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A Bologna számára nyújtott EBB-
hitelből finanszírozott kerékpárutak 
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ELNÖKI előszó

A z EBB csoport olyan projekteket finanszíroz 
és támogat, amelyek erőteljes, ösztönző ha-
tást gyakorolnak Európa vállalkozásaira és 

polgárainak életére. Ez a hatás az elmúlt években 
gyorsan nőtt, köszönhetően annak, hogy a lehe-
tő legnagyobb gazdasági hatás elérése érdekében 
igyekszünk okosabban használni a pénzeszközöket 
– magántőkével, uniós alapokkal és támogatások-
kal kombináljuk az EBB-csoport általi finanszírozást, 
emellett az EBB szakértői tanácsadási támogatást 
nyújtanak.

Tevékenységeink hatása Európa-szerte érezhető, 
mivel küldetésünk központi pillére a kohézió, amihez 
2016-ban is hűek maradtunk. A GDP-hez viszonyít-
va az EBB-csoport ügyleteinek aránya Észtországban, 
Máltán, Bulgáriában, Cipruson, Horvátországban, Len-
gyelországban és Szlovákiában volt a legmagasabb.

Törekszünk annak biztosítására, hogy a jólét méltányo-
san legyen elosztva az egész kontinensünkön és azon 
túl is. Az EBB szerves részét képezi azon uniós eszköz-
tárnak, amellyel valóra váltható az Unió globális straté-
giája és a fejlesztési politikáról szóló európai konszen-
zus. Továbbra is válaszokat adunk arra a kihívásra, hogy 
egyrészt elő kell mozdítani a fenntartható gazdasági 
növekedést a jelenlegi migráció származási országai-
ban annak érdekében, hogy kevesebben kényszerül-
jenek szívszorító és gyakran veszélyes útra kelni ha-
zájukból, másrészt erősíteni kell a fogadó közösségek 
gazdaságának ellenálló képességét a Közel-Keleten, 
Észak-Afrikában és a Nyugat-Balkánon.

2016-ban hitelekből, garanciákból és beruházásokból 
álló portfóliónk rendkívüli összegű, 280 milliárd euró 
összértékű beruházást mozgósított. Az EU bankjának 
ügyletei ténylegesen kezelik az európai piaci hiányos-
ságokat, egyre inkább felhasználva az európai beruhá-
zási tervet azon kkv-k és innovatív vállalkozások támo-
gatásához, amelyek máskülönben esetleg soha nem 
jutottak volna tőlünk finanszírozáshoz. 

Bárhova ruházunk is be, innovátorokat keresünk. In-
nováció nélkül az Unió nem lesz versenyképes. Itt kap 
jelentős szerepet az európai beruházási terv, amely le-
hetővé teszi számunkra olyan innovatív vállalkozások 
finanszírozását, amelyeket radarjaink korábban esetleg 
nem észleltek. Az új technológiák kutatásának finanszí-
rozása révén az innovatív vállalkozásoknak nyújtott tá-
mogatásunk életeket képes megváltoztatni. Időnként 
akár életeket is tud menteni. 

A tavalyi évben finanszíroztunk egy brémai családi mű-
holdtechnológiai vállalkozást és egy francia egyetemi 
tudósok által alapított vállalatokba befektető úttörő 
alapot; mindkét ügylet az európai beruházási terv tá-
mogatásával valósult meg. Emellett finanszíroztuk a 
zikavírus elleni védőoltás lyoni kutatását, valamint az 
Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nagy had-
ronütköztetőjének fejlesztését. Mindezek az innováci-
ók más-más utakat járnak be, de mind egy olyan jövő 
felé haladnak, amelyben Európa a világ bármely vál-
lalkozásával felveheti a versenyt. 2017-re előretekintve 
azt látom, hogy az effajta beruházások még nagyobb 
hangsúlyt fognak kapni. 2017-nek az innováció évének 
kell lennie az EBB-nél.

Ezt az innovatív jövőt szem előtt tartva optimista va-
gyok Európával kapcsolatban. A Bank alapvető szere-
pet játszik abban, hogy egy összetartó, európai úton 
tartsa az uniós polgárokat. Az EBB-csoport hitelei és 
garanciái, az általunk nyújtott tanácsadás és az általunk 
támogatott kezdeményezések konkrét bizonyítékai an-
nak, hogy az Unió Európa-szerte fontos a vállalkozások 
és az emberek számára. Az ebben a jelentésben olvas-
ható, projektjeinket bemutató történetek szemléltetik, 
hogy az EU bankja kapcsolatokat teremt emberek kö-
zött, vállalkozások között és gazdaságok között. Össze-
tartóbbá tesszük kontinensünket. Ennél fontosabb pri-
oritás pillanatnyilag nem is létezhet.

Werner Hoyer
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FINANSZÍROZÁS összesen

az 
innovációra és 
as zakértelemremrd EU

R13,5
kis- és 
középvállalkozások
számára mrdEU

R33,7

infrastruktúráramrdEU
R19,7

környezetvédelemremrdEU
R16,9

EBB-csoport

aláírva

,883 mrdEU
R

Támogatott 
beruházások 
összesen

280mrdEU
R
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2016 KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEI

Az európai beruházási terv 2016-ban

30,2 Mrd euró összegű jóváhagyott finanszírozás

Mozgósított beruházások összesen 163,9 Mrd euró

A 315 Mrd eurós célösszeg 52%-a elérve

Nők gyümölcsöt hámoznak 
hagyományos ciprusi édességhez egy, 
az EBB által támogatott kölcsönben 
részesült kisvállalkozásnál a 
Tróodosz-hegységben. 
Továbbiak a 19. oldalon



6 Tevékenységi jelentés 2016

A gazdasági hatás e története a lehető legerősebb 
sokkhatással kezdődött. Négy évvel a 2008-
as pénzügyi összeomlás után az Unión belüli 

bruttó hazai termék még mindig alatta maradt a 
válság előtti szintnek, az állóeszköz-felhalmozás 15%-
ra esett vissza, a tartós munkanélküliség pedig egyre 
növekedett. Az uniós tagállamok arra kérték az Európai 
Beruházási Bankot, hogy hitelezésének fokozásával 
lendítse fel a munkahelyteremtést és a növekedést, 
amihez 10 milliárd eurós tőkeemelést biztosítottak 
számára.

2015 áprilisára az EBB felhasználta ezt a tőkeemelést arra, 
hogy elérje a 60 milliárd eurós további hitelezésre vo-
natkozó célkitűzését. E beruházások megvalósulását kö-
vetően azonban a Banknak értékelnie kellett azok haté-
konyságát. Ez az ezen EBB-műveletek és a gazdaságon 
belüli egyéb tevékenységek közötti bonyolult kölcsönha-
tás számbavételét jelentette.

Az EBB közgazdászai a tőkeemelés idején egy jól bevált 
gazdasági modellt használtak az összes művelet jövőbeni 
hatásának értékeléséhez. Arra a megállapításra jutottak, 
hogy a Bank hitelezési tevékenysége valószínűsíthetően 
jelentős hatással jár az európai gazdaságra nézve: 2017-
ig 830 000, 2030-ig pedig 1,4 millió további munkahely 
jön általa létre. „A modell úgy került kidolgozásra, hogy 
egyaránt megragadja a hosszú távú tényezőket és a 
rövid távú hatásokat – mondja Debora Revoltella, az 
EBB gazdasági főosztályának igazgatója. – Ez fontos 

a reálgazdaság tekintetében elérhető végeredmény 
megbecsüléséhez.”

A Bank közgazdászai ezeket a hatásra vonatkozó adatokat 
2016-ban mutatták be. Most a modell finomításán 
dolgoznak az európai beruházási terv részét képező 
Európai Stratégiai Beruházási Alap hatásának értékelése 
érdekében.

Az EBB hatásának vizsgálata

A 2013 és 2015 közötti tőkeemelési időszakra vonatko-
zó hatásvizsgálat számos iránymutatással szolgál az uni-
ós költségvetési garancia hatásának számítási módjára, 
valamint a további beruházások által kínált előnyök le-
hetséges nagyságrendjére vonatkozóan. Ez egyre fonto-
sabbá válik most, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság elnöke bejelentette, kétszeresére kívánja nö-
velni az európai beruházási terv méretét és időtartamát.

Az EBB közgazdászai a Bizottság sevillai Közös 
Kutatóközpontjával fogtak össze annak megállapítása 
céljából, hogy milyen hatást ért el a Bank a tőkeemelés 
időszakában. Az alkalmazott gazdasági modellt 2010-
ben eredetileg az uniós strukturális alapok – a különböző 
európai régiók gazdaságai közötti egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében kialakított pénzügyi eszközök – 
értékeléséhez dolgozták ki. Ez a RHOMOLO elnevezésű 
modell annak kiszámítására szolgált, hogy hatékonyan 
használják-e fel az egyre szűkösebb közfinanszírozást, ami 
jól illeszkedett az EBB céljához.

„Ez egy megbízható modell, és megpróbáltuk konzerva-
tív módon alkalmazni” – mondta el Georg Weiers, az EBB 
ezen értékelésen dolgozó egyik közgazdásza.

A RHOMOLO erősségei közé tartozik, hogy megragadja: 
•  a gazdasági tevékenység rövid távú hatását;
•  azt, hogy mennyiben fokozza a beruházás a termelékeny-

séget és végeredményben a hosszabb távú növekedést.

Egyszerű válasz a GDP-re és 
a munkahelyekre

Egy kifinomult gazdasági modell egyszerűen jelzi az EBB 
beruházásainak jelentős hatását – és iránymutatással szolgál az 
európai beruházási terv hatásának értékeléséhez

Ez a mélyreható elemzés 
közvetlen képet ad arról, hogy milyen 

hatással jár a Bank munkája.
Debora Revoltella, az EBB vezető közgazdásza
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Ha például az EBB egy közutat finanszíroz, az út meg-
épülése nyomán fokozódik a gazdasági tevékenység. 
Miután az út elkészül, az EBB által nyújtott finanszírozás 
hatása továbbra is fennmarad, mivel az út csökkenti az 
utazási időt és a szállítási költségeket, növelve ezáltal a 
termelékenységet, a növekedést és a munkahelyterem-
tést. Az EBB-hitel hatásának valós értékeléséhez mind-
két tényezőt mérni kell.

A modell 2030-ig az alábbi hosszú távú hatásokat ve-
títi előre:
•  1,1%-os GDP-növekmény
•  további 1,4 millió munkahely.

AZ EBB GONDOLKODIK

AZ EBB MŰVELETEI 
(2013 január – 2015 március)

Az EBB műveletein keresztül 
támogatott beruházások

342 Mrd euró RÖVID TÁVÚ HATÁS (2017-ig)

GDP-növekmény 0,8%
Foglalkoztatási növekmény

830 000 
munkahely

HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS (2030-ig)

GDP-növekmény 1,1%
Foglalkoztatási növekmény

1 400 000 
munkahely

Az EBB hatása: az adatok

Ezzel a modellel az EBB közgazdászai kiszámították 
a 2013 januárja és 2015 márciusa közötti tőkeemelési 
időszak alatt végzett EBB-tevékenységek rövid távú és 
hosszú távú hatásait.

A tőkeemelés során az EBB szokásos tevékenységei 
és a tőkeemeléshez kapcsolódó tevékenységek 1024 
szerződést tettek ki, amelyek Unió-szerte 812 műve-
letet érintettek, 142 milliárd euró összegben. Ez ösz-
szesen 372 milliárd euró értékű beruházás finanszíro-
zását segítette.

A modell becslései szerint a 2017-ig jelentkező rövid 
távú hatások a következők:
•  0,8%-os GDP-növekmény
•  további 830 000 munkahely

Az EBB hatása és az európai 
beruházási terv
Az EBB számára fontos, hogy értékelje saját hatását, és ez-
által megbizonyosodjon arról, hogy pénzeszközei hatéko-
nyan működnek az uniós polgárok számára. Az EU bankja-
ként természetesen nem egyedül figyeli, hogy mennyire 
kifizetődőek a beruházásai. Három jelentős szervezet már 
közzétette hatásvizsgálatát a beruházási terv uniós költ-
ségvetési garancia keretében biztosított hiteleiről:

•  Az Európai Bizottság becslése szerint az európai beruhá-
zási terv által támogatott banki ügyletek akár 410 milli-
árd euróval is hozzájárul hatnak az uniós GDP-hez, és 1,3 
millió munkahelyet hoz hatnak létre

•  Az Oxford Analytica gazdasági elemzőcég 1,4%-osra te-
szi a GDP-re gyakorolt hatást

•  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet előrejelzése szerint 
a beruházási terv révén 1,8 millió munkahely jön létre

Az EBB közgazdászai fáradhatatlanul dolgoznak a mo-
dell kiigazításán és finomításán, hogy értékelni lehessen 
az európai beruházási terv hatását, valamint hogy az EBB 
teljes hitelezésére kiterjedő számadatokkal szolgáljanak a 
hatásra vonatkozóan. „A modell bonyolult, mivel megle-
hetősen kifinomult. Nemcsak a közvetlen hatásra vonat-
kozóan nyújt becsléseket, hanem a gazdaságra gyakorolt 
átfogó hatásokra vonatkozóan is – mutat rá Debora Revol-
tella. – De a mélyreható elemzés eredményeképpen köz-
vetlen képet kapunk arról, hogy milyen hatással jár a Bank 
munkája.”



A kvázitőke-beruházások fontos eszközként 
szolgálnak az EBB számára az európai 
beruházási terv teljesítéséhez
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Kicsi, nagy kockázatú és hihetetlenül 
innovatív dolgokkal kezdünk foglalkozni.

Adrian Kamenitzer, az EBB saját tőkéért, új termékekért 
és különleges ügyletekért felelős igazgatója

Új struktúrák az új 
kihívásokhoz

Ultravékony fotovoltaikus fólia 
a Heliatek gyártósorán. Súlya 
négyzetméterenként 500 g, 
vastagsága pedig nem éri el az 
egy millimétert

 



A z első elem a kirakósban: a vállalatok csökkenteni 
akarják szénlábnyomukat, ezért szeretnének 
megújuló energiát előállítani a maguk számára. 

A hely azonban a nagyvárosok üzleti negyedeiben 
drága kincs – nem lehet szélerőműparkot építeni a 
Liverpool Street állomásnál, vagy naperőműparkot a La 
Défense negyedben.

A megoldás: a Drezdai Műszaki Egyetem Heliatek nevű 
spin-off vállalkozása kifejlesztett egy fóliát, amely az 
épületek függőleges homlokzatát borítja, és a fény 
energiává alakításával energiát termel.

A kirakós másik eleme: ezt finanszírozni kell. A 
megoldás: az EBB 20 millió eurós kvázitőke-beruházása.

Ez egyszerűen hangzik, de egyáltalán nem az. Az EBB 
pénzügyi szakemberei éveken át kutatták, miként 
lehetne úgy strukturálni az innovatív, új vállalatok 
számára tőkét biztosító ügyleteket, hogy a vállalatoknak 
ne kelljen jobban koncentrálniuk adósságaik 
visszafizetésére, mint vállalkozásuk építésére.

Az EBB eszköztárában néhány éve már jelen volt a 
kvázi-sajáttőke, de csupán csekély mértékben. Az 
európai beruházási terv megjelenése nyomán a Bank 
tervének központi eleme lett a magasabb kockázatú 
beruházások kiterjesztése olyan vállalatokra, amelyek 
korábban nem lettek volna jogosultak az EBB általi 
finanszírozásra. „Kicsi, nagy kockázatú és hihetetlenül 
innovatív dolgokkal kezdünk foglalkozni – mutat rá 
Adrian Kamenitzer, az EBB saját tőkéért, új termékekért 
és különleges ügyletekért felelős igazgatója. – Ez azt 
jelenti, hogy az EBB-nek változnia kell, hogy igazodni 
tudjon ezekhez az új típusú ügyletekhez, és így azokat 
a lehető legteljesebben ki lehessen használni.”

Az európai beruházási terv keretében nyújtott uniós 
költségvetési garancia, amelyet az EBB kezel, az 

innovatív vállalkozásoknak nyújtott finanszírozást 
hivatott fedezni. Ennek oka, hogy a kereskedelmi 
bankok ezen innovációkra jellemzően úgy tekintenek, 
mint amelyek nincsenek kipróbálva és ezért túlságosan 
kockázatosak. Európa számára azonban fontos, hogy 
az új elképzelések esélyt kapjanak a kibontakozásra. 
Bár ez új terület az EBB számára, illik a Bank piaci rések 
betöltése terén játszott szerepéhez.

A Bank a magasabb kockázatú ügyleteket „különleges 
tevékenységeknek” nevezi. 2017-ben a Bank fel 
kívánja lendíteni a különleges tevékenységeket, mivel 
észszerűsödnek a kvázisajáttőke-ügyletek alapjául 
szolgáló eljárások és az egyéb új struktúrák. A Bank 
növekedési tőkével és innovációfinanszírozással 
foglalkozó részlegéhez már 1000 finanszírozási kérelem 
érkezett innovatív vállalatoktól, és 2018 közepére a 
tervek szerint 1 milliárd euró összegben kerül sor ilyen 
ügyletekre.

„Ez egy nagyon kedvező pillanat – mondja Hrisz-
to Sztojkov, a részleg vezetője. – Olyan új ügyfelekkel 
dolgozunk, akik korábban nem részesülhettek volna 
EBB-hitelben. Innovatív vállalatokkal dolgozunk. És ez 
nagyrészt a kvázisajáttőke-terméknek köszönhető.”

A kvázi-sajáttőke a piacon kizárólag az EBB-nél érhető 
el. Olyan piaci rést tölt be, amely mintegy 2500 közepes 
méretű európai vállalatot érint, melyeknek 10 millió 
és 17 millió euró közötti összegben van szükségük 
finanszírozásra. Mindez a következőképpen működik:

Az EBB hosszú lejáratú hitelt nyújt egy innovatív vállalat 
számára. A hitel folyamatos visszafizetése esetén 
éppen akkor apadnának el a vállalat forrásai, amikor 
a kutatásba és a fejlesztésbe kellene beruháznia. 
Sajáttőke-beruházás esetén pedig felhígulna azon 
személyek részesedése, akik a fejlődés első éveiben 
viselték a kockázatot. A kvázi-sajáttőke ezzel szemben 
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olyan, nem hígító hatású saját kockázati tőkét biztosít, 
amelyet a sajáttőke-befektetéshez hasonlóan a vállalat 
teljesítménye alapján fizetnek ki.

E termék kifejlesztése időbe telt. Hriszto Sztojkov-
nak és az EBB különböző részlegeiben dolgozó mun-
katársainak új dokumentációt és szerződéseket kel-
lett megalkotniuk, és új alapokra kellett helyezniük a 
Bank különböző igazgatóságai közötti kapcsolatokat. 
A Bank irányítása teljesen új sajáttőke-stratégiát ha-
gyott jóvá az európai beruházási terv keretében vég-
rehajtott ügyletekhez. Az első kvázisajáttőke-ügyletek 
némelyikével szemléltethető, milyen típusú vállalatok-
nak van szükségük ilyen finanszírozásra:

•  Archos A francia elektronikai cég 12 millió eurót 
kapott ahhoz, hogy kifejlesszen egy hálózatot a  
„dolgok internetéhez”

•  Canatu A finn vállalat esetében egy 12 millió eurós 
ügylet finanszírozza hajlékony kijelzők fejlesztését

•  Ultimaker 15 millió euró K+F céljára egy 3D nyomta-
tókat gyártó holland vállalatnál

A legtöbb kvázisajáttőke-ügyletre eddig az InnovFin 
közepes piaci tőkeértékű vállalatokat célzó növeke-
désfinanszírozási programjához hasonló EBB-progra-
mok keretében került sor. Ugyanakkor a kvázi-saját-
tőke egyre fontosabb tényezővé fog válni az európai 
beruházási terv ügyleteinél, ami azt is lehetővé fogja 
tenni, hogy a Bank – az uniós költségvetési garanciá-
nak köszönhetően – növelje beruházásainak méretét.

2016-ban azonban megvalósult az európai beruházási 
terv első kvázisajáttőke-ügylete, méghozzá Európa 
egy olyan térségében, ahol az EBB jelentős szerepet 
játszott – Görögországban. És nem arról szólt, hogy az 
Ön hűtőszekrénye az internethez tudjon kapcsolódni, 
vagy hogy olyan kijelzőt tervezzenek meg, amelyet 
rá tud hajlítani a ruhaujjára, hogy ráillessze a karjára. 
Hanem kolbászokról szólt.

Görögország egyik legnagyobb felvágottgyártója, 
a Creta Farms versenytársaihoz képest ötször annyit 
költ olyan innovatív módszerekre, amelyekkel egész-
ségesebb húsféléket lehet előállítani, és az elmúlt öt 
évben 20 szabadalmat nyújtott be. A vállalat feltalálói 
tevékenységének középpontjában egy komplex sza-

badalmaztatott technológia áll, amely lehetővé teszi 
a vállalat számára, hogy kivonja hústermékeiből a te-
lített állati zsírokat, és telítetlen zsírsavakat tartalma-
zó extra szűz olívaolajat fecskendezzen be helyette. 
Ezáltal a húsfélék egészségesebbek lesznek, mivel 
kevesebb bennük a „rossz” koleszterin. Ugyanakkor 
ízletesek is maradnak.

„Ha ezeket a húsféléket eszi, kevésbé kell lelkiis-
meret-furdalást éreznie az élvezet miatt – mondja 
Konsztandínosz Fruzísz, a krétai Réthimnóban mű-
ködő vállalat ügyvezető igazgatója. – Ez egészséges 
élvezet.”

A Creta Farmsszal létrejött, 15 millió eurós 
kvázisajáttőke-ügylet támogatja a vállalat nemzetközi 
piacokon történő további terjeszkedését, valamint 
arra irányuló K+F tevékenységét, hogy ezt azt 
„olívaolajosító” technológiát világszerte bevezessék a 
kisétkezési ágazatban.

„A befektetőknek napjainkban számos kétségük 
van Görögországgal kapcsolatban – mutat rá 
Konsztandínosz Fruzísz, – ez az ügylet azonban 
bizonyíték arra, hogy a görög vállalatokat lehet nagyon 
szilárd alapokra építeni.”

A Creta Farms egyike volt a 2016-ban lezárult  
23 kvázisajáttőke-ügyletnek. Hriszto Sztojkov 2017-ben 
40 ilyen ügyletre számít. A beruházási terv keretében 
biztosított uniós költségvetési garancia lehetővé teszi 
csoportja számára, hogy az ügyletek nagyságrendjét 
50 millió euróra növeljék – ez elegendő ahhoz, 
hogy nagyobb vállalatok esetében is támogassák a 
kutatás-fejlesztést.

A beruházási terv olyan ügyletek vonatkozásában 
kíván mozgósítani EBB-forrásokat és uniós 
költségvetési garanciát, amelyeket máskülönben 
nem finanszíroztak volna. Az innovatív vállalatokban 
rejlő magasabb kockázat, valamint ezen új ügyletek 
sajáttőke-típusú megtérülése egyértelmű válasz az 
„addicionalitás” kérdésére. Hriszto Sztojkov megjegyzi, 
hogy ebből adódóan egyes kvázisajáttőke-hitelek 
természetesen nem fognak megtérülni. „Ha csak 
a győzteseket szemezgettük volna ki, mindenki 
más is beléjük fektette volna a pénzét – mutat 
rá. – Szakpolitikai szempontból ezek nagyszerű 
beruházások. Ez megéri a kockázatot.”
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„Olívaolajosított” húst csomagoló 
dolgozók a Creta Farms réthimnói 

üzemében, Krétán
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  659 millió euró szoftvervállalatok számára nyújtott hitelekre, szemben a 2015. 

évi 102 millió euróval

 11 millió új és korszerűsített nagyon nagy sebességű digitális kapcsolat

 jobb létesítmények 890 000 diák számára

 ebből 770 000 az Unión belül

az innováció és a 
szakértelem támogatására

13,5mrdEU
R

A Heidelberger Druckmaschinen 
nyomtatója működésben a vállalat 

heidelbergi üzemében



H eidelberg festői utcáján, a Hauptstraßén a 
történelmi óváros szélén található a „my-
muesli” üzlete, ahonnan a Neckar folyón 

átkelve csak egy ugrás Németország legrégebbi 
egyeteme. Az üzlet azonban a digitális nyomtatás 
és az ipari innováció élvonalában jár.

A tágas, világos bolt hátsó részén, a biozabpehellyel 
és bogyós gyümölcsökkel teli rózsaszín és sárga 
tartályok mögött áll egy embernagyságúnál magasabb, 
italautomata-szélességű, fekete üvegű gép. Ha a vevő 
kiválasztott egy ajándékba szánt müzlishengert, egy 
rózsaszín pólós eladó becsúsztatja azt a fekete gépbe. 
Egy érintőképernyőn begépelheti személyre szabott 
üzenetét, és feltölthet például egy képet a gyermekeiről. 
A gép átgörgeti a hengert egy lila fény alatt, amely 
valójában az innovatív tintasugaras technológia egy 
példája. Néhány másodperc múlva a mymuesli-eladó 
átnyújtja Önnek a személyre szabott müzlisdobozt, a 
közvetlenül a dobozra nyomtatott képpel és üzenettel.

Az üzenet akár ez is lehetne: Európa digitális nyomdaipari 
piacon belüli versenyképessége a Heidelberger 
Druckmaschinen AG-n múlik. Ez a vállalat gyártotta a 
mymuesli üzlet hátsó részén álló ügyes fekete gépet. A 
nyomdagépeket gyártó vállalat a digitálisan automatizált 
ipar határait is tágítja – ez pedig kulcsfontosságú Európa 
gazdasági jövője szempontjából, amikor a világ belép 
az úgynevezett negyedik ipari forradalom időszakába, 
amikor az emberek helyett egyre inkább gépek fognak 
operatív döntéseket hozni.

„Ez az ipar 4.0 – mondja Jason Oliver, a Heidelberger 
Druckmaschinen digitális igazgatója. – A Heidelberger 

A müzli és a digitális 
nyomtatás jövője

A digitális nyomtatás gyorsabbá és hatékonyabbá tételéért – és a 
gyárak önműködővé tételét célzó innovatív megoldások 

megtalálásáért – folytatott versenyben Európa zászlóvivője a 
Heidelberger Druckmaschinen

Druckmaschinen drámai változásokat visz végbe ott, 
ahol meggyőződésünk szerint a jövő játszódni fog. A cég 
a jövőjét tette fel a digitális területre.”

Okos lépés. A Heidelberger Druckmaschinen új 
utat vág magának, miután éveken át küszködött a 
nyomdagéppiac hanyatlása, valamint a 2008-as pénzügyi 
válságot követő gazdasági visszaesés miatt. A vállalat 
világszinten vezető szerepet tölt be a hagyományos 
ofszetnyomtatás területén, amelynél a tintát egy 
lemezzel vagy egy hengerrel nyomják rá a csomagolásra. 
De fokozni kívánja jelenlétét a növekvő digitális piacon. 
A digitális nyomtatásnál nincs szükség rögzített lemezre 
a tinta nyomtatásához, és ezért a képet könnyebben 
lehet egy számítógép képernyőjén szerkeszteni és 
megváltoztatni.

A digitális nyomtatás ugyanakkor drágább és lassabb, 
mint a nagy volumenű ofszetnyomtatás. A Heidelberger 
Druckmaschinen előtt álló egyik kihívás az, hogy 
versenyt kell futnia a konkurenciával a költségek 
csökkentése és a digitális nyomtatás sebességének 
növelése terén.

A vállalat az ofszetről a digitális nyomtatásra 
való átálláshoz szükséges kutatás és fejlesztés 
finanszírozása miatt fordult hitelért az EBB-hez. Az EU 
bankja 2016 márciusában megállapodást írt alá egy, 
az európai beruházási terv keretében támogatott 
100 millió eurós hitelről. „Ahhoz, hogy a vállalat 
stabilizálódjon, foglalkozniuk kell ügyfeleik változó 
igényeivel – mondja Franz Derler, az EBB hitelezési 
tisztviselője, aki ezen a megállapodáson dolgozott. – 
Ezért fontos a kutatás-fejlesztésbe való beruházás.”
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Az európai beruházási terv keretében nyújtott uniós 
költségvetési garancia az európai vállalatoknál zajló 
technológiai innovációt hivatott támogatni; ez a 
tényező áll a Heidelberger Druckmaschinen számára 
nyújtott hitel hátterében. Az EBB közgazdászainak 2016 
februárjában kiadott tanulmánya szerint Európában 
évente további 130 milliárd eurót kell költeni azon 
uniós célkitűzés megvalósításához, hogy a GDP 3%-át 
kutatásra és fejlesztésre fordítsák – ennek teljesülése 
esetén a kontinens megközelítené más vezető 
gazdaságok kutatás-fejlesztési beruházásainak arányát. 
Ahhoz, hogy Európa lépést tudjon tartani a fejlett 
gyártási technológiával, 90 milliárd eurót kell erre 
fordítani.

A Heidelberger Druckmaschinen nem hagy fel a 
hagyományos ofszetnyomtatással sem, amelyben erős. 
Végül is a nyomdaipari gyártási volumen tekintetében 
meglévő évi 400 milliárd eurós piac nagy része még 
mindig az ofszetnyomtatáson alapul. Emellett a 
Heidelberger Druckmaschinen nem jár egyedül az úton. 
A digitális nyomtatási technológia vezető országában, 
Japánban működő Ricoh és Fujifilm vállalatokkal 
partnerségben fejleszt ki termékeket.

A vállalat azonban nem csupán nyomdagépeket gyárt. 
Szükségszerűen szoftvervállalat is egyben: mérnökei 
programokat fejlesztenek a gépek működéséhez. 
„Lehetőséget szeretnénk kínálni ügyfeleinknek arra, 
hogy eldöntsék, mi gazdaságos számukra, az ofszet 
vagy a digitális technológia alkalmazása – fejti ki 
Jason Oliver. – Végül pedig olyan rendszert szeretnénk 
létrehozni, amely maga tudja eldönteni, melyik 
lehetőséget válassza.”

A jövőben a Heidelberger Druckmaschinen szoftvermér-
nökei által írt programok lehetővé fogják tenni, hogy a 
gyártást éppúgy személyre lehessen szabni, mint azt a 
bizonyos müzlishengert Heidelberg óvárosában.
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Ez az ipar 4.0.
Jason Oliver, a Heidelberger 

Druckmaschinen digitális 
igazgatója

Manfred Seifert, a 
heidelbergi üzem 
termékspecialistája, 
kezében a vállalat 
nyomtatója által 
díszített labdával
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Kiel tervezett erőműve akkor is biztosítja a fűtést, ha lekapcsolják 
a világítást – és 70%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást

A mikor télen autót vezet, a motor által leadott 
hő felmelegíti a jármű belsejét. Ha kikapcsolja a 
motort, hamarosan fázni fog. Ahhoz, hogy meleg 

maradjon, járatnia kell a motort, még akkor is, ha az út 
szélén parkol.

Akkor most képzelje azt, hogy autója egy hatalmas 
erőmű. Gázmotorok villamos energiát termelnek, és 
ennek során hő képződik. A legtöbb erőmű ezt a hőt 
egy kéményen át kivezeti. A kombinált hő- és villamos 
erőművek a fölösleges hőt melegítésre használják fel, 
éppúgy, mint az Ön gépkocsija. Vizet melegítenek fel, 
amelyet a fogyasztók radiátorain keresztül eljuttatnak 
az otthonokba és az irodákba.

De mi történik, ha a villamos energia iránti kereslet 
alacsony, miközben a hőenergia iránt nagy a kereslet? 
Például egy téli éjszaka közepén, amikor a lámpák le 
vannak oltva, a radiátorok viszont be vannak kapcsolva. 
Előfordulhat, hogy a kombinált hő- és villamos 
erőműveknek szükségtelen villamos energiát kell 
termelniük csak azért, hogy működjön a fűtés. Hacsak 

az energiaszolgáltató vállalat ki nem talál egy innovatív 
módot arra, hogy biztosítani lehessen a hőt, amikor 
azt a fogyasztó igényli, és eközben csak akkor kelljen 
villamos energiát termelni, ha arra szükség van. Ezt 
teszi a Stadtwerke Kiel egy új kombinált hő- és villamos 
erőművel, amely 2018-ban kezdené meg működését.

Miután a kieli erőmű motorjait leállítják, az általuk 
leadott fölösleges hőt egy 60 m magas víztartályban 
fogják tárolni, hogy onnan forró vizet lehessen leszívni 
a város melegen tartására. Ennek eredményeképpen  
250 000 háztartást fognak ellátni villamos energiával, 
és 70 500 fogyasztót fűtéssel. Az új erőmű emellett 
70%-kal kevesebb szén-dioxidot fog kibocsátani, 
mint az általa felváltott széntűzelésű erőmű. „Ez 
csúcstechnológia, tényleg úttörő – mutat rá Branko 
Cepuran hitelezési tisztviselő, aki a Stadtwerke Kiel 
számára nyújtott, szeptemberben aláírt 105 millió 
eurós hitelen dolgozott, melyet az európai beruházási 
terv keretében biztosított uniós költségvetési garancia 
fedez. – A Bank számára rendkívül fontos, hogy 
támogassa ezt a fajta innovációt az európai iparban.”

Hő és fény kevesebb 
szén-dioxiddal

Csecsemők életét megmentő mikrobák
A zikavírus amerikai kontinensen bekövetkezett robbanásszerű terjedése 

nyomán az oltóanyag kiemelt egészségügyi prioritás lett, nem utolsósorban a 
várandósságuk alatt megfertőződött nők gyermekeit érintő kockázatok miatt. A 
kihívás: gondoskodni arról, hogy az oltóanyag – amely jellemzően tartalmazhat 

egy, a kezelni kívánt ártalmas betegséghez hasonló ágenst – ne ártson a 
magzatnak. A lyoni székhelyű Valneva célja egy „megtisztított, inaktivált oltóanyag” 

előállítása. Az inaktivált oltóanyagok olyan, betegséget okozó ágenst – például 
vírust vagy baktériumokat – használnak, amelyet vegyszerek, hő vagy sugárzás 

alkalmazásával elpusztítottak. Ezek azonban továbbra is stimulálják az immunrendszert a tényleges betegséggel 
szembeni védelemre. Az oltóanyagban található, betegséget okozó ágens még akkor sem fertőzi meg a magzatot, ha 

keresztülmegy a méhlepényen, tekintve, hogy „inaktiválták”. Mindeddig a vállalat zika elleni oltóanyaga „rendkívül 
tisztának bizonyult” – mondja Franck Grimaud ügyvezetőigazgató-helyettes. Annak érdekében, hogy a Valneva 

be tudja fejezni a munkát, az EBB 2016 júniusában 25 millió euró összegű hitelt nyújtott, amely a Lyme-kór elleni 
oltóanyagra irányuló kutatást és fejlesztést is támogatja.
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Nagy pénzek a fényes jövőkhöz
A Bank 3,7 milliárd eurót fektetett 46 oktatási 
projektekbe 28 országban, ideértve a következőket:

•  100 millió eurós hitel a corki University College 
számára, amelyből 27 millió euró a corki Tudományos 
és Innovációs Park első szakaszára van elkülönítve. 
Egészségügyi és innovációs projektek 37 millió eurót 
fognak kapni az infrastruktúrához. Az ír iskoláknak 
nyújtott eddigi legnagyobb EBB-hitel keretében  
200 millió eurós beruházás 71 ír iskolában, amely  
44 000 diák javát szolgálja.

•  100 millió angol font összegű hitel a Newcastle-i Egyetem 
számára, azon belül 58 millió font a várostudományi 
épülethez és 40 millió font az öregedéssel foglalkozó 
nemzeti tudományos és innovációs központhoz. Az EBB 
emellett támogatni fogja hét, 8 500 yorkshire-i diákot 
kiszolgáló új középiskola megépítését.

•   A 2015-ben kihelyezett 940 millió eurón kívül az EBB 
további 530 millió eurót biztosít egy olasz kormányzati 
beruházáshoz, amelyből több mint 500 000 iskolás 
fog részesülni, és amely kiterjed az infrastruktúra 
korszerűsítésére, az energiahatékonyságra és a 
biztonságra (földrengés elleni intézkedéseket is 
beleértve). Olaszország egyik legjobb egyetemén, a 
római La Sapienzán az EBB által finanszírozott projektek 
keretében új könyvtárak létesülnek, valamint felújítanak 
egy igazgatási épületet és az építészeti kar kampuszát.

Az AW-Energy finn startup 
villamos energiává alakítja 
a hullámokat a portugál 
partoknál

A búvár, aki látta maga 
körül az energiát

Rauno Koivusaari 
a vízen

A hivatásos búvár, Rauno Koivusaari szá-
mára ez egy aha-élmény volt. A finn 
1993-ban búvárexpedícióban vett részt 

a Finn-öbölben található Porkkala félszigetnél. 
Egyszerre felismerte, hogy a hullámok erőteljes 
mozgását hasznosítani lehetne villamos energia 
előállításához. Mára a vállalata, az AW-Energy 
által megépített „WaveRoller” energiaátalakító 
bizonyította hatékonyságát egy, a portugáliai 
Peniche-nél lezajlott kétéves próbaüzem során. 
„Hosszú időbe telt, hogy eljussunk oda, ahol 
most vagyunk – mondja. – De boldog vagyok, 
hogy az elején kitartottam az ötletem mellett.”

A WaveRoller a part közelében működik, 12–
14 m mélységben. Ott felfogja a feltornyosuló 
hullám legmegfelelőbb pontját, miközben 
elkerüli a legerősebb viharokat. Az AW-Energy 
becslései szerint egyetlen 350kW-os WaveRoller 
440 háztartás villamosenergia-szükségletét 
tudná fedezni Peniche városában. A Portugália, 
Franciaország, Írország és Chile kiemelt 
partközeli területein elindított projektjeivel az 
AW-Energy az elkövetkező négy évben több 
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Világítás, kamera, európai beruházási terv
A Beck és Wallander felügyelő mögött álló svéd médiacsoport jobban jelen kíván lenni a digitális világban

Képzeljen el egy nyugdíjas sífutót, aki egy olimpiai érmes birkózóval viaskodik, egy korábbi Grand Slam-
győztessel teniszezik vagy egy Stanley-kupa-győztessel jégkorongozik. Vagy mit szólna egy televíziós 
vígjátékhoz, amelyben lánglelkű lelkészt helyeznek egy elöregedő kisvárosi gyülekezetbe? Nagyszerű 
tévéműsoroknak hangzanak ezek? A Bonnier szerint igen. 2016-ban ezek a legnézettebb tévéműsorok 

közé tartoztak Svédországban a Bonnier tulajdonában álló csatornákon. A globális médiavállalatok, 
köztük az Amazon és a Netflix előretörése ellenére továbbra is nagy az igény a helyi tartalmakra – már 
ha azok elérhetőek a kényelmes digitális eszközökön. „Mivel egyre többen beszélnek angolul, a nyelv 

Skandináviában nem gördít tényleges akadályt a nemzetközi gyártású tartalmak fogyasztása elé – fejti 
ki Anders Bohlin, az EBB digitális gazdasággal foglalkozó részlegének helyettes gazdasági tanácsadója. 
– Az emberek azonban nemcsak hollywoodi sztárokat, hanem helyi tehetségeket is akarnak látni. Helyi 

környezetben játszódó műsorokat akarnak nézni.” Ezért vett fel a Bonnier egy 100 millió eurós EBB-hitelt, 
melyet az európai beruházási terv keretében biztosított uniós költségvetési garancia fedez, és amelynek 

segítségével fejlett digitális platformokat kíván kialakítani és skandináv tartalmat kíván gyártani. 
„Tevékenységünk alapja az újságírás, a tudás és a valóban jó történetek elmesélése – mondja Carl-Johan 

Bonnier, a vállalat elnöke. – Ez a jövőben is így lesz. Az azonban, hogy hol és hogyan jut el a tartalom a 
fogyasztókhoz, egyre inkább a mobil platformokra tevődik át.”

mint 50 WaveRollert kíván eladni. Az EBB júliusban 
10 millió eurós hitelt biztosított az első kereskedelmi 
léptékű berendezés megépítéséhez és az új technológia 
bevezetésének felgyorsításához. 

A tiszta energia 
kiaknázatlan forrása

A WaveRoller egy körülbelül 18x10 méteres acélpanel 
köré épül, amely egy, a tengerfenéken elhelyezett alapra 
van rögzítve. A panel előre és hátra mozog a hullámmal, 
egy hidraulikus teljesítményleadó rendszert táplálva. 
A teljesítményleadó rendszer meghajt egy elektromos 
generátort. A villamos energia egy tenger alatti vezeté-
ken keresztül kerül be a szárazföldi hálózatba.

Bár a hullámenergiában rejlő potenciált már régen 
felismerték, az ágazat fejlődését hátráltatta, hogy a 
tenger gyakran viharos. A technológiák drágák voltak és 
sérülékenyek, miközben finanszírozást nehéz volt találni. 
„Míg az EBB be nem jött a képbe, nem volt semmiféle 
banki finanszírozás – emlékeztet rá Mikael Martikainen, 
az AW kommunikációs igazgatója. – Azt lehet mondani, 

hogy a szél- és a napenergiának 10–20 év előnye volt a 
hullámenergiával szemben.”

Szakértők szerint világszerte a hullámok jelentik a tiszta 
megújuló energia legnagyobb kiaknázatlan forrását, és 
a bennük rejlő potenciál meghaladja azt a kapacitást, 
amellyel valamennyi európai fosszilis tüzelésű erőmű 
együttvéve rendelkezik. „A hullámenergia a világ ener-
giaszükségletének legalább egytizedét ki tudná elégí-
teni” – mutat rá Mikael Martikainen. Mivel a hullámok 
kiszámíthatóak, értékes kiegészítői lennének a többi 
megújuló energiaforrásnak.

A karbantartás viszonylag egyszerű. A WaveRollerekhez 
nagy, levegővel teli ballaszttartályok tartoznak, amelyek 
segítségével alkalmazási helyükre lehet úsztatni őket. 
Ezután ezeket elárasztják vízzel, hogy elsüllyedjenek. Bár 
a hullámenergia-átalakító a rendes működés során teljes 
mértékben a tengerfelszín alatt marad, karbantartás 
céljából a ballaszttartályok kiürítésével fel lehet hozni a 
felszínre. Ez azt jelenti, hogy javításához nincs szükség 
bonyolult, költséges és potenciálisan veszélyes merülési 
műveletekre. Ez további jó hír a búvárnak, aki ezt kitalálta.

INNOVÁCIÓ  
a versenyképességért
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kis- és középvállalkozások számára

mrdEU
R33,7

Jeorjía és Níki Kafkaljá az 
Agrósz faluban található 
húsüzemükben

 Az Európai Beruházási Bank által nyújtott támogatás 9,45 mrd euró

 300 000 kkv és közepes piaci tőkeértékű vállalat támogatása

 4,4 millió munkahely fenntartása kkv-knál és közepes piaci tőkeértékű vállalatoknál
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A pénzügyi válság nehéz időszak volt. De ha van hol 
dolgoznod, visszakapod az élettől azt, amire szükséged van.

Níki Agathokléusz, az argószi Niki’s Sweets tulajdonosa

 

A kis falu és a 
nagy bank

Argósz létfontosságú 
mentőkötelet kap a ciprusi 

bankválság által sújtott családi 
vállalkozások érdekében

A Ciprus legmagasabb csúcsait magában foglaló 
Tróodosz-hegység ölében, mint egy természet 
alkotta amfiteátrumban fekszik Argósz falu, tera-

szos szőlőültetvényekkel és rózsaszín rózsákkal övezve. 
A hegyek azonban nem tudtak védelmet nyújtani az 
1000 lakos számára a szigetországban bekövetkezett 
pénzügyi válsággal szemben.

A 2011-től 2013-ig tartó válság különösen súlyosan 
érintette a kisvállalkozásokat. Az Európai Beruházási 
Bank akkoriban jelentős mértékben fokozta ciprusi 
hitelnyújtási tevékenységét. Ennek kedvezményezettjei 
közé tartoznak az argószi kisvállalkozások tulajdonosai. 
„Ha nem lettek volna ezek a hitelek, a dolgok nagyon 
nehézzé váltak volna számunkra” – meséli Jeorjía 
Kafkaljá, aki egy füstölt hústermékeket előállító üzemet 
vezet a faluban szüleivel és lánytestvérével.

Az EBB Ciprusnak nyújtott hiteleit túlnyomórészt helyi 
bankokon és hitelszövetkezeteken keresztül folyósítják, 



amelyek szoros kapcsolatban állnak a Kafkaljáékhoz 
hasonló kisvállalkozókkal. Ezek a kisvállalkozásokat 
célzó hitelek segítettek abban, hogy a Ciprus számára 
nyújtott EBB-támogatás elérje a GDP 15%-át. „A 
kisvállalkozások számára nagy problémát jelentett, 
hogy a helyi bankok magas kamatokat kértek – mondja 
Níkosz Jambídesz, az EBB ciprusi hitelezési tisztviselője. 
– Mi alacsonyabb kamatokkal és hosszabb lejárattal 
tudunk finanszírozást biztosítani a vállalkozások 
számára, és ez nagyon kedvező hatással jár.”

Jobb feltételek a ciprusi 
kkv-k számára
A kisvállalkozások minden egészséges gazdasághoz 
kulcsfontosságúak. Egy olyan apró faluban, mint 
amilyen Argósz, még fontosabb a sikerességük, a 
finanszírozáshoz való hozzáférés azonban bonyolult, ha 
a vállalkozásnak terjeszkednie kell vagy korszerűsítenie 
kell berendezéseit. A Kafjkaljá családnak 80 000 
euróra volt szüksége ahhoz, hogy új gépeket vegyen 
a kolbászfüstölő helyiségbe, valamint új szoftvert és 
hardvert szerezzen be a könyveléshez és a számlázáshoz. 
Bár több mint 40 éve építik kapcsolataikat ügyfeleikkel, 
Jeorjía Kafkaljá rámutat arra, hogy „be kell ruháznunk 
ahhoz, hogy működésben maradjunk”.

A válságot követő magas kamatlábakat még azok a 
vállalkozások is megszenvedték, amelyek a pénzügyi 
válság során virágzóan működtek. Kósztasz Csák-
kasz 28 éve alapította borászatát feleségével, ma 
pedig 11 embert foglalkoztat. Forgalma a pénzügyi 
válság bekövetkezte utáni évben növekedett. Amikor 
azonban be kellett ruháznia egyes ültetvényeinek és 
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Níki Agathokléusz 
hagyományos ciprusi 
édességet készít argószi 
üzemében



Kosztandínosz Vrahímisz egy agrárfaluban nőtt fel, és 
közösséget érez az Argószban és más apró települése-
ken működő kisvállalkozásokkal. „Közel állnak hozzám 
ezek a helyek. Nagyon fontosnak tartom megvédeni az 
ottani életmódot.”

Szigeti hagyományok
A ciprusi hagyományokat gyakran kisvállalkozások 
őrzik. Agrószban Níki Agathokléusz tartja fenn a 
hagyományos, úgynevezett „kanalas” édességek 
tradícióját: ezeket cseresznyéből, görögdinnyéből, 
birsből, dióból vagy rózsából készítik, és sűrű, erős kávéval 
tálalják. Műhelyében hagyományos módszerekkel főzi 
a gyümölcsöt – évi 200 tonnát –, és vaníliával, fahéjjal 
vagy szegfűszeggel ízesített szirupot készít hozzá.  
25 embert foglalkoztat, többségében nőket, és Ciprus-
szerte értékesíti termékeit, évi 1 millió eurós bevételt érve el.

Új berendezések vásárlásához és némelyik épületének 
felújításához 20 000 eurós hitelt vett fel a Tróodoszi 
Szövetkezettől. „Nagyon fontos, hogy beruházzunk 
és előrelépjünk – hangsúlyozza Níki Agathokléusz, aki 
férjével és két fiával vezeti a vállalkozást. – A pénzügyi 
válság nehéz időszak volt. De ha van hol dolgoznod, 
visszakapod az élettől azt, amire szükséged van.”

öntözőrendszereinek felújításába, a helyi bankok 9%-
os kamatot kértek.

Kósztasz Csákkasz ekkor elment a Tróodoszi 
Szövetkezethez, amely 100 000 euró összegű hitelt 
adott neki a nicosiai Központi Szövetkezeti Bank révén. 
A szövetkezeti bank számára nyújtott hitelt pedig az EBB 
finanszírozta. A kamatláb: 2,6%. „Ez a hitel felnyitotta 
a szememet arra, hogy létezhet alacsonyabb kamat – 
mondja Kósztasz Csákkasz. – Mindig a magas kamatok 
jelentették számunkra a problémát.”

A jelenlegi, évi 160 000 palackos termelésre tekintettel 
a helyi gazdaság számára fontos, hogy Csákkaszék 
vállalkozása virágzóan működjön, mivel a szőlő nagy 
részét a közeli gazdáktól vásárolja. Emellett ez családja 
jövője szempontjából is fontos. Fiai közül ketten 
jelenleg borászatot és mezőgazdaságot tanulnak, és 
Kósztasz Csákkasz várakozásai szerint a másik két fiú is 
követni fogja őket a családi vállalkozásban.

A Központi Szövetkezeti Bank közvetítőként 
működik együtt az EBB-vel a ciprusi szövetkezeti 
bankok nevében a 10 000 és 100 000 euró közötti 
hitelek vonatkozásában. Mind a 18 helyi szövetkezet 
nyújtott a ciprusi kkv-knak olyan hiteleket, amelyek 
az EBB-től származnak. „Ezek a hitelek óriási hatást 
fejtenek ki – mutat rá Dr. Kosztandínosz Vrahímisz, a 
Központi Szövetkezeti Bank kisbefektetői termékek 
fejlesztéséért felelős igazgatója. – Argósz nagyon 
elszigetelt falu. Ezek helyi lakosokat foglalkoztató 
családi vállalkozások, és számos más vállalkozás függ 
tőlük, mivel ők látják el őket például hússal vagy 
gyümölccsel.”
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Kósztasz Csákkasz 
az Argósz közeli 

dombokon fekvő 
pincészetében
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Franciaország  
spin-out vállalkozásokat 
támogató alapja rákellenes 
kezelésekkel és digitális 
technológiákkal „kiviszi a 
laboratóriumokból” a 
tudományos kutatást

A párizsi egyetemekről 
a piacra

A ngelita Rebollo egy vidám spanyol, akinek 
e-mail-aláírásában e mondat szerepel: „Ha az 
élet citromot ad, vedd elő a tequilát és a sót.” 

Emellett brilliáns tudományos elméje van, amelyet 
arra használ, hogy öljön – rákos sejteket.

Párizs középső részén, a Szajna-part közelében, a tör-
ténelmi múltra visszatekintő Pitié-Salpêtrière kórház-
ban található laboratóriumában, a Pierre et Marie Curie 
Egyetemen Angelita Rebollo kidolgozott egy techni-
kát, amellyel blokkolni lehet a fehérjék azon funkcióit, 
amelyek az egészséges sejtet rákos sejtté változtatják. 
Ez a kezelés számos különféle betegségben szenvedő 
embereken segíthet, noha a kezdeti eredmények alap-
ján először a petefészekrák, valamint a mellrák súlyos 
típusainak kezeléséhez fogják alkalmazni. Míg a kemo-

Mi vagyunk az egyik legelsők, ezért 
mindenki minket figyel, hátha ez valami 

olyasmi, amit követhetnének.
Philippe Tramoy, a Quadrivium 1 tagja

Angelita 
Rebollo párizsi 
laboratóriumában
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terápia abból adódóan, hogy a rákos sejtekkel együtt 
számos jó sejtet is elpusztít, sok mellékhatással jár, An-
gelita Rebollo célzott terápiája csak a rákos sejteket öli 
meg.

Ezzel kapcsolatos kutatásait 17 évvel ezelőtt kezdte 
meg Madridban, és kutatásai nyomán néhány másik, 
neves francia kutatóintézetekben dolgozó tudóssal 
együtt megalapította a PEP-Therapy nevű vállalatot. A 
vállalat neve az Angelita Rebollo kutatásainak közép-
pontjában álló molekulákból jön – ezek a sejtekbe be-
hatoló és ott beavatkozó peptidek. A vállalat feladata 
az, hogy ezt a tudományos áttörést olyan gyógyszer-
ré alakítsa át, amellyel életeket lehet menteni. „Azért 
hoztuk létre a vállalatot, hogy a kutatást a laboratóri-
umi asztalról átvigyük a kórházakba – mondja Angeli-
ta Rebollo. – Célunk egy olyan molekula kifejlesztése, 
amely sok-sok emberen fog segíteni.”

Egy tudományos spin-outokat 
támogató alap Franciaországban

A PEP-Therapy 1 millió eurós támogatást kapott a 
Quadrivium 1 beruházási alaptól, amely a maga ne-
mében az első Franciaországban, és magvető finan-
szírozást biztosít olyan, az élettudományokkal vagy 
a digitális technológiával kapcsolatos projektekhez, 
amelyek egy tucatnyi francia tudományos kutatóinté-
zet valamelyikéből indultak ki vagy azokhoz kötődnek. 
Ezt a modellt először egyesült államokbeli egyetemek 
alkalmazták olyan nagyvállalatok alapításához, mint a 
Genentech vagy a Lycos. Végső soron az egyetemek 
jellemzően több pénzt keresnek azzal, ha kifejleszte-
nek egy terméket, mint ha egyszerűen licencbe adnák 
kutatásukat valamely nagyvállalat számára további 
fejlesztés céljából. A tudományos spin-outokban való 
tőkerészesedések emellett arra ösztönzik a kutató-
kat, hogy megmaradjanak tudományos beosztásuk-
ban, ahelyett, hogy jobban fizetett állásokat vállalná-
nak a magánszektorban. Európában a tudományos  
spin-outok az Egyesült Királyságban bontakoztak ki, 

ahol az EBB támogatta az Imperial College spin-out 
vállalatát.

Franciaországban azonban erre korábban nem került 
sor. A Quadrivium alapot a Seventure Partners egy 
csapata irányítja, és több befektető finanszírozza, köz-
tük a Bpifrance, a Caisse des Dépôts egyik leányvál-
lalata. Áprilisban a Quadrivium 20 millió eurós köte-
lezettségvállalásban részesült az Európai Beruházási 
Alaptól, az EBB-csoport kkv-k kockázatfinanszírozásá-
ra szakosodott tagjától. Az európai beruházási terv ke-
retében biztosított uniós költségvetési garancia fede-
zetével az EBA befektetése 56 millió euróra növelte a 
Quadrivium 1 teljes finanszírozását. „Nem volt egy-
szerű bevezetni ezt a koncepciót Franciaországban – 
mondja Philippe Tramoy, a Quadrivium élettudomá-
nyokra irányuló portfólióját kezelő tagja. – Mi vagyunk 
az egyik legelsők, ezért mindenki minket figyel, hátha 
ez valami olyasmi, amit követhetnének.”

Leckék tudományos 
spinout-kultúrából

A Quadrivium 1 létrehozása előtt Philippe Tramoy 
nagyrészt egyesült államokbeli vállalatokkal és 
Európa más részeiben működő cégekkel kötött 
megállapodásokon dolgozott. Először nem volt 
biztos benne, hogy működnének-e Franciaországban 
a tudományos spin-outok. „Ez tényleg szellemiség 
vagy kultúra kérdése. Az angolszász világban a 
jövőbeni bevételeket nézik, amikor a vállalat értékét 
megállapítják. Franciaországban általában a legutóbbi 
három évet nézik – mondja.– Ez olyan, mintha csak a 
víz felszínét ítélnénk meg, nem vizsgálva, ami a mélyén 
van.”

Ha a Quadrivium beruházásai sikeresek lesznek, 
meggyőződése szerint ez a hozzáállás változni fog. 
Az alap eddig 10 vállalatba fektetett be. Mindegyik a 
Quadrivium alappal együttműködő 12 kutatóintézet 
legalább egyikéből indult; ezen intézmények között 
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éppúgy megtalálható az Université Paris IV (Sorbonne), 
mint az Institut Curie vagy az ESPCI Paris.

A Quadrivium 1 csupán 16–20 vállalatba kíván 
beruházni, bár Philippe Tramoy azt tervezi, 
hogy végül létrehoznak egy második alapot is. 
A Quadrivium 1 a vállalatok következő fejlődési 
szakaszainak támogatására összpontosít. Ez fontos 
például az élettudományok esetében, ahol sok évig 
is eltart, mire egy termék – ahogy Angelita Rebollo 
mondja – a laboratóriumi asztalról eljut a kórházakba.

A PEP-Therapy jelenleg kezd vizsgálatokat végezni 
annak érdekében, hogy megerősítse vegyületének 
biztonságosságát. Lehetséges, hogy Rebollo és kollégái 
még akár nyolc éven keresztül nem fogják látni, hogy 
termékük általánosan elérhető gyógyszerré válik, noha a 
klinikai vizsgálatok során alkalmazni fogják kórházakban.

„Ez egy hosszú út – mutat rá Antoine Prestat MBA 
végzettséggel rendelkező biológus, a PEP-Therapy 
alapítóinak egyike és ügyvezető igazgatója. – Nagyon 
fontos, hogy legyen egy olyan alap, mint a Quadrivium, 
amely átlátja a folyamatot.”

A tudományos kutatás gazdasági oldala nem hagyja 
hidegen Angelita Rebollót. Végül is otthagyta 
madridi állását, mert Spanyolországban szűkösek 
voltak a kutatáshoz rendelkezésre álló források. 
Rövid németországi és belgiumi kitérő után 
Párizsban telepedett le. „A Quadrivium beruházása 
segít bennünket abban, hogy meg tudjuk fizetni a 
fejlesztési szakaszokat – hangsúlyozza. – Forrásokra 
volt szükségünk ahhoz, hogy megtaláljuk ezt a 
molekulát – a molekulát, amely remélhetőleg 
életeket fog menteni.” Ez pedig minden pénzt 
megér.
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Nagyratörően a 
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKÉRT

Amikor a hitelhez nem árt szálkásnak lenni
Ahogy az angol mondás tartja: ha halat adunk valakinek, azzal egyetlen 

napig tápláljuk őt. Ha azonban több kedvezményezettre irányuló 
közvetített hitelt nyújtunk valakinek, egy életen át fog táplálni másokat. 

A PP Orahovica egy Kelet-Horvátországban működő mezőgazdasági vállalat, 
amely mogyorótermesztéssel, rizlingkészítéssel, tehenek legeltetésével és 

pontytenyésztéssel foglalkozik. Korábban a vállalat az 1000 hektáros halastavából 
kifogott halakat élő állapotban, speciális tehergépkocsikban szállította. „10 tonna 

halat szállítasz le 10 tonna vízzel együtt. A szállítást követően 10 tonna édesvíz 
megy veszendőbe” – mutat rá Marko Rašić, a felügyelőbizottság elnöke. Annak, 

ha tonnaszámra szállítgatunk tóvizet, gazdasági és környezeti költségei vannak. 
Ezért a PP Orahovica 4500 hektárra növelte a haltenyésztést, és épített egy üzemet, 
ahol a halat feldolgozzák, ahelyett, hogy élő állapotban szállítanák. „Most már filézett hallal, fagyasztott 

hallal és egyéb különféle termékekkel is tudunk szolgálni, ami azt jelenti, hogy növeljük a hal értékét” 
– mondja Marko Rašić. Az 1262 embert foglalkoztató vállalat 1,4 millió eurós támogatásban részesült a 

vidékfejlesztést célzó uniós előcsatlakozási támogatási eszköz keretében, emellett 4,4 millió eurós hitelt 
kapott az EBB közvetítőjeként működő HBOR horvát állami banktól. 2016-ban a Bank megállapodást írt alá 

a HBOR részére nyújtott hitel 150 millió eurós kiterjesztéséről, amelyet a horvát bank a PP Orahovicához 
hasonló közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak közvetít. „Nagyon vonzó volt az ajánlat, alacsony kamattal 

és hosszú visszafizetési időszakkal” – mutat rá Marko Rašić. Az EBB összességében több mint 2 milliárd 
eurós finanszírozást nyújtott a HBOR számára kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok, valamint az 

iparra, az idegenforgalomra és kis és közepes méretű infrastrukturális rendszerekre irányuló közszektorbeli 
projektek támogatásához.

Az első lépések a gyerekcipőben
Az elmúlt években gyorsan növekedett a gyermekcipők 

kínálata, és megjelentek az egészséges, természetes 
modellek. Ezt a termékválasztékot kívánta a csehországi 
Brnóba vinni Lucie Prokešová, amihez uniós támogatású 

hitelben részesült a Komercní bankán keresztül. A COSME 
program hitelgarancia-eszközére vonatkozóan a Komercní 

bankkal létrejött megállapodást az európai beruházási terv 
kkv-kerete fedezi, amelyet az EBA irányít.

Lucie 2016 elején nyitotta meg Neobuto nevű üzletét. Olykor 
Szlovákiából és Ausztriából is érkeznek vásárlók, hogy a cseh 

piacon korábban ismeretlen új gyermeklábbeli-márkákat 
fedezzenek fel maguknak. A Neobuto egy gyermek-

fizioterapeutával is együttműködik annak érdekében, hogy 
bővítse a cipőválasztékot, és reagáljon például a lúdtalppal 

kapcsolatos egyedi igényekre. Lucie 2017-ben új bolt 
megnyitását tervezi Prágában.

A kelet-
horvátországi 
PP Orahovica 
halgazdaság
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infrastruktúrára

mrdEU
R19,7

 5 600 MW villamosenergia-termelési kapacitás

 86%-ban megújuló forrásokból történő villamosenergia-termelés

 41 000 km kiépült vagy korszerűsített villamosenergia-vezeték

 45 millió beszerelt intelligens mérő

 4 millió háztartás ellátása villamos energiával

  13 millió uniós lakost érintő korszerűsített városi infrastruktúra és szolgáltatások

  55 millió uniós lakos jobb infrastruktúrával történő kiszolgálása társfinanszírozott 
programok révén

 980 millióval több utas az EBB által finanszírozott közlekedésben

 10 millió ember ellátása jobb egészségügyi szolgáltatásokkal

 120 000 háztartás új vagy felújított szociális és megfizethető lakásokban

 25 millió ember ellátása biztonságosabb ivóvízzel

 20 millió ember kiszolgálása jobb szennyvízkezeléssel

 1,7 millió ember árvízkitettségének csökkenése
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Vincenzo D’Aprile, Bologna 
történelmi árkádjainak 
felújításán dolgozó 
várostervező mérnök

Egy város, sokféle 
igény, egy hitel

Egyetlen EBB-hitel számos különféle 
projektet támogat Bolognában. 
Iskolafelújításoktól kezdve kerékpárutakon 
át a földrengéskárok megelőzésére 
irányuló intézkedésekig a hitel a 2016-ban 
elindított uniós városfejlesztési menetrend 
középpontjában álló fenntartható 
fejlesztést képviseli

D él-bolognai középiskolásoknak nem kell többé a 
negyedükön kívül található zsúfolt tantermekbe 
ingázniuk. 2016 végén elkészült az iskola a Via 

Lombardián, amely 225 környékbeli gyermeket fogad 
a korábbiakhoz képest lényegesen kisebb létszámú 
osztályokban. Az iskola emellett:
•  az építkezés felgyorsítása érdekében előregyártott 

elemekből készült;
•  az energiatakarékosság tekintetében A+ besorolású, 

szolárfűtéssel és erős szigeteléssel;
•  földrengésálló (2012-ben 27 ember halt meg a 

régióban egy földrengésben, amelynek epicentruma 
36 km-re volt Bolognától).

„A gyermekek sokkal jobb környezetben tanulhatnak, 
és ezáltal jobb oktatásban lesz részük – mondja Marika 
Milani, Bologna város városmegújítási osztályának 
vezetője. – Nem kell messzire utazniuk az iskolához. 
Nem fognak nyomorogni az osztályteremben. Erre 
nagyon büszkék vagyunk.”

Milani számos projektre lehet büszke. Egy 50 millió 
eurós EBB-hitellel Bologna egy sor igen különféle 
rendszerhez nyúlt hozzá. Az egész 160 millió eurós 
program hátterében a város azon terve áll, hogy 
Bologna élhetőbb legyen és vonzóbb célponttá váljon 
a vállalkozások és a látogatók számára – továbbá 
ellenállóbb legyen a földrengésekkel és az éghajlati 
kockázatokkal szemben.
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Új iskola Bolognában, amelynek 
megépítését az EBB kerethitele 
finanszírozta

Nem volt annyi pénzünk, hogy 
mindezt megtegyük a gyönyörű 

városunkért. Az EBB-hitelre 
valóban szükség volt.

Marika Milani 
városmegújítási igazgató, Bologna

„Nem volt annyi pénzünk, hogy mindezt megtegyük 
a gyönyörű városunkért – mutat rá Marika Milani. – Az 
EBB-hitelre valóban szükség volt.”

Az EBB-hitelek ezen típusa – amelyet kerethitelnek 
neveznek, mert egynél több projekthez használják 
fel őket – fontos eszközt jelentenek a településeiket 
fenntarthatóbbá tenni kívánó helyi önkormányzatok 
számára. A helyi és regionális önkormányzatok 
megfelelőbb finanszírozása kulcseleme az uniós 
városfejlesztési menetrendnek, amelyet 2016 májusában 
mutattak be hivatalosan Amszterdamban. Bolognában 
az EBB hitele az alábbiakat támogatja:

•  több önkormányzati épület, utak, közterületek és 
terek felújítása;

•  a történelmi városközpont körül futó kerékpárút 
befejezése;

•  Bologna híres középkori, a város felett emelkedő San 
Luca bazilikáig futó út menti árkádjai egy részének 
helyreállítása.

Az árkádokat jelölték az UNESCO világörökségi listájára 
is. „A látogatók emlékeiben ezek jelentik Bologna 
legfontosabb szimbólumát – mondja Marika Milani. 
– De nem kell időt és fáradságot fektetnünk abba, 
hogy külön megállapodást kössünk a helyreállításukra 
vonatkozóan. Mindezeket a különböző projekteket 
mind magában foglalja az EBB-vel kötött egyetlen 
megállapodás, nagyon kedvező kamat mellett.”

 



A világ legnagyobb zsilipjei 
európai technológiával 
nyílnak meg

A hatalmas hajók korábban öt órán át hajóztak 
a Schelde folyón dagály idején, arra várva, hogy 
kirakodhassák szállítmányukat. Végül behajózhattak a 
kallói zsilipbe, amelyen keresztül eljutottak a waaslandi 
kikötő rakpartjaihoz. „A zsilip tényleg tele volt – meséli 
Freddy Aerts, a flamand mobilitási és infrastruktúra-
fejlesztési minisztérium tengeri hozzáférésért felelős 
vezető tisztviselője. – Ezért dugók alakultak ki.”

2016-ban Freddy Aerts utat nyitott a teherhajók számára 
a dugó kikerüléséhez. Az antwerpeni kikötőben 
júniusban felavatták a világ legnagyobb zsilipjét. A 
kieldrechti zsilipnek köszönhetően háromszor annyi 
hajó használhatja a waaslandi dokkokat a Schelde folyó 
bal partján, azáltal, hogy immár két úton biztosított a 
megközelítés. „Most már fogadni tudjuk a legnagyobb 
közlekedő hajókat – mondja Freddy Aerts. – Ez valódi 
ösztönzést fog jelenteni a gazdaság számára.”

A hatalmas zsilipek jegyében telt hónapban nyílt 
meg a Panama-csatorna új gigantikus zsilipjeinek 
harmadik zsilipsora is. Antwerpen és a Panama is 
EBB-finanszírozásban részesült; a kieldrechti zsilip 
költségeiből 160,5 millió eurót állt az EBB. A Panama-
csatorna kiszélesítéséhez, amely több mint 5 milliárd 
USA-dollárba került, az EBB 500 millió USA-dollárt adott.

Kihasználatlan kapacitások 
a dokkokban
A Schelde jobb partján hat zsilip működik Antwerpen-
ben, köztük az 1989-ben megnyílt nagy berendrechti 
zsilip. Ezen infrastruktúrának köszönhetően Rotterdam 
után Antwerpen Európa második legnagyobb kikötője.

A bal parton a waaslandi dokkokat az 1970-es években 
tervezték, úgy, hogy az még a mai legnagyobb, mint-
egy 16 méteres merülésű hajókat is kezelni tudja. A 
gond az, hogy Waasland csak a 30 éves kallói zsilipen 
keresztül volt elérhető, az a zsilip pedig túl kicsi volt. 

Ez problémát jelentett Antwerpen növekedése tekinte-
tében. Emellett Európa számára is probléma volt. A te-
heráru mennyisége 2050-ig várhatóan kétszeresére fog 
nőni. A kikötőknek lépést kell tartaniuk ezzel a növeke-
déssel. „A kieldrechti zsilip hozzáférhetővé teszi a kikö-
tő kapacitásait – mutat rá Inge Vermeersch, az EBB mér-
nöke, aki az új zsilipre irányuló projekten dolgozott. – A 
zsilip segíteni fogja Antwerpent abban, hogy megerő-
sítse helyzetét Európában.” Az antwerpeni dokkokban 
közvetlenül már 62 500 ember dolgozik. A belga nem-
zeti bank közlése szerint a kikötő az ország bruttó hazai 
termékének 4%-át adja.

Rózsaszín védősisakban
Az Atlanti-óceán túlsó partján Ilya Espino de Marotta a 
védjegyévé vált rózsaszín védősisakban jelent meg a 
Panama-csatorna új zsilipjeinek átadásán. Így válaszolt 
azoknak, akik nem hitték, hogy egy nő lehet a Panama-
csatorna vezető mérnöke. „Mivel nő vagyok, néhány 
férfi megkérdőjelezte a kinevezésemet, de ezt tudom 
kezelni – mondja Ilya Espino de Marotta. – Rózsaszín 
védősisakot hordok, hogy ezzel kinyilvánítsam, egy nő 
el tudja végezni ezt a munkát.” És bár mialatt a hatalmas 
projekt zajlott, férjét és fiát is rák miatt kezelték, mégis 
sikerült a végére jutnia a munkának.
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Ilya de Marotta a 
Panama-csatorna zsilipjeinél

A kereskedelem szintemelése



30 Tevékenységi jelentés 2016

Az uniós városfejlesztési 
menetrend eszköztára

Belgium/Franciaország

46 millió euró egy alap számára, 
amely innovatív technikákat 
alkalmaz szennyezett 
barnamezős területek 
megtisztítása érdekében (lásd a 
Ginkgo alap történetét, 34. oldal)

Lisszabon, Portugália

250 millió euró a csatornázási 
infrastruktúra fejlesztésére 
az árvízkárok csökkentése 
érdekében, valamint egyéb 
infrastruktúrára, többek 
között a szociális lakhatásra (a 
történetet lásd a 37. oldalon)

Helsinki, Finnország

180 millió euró villamosok 
cseréjére, a villamosközlekedés 
kibővítésére és a hálózat felújítására 
a szolgáltatás minőségének és 
megbízhatóságának javítása 
érdekében

Az Egyesült Királyság  
12 városa, köztük London, 
Manchester, Liverpool és 
Glasgow

25 millió euró a Hyperoptic 
számára, amely széles sávú 
hálózatokat épít ki magas 
épületekben

Pula, Horvátország

40 millió euró a pulai általános 
kórház – Isztria egyetlen 
állami kórháza – elavult 
létesítményeinek újjáépítéséhez, 
bővítéséhez és helyreállításához

Belgium 

200 millió euró az 
éghajlatváltozással szembeni 
fellépés és a körforgásos 
gazdaság Belgium-szerte 
történő, a Belfius Bankkal 
közös támogatására

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLAT ÉS A 
TERMÉSZETEN ALAPULÓ MEGOLDÁSOK

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ 
VALÓ ALKALMAZKODÁS

VÁROSI MOBILITÁS

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS

VÁROSI 
SZEGÉNYSÉG

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG
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Felső-Szilézia, 
Lengyelország

329 millió euró 10 korábbi 
bánya- és acélváros 
szanálására

Párizs, Franciaország

1 milliárd euró a Grand Paris 
Express automatizált metróhálózat 
első szakaszának megépítéséhez. 
Elkészültét követően ez a 33 km-
es szakasz 22 települést fog elérni 
Párizs déli részén, több mint 1 millió 
lakost szolgálva ki. Mivel alternatívát 
jelent a gépkocsihasználattal 
szemben, csökkenteni fogja a 
levegőszennyezést

Észak-Rajna-Vesztfália, 
Németország

100 millió euró menedékkérők 
számára kialakított 
befogadóállomásokra

Észak-Írország, 
Egyesült Királyság

166 millió euró energiahaté-
kony szociális lakások építésére 
és utólagos kialakítására

Luxemburg 

2 millió euró az európai helyi 
energiahatékonysági támogatási 
programból, technikai segítséget 
nyújtva az Európa-szerte 
kisebb energiahatékonysági 
projekteket támogató Európai 
Energiahatékonysági Alap révén 
megvalósuló 45 millió euró 
összegű beruházáshoz

Baden-Württemberg, 
Németország

825 millió euró a tartomány 
számára annak finanszírozására, 
hogy több és kisebb 
vasúttársaságnak adjanak 
lízingbe vonatokat, növelve a 
versenyt és ezáltal csökkentve a 
közösségi közlekedés költségeit

MUNKAHELYEK ÉS KÉSZSÉGEK 
A HELYI GAZDASÁGBAN

LEVEGŐMINŐSÉG

A MIGRÁNSOK ÉS A 
MENEKÜLTEK BEFOGADÁSA LAKHATÁS

ENERGETIKAI ÁTÁLLÁS

INNOVATÍV ÉS FELELŐS 
KÖZBESZERZÉS

Az európaiak több mint 70%-a városi területeken él, a 
közberuházásoknak pedig 55%-át regionális vagy helyi 
önkormányzatok hajtják végre. Az EBB az európai beruházási terv 
keretében kiterjeszti hitelezési tevékenységét a magasabb 
kockázatú városi projektekre. 2016-ban az EU véglegesítette 
városfejlesztési menetrendjét, amely egy egész szakaszt szentel az 
EBB megvalósításban betöltött szerepének.
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Ilia Darcsiasvili, aki akkoriban a grúziai Település-
fejlesztési Alap menedzsere volt, a tbiliszi városi  
önkormányzat és egyéb nemzeti kormányzati szervek 
tisztviselőivel együtt akcióba lépett, és megszervez-
te a katasztrófa áldozatainak megsegítését. „Az első  
célunk az volt, hogy biztonságban tudjuk az embereket 
– meséli a 35 éves férfi, aki ma a Regionális Fejlesztési 
és Infrastrukturális Minisztérium miniszterhelyettese. –  
Ezután mindannyian csak arra koncentráltunk, hogy 
megkezdjük az újjáépítést. Ezzel párhuzamosan  
kerestük a további pénzügyi forrásokat.”

Kiemelkedve a sárcsuszamlásból
A leggyorsabban reagálók között volt az EBB, amely 
az elmúlt néhány évben egyre növelte beruházásait 
Grúziában. Amikor a katasztrófa híre eljutott a Bank 
tisztviselőihez Luxembourgba, a Grúziával foglalkozó, 
állami szektorért felelős részleg hitelezési tisztviselője 
már azon volt, hogy lezárjon egy másik, az ország 
települési infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló 
műveletet. A csoport gyorsan kidolgozott egy második 
finanszírozási keretet, amely a természeti katasztrófa 

Grúzia újjáépít és infrastruktúrát 
alakít ki a jobb kereskedelemhez

2015 júniusában egy késő este Ilia Darcsiasvili 
felhőszakadásban autózott keresztül Tbiliszi belső 
részén. A Csabua Amiredzsibi úton dugóba került, 
amikor a Vere folyó – a város fő folyójának, a Mtkvarinak 
a mellékfolyója – felett átívelő egyik híd felé közeledett. 
Ilia Darcsiasvili Toyotájával egy másik átvezető út 
felé fordult, ahol nem álltak az autók, majd hazaérve 
lefeküdt. „Egyszerűen zuhogott az eső és dugó volt. 
Nem lehetett érzékelni, hogy bármi is történne éppen” 
– emlékezett vissza.

„Aztán megtörtént.”

Mire Ilia Darcsiasvili felébredt, egymillió köbméter 
sár zúdult a Vere folyóba, két helyen eltorlaszolva azt. 
A folyó kilépett medréből, elárasztva a grúz főváros 
központját. 19 ember vesztette életét és Tbiliszi  
1,1 millió lakosából 22 000-en maradtak áram nélkül. Az 
állatkertből vízilovak és jaguárok szabadultak ki, és az 
utakon kószáltak. Egy embert egy tigris halálra sebzett.

Árvízsegély egy új 
partner számára
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Az EU bankja a maga 
részéről teljesíti Európa 

Ukrajnának tett ígéretét
Az EBB 2014-ben indította el Ukrajnára 

irányuló különleges fellépését annak 
céljából, hogy 2016 végére 3 milliárd 
euró összegű finanszírozást nyújtson 

infrastruktúrára, a magánszektor 
fejlesztésére és az éghajlatváltozással 

szembeni fellépésre. Ez összekapcsolódott 
az Unió és az ország között létrejött 

társulási megállapodással. A Bank 
decemberben teljesítette ezt az ígéretet. Az 
EBB hitelei az Európai Unió által Ukrajnának 

nyújtott 11 milliárd eurós támogatás 
részét képezik. A projektek a hétköznapi 

emberek számára kézzelfogható 
eredményeket hivatottak elérni. 

Vegyük például az ukrajnai egyetemek 
energiahatékonyságának javítását célzó 

120 millió eurós hitelt: ez csökkenti az 
épületek környezeti hatásait, javítja az 

elhelyezés minőségét és csökkenti a 
költségeket. Egy másik példa a közösségi 

közlekedés korszerűsítésére irányuló, akár 
20 ukrán várost is érintő 200 millió eurós 

EBB-hitel, amely új buszokat, villamosokat, 
metrókocsikat és trolibuszokat foglal 

magában, és hozzá fog járulni az 
üzemanyag-meghajtású közlekedési 

eszközökről az elektromos meghajtásúakra 
való jelentős átálláshoz. A projekt 

energiamegtakarítások, a fogyasztók 
életminőségének javulása, valamint a 

kedvező környezeti hatás révén fizetődik ki.

által előidézett károk elhárítására használható fel. A Bank 
tisztviselői a következő héten Tbiliszibe repültek, hogy megkezdjék 
a részletek kimunkálását. Érkezésükkor a város még bénult volt az 
árvíz és a sárcsuszamlás után. „Hidak és utak semmisültek meg – 
emlékezik vissza Jeorjía Kucjaná, az EBB grúziai állami szektorbeli 
műveletekért felelő hitelezési tisztviselője. – A mindennapi élet 
ténylegesen leállt.”

Mindennek eredményeképpen 2016 februárjában 100 millió eurós 
hitelről született megállapodás, amely két részre oszlik:
• 50 millió euró árvízi segélyezésre;
•  50 millió euró települési és idegenforgalmi infrastruktúrára.

A legtöbb EBB-hitel legfeljebb az adott projekt költségeinek 
felét fedezi. Ennek oka, hogy a Bank igyekszik ösztönözni más 
beruházókat, hogy ők is kapcsolódjanak be, hogy ezáltal kiterjessze 
pénzeszközeit és biztosítsa jóváhagyását. A Grúziának kínált 
szükséghelyzeti újjáépítési hitelkeret esetében az EBB a projekt 
teljes költségét magára vállalta, mert természeti katasztrófára 
reagált.

Az EBB beavatkozása jelentős hatással volt a helyszínen, a grúziai 
újjáépítés során. „Minden fővárosi polgárt közvetlenül érintett az 
árvíz – mondja Ilia Darcsiasvili miniszter. – Az EBB szükséghelyzeti 
forrásaiból utak és infrastruktúrák épültek újjá. A pénzeszközöket 
emellett felhasználják a katasztrófa jövőbeni megismétlődésének 
kockázatát enyhítő intézkedésekre is.”

A Bank finanszírozza ezenkívül egy kulcsfontosságú szakaszát 
Grúzia kelet-nyugati autópályájának, amely a keleti, azerbajdzsáni 
határt köti össze Batumival, az ország fekete-tengeri kikötőjével. 
„Az autópálya az új selyemút létfontosságú szakasza lesz” – 
fejti ki az EBB tisztviselője, Jeorjía Kucjaná. Egy 2016-ban aláírt  
50 millió eurós hitelből hidak, alagutak és támfalak újulnak meg 
ezen a regionális és nemzetközi kereskedelem szempontjából 
kulcsfontosságú fő közlekedési úton.

Az árvizet követően 
a tbiliszi állatkertből 
kiszabadult víziló

Kijev éjszaka
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ÉGHAJLAT- és 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
mindannyiunk jövőjéért

A Ginkgo munkatársa, Bruno 
Farber a Mont-Saint-Guibert-i 
területen

A Bank vállalja, hogy teljes hitelkihelyezésének legalább 25%-át valamennyi 
közpolitikai területen átívelően az éghajlatváltozással szembeni fellépéshez 
biztosított hitelek teszik ki
2016-ban az EBB 19,6 milliárd euróval finanszírozta az éghajlatváltozással 
szembeni fellépést. 
Ez a teljes finanszírozás 26,3%-a
 Energiahatékonyság 3,6 Mrd euró
 Megújuló energia 3,9 Mrd euró
 Alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású és éghajlatbarát közlekedés közel 8 Mrd euró
 Kutatás, fejlesztés és innováció 1,8 Mrd euró
  Az éghajlatváltozás mérséklése erdőtelepítéssel, hulladék, szennyvíz és egyéb 

ágazatok 1,1 Mrd euró
 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 1,2 Mrd euró

a Környezetvédelemért, 
ami a biodiverzitást, tiszta levegőt, 
tiszta vizet, közlekedésbiztonságot, 
megújuló energiát és 
energiahatékonyságot foglalja 
magában.

16,9mrdEU
R
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Zöld válasz a városok 
terjeszkedésére

Egy innovatív alap átvesz régi városi ipari területeket, és olyan 
helyekké alakítja őket, ahol jó élni és dolgozni

F ővállalkozók, földmunkagépek és markolók 
kezdik meg áprilisban 300 lakás és ház építését 
egy tizenkilencedik századi papírgyár területén a 

Brüsszeltől délkeletre fekvő Mont-Saint-Guibert-ben. 
Nem sokkal később épületek fognak kiemelkedni a 
földből egy használaton kívüli öntöde területén Párizs 
egyik elővárosában, Choisy-le-Roi-ban, majd pedig 
Lyon szívében, a korábbi Brandt mosógépgyár helyén.

Ami ezekben a projektekben közös, az az, hogy a 
földterületek üresen állnának, ha egy úttörő jellegű 
beruházási alap nem végezte volna el a szennyezés-
mentesítésüket, és nem hasznosította volna őket. 
Az alap a legkorszerűbb környezetvédelmi techni-
kákat alkalmazza a megszűnt ipari tevékenységek  
mérgező nyomainak eltakarításához. Ez a szeny-
nyezésmentesítés fontos az európai városok jövő-
je szempontjából, tekintve, hogy 3,5 millió korábbi  
ipari terület hever parlagon. A városok terjeszkedésé-
nek kezelése érdekében a városoknak meg kell tisztí-
taniuk a régi ipari helyszíneket, és biztonságossá kell  
tenniük őket lakhatás céljára. „Franciaországban 
tízévente egy megyényi terület esik áldozatául a  
városok terjeszkedésének – mondja Bruno Farber, a 
Ginkgo Advisor szennyezésmentesítési alap ügyve-
zető igazgatója. – A megoldás az, ha a városok a saját  
területeiken épülnek.”

Források a takarításhoz
Bruno Farber Ginkgo alapja 80 millió eurót vont be hét 
belgiumi és franciaországi szennyezésmentesítési és 
rendezési projekt céljára, amelyek mindegyike esetében 
folyik a tisztítás annak érdekében, hogy 2018 végére sor 
kerülhessen az építkezésekre. Az alap része az EBB-től 
kapott 15,6 millió euró. A Ginkgo sikere arra ösztönözte 
Bruno Farbert, hogy megkezdje pénzeszközök bevonását 
a Ginkgo II-höz, amely kiterjesztené hatókörét az 
Egyesült Királyságra, Luxemburgra és Spanyolországra.

Az EBB beruházási tisztviselői most is örömmel szálltak 
be. Az európai beruházási terv keretében biztosított 
uniós költségvetési garancia nélkül azonban az EBB 
nem lett volna képes annyit beruházni a Ginkgo II-
be, amennyit beruházott. A garancia az innovatív 
projektekbe történő beruházások felgyorsítása céljából 
jött létre. Az EBB olyan beruházások végrehajtásához 
használja, amelyeket egyébként másképpen vitt 
volna végbe. Ez például azt jelenti, hogy nagyobb 
részesedéseket vállal, vagy felgyorsítja a beruházást.

A Ginkgo II abszolút illeszkedik a beruházási terv 
céljaihoz. James Ranaivoson, az EBB éghajlatváltozási és 
környezetvédelmi részlegének vezetői tanácsadója, aki 
a Ginkgóval folytatott tárgyalásokat vezette, elismerte, 
hogy a Ginkgo I zökkenőmentesen működött. Az uniós 
költségvetési garanciának köszönhetően gyorsan be 
tudott lépni a második alapba, méghozzá nagyobb 
összeggel, mint egyébként tehette volna. A Bank 
februárban 30 millió eurót kötött le a Ginkgo II-re. 
„Már láthatjuk, milyen jól teljesít a Ginkgo I – mondja 
James Ranaivoson. – Nagyon fontos, hogy a második 
alappal továbbra is rögtön támogassuk a Ginkgo által 
megcélzott beruházásokat. Az európai beruházási terv 
biztosítja számunkra ezt a gyorsabb fellépést.”
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A beruházási terv mint sarokkő

Az EBB részvétele kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy 
más befektetőket is meg lehessen győzni arról, hogy 
pénzüket betegyék az első Ginkgo alapba. Ugyanez 
igaz a Ginkgo II esetében is. „Hangsúlyozni kell az EBB 
szerepét – mondja Bruno Farber – Főbefektetőként az 
EBB jelenlétével megmutatta más intézményeknek, 
hogy tényleges, mélyreható átvilágításra került sor, és 
hogy az előző alapot jól kezelték egy kihívásokkal teli 
gazdasági környezetben.”

Az uniós költségvetési garancia azáltal, hogy lehetővé 
tette az EBB számára több forrás biztosítását a Caisse 
des Dépôts-val egyetemben (mindkettő a Ginkgo II 
egynegyedét birtokolja), képessé tette Bruno Farbert 
arra, hogy sokkal gyorsabban elérje 140 millió eurós 
finanszírozási célját, mivel más befektetőket is arra 
ösztönzött, hogy bekapcsolódjanak egy ilyen jelentős 
beruházók által támogatott projektbe.

Megoldás a szennyezettségre
A Ginkgo II révén Bruno Farber más országok ingatlan-
fejlesztőivel és várostervezőivel is partnerségeket tervez 
kialakítani. Az új alap nem kevesebb mint 30%-át az első 
Ginkgo alap fókuszában álló Belgium és Franciaország 
határain kívül fogják befektetni.

Meglepően kevés vállalat foglalkozik ipari területek 
szennyezésmentesítésével és szanálásával. A szennyezett 

Európa jövője 
szempontjából fontos e 

technológia előmozdítása.
Martin Berg, az EBB 

hitelezési tisztviselője

anyagokat legtöbbször kiássák és máshol rakják le, 
vagy akár hatalmas betonlemezek alá temetik. Egyik 
technika sem jelent valódi megoldást a szennyezésre. A 
Ginkgo fenntarthatóbb megközelítést követ, amelynek 
keretében a szennyezett anyagot a helyszínen kezelik, 
amíg az már esetlegesen újra felhasználható az új 
projekthez.

A Ginkgo II ezt a műszaki szakértelmet olyan 
országokba is eljuttatja, mint az Egyesült Királyság, ahol 
jelenleg nem létezik szennyezésmentesítési alap, amely 
befektetőket vonna az ágazatba. Bruno Farber leedsi, 
bristoli és glasgow-i területeket, valamint korábbi 
luxemburgi acélműveket és barcelonai projekteket 
vesz célba. „Európa jövője szempontjából fontos e 
technológia előmozdítása – mutat rá Martin Berg, az 
EBB beruházási tisztviselője, aki a Gingkóval kötött 
megállapodáson dolgozott. – Az európai beruházási 
terv lehetővé teszi számunkra, hogy többet és 
gyorsabban tegyünk ennek érdekében.”
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L isszabon lakossága az 1960-as évek óta csökken. Az 
emberek elhagyták a várost, hogy megfizethetőbb 
otthonokra leljenek az elővárosokban, és 

számos elavult infrastruktúrával rendelkező területet 
hagytak maguk után. A városban élők száma az 1960-
as évekbeli 800 000-ről napjainkra 513 000-re esett 
vissza. Fernando Medina főpolgármesternek azonban 
van egy elképzelése, ami túlmutat az egyes problémák 
egyenkénti megoldásán. Célja, mint mondja, „a városban 
élők életmódjának megváltoztatása”. Meggyőződése 
szerint Lisszabon lehet még egyszer olyan hely, ahol 
emberek szeretnének élni és dolgozni – és amely vonzó 
célpont a látogatók számára.

A főpolgármesternek azonban a megfelelő finan-
szírozási formára is szüksége volt az elképzelései  
szerinti hosszú távú infrastrukturális projektekhez. A 
pénzügyi válság óta a portugál bankok nem tudtak 
hosszú távú infrastrukturális projekteket finanszírozni. 
Ebből a piaci résből adódóan az EBB egyaránt fel tudta 
használni az uniós költségvetési garanciát és az euró-
pai beruházási terv keretében meglévő saját forrásait  
ahhoz, hogy Lisszabon legyen az első uniós város, amely 
közvetlen támogatást kap a tervből. Lisszabon 30 éves  
futamidejű, 250 millió eurós hitelben részesült.

Lisszabon több negyede, köztük a történelmi belváros 
néhány része rendszeres áradásoknak volt kitéve. 
2014-ben néhány héten belül két nagy árvíz tette 
világossá, hogy a városnak alkalmazkodnia kell az 
éghajlatváltozás hatásaihoz. Az EBB által támogatott 

projekt keretében megújul a csatornarendszer, és két 
új vízelvezető alagút épül. A jövőben nem valószínű, 
hogy a heves esőzések, amelyekhez Lisszabon immár 
hozzászokott, komoly áradást okoznának.

Az EBB pénzeszközei finanszírozni fogják továbbá 
meglévő szociális lakások felújítását és újak építését, 
amelyeknél minden esetben energiahatékonysági 
intézkedéseket fognak alkalmazni az éghajlatváltozás 
hatásának enyhítése érdekében. A hitel emellett 
kiterjed a városi mobilitás fellendítésére és az 
„intelligens város” kialakításához szükséges innovációk 
bevezetésére, valamint terek, parkok, tűzoltóállomások, 
kulturális létesítmények és iskolák építésére.

Jobb Lisszabon a családok és 
a vállalkozások számára

Az árvizekkel, a lakosság 
számának csökkenésével és 
elavult infrastruktúrával küzdő 
Lisszabon átalakítja városi 
környezetét
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Hogyan vonz be az EBB magánpénzeket az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozására 
az állami pénzeszközök mellett

A svédországi Langmarkenben létesülő szélerőmű-
park más lesz, mint a többi. Nem a szélturbinák 
miatt – a dániai Vestas gyártja őket, az építkezés 

befejezését követően nagyon hasonlítani fognak bár-
melyik másikra. Ami miatt ez a 23 MW-os szárazföldi 
létesítmény innovatív, az a finanszírozása.

Az EBB 2014 óta 40 millió eurós részesedéssel rendelkezik 
a Mirova Eurofideme 3 alapban. 2016 márciusában, 
miután a francia alap beruházott Langmarkenbe, az EBB 
társbefektetőként jelent meg, az európai beruházási 
terv keretében biztosított uniós költségvetési garancia 
fedezetével. Közvetlenül 16 millió eurót fektetett a 
szélerőműparkba, így a Mirova és a Bank együttesen 
90%-kal rendelkezik. Ez nagy lépés – az EBB jellemzően 
nem szerez tulajdoni részesedést. A kockázat 
megosztása révén az EBB magánpénzeket igyekszik 
bevonzani az éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló 
projektekbe.

Az EBB ezt alapvetően háromféleképpen tudja 
megtenni:

•  Társbefektetések  mint Langmarkenben, amelyek 
lehetővé teszik magán alapkezelők számára, hogy 
nagyobb projektek mögé álljanak be, mint azt 
maguktól tehetnék.

•  A rétegezett kockázat elvén alapuló megállapodások, 
amelyek során az állami alapok nagyobb arányban vál-
lalják a kockázatokat valamely projekt tekintetében, és 
ezáltal vonzóbbá teszik a beruházást a magánpénzek 
számára. Ezt tette az EBB 50 millió eurós befektetésével 
a 368 millió eurós Környezetbarát Növekedésért Alap 
esetében, amely a megújuló energiát és az energiaha-

tékonyságot támogatja a Nyugat-Balkánon és Török-
országban. Az alap tevékenységéből adódó CO2-meg-
takarítások 1,9 millió Frankfurt és London közötti 
utasszállító járatot tesznek ki. 2016-ban az EBB megál-
lapodott abban, hogy további 25 millió eurót fektet be 
közel-keleti és észak-afrikai projektek támogatására.

•  Finom erősítés a neve a Bankban azoknak az ügyle-
teknek, amelyek esetében az EBB jelenléte bizonyít-
ja, hogy a projektet mélyrehatóan megvizsgálták. Ez 
kulcsfontosságú lehet azon befektetők számára, akik 
számára vonzó ugyan az ügylet, de nem rendelkez-
nek az EBB erőforrásaival vagy infrastrukturális szak-
értelmével. Ez történik most az első szenegáli, közmű-
léptékű fotovoltaikus létesítmény vonatkozásában. A 
2016 februárjában elkészült Senergy a Meridiam Inf-
rastructure Africa Fund első beruházása, amely alap-
ban az EBB 30 millió eurós részesedéssel rendelkezik. 
Az EBB vezető szerepet vállalt az alap környezetvédel-
mi és szociális irányítási rendszerének javításában, ami  
segítette biztosítótársaságok, nyugdíjalapok és állami 
befektetési alapok bevonását.

Mindezekben szerepet játszik az európai beruházási terv. 
Az EBB az uniós költségvetési garancia támogatásával 
eddig közel 1 milliárd euró összeget hagyott jóvá az 
éghajlatváltozás elleni fellépésre irányuló, alapokba 
történő beruházásokra.

Három stratégia a kockázatok 
csökkentésére

A langmarkeni 
szélerőműpark
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ÉGHAJLAT- és KÖRNYEZETVÉDELEM 
mindannyiunk jövőjéért

A jordán kormány intelligens szabályozása segít egy megújuló energiával 
foglalkozó innovatív alapot

Amikor az arab gázvezetékben első ízben állt be zavar az arab tavasz során történt egyiptomi robbantások 
miatt, Jordániának hirtelen át kellett állnia az importált nehéz fűtőolajra és dízelre, ezért a villamos energia 

ára felszökött. Mindeközben menekültek özönlöttek Szíriából Jordániába, ami túlterhelte a szociális és a 
gazdasági erőforrásokat. Jordánia megoldása: egy szabályozási innováció, az úgynevezett „gurítás”. Mindez 
a következőképpen működik: ha Ön fotovoltaikus paneleket telepít a házára, előfordulhat, hogy az Ön által 

termelt energiát betáplálhatja a hálózatba, ellensúlyozva villamosenergia-számláját. A „gurításra” vonatkozó 
szabályozás lehetővé teszi, hogy ha a saját házának tetejére nem tud fotovoltaikus paneleket elhelyezni, 

valahol máshol állítsa fel azokat, betáplálja az áramot a hálózatba, és így is ellentételezze saját fogyasztását. 
Ez arra indította az EBB által kezelt Globális Energiahatékonysági és Megújulóenergia-alapot, hogy 2016-

ban befektessen a Catalyst MENA Clean Energy Fund alapba. „Jordánia modern, nyitott gazdaság – mondja 
Mónica Arévalo, az alap vezető vagyonkezelője. – A magánszektorbeli befektetők egyre inkább érdeklődnek 

iránta.” A Catalyst öt naperőműparkot fog létrehozni Jordániában az Orange távközlési szolgáltató számára 
a megújuló energia fejlesztésével foglalkozó francia Neoen vállalattal együtt; mindegyik mérföldekre lesz 

attól, ahol az általuk termelt 30 MW áramot ténylegesen használni fogják. A Catalyst már egy második 
szerződést is elnyert egy nagy vendéglátóipari csoporttól. „A gurításnak köszönhetően olyan földterületeket 

lehet használni, amelyek olcsóbbak, vagy jobb körülményeket, például több napsütést kínálnak” – mutat rá 
a Catalyst ügyvezető igazgatója, Ennis Rimawi. 

A közlekedés viszi a prímet a 
fenntartható fejlődésben

Ha egy város lakosainak száma gyorsan emelkedik, a 
közlekedési infrastruktúra zsúfolttá és veszélyessé válhat, 

a levegőszennyezettség pedig nő. A lakhnaui metró 
ellene fog hatni ezeknek a hatásoknak azáltal, hogy a 

közösségi közlekedést használó lakosok arányát 10%-
ról 27%-ra fogja emelni. A metróvonal első 23 km-éhez 

nyújtott 450 millió eurós EBB-hitel az eddigi legnagyobb 
hitel, amelyet a Bank Indiában biztosított. A metróvonal 

22 állomást és évi 100 millió utast fog kiszolgálni.

A Catalyst naperőműparkja a 
jordániai sivatagban
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A GLOBÁLIS szereplő

összegű hitel az Unión kívülmrdEU
R8,4

 Bővítési országok és EFTA 3,35 Mrd euró

 Keleti szomszédság 1,65 Mrd euró

 Földközi-tengeri térség 1,63 Mrd euró

 Afrikai, karibi és csendes-óceáni térség 0,77 Mrd euró

 Ázsia és Latin-Amerika 0,98 Mrd euró

Munkahelyek egy 
kontinens felépítéséhez
Afrikában a beruházás olyan munkahelyeket jelent, 
amelyek miatt az emberek nem kényszerülnek 
elhagyni otthonaikat és családjukat

M ichel Lo 14 éven át távol dolgozott otthonától, 
egy Szenegál északi határánál, a Szenegál folyó 
partján, Saint-Louis közelében fekvő kicsiny 

falutól. Csupán egyszer egy évben engedhette meg 
magának, hogy hazautazzon családjához.

2016-ban ez megváltozott, amikor a Compagnie 
Agricole de Saint-Louis megkezdte a faluja környéki 
szántóterületek öntözését. A cél évi 65 000 tonna 
rizs termesztése, reagálva a jelentős szenegáli 
élelmezésbiztonsági igényekre. A vállalat emellett helyi 
lakosok százainak fog munkát kínálni, akik egyébként 
arra kényszerültek volna, hogy a 320 km-re fekvő 

fővárosba, Dakarba költözzenek, vagy akár Európába 
vándoroljanak.

A 38 éves Michel Lo az új projekt egyik felügyelőjeként 
kezdett dolgozni, és öntözőárkokat ás a rizsföldekhez. 
„Most minden nap hazamehetek és a családommal 
lehetek – mondja. – A vállalatnak köszönhetően a 
családommal élhetek.”

Afrika-szerte megközelítőleg 15 millió ember 
hagyta el otthonát azért, hogy munkát találjon 
akár Európában, a Perzsa-öbölben vagy az amerikai 
kontinensen. Az EBB beruház olyan projektekbe, 
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A GLOBÁLIS 
szereplő

Annyi segélyt folyósíthat, amennyit akar, 
de alapvetően arra van szükségünk, hogy 

nőjön az országainkban élő munkavállalók 
rendelkezésre álló jövedelme.

Patrice Backer, AFIG, Szenegál

Munkások egy Saint-Louis közeli 
rizsültetvényen Szenegálban
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Pape Mbodji, a szenegáli 
Senbus gyár egyik művezetője

amelyek a migránsként Európába érkezők segítését 
célozzák. Az EU bankja azonban Afrikában is finanszíroz 
vállalkozásokat, munkahelyeket teremtve, ami lehetővé 
teszi a munkavállalók számára, hogy otthonaikban és 
családjuk közelében maradjanak. A 15,7 millió eurós 
EBB-hitelben részesülő Saint-Louis-i rizsültetvényhez 
hasonló projektek Afrika jövőjét építik azáltal, hogy 
életképes magánszektorbeli vállalatokat hoznak létre.

A fejlesztés beruházást is jelent, 
nem csak segélyt

„Afrika fejlesztését rendszerint a segélyezés szemüvegén 
keresztül nézik – ez az az elképzelés, hogy ahhoz, 
hogy az afrikai országoknak jobban menjen, erre a 
tőkeinjekcióra van szükségük, elsősorban tengerentúli 
kormányok és nem kormányzati szervezetek részéről – 
mondja Patrice Backer, kongói születésű, Szenegálban 
dolgozó alapkezelő. – Mi úgy tekintünk a magántőkére, 
mint a fejlesztés egy másik, abszolút kulcsfontosságú 
aspektusára. Annyi segélyt folyósíthat, amennyit akar, 
de alapvetően arra van szükségünk, hogy nőjön az 
országainkban élő munkavállalók rendelkezésre álló 
jövedelme.”

Patrice Backer operatív igazgató az Advanced 
Finance & Investment Group cégnél, amely 2008-ban  
15,6 millió eurós beruházást szerzett az EBB-től. A cég 
beruházásai kellően jól haladtak ahhoz, hogy az EBB 
2016 júliusában újabb, 18 millió eurós megállapodást 
írhatott alá az AFIG-gal. Az egyik afrikai vállalat, 
amelybe az AFIG beruházott, a Senbus Industries. 
A 2001-ben elindított Senbus célja az volt, hogy 
megteremtse a szenegáli nemzeti autóipart. A vállalat 
3,4 millió eurós hitelt kapott az AFIG-tól.

Pape Mbodji 35 éves, kék védősisakot és overallt 
visel, ahogy egy 20 fős csoportot vezet a Senbus 
szerelősorán. Abban a városban keresi kenyerét, ahol 
született. Emellett elégedettséget érez a Szenegál 
gazdasági jövője tekintetében játszott szerepével 
kapcsolatban.

„Nagyon szeretem a szakmámat – mondja. – 
Szenegálban dolgozhatok a vezető autóbusz-
összeszerelő vállalatnál. Ez nagy öröm számomra. 
Emellett nagymértékben hozzájárulok országunk 
fejlődéséhez is.”

A migráció alternatívája

Kenya Hasadékvölgy tartományában a Migotiyo 
ültetvényeken dolgozó emberek szizált – egy 
szőnyegekhez és tetőfedéshez használatos rostot adó 
növényt – gondoznak és dolgoznak fel. A földeken 
férfiak és nők gyomlálják a hosszú sorokban húzódó 
szizált a forró nap alatt, kiszedve a gazokat a szúrós, 
térdmagasságú növények közül. Kimerítő munka ez, de 
jó állás, amely lehetővé teszi azon bizonytalanságok és 
veszélyek elkerülését, amelyek migránsként várnának 
az emberekre.

Az ültetvény a helyi közvetítőn, a NIC Bankon keresztül 
2,3 millió eurós támogatásban részesült az EBB-től. 
Havonta 100 tonna rostot termelnek, amelyet arab 
országokba és Nigériába exportálnak. Minden egyes 
tonna 2000 USA-dollár nyereséget hoz, mondja 
Peter Gashoka, a gazdaság 34 éves vezetője. „Ez egy 
meglehetősen nyereséges projekt.”

A kemény viszonyok ellenére Samuel Gruto örül a 
munkának. „Ha nem lenne ez az ültetvény – mutat 
rá az egyik közeli faluból származó fiatalember, – 
elmennék valahova máshova, például Nairobiba vagy 
Kenyán kívülre. Elmennék Európába.”
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Dr. Sharon Ogimda 
megvizsgálja Rose Kagali 
születendő gyermekét

Egy betartott ígéret
Kibuga Karithi teljesíti a haldokló feleségének tett fogadalmát, és 

megfizethető egészségügyi ellátást visz egy kenyai régióba

K ibuga Karithi felesége három éve halt meg rák-
ban, mert túl későn diagnosztizálták. Férje megí-
gérte neki, hogy jobb orvosi létesítményeket visz 

Kenyába, hogy a hozzá hasonló betegeknek többé ne 
kelljen indiai útra gyűjteniük ahhoz, hogy kezeléshez 
jussanak. Kibuga Karithi tanulmányozta, miként tették 
elérhetővé indiai kórházak a minőségi egészségügyi el-
látást viszonylag alacsony jövedelmű betegek számára 
negyedannyiért, mint amennyibe ugyanazok a kezelé-
sek Kenyában kerülnek. Olyan modellt talált, amelyet 
most egy újonnan felújított és kibővített nyugat-kenyai, 
kaimosi kórház vezérigazgatójaként megpróbál repro-
dukálni Kenyában. A kórház betölti azt a rést, amely az 
alulfinanszírozott kormányzati kórházak és a leggazda-
gabb kenyaiak kivételével mindenki számára elérhetet-
lenül drága nairobi létesítmények között tátong.

Ezen a helyen 110 éve nyílt meg az első kórház, ami 
Nyugat-Kenyát, valamint Uganda és Tanzánia egyes 
részeit szolgálta ki. 1967-ben vált kormányzati kórház-
zá. Mire két évvel ezelőtt átvette az Egyházak Nemze-
ti Tanácsa, a létesítmény „borzasztó állapotban” volt, 
meséli Kibuga Karithi.

Bármiféle súlyos sérülés vagy állapot esetén a régióban 

élő betegeknek a 340 km távolságra fekvő Nairobiba 
kellett menniük. Korszerűsített szolgáltatásaival a kór-
ház szinte minden esetet fog tudni kezelni anélkül, hogy 
a betegeket távoli létesítményekbe kellene átirányíta-
ni, mutat rá Dr. Sharon Ogimda, a Jumuia egyik orvosa. 
„Ez egy jó projekt, amely rengeteg környékbelinek fog 
segíteni.”

A kórház már októberi megnyitásának napján foga-
dott új betegeket. Rose Kagali egy kis faluból érke-
zett, mert szülési fájdalmak kezdtek nála jelentkezni. 
Dr. Ogimda megállapította, hogy Rose még nem fog 
szülni, és segített neki lepihenni az ambuláns részle-
gen. „A legjobb kórházat hozták el hozzánk – mondja 
Rose. – Az emberek nagyon örülnek neki.”

A kenyai kereskedelmi bankok kamatai ingadoztak, 
ezért Kibuga Karithi örült, hogy egy nairobi székhe-
lyű regionális fejlesztési bankon keresztül az EBB-től 
juthat finanszírozáshoz. Az EBB által nyújtott hitelnek 
emellett a futamideje is hosszabb volt a helyi bankok 
által kínáltakhoz képest. „Az EBB-finanszírozás rendkí-
vül rugalmas volt – mutat rá. – És ami a legfontosabb: 
mihelyt átlátták az elképzelést, és megértették, mit 
próbálunk elérni, támogattak minket.”
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MIKROFINANSZÍROZÁS

Az EIB mikrofinanszírozási 
eszközei és technikai 
segítségnyújtása révén

 jutott el több mint 1,5 millió kedvezményezetthez.

A Bank az Európai Bizottság és az uniós tagállamok támogatásával külön 
eszközökkel rendelkezik az afrikai, a karibi és a csendes-óceáni országokban, 
valamint az Unió déli szomszédságában. 2016-ban a Bank igazgatótanácsa 
három új eszközt hagyott jóvá:

  Afrikai, karibi és csendes-óceáni mezőgazdasági kistermelőket célzó 

finanszírozási eszköz 60 millió euró

 Nyugat-afrikai mikrofinanszírozási eszköz 50 millió euró

 Déli szomszédság mikrofinanszírozási eszköz 75 millió euró

milliárdEU
R300
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Phyllis Muthoni 
nairobi üzletében

A mikrofinanszírozási hitelek erősítik az afrikai kisvállalkozásokat, 
és életeket változtatnak meg

„Boldog vagyok – nagyon, 
de nagyon boldog”

A Nairobi központjában található szűk utcában 
hemzsegnek a vásárlók, az áruszállító teherautók 
és az ételeket árusító bódék. A fedett piacon a 

készletek a mennyezetig vannak felhalmozva mindenféle 
áruval, szprékkel, színes bödönökkel és edényekkel, 
fémdobozokkal és ruházati cikkekkel. Egy kis bódéban 
Phyllis Muthoni hajzseléket és bőrápoló krémeket vesz le 
kozmetikai üzletének magas polcairól, tanácsokat adva 
egy vevőnek a megjelenésével kapcsolatban. A hely 
annyira tele van emberekkel, hogy úgy tűnik, mindenből 
bőség van.

Pedig nincs. Kenyában nagyon nehéz finanszírozáshoz 
jutni. Phyllis szerencsés volt. A Faulu mikrofinanszírozási 
bankhoz ment, amely biztosított számára egy alig 
több mint 10 000 eurós hitelt ahhoz, hogy létrehozza 
Jophy Cosmetics nevű üzletét. „Amióta megkaptuk 
azt a hitelt, természetesen hatalmas fejlődésen 
mentünk keresztül – meséli. – Tényleg fellendítette a 
nyereségünket. Több bevételhez jutunk. Szép haszonra 
teszünk szert.”

A Faulu az EBB által támogatott helyi mikrofinanszíro-
zási intézmények egyike. Az EU bankja által az afrikai 
mikrofinanszírozás területén végrehajtott beruházások 
nagy hatással voltak a Phyllishez hasonló emberekre. 
Az EBB csak Kelet-Afrikában 11 mikrofinanszírozási in-
tézménnyel működik együtt Kenyában, Tanzániában, 
Ugandában és Ruandában, 125 millió euró hitelt biz-
tosítva 278 270 végső kedvezményezett számára, akik-
nek 42%-a nő és 29%-a fiatal. Az átlagosan 5276 euró 

összegű hitelek több mint 874 000 munkahelyet támo-
gattak vagy hoztak létre.

„Boldog vagyok – nagyon, de nagyon boldog, ahogy 
látom, hogy a vállalkozás nem lefelé megy – mondja 
a 30 éves Phyllis, aki két embert foglalkoztat. – A hitel 
nélkül nagyon nehéz dolgunk lenne. Ha nem kaptuk 
volna meg a hitelt a Faulutól, nem tartanék ott, ahol 
most vagyok.”

Az EBB mikrofinanszírozási eszközei Afrika-szerte  
270 millió eurót is elérő összeget biztosítanak közel  
1,5 millió, Phyllishez hasonló kedvezményezett 
számára. Az eszközök olyan sikeresek, hogy az EBB 
útjára indított egy másik eszközt is, amelynek keretében 
60 millió eurót hitelez mezőgazdasági kistermelők 
számára. Ennek része a technikai segítségnyújtás is, 
amely segíti a közvetítőket a hitelezési módszertanok 
és a hatókör javításában, továbbá együttműködést tesz 
lehetővé a végső kedvezményezettekkel.

„Ez tényleg segít Afrikán, különösen a fiatalokon, 
akiknek hitelekre van szükségük – mutat rá Phyllis. – 
Korábban nagyon nehéz volt.”

A Jophy Cosmetics körüli zsúfolt piaci bódék között 
nem sok szabad hely marad. Phyllis azonban 
valamiképpen terjeszkedni szeretne. „Remélem, a Faulu 
emberei segítenek nekem keresztülvinni ezt, mert 
tudom, hogy meg fogom csinálni. Velük meg fogom 
csinálni.”
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Ahonnan a források származnak

A z EBB globális pénzügyi szereplő. 2016-ban a 
Bank 16 pénznemben bocsátott ki kötvényeket, 
a legtöbbet a fő pénznemekben, euróban, USA-

dollárban és angol fontban. A diverzifikált források és 

A világ legnagyobb multilaterális hitelfelvevője és hitelezője 2016-ban 
66,4 milliárd eurót vont be a nemzetközi tőkepiacokról, a 2017-re 
szánt előfinanszírozást is beleértve (szemben a 2015. évi 62,4 milliárd 
euróval). Ebből az összegből 3,8 milliárd eurót a zöldkötvények adnak, 
amelyeket mi éghajlatvédelmi kötvénynek hívunk (CAB). 
Kötvénykibocsátásunkkal olyan befektetőket érünk el, akik alapvetően 
nem fektetnének be Európában, de közvetve, az EBB-kötvényekbe 
beruházva hozzájárulnak európai projektekhez.

A 2016. évi finanszírozás kiemelkedő elemei

  Négy új, euróban jegyzett referenciakötvény 3, 7, 10 és 16 éves futamidővel összesen 
17 milliárd euró értékben, valamint egy új 21 éves, euróban jegyzett éghajlatvédelmi 
kötvény, az eddigi leghosszabb, euróban jegyzett zöld referenciakötvény

  A KPMG független megbízhatósági jelentést adott ki az EBB zöldkötvényei 
tekintetében, megerősítve a Bank vezető helyét a legjobb piaci gyakorlat 
kialakításában

  A Bank USA-dollárban is bocsátott ki kötvényeket, olasz lakossági befektetőket 
megcélozva – a becslések szerint ebben több mint 30 000 ember vett részt –, 
valamint kibocsátott egy új éghajlatvédelmi kötvényt 1,5 milliárd USA-dollár 
értékben

  Az EBB kibocsátotta első lengyel zlotyban jegyzett, két tőzsdén jelen lévő 
referenciaügyletét, a hazai befektetői bázist célozva meg, és az EBB volt a zlotyban 
jegyzett adósságinstrumentumok legnagyobb nem kormányzati kibocsátója.

futamidők rugalmasságot biztosítanak finanszírozási 
stratégiánknak. A több valután alapuló megközelítés 
azt is lehetővé teszi számunkra, hogy néhány helyi 
valutában is teljesítsünk kifizetéseket.
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Irányítás

kérdésekről. Évente tíz alkalommal ülésezik annak 
biztosítása érdekében, hogy a Bank az uniós Szerző-
déseknek, a Bank alapokmányának és a Kormányzó-
tanács által meghatározott általános irányelveknek 
megfelelően működjön. A 29 igazgató közül egyet-
egyet jelölnek az egyes tagállamok, egyet pedig az 
Európai Bizottság. Emellett az Igazgatótanácsban 19 
helyettes is helyet foglal. Az Igazgatótanács szakér-
telmének kiszélesítése érdekében hat szakértő is be-
választható, akik szavazati joggal nem rendelkező 
tanácsadókként vesznek részt az igazgatótanácsi ülé-
seken. Ha az alapokmány másként nem rendelkezik, a 
határozathozatalhoz a tagállamok által jegyzett tőke 
legalább 50%-át képviselő, szavazásra jogosult igaz-
gatótanácsi tagok legalább egyharmados többsége 
szükséges. Az Igazgatótanács ülésein az elnök elnököl, 
aki nem szavaz.

Az Igazgatási Bizottság a Bank állandó döntéshoza-
tali szerve. Felügyeli a Bank mindennapos működését, 
előkészíti az Igazgatótanács határozatait, és biztosítja 
azok végrehajtását. Hetente egyszer ülésezik. Az Igaz-
gatási Bizottság az elnök felügyelete alatt és az Igaz-
gatótanács ellenőrzése mellett működik. A többi nyolc 
tag az EBB nyolc alelnöke. A tagokat hat évig terjedő 
időtartamra nevezik ki; kinevezésük megújítható. A 
tagok kizárólag a Bank felé tartoznak felelősséggel. A 
négy legnagyobb részvényes – Németország, Francia-
ország, Olaszország és az Egyesült Királyság – állandó 
hellyel rendelkezik az Igazgatási Bizottságban.

Mindezek mellett a Banknál független Számvizsgáló 
Bizottság működik, amely közvetlenül a Kormány-
zótanács alá tartozik. Ez felel a Bank beszámolóinak 
ellenőrzéséért, valamint annak vizsgálatáért, hogy 
megfelel-e a Bank tevékenysége a legjobb banki 
gyakorlatnak. A Számvizsgáló Bizottság nyilatkoza-
tát az Igazgatótanács éves beszámolójával együtt 
kell a Kormányzótanács elé terjeszteni. A Számvizs-
gáló Bizottság hat tagból áll, akiket hat egymást kö-
vető pénzügyi évre szóló, nem megújítható megbí-
zatással neveznek ki.

A z EBB egy, a tagállamok felé elszámolással tar-
tozó uniós szerv és egyben olyan bank, amely 
az alkalmazandó legjobb banki gyakorlatokat 

követi a döntéshozatal, az irányítás és az ellenőrzés 
területén.

A Kormányzótanács a 28 tagállam mindegyike által 
kijelölt miniszterekből, rendszerint a pénzügyminisz-
terekből áll. A kormányzók határozzák meg a Bank hi-
telpolitikájára vonatkozó irányelveket, és ők hagyják 
jóvá évente egyszer az éves beszámolót. Ők határoz-
nak a tőkeemelésekről és a Bank Unión kívüli finanszí-
rozási műveletekben való részvételéről. Emellett ők 
nevezik ki az Igazgatótanácsot, az Igazgatási Bizottsá-
got és a Számvizsgáló Bizottságot.

Az Igazgatótanács határoz a hitelekről, a kölcsön-
felvételi programokról és egyéb finanszírozási 
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