajlatbarát közlekedés

10,3 milliárd euró

Megújuló energia

3,3 milliárd euró

Kutatás, fejlesztés
és innováció

1,6 milliárd euró

Erdőtelepítés,
hulladék, szennyvíz
és egyéb ágazatok

1 milliárd euró

Az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás

0,9 milliárd euró

A Bank vállalja, hogy teljes
hitelkihelyezésének legalább 25%-át
valamennyi közpolitikai területen
átívelően az éghajlatváltozással
szembeni fellépéshez biztosított
hitelek teszik ki
2015-ben az EBB 20,7 milliárd euróval
finanszírozta az éghajlatváltozással szembeni
fellépést
Ez a teljes finanszírozás 27%-a …
az Unión kívül nyújtott hitelek 30%-a …
a fejlődő országban kihelyezett hitelek 31%-a
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ESBA

Az alacsony tőkeáttétel sok befektetést
vonz
Hogyan nyeri meg a Copenhagen Infrastructure II a nyugdíjalapokat a megújuló
energiára irányuló beruházásokhoz

6

7, egyenként 90 méter magas szélerőművet felállítani a tomboló Északi‑tengerben nem könnyű
feladat. A fahulladék elektromos árammá alakítása
szintén nem gyerekjáték. De ezekhez megpróbálni több
milliárd eurót összeszedni olyan befektetőktől, akik jellemzően nem vállalnak nagy kockázatot – na, ahhoz innovatív gondolkodásra van szükség.
Ezzel a kihívással nézett szembe a Copenhagen Infrastructure Partners megújulóenergia‑infrastruktúrával
foglalkozó dán alapkezelő, amikor összeállította harmadik legnagyobb beruházási alapját. A vállalat azáltal, hogy olyan beruházásokat tervezett, amelyeknél
a hasonló alapokhoz képest lényegesen alacsonyabb
szintű a tőkeáttétel, mintegy 2 milliárd eurót gyűjtött
össze, főként nyugdíjalapoktól és más, jellemzően konzervatív befektetőktől. Ha az alapkezelők nem találják ki
ezt az okos struktúrát az alap számára, a legtöbb intézményi befektető valószínűleg nem fektette volna pénzét új energetikai technológiákba, amelyeket általában
viszonylag kockázatos beruházásoknak tartanak. „Azt
akartuk, hogy az ilyen típusú beruházások vonzóak és
hozzáférhetőek legyenek az intézményi befektetők számára” – mutat rá Stephanie Bendorff Røpcke, a Copenhagen Infrastructure Partners egyik alelnöke.
Ennek eredményeként jött létre a Copenhagen Infrastructure II, amely 2014 szeptemberében kezdte meg
működését nyolc dán intézményi befektető pénzével.
Amikor 2015 júliusában befejezte a forrásbevonást, 19
befektetője volt, köztük az EBB, amelynek részesedése
volt az első, ESBA‑n keresztül létrejött tőkerészesedés.

A befektetők igényei és az ESBA
szerepe
Az ESBA egyik fő célja, hogy magánbefektetőket vonzzon olyan területekre, ahová azok jellemzően félnek belépni. Ez egyrészről fontos befektetői igényt elégít ki,
másrészt az ESBA egyik szakpolitikai céljának is eleget
tesz. „Az intézményi befektetők rengeteg pénzen ülnek,
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és be kell fektetniük, mivel jelenleg alacsonyak a kamatok, és magasabb megtérülésre van szükségük” – mondja Barbara Boos, az EBB éghajlat‑változási és környezetvédelmi részlegének tőkealapokkal foglalkozó egyik
vezetője. Az intézményi befektetők gyakran óvatosak
a viszonylag kevéssé kipróbált technológiákkal szemben. Megbízható befektetéseket keresnek, mert óvniuk
kell az emberek nyugdíjbefizetéseit. A Copenhagen Infrastructure II struktúrája „olyan beruházásokhoz csatornázza be likviditásukat, amelyeket általában nem finanszíroznának” – mutat rá Barbara Boos.
A Copenhagen Infrastructure II fő befektetője, a PensionDanmark nyugdíjalap az alacsony szén‑dioxid‑kibocsátás finanszírozásához biztosított intézményi befektetői
támogatás fő szószólója. A nyugdíjalap befolyásolta az
alap kialakítását is annak érdekében, hogy az vonzó legyen az intézmények számára. „Ezen eredmények voltak az okai annak, hogy ESBA‑befektetéssel kívántunk
támogatást nyújtani hozzá” – mondja Barbara Boos. Az
ESBA olyan befektetéseket tesz lehetővé az EBB számára, amelyeket korábban nem hajtott volna végre.
A Copenhagen Infrastructure II ebbe a trendbe illeszkedik. Korábban az EBB tőkeberuházásai kisebbek voltak, rendszerint nem haladták meg az 50 millió eurót. Az

Tengerbe szállításra váró
szélerőművek a Veja Mate
szélerőműpark számára

ÉGHAJLAT- és KÖRNYEZETVÉDELEM
mindannyiunk jövőjéért

ESBA
A Copenhagen
Infrastructure II
struktúrája olyan
beruházásokhoz
csatornázza be [az
intézményi befektetők
likviditását], amelyeket
általában nem
finanszíroznának.

Ilyenre lesz szüksége, ha 90 méteres szélerőműveket akar
mély vízben felállítani

ESBA révén az EBB 75 millió euróra tudta növelni részesedését a Copenhagen Infrastructure II‑ben.

Hogyan hoz sok pénzt az
alacsony tőkeáttétel
Az intézményi befektetők számára a Copenhagen Infrastructure II egyik fő vonzerejét az jelenti, hogy alacsony tőkeáttétellel kíván beruházásokat véghezvinni.
A Copenhagen Infrastructure II jellemzően elsőbbségi
részvénnyel vagy a saját tőke és az adósság ötvözésével finanszírozza a projekteken belüli részesedését. Ezáltal a tőkeáttétel szintje messze alatta marad a hasonló infrastrukturális alapokénak, és „kockázatmentesíti”
a Copenhagen Infrastructure II‑t, hogy ezáltal a viszonylag konzervatív intézményi befektetők részvételét is
biztosítani lehessen. „Az olyan befektetőknek, mint
amilyenekkel mi rendelkezünk, az alap sokkal inkább

a kötvények egyik alternatívája, mintsem egy magas tőkeáttétellel működő magántőke‑befektetés” – mutat rá
a Copenhagen részéről Bendorff Røpcke.
A Copenhagen Infrastructure II az összes forrásából
már mintegy 1 milliárd eurót lekötött vagy tartalékba helyezett konkrét beruházások céljára. Ezek az első
beruházások olyan újabb technológiákra irányulnak,
amelyekkel a hagyományos intézményi befektetők általában nem foglalkoznak, ideértve egy egyesült királyságbeli biomassza‑erőművet, egy német tengeri szél
erőműprojektet, valamint egy, Skócia partjainál létesülő
szélerőműparkot.
A 2 milliárd euró összegű forrás egészét várhatóan 2017
közepére kötik le beruházásokra. Mivel a Copenhagen
Infrastructure II alapkezelői úgy tervezik, hogy befektetéseiket akár 20 éven át is fenntartják, ez hosszú távú támogatást jelent ezen innovatív projektek számára.
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Egyedülállóan zöld
Hogyan vonzza magához a magánbefektetőket egy úttörő alap az éghajlatra és
a fejlesztésre irányuló projektek céljára

A

lastair Vere Nicoll néhány évvel ezelőtt átvágott
az Antarktiszon, megismételve az úttörő sarkkutató, Roald Amundsen expedícióját. Ma a jeges déli
pusztasághoz képest lényegesen forróbb helyen áll, és
egy olyan projekt szereplője, amely van annyira úttörő, mint a nagy norvég utazása a Déli‑sarkra. Lába alatt,
Addisz‑Abebától 250 km‑re délre az etiópiai hasadék részét képező Corbetti vulkáni kaldera található. Geológiai jellemzők szerencsés egybeeséséből adódóan víz folyik a föld alatti repedéseken keresztül a föld belsejébe,
ahol a környező vulkáni tevékenység által felmelegítve
természetes módon gőzzé alakul. Vere Nicoll és munkatársai ennek a gőznek az erejét igyekeznek villamos
energia előállítására felhasználni. „Ez egy szén nélküli
széntüzelésű erőmű” – mutat rá.
A részben Vere Nicoll által alapított Berkeley Energy vállalat, amely megújuló energiára irányuló beruházásokkal foglalkozik, a kaldera fölötti porkatlanban Etiópia
első független energiaprojektjét építi. A kísérleti szakasz az elkövetkező két évben fog lezárulni. Vere Nicoll
várakozásai szerint a Corbetti erőmű nyolc éven belül
500 megawattos kapacitással fog rendelkezni. Ez körülbelül a negyede az ország teljes villamosenergia‑felhasználásának, és elegendő tízmillió etiópiai ellátásához. „Úttörő projekteket hajtottunk végre különböző feltörekvő
piacokon, de ez a legjelentősebb projekt, amelyen bármelyikünk valaha dolgozni fog” – hangsúlyozza. – „Tényleg, az egész pályafutásunk során.”
Vere Nicoll élvonalbeli projektje jellemző az egyik fő befektetőjének, a Global Energy Efficiency and Renewable
Energy Fund (Geeref ) alapnak a tevékenységére. Az alap
jelentős mennyiségű közpénzzel indult – 112 millió euró
Norvégiától, Németországtól és az Európai Uniótól –,
amelyet 110 millió euró magánbefektetői tőke magához
vonzásához használt fel. A Geeref 2015 tavaszán fejezte
be a forrásbevonást, és már úgy számol, hogy minden
egyes, valamely projektbe fektetett 1 eurója mellé végül
további 50 eurót fektetnek be.
A Geeref azáltal, hogy a közpénzek felhasználásával
puffert hoz létre a magánbefektetők számára a kockázatokkal szemben, egyedülálló portfóliót hozott
létre a fejlődő országokban végrehajtott, megújuló
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energiára irányuló beruházásokból. Cyrille Arnould,
a Greeref vezetője az EBB luxembourgi székhelyén, egy
szellős sarokban található nyüzsgő helyiségben egy
olyan csapatot irányít, amely mintegy 50, fejlődő országok kezdő alapkezelői által irányított különböző projektbe ruházott be. „Bizonyítékát adjuk annak, hogy lehet profitra törekvő mentalitással szociális projekteket
végrehajtani” – mondja.

A megújuló energia támogatása
anélkül, hogy mindent egy lapra
tennénk fel
A Geeref felépítésének kulcsa az úgynevezett „első veszteségviselő osztály”. Ez azt jelenti, hogy az alapban lévő
közpénzeket pufferként használják fel a magánbefektetők védelmére. Amennyiben az alapnak vesztesége keletkezik, azt elsőként a közpénzből fedezik. Ez nagyobb
biztonságot ad a magánbefektetőknek, és arra ösztönzi őket, hogy befektessenek egy olyan alapba, amely
egyébként túl kockázatosnak tűnne számukra. Garrie
Lette, aki egy 4,5 milliárd eurós nyugdíjalapot vezet az
ausztráliai Melbourne‑ben, 42 millió eurót fektetett be
a Geerefnél. „Nem tettünk fel mindent egy lapra” – szögezi le Garrie Lette, a Catholic Super befektetési igazgatója. – „Ennek ellenére ez jelentős befektetés számunkra.”
Garrie Lette elismeri, hogy egy fejlődő országon belüli
megújuló energiával foglalkozó, kezdő alapkezelők által irányított projekt „nem teljesen felel meg a kritériumainknak.” A Geeref felépítése volt az, ami vonzóvá tette
a projektet. „A kockázat és a megtérülés vezérel minket.
Az első veszteségviselő tőke jelenléte kulcsfontosságú
volt ahhoz, hogy a részvétel mellett döntsünk.” Az alap
projektjeinek megtérülési aránya valamivel meghaladja
a 20%-ot.

Projektek felépítése nulláról
indulva
Bár a Geeref földrajzilag széles területen tevékenykedik, Cyrille Arnould Afrikában látja a legjobb növekedési

ÉGHAJLAT- és KÖRNYEZETVÉDELEM
mindannyiunk jövőjéért

Bizonyítékát adjuk annak,
hogy lehet profitra törekvő
mentalitással szociális
projekteket végrehajtani.

lehetőségeket a megújulóenergia‑ágazat számára. Ebben egy véleményen van Anders Hauchhal, a Frontier Investment Management befektetési igazgatójával.
A 44 éves dán és a Frontier többi munkatársa áll egy
45 millió USA‑dolláros vízerőmű‑projekt mögött, amely
Uganda távoli részén, az Elgon‑hegy térségében, a Siti
folyónál valósul meg. A cél, hogy az erőmű 2016 végére
5 megawatt kapacitást termeljen az azon a ponton elhelyezett turbinákkal, ahol a folyó először zúdul alá meredeken – ez biztosítja a legnagyobb erőt a turbinák meghajtásához. 2018 végére, amikorra a Frontier a második
vízesésnél is turbinákat fog építeni, a Siti fogja megtermelni Uganda teljes kapacitásának 2,5%-át.
A Frontier a Geeref egyik tipikus beruházása (a vállalat
a 60 millió eurós alapból 12 millió eurót fedezett). Nem
volt múltja, ami lehetővé tette, hogy az EBB tanácsadói
fontos szerepet játsszanak az irányításában – a Frontier
befektetési tanácsadó testületét Cyrille Arnould vezeti.
Fontos megjegyezni, hogy a Frontier „zöldmezős” projekteken dolgozik, ami azt jelenti, hogy nem ruház be
meglévő projektekbe. Minden projektet nulláról épít fel.
Ez a „hozzáadott érték” központi eleme a Geeref tevékenységének. „Nagy befektetéssel érkeztek, amely segített nekünk más pénzeket bevonni. Ezután számos beruházási lehetőséget kínáltak számunkra, amelyeket mi
végre tudtunk hajtani” – meséli Anders Hauch. – „Mondhatjuk, hogy a Geeref elengedhetetlen volt.”
Most, hogy a Geeref már eredményeket mutat fel stratégiája tekintetében, Arnould kész egy újabb finanszírozási fordulóra. A tervek szerint a Geeref II lényegesen
nagyobb lesz, és a magántőke nagyobb arányban lesz
jelen az alapban. „Továbbra is azon vagyunk, hogy mérsékeljük a magánbefektetők kockázatát” – mondja. – „De
most már nem kell olyan mértékű védelmet kínálnunk
számukra, mivel láthatják az eredményeinket. Rengeteg
bizalmat építettünk fel.”

Ugandai fiú nézi a Siti
projekt helyszínét
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A GLOBÁLIS szereplő

7

Az EBB jelentős szerepet játszik a világban az éghajlatváltozással szembeni
fellépéshez hasonló területeken. A Bank emellett azon is munkálkodik, hogy
előmozdítsa Európa szomszédjainak és világszerte meglévő kereskedelmi
partnereinek jólétét.

EUR
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eurós
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hitel az Unión kívül
63 projekt számára

Kisméretű afrikai fotovoltaikus panel, amely fényt biztosít az esti tanuláshoz,
és mikrofinanszírozás Libanonban élő szíriai menekült nők számára

95

millió euró

14 új mikrofinanszírozási művelethez

6 000

kis- és középvállalkozás
támogatása, amelyek

280 000

embert foglalkoztatnak
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A GLOBÁLIS
szereplő

Nem kell messzire
menni a reményért
Beruházások a szíriai
menekültek hazájuk
közelében való maradását
és az országuk háború
végét követő újjáépítését
elősegítő programokba

A

mikor 2015 szeptemberében megkezdődött az
iskolaév, a Libanonban élő szíriai menekült gyermekek közül csak kétszázezren tudtak helyi iskolákba menni. Libanon egyszerűen nem rendelkezett elegendő kapacitással a többi 600 000 gyermek számára.
Az egyiptomi Ahmed Szaíd, az ITWorx Education egyik
igazgatója ellátogatott a Bekaa‑völgyben fekvő Szaadnajel városában található egyik menekülttáborba, és nekilátott felépíteni egy iskolát egy sátorban. Három héten belül 50 diákja volt minden korosztályból, akik közül
sokan már négy éve nem tudtak iskolába járni, és akik
a libanoni tanterv felhőalapú változata szerint tanulnak
60 dolláros táblagépeken, csupán néhány tanár segítségével. „Fontosnak érzik magukat” – mondja Ahmed
Szaíd. – „Valaki végre gondoskodik róluk.”

Az ITWorx iskola, amelyet a vállalat a régióban élő valamennyi szíriai menekültre ki szeretne terjeszteni, a hazájukban dúló polgárháború elől elmenekültek jövőjének
újjáépítését célozza. Emellett arra az elképzelésre épül,
hogy ha segítjük a menekülteket abban, hogy a régióban maradjanak, nagyobb valószínűséggel fognak a háborút követően hazatérni, hogy részt vegyenek Szíria újjáépítésében. „A menekültproblémával politikai úton is
meg lehet küzdeni” – fejti ki Romen Mathieu, az ITWorx
Education elnöke. – „A legjobban azonban a kultúra
és a beruházások segítségével lehet felvenni ellene
a harcot – reményt teremtve a régióban.”
Az Európai Beruházási Bank közel‑keleti szerepvállalásának célja azon stabilitás megteremtése, amely a régióban maradásra ösztönzi a menekülteket. A Bank régióbeli jelenléte egyre fokozódik, és jelentős projekteket foglal
magában Libanonban, Törökországban és Jordániában.

számára biztosított képzést és 200 szíriai nő számára
nyújtott hitelt az elmúlt két évben. Ez létfontosságúnak
fog bizonyulni, amikor eljön az idő a megtépázott ország újjáépítésére. „Amikor ügyfeleink visszatérnek Szíriába, a tőlünk kapott hiteltörténetet a jó teljesítés garanciájaként használhatják fel” – hangsúlyozza Júszef Fauaz,
az Al Majmua ügyvezető igazgatója. – „Ez segíteni fogja
őket – és Szíriát – abban, hogy visszatérjenek a rendes
kerékvágásba.”
Az EBB az elmúlt években több, megújuló energiára irányuló projektet finanszírozott Jordániában, köztük a tafilai szélerőműparkot, amely 2015-ben kezdett villamos
energiát termelni 83 000 háztartás számára a sivatagi királyságban. Jordánia célja, hogy 2020-ra szükségleteinek 10%-át megújuló energia fedezze. Ez létfontosságú egy olyan ország számára, ahol az energiaköltségek
a bruttó hazai termék 20%-át emésztik fel.



2015-ben Jordánia elfogadott egy 66 millió eurós beruházást, amelynek célja az országos villamosenergia‑hálózat fejlesztése, ami által országszerte javulni
fog az energiaszállítás.



Cserébe ez a villamos energia hozzá fog járulni ahhoz,
hogy biztosítani lehessen a szükséges áramot egy
másik, 2015-ben aláírt EBB‑beruházáshoz. A 49,7 millió eurós Vádi al‑Arab projekt keretében vizet vezetnek Észak‑Jordánia egy olyan területére, amely már
most is száraz, és a szíriai menekültek beözönlése
miatt egyre inkább kiszárad. A 26 km‑es csővezeték
évente 30 millió köbméter édesvizet fog odaszállítani, és a vízkészletek miatti feszültségek csökkentése
révén hozzá fog járulni a régió stabilizálásához.

Az EBB által támogatott libanoni Al Majmua nonprofit
mikrofinanszírozási vállalkozás 8000 szír nő és fiatal
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Egy édes történet a cukorról
Mauritius kicsiny szigetén egy innovatív vállalat az utolsó centig mindent
kiprésel a cukornádból – és védi a környezetet

E

z a történet egy cukornáddal foglalkozó vállalkozásról szól, és egy, a dél‑afrikai partoktól kétezer
kilométerre fekvő szigeten játszódik. A vállalat vezetői nagy változásokkal néztek szembe. De ezekre válaszul egyik innovációjuk követte a másikat. Partnerre
leltek az EBB‑ben, és hat év alatt olyan vállalkozáscsoportot építettek fel, amely felül tudott kerekedni a létét
fenyegető megrázkódtatásokon. És mindeközben védték kicsiny, indiai‑óceáni hazájuk környezetét.
Egy évtizeddel ezelőtt a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások nyomán megszűnt a cukorárak védelme. Az
árak 2006 és 2009 között az érintett afrikai, karibi és
csendes‑óceáni piacokon 36%-ot estek. Változtatásokra
volt szükség.
Az Omnicane, egy 150 éves múltra visszatekintő vállalat olyan utazásra indult az innováció világába, amelynek nyomán létesítmények egész sorát emelte a Mauritius déli részén fekvő La Baraque‑i komplexumán belül,
melyek mindegyike az előző termék valamely melléktermékét használja fel egy új termék előállítása céljából.
A folyamat keretében a vállalat olyan egyéb ágazatokba
lépett be, mint a cukorfinomítás, a villamosenergia‑termelés, valamint az etanollepárlás, ami a garantált árak
idején lehetetlennek tűnt volna.
Mauritius cukortermelői hagyományosan levágták a cukornádat, egy kezdetleges folyamaton keresztül nyers
cukrot állítottak elő belőle, majd Európába szállították, ahol teljes mértékben finomították és fogyasztásra
késszé tették. Az Omnicane első lépése az volt, hogy
egy 15 millió eurós EBB‑hitel segítségével finomítót épített a nyerscukra számára, hogy a végtermékből, a fehér
cukorból magasabb bevételre tehessen szert. Az Omnicane ma évente akár 200 000 tonna finomított cukrot állít elő La Baraque‑ban. A cukorfinomító nagy siker volt.
De egyben egy új problémához is vezetett.
Mielőtt a cukor a fogyasztó asztalára kerül, egy sor ipari
folyamaton megy keresztül. De mit lehet kezdeni a hátramaradó melléktermékekkel – nagyrészt melasszal?
A melaszt az Omnicane‑nek először olcsón el kellett adnia és keresztül kellett szállítania a világon, ahol etanolt
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Egyetlen lehetőséget
sem szalasztanak
el, hogy pénzügyi
előnyt kovácsoljanak
a tevékenységükből.”
Vincent Girard, az EBB
hitelezési tisztviselője.

állítottak elő belőle, vagy állati takarmány összetevőjeként használták fel.
A következő lépés ismét az volt az Omnicane számára, hogy mindezt helyben végezze el. A vállalat újabb,
8 millió eurós EBB‑hitelt vett igénybe egy lepárlóüzem
megépítéséhez, amely a melaszt felhasználva bioetanolt
állít elő. Az Omnicane jelenleg évente akár 24 millió liter bioetanolt is termel, amelyet üzemanyag‑adalékként
használnak fel, csökkentve a személygépkocsik meghajtásához szükséges benzin mennyiségét, amellett, hogy
az élelmiszeripar számára és orvosi célra alkoholt is előállítanak belőle.

A GLOBÁLIS
szereplő

Ez természetesen még nem az utolsó lépés. A bioetanol
előállítási folyamatának is megvannak a maga melléktermékei, és az Omnicane azokat is üzleti lehetőségekké
változtatta.
A melasz erjedésekor szén‑dioxid keletkezik. Az Omnicane naponta mintegy 25 tonna szén‑dioxidot választ
le és ad el egy szomszédos gyárnak, ahol azt a kóla bu-

borékaihoz szükséges gáz előállítására használják fel.
Azután a melasz lepárlása után ott marad még a vinasz,
amely ásványi anyagokban, például káliumban gazdag
anyag. Az Omnicane lepárlóüzeme a vinaszt műtrágyává, villamos energiához használt metángázzá és hőenergiává alakítja.

kialakítási szakaszának részét kell képeznie, biztosítandó
a hosszú élettartamot, valamint az újrafelhasználás, a javítás és az újrafeldolgozás lehetőségét. „A jelenleg hulladéknak tekintett végterméket más folyamatok értékes
inputanyagává alakítják át” – magyarázza Marco Francini, az EBB mérnöke. – „A környezeti előnyök óriásiak.”

A cukorárak zuhanásával szerzett tapasztalat megtanította az Omnicane vezetőit arra, hogy bölcs dolog lehet
több lábon állni. Felvettek egy 8 millió eurós EBB‑hitelt,
hogy felépítsenek egy négycsillagos, 139 szobás szállodát. Az EBB‑től kapott további 700 000 euróból az Omnicane iránymutató tervet készített, amelynek alapján kereskedelmi és lakóépületekre irányuló fejlesztés valósul
meg a szálloda körül, amely 4000 embernek fog munkát
adni.

Az EBB az elmúlt tíz évben 15 milliárd euróval finanszírozott körforgásos gazdaságra irányuló projekteket, köztük az Omnicane ipari folyamatának utolsó szakaszát.

De a kör ezzel még nem zárult be az Omnicane számára.
Az ipari tervezők egyre inkább vizsgálják a termékek
előállításának módját, olyan technikákat keresve, amelyek lehetővé teszik a hulladékképződés elkerülését. Ez
a körforgásos gazdaság néven ismert gondolkodásmód jóval azelőtt kezdődik, hogy egy terméket eldobnak, újrahasználnak vagy újra feldolgoznak. A körforgásos gazdaság koncepciójának a termék tervezési és

A vállalat 2015-ben 8 millió euróról kötött megállapodást az EBB‑vel egy innovatív „szénkiégető” létesítmény
megépítésére vonatkozóan. Ez termikusan újrafeldolgozza a vállalat komplexumának területén működő
három gyárban és a sziget más részein hátramaradó
szénhamut, egyrészt cement‑adalékanyagot állítva elő
belőle – több tonna, a termék előállítása és behozatala során amúgy keletkező szén‑dioxidot megtakarítva
ezáltal – másrészt gőzt termelve az Omnicane többi létesítményének energiaellátásához. „Ez egy ipari ökoszisztéma” – mutat rá Radzsiv Ramlugon, az Omnicane
vezető fenntarthatósági tisztviselője. – „Ez egy bölcsőtől
a bölcsőig koncepció.”
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Ahonnan a források származnak
Az EBB a világ legnagyobb multilaterális hitelezője és hitelfelvevője. 2015-ben a Bank
62,4 milliárd eurót vont be a nemzetközi tőkepiacokról. Az EBB jó hitelminősítése
segít abban, hogy nagy mennyiségű pénzeszközöket lehessen versenyképes
kamatokkal bevonni. Ezt a pénzügyi előnyt a Bank ezután továbbadja ügyfeleinek.

A

z EBB globális pénzügyi szereplő. A Bank 2015ben 12 valutában teljesített kifizetéseket és 16 valutában bocsátott ki kötvényeket. Az ilyen különféle valutákban történő kötvénykibocsátásokkal olyan
befektetőket is elérünk, akik jellemzően nem foglalkoznának az EBB által Európában végrehajtott beruházásokhoz hasonló beruházásokkal, de akik közvetve, az
EBB‑kötvényekbe való befektetés révén hozzájárulnak
az európai projektekhez.

Honnan jön a pénz?

2015 kiemelkedő eredményei
• az EBB‑kötvények 89%-ának pénzneme
EUR, GBP vagy USD
• euróban és dollárban jegyzett benchmark
kötvények vezető kibocsátója
• az Egyesült Királyság kormányán kívüli
legnagyobb angolfontkötvény‑kibocsátó
• piacvezető a török líra, a kanadai dollár,
a norvég korona és a dél‑afrikai rand
tekintetében

Az EBB‑kötvények földrajzi megoszlása

Európa
Észak- és
Dél‑Amerika

Ázsia

63%

14%

21%

2%

Közel‑Kelet
és Afrika
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Ahonnan a források
származnak

A lényeg zölddel kiemelve
Az EBB arra ösztönzi a piaci szereplőket, hogy világos iránymutatásokat
határozzanak meg a zöldkötvényeikből származó bevételekből végrehajtott
beruházások hatásainak felméréséhez

A

z ENSZ 2015. decemberi párizsi éghajlat‑változási
konferenciáján nagyszabású megállapodást sikerült elérni a globális felmelegedésre vonatkozóan. Lehetséges azonban, hogy a találkozón bejelentett
egyik elvontabb fejlemény is jelentős hatással fog járni.
Valójában itt magáról a hatásról van szó. Az EBB 11 nemzetközi pénzügyi intézményből álló csoportot koordinált, amely iránymutatásokat adott ki a zöldkötvények
hatásaival kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan.
A 2015-ben zöldkötvények révén bevont 40 milliárd
USA‑dollárt az éghajlatváltozással szembeni fellépésre irányuló projektekbe kell befektetni. A probléma az,
hogy a különböző szervezetek eltérő módon mérik és
jelentik az éghajlatra gyakorolt hatást. A befektetők
nem lehetnek bizonyosak abban, hogy az az egy tonna
szén‑dioxid, amiről úgy gondolták, hogy pénzük révén
nem kerül kibocsátásra, valójában nem fél, vagy akár két
tonna‑e.
Az EBB által vezetett munkacsoportnak köszönhetően elkészültek az első iránymutatások a zöldkötvények
hatásaival kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan. Az

iránymutatások átláthatóságot és elszámoltathatóságot
biztosítanak, lehetővé téve, hogy befektetők szélesebb
köréhez jussanak el a zöldkötvények.
Az EBB már most is közöl projektenként információkat
a zöldkötvények kibocsátásából származó finanszírozás
összegéről és projektjeinek éghajlatra gyakorolt hatásáról. Vegyük például a hatalmas marokkói, Varzazát melletti napenergia‑projektet, amely a tervek szerint 2016
elején kezdi meg a villamosenergia‑termelést. Az EBB
által a különféle varzazáti fotovoltaikus és koncentráltnapenergia‑projektek finanszírozásához biztosított hitelek teljes összege meghaladja a 200 millió eurót. Az
EBB zöldkötvényeinek kibocsátásából 40 millió eurót irányoztak elő a varzazáti projekt számára. A Bank jelentései egyértelműen bemutatják ennek hatását:
villamos energia 250 000 marokkói számára



évi 193 tonna szén‑dioxid‑kibocsátás elkerülése



új munkahelyek létrejötte a helyi napenergia‑iparban

A varzazáti napenergia‑projekt
Marokkóban
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Kölcsönhatás és együttműködés

ESBA

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap révén az EBB újabb jelentős szerepet kapott,
amelynek felügyeletéhez speciális irányítási képességekre van szükség.

A

z európai állam- és kormányfők 2014 decemberében megállapodtak az európai beruházási
tervről. Ennek célja a legalább a 2008-as pénzügyi válság óta elmaradozó hosszú távú beruházások
fellendítése. A terv jelentős pillére az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA). Az ESBA keretében az EBB
16 milliárd eurós garanciával fog rendelkezni az uniós
költségvetésből és 5 milliárd euróval a saját forrásaiból. Ezzel a háttérrel a Bank olyan projektekbe ruház
be, amelyek három év alatt 315 milliárd euró összegű
finanszírozást támogatnak.

Az Európai Parlament 2015 közepén fogadta el az
ESBA létrehozásáról szóló rendelkezéseket. Az ESBA
formális igazgatási struktúrája decemberre vált teljessé, amikor Wilhelm Molterert kinevezték az ESBA
vezérigazgatójává.
Még mielőtt az ESBA beruházási bizottságának kinevezése véglegessé vált volna, az EBB összeállított egy
portfóliót különböző ESBA‑ügyletekből, amelyeket jóváhagyásra megküldött az Európai Bizottságnak. Ebben a jelentésben, a projektek leírásánál olvashatott
némelyik ügyletről.
Az ESBA‑garanciában részesülő projekteknél az EBB
szabványos átvilágítási eljárása alkalmazandó, és a végső jóváhagyást az EBB Igazgatótanácsa adja meg. Az
ESBA finanszírozási műveletei az EBB mérlegében kerülnek könyvelésre, de ezek a magasabb kockázattal
járó hitelműveletek az EBB számára a hitelezés szempontjából semlegesek, mivel az uniós garanciára és
a Bank saját forrásaira támaszkodnak. Az EBB személyzete most az ESBA vezetésével együtt munkálkodik
azon, hogy az uniós költségvetési garancia keretében
forrásokat szerezzenek projektjeik számára:



az ESBA irányítóbizottsága iránymutatást ad a portfólió és a stratégia kockázati profilja vonatkozásában

Az ESBA beruházási bizottsága
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az ESBA beruházási bizottsága értékeli és jóváhagyja az uniós garancia konkrét műveletekhez történő igénybevételét

Kölcsönhatás
és együttműködés

AZ EBB irányítási struktúrája
Részvényesek

az EU 28 tagállama

Kormányzótanács

Igazgatótanács

Igazgatási Bizottság

a tagállamok miniszterei

a tagállamok által
jelölt tagok

Számvizsgáló Bizottság
független

- elnök
- 8 alelnök

Számos uniós intézmény működik együtt és áll kapcsolatban
a Bankkal elszámoltathatóságának fokozása érdekében:


Az Európai Parlament évente áttekinti az EBB tevékenységeit



Az Európai Bizottság jelöli ki az EBB Igazgatótanácsának egy tagját és véleményez minden egyes, az Igazgatótanács elé terjesztett projektet



Európai ombudsman: más nemzetközi pénzügyi intézményektől eltérően a polgárok hivatali visszásságra vonatkozó panaszai nem érnek véget az EBB panasztételi mechanizmusánál; a panaszokat az ombudsman elé lehet
terjeszteni



Az Európai Unió Bírósága határoz az EBB és az uniós tagállamok közötti jogvitákban, emellett értékelheti a bank
döntéshozatali szervei által hozott határozatok jogszerűségét



Az Európai Számvevőszék megbízatása keretében ellenőrizheti a hitelműveleteket



Az európai adatvédelmi biztos felügyeli, hogy eleget tesz‑e az EBB a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak és rendeleteknek



Az Európai Csalás Elleni Hivatal együttműködik az EBB‑vel a csalások megelőzése érdekében



Az Európai Központi Bank likviditási eszközöket biztosít az eurórendszeren belüli műveletekhez, melyekhez az
EBB is hozzáférhet
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