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Elnöki előszó

A

hogy Európa kifelé tart az egy évtizeden át tartó
bizonytalanságból és gyenge növekedésből, a fellendülés helyett a fokozott versenyképességre kell
összpontosítanunk – az uniós projekt hatalmas értékére és azon eszközök megerősítésére, amelyek gazdaságilag ellenállóbbá teszik az Uniót.

Az Európai Beruházási Bank számára ez azt jelenti, hogy ki kell
használnunk az Európai Unió bankjaként elfoglalt kulcsfontosságú helyzetünket, valamint az éghajlat, az innováció és a nagy
infrastrukturális beruházások terén világszinten fennálló piacvezető pozíciónkat.
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Ez azt jelenti, hogy továbbra is keményen kell dolgoznunk
azon projektek azonosítása érdekében, amelyek által jobbá
válik az uniós polgárok élete, valamint azoké is, akik az Unión
kívül élnek, ahol időnként a leginkább jelentkeznek az éghajlatváltozás negatív hatásai és a gazdasági lehetőségek hiánya.
És ez azt is jelenti, hogy segíteni kell egy erősebb, innovatívabb, versenyképesebb Európa alapjainak lefektetését.
Az EBB bankként finanszíroz hidakat és széles sávú kapcsolatokat, naperőműparkokat és szuperkondenzátorokat. Emellett alaposan átgondoljuk, milyen szerepet játszanak projektjeink Európa jövőbeni jóléte szempontjából. Arra az útra

„Az innováció messze nem csupán
egy ragyogó ötlet kérdése: a vállalatok
életciklusának egyes szakaszaiban
szükségessé váló különféle finanszírozási
formák köré épül. Az EBB tevékenysége
2017-ben egyre inkább ezeknek a
szakaszoknak az áthidalását célozta.”

nagy cégek körében kétszer gyakoribbak az innovátorok, mint
a kkv-knál, az innovatív fiatal cégek pedig 50%-kal nagyobb
valószínűséggel szorulnak hitelekre, mint más vállalkozások.
Napjainkban Európa egyik nagy hiányossága, hogy még ha egy
kis vállalatnak van is innovatív elképzelése, nehéz a vállalatnak
jelentős innovátorrá válnia. Előfordulhat, hogy kis cégek innovatív terméket dobnak piacra, de nem rendelkeznek növekedésfinanszírozással, és a jelenlegi finanszírozási környezetben
képtelenek előrelépni. Ez azt mutatja, hogy az innováció mes�sze nem csupán egy ragyogó ötlet kérdése: a vállalatok életciklusának egyes szakaszaiban szükségessé váló különféle finanszírozási formák köré épül. Az EBB tevékenysége 2017-ben
egyre inkább ezeknek a különböző szakaszoknak az áthidalását
célozta, hogy be lehessen vonni a különféle magánfinanszírozókat, akiknek befektetései fellendítik az innovátorok növekedését. Ezért hagytunk jóvá például rekordszámú hitelt, amelyek átlagos mérete sokkal kisebb volt, mint a hagyományos
EBB-ügyleteké. Felismertük, hogy kisebb hitelekkel kell támogatnunk a kisebb vállalkozásokat, ha nagyobb hatást akarunk
gyakorolni az európai gazdaság nagyobb keresztmetszetére.

sszpontosítunk, amelyen keresztül az innováció szerepet
ö
játszhat az emberi társadalom fejlődésének következő, győzedelmes szakaszában. Üdvözöljük a forradalmi újításokat, de
nem engedhetjük meg, hogy miattuk polgáraink elidegenedettnek érezzék magukat. Az innováció annak ígéretét hordozza magában, hogy napjaink nagyszerű technológiai fejleményei táplálhatják az emberiség jövőjét és megvédhetik
bolygónkat. Többet kell tennünk az integráció biztosítása érdekében, hogy mindenki részesülhessen az innováció előnyeiből.

Az EBB bizonyos értelemben hozzászokott ahhoz, hogy kezelje
a bizonytalan és változások jellemezte időszakokat. 2018-ban
fennállásunk hatvanadik évét ünnepeljük. Alapítóink egy olyan
kontinensen tevékenykedtek, ahol még a második világháború utáni újjáépítés zajlott a hidegháború árnyékában. Azóta az
EBB jelentős szerepet töltött be annak elősegítésében, hogy
Európa teljesítse a polgárainak jólétére vonatkozó ígéretét.
Napjaink politikai felfordulásai választás elé állítanak bennünket a következő hatvan évre nézve. Innovatívvá kell tennünk a
jövőt, ha meg szeretnénk birkózni Uniónk kihívást jelentő demográfiai helyzetével, és versenyképesebbé akarunk válni. Ez
a jelentés bemutatja, miként törekszik az EBB a kulcsfontosságú stratégiai ágazatokban arra, hogy Európa erős maradjon,
megerősítve helyzetét a globális innováció élén.

Az EBB közgazdászai novemberben részletes jelentést tettek közzé az európai beruházásokról. Megállapításuk szerint a

Werner Hoyer
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2017 kiemelkedő eredményei
Az Európai Beruházási Bank mint a világ legnagyobb multilaterális hitelfelvevője és hitelezője fenntartható beruházásokhoz nyújt finanszírozást
és kínál tanácsadást szerte a világon. Az EU bankjaként az uniós tagállamok tulajdonában áll és az ő érdekeiket képviseli az uniós szakpolitikák
végrehajtása tekintetében.

A

Bank 2018-ban ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját. Az ebben a jelentésben bemutatásra kerülő 2017. évi tevékenységei megmutatták, hogy az EBB
csoport képes kezelni a jelentős új kihívásokat:

•A
 z év folyamán a Bank lépéseket tett az EBB-rezilienciajavítási kezdeményezés kiterjesztése érdekében, amely öt év alatt
6 milliárd euróval hivatott növelni az Unió déli szomszédsága
és a Nyugat-Balkán számára biztosított finanszírozást.
•A
 z Európai Stratégiai Beruházási Alap, amelynek keretében a
Bank uniós költségvetési garanciával alátámasztott beruházásokat hajt végre Európa gazdaságának fellendítése érdekében,
felülmúlta az eredeti várakozásokat, amikor az Európai Parlament decemberben megszavazta az eszköz meghosszabbítását és növelését. Ezáltal az ESBA a tervek szerint – a pénzügyi
válság során egy évtizede világossá vált piaci hiányosságokra
reagálva létrehozott európai beruházási terv részeként – 2020
végére 500 milliárd euró összegű beruházást fog támogatni.

Az európai beruházási
terv 2017-ben

21 milliárd euró összegű jóváhagyott finanszírozás
295 jóváhagyott művelet
93 milliárd euró összegű beruházás
mozgósítása az ESBA-hoz kapcsolódóan
500
milliárd euró összegű tervezett beruházás
támogatása 2020 végéig
6
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EBB csoport

Hrísztosz Pierdasz sclerosis multiplex-kezelésen María
Haralámpusz gyógytornásznál a Ciprusi Neurológiai és
Genetikai Intézetben. Történetét lásd a 16. oldalon
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Az EBB gondolkodik

Ki fizeti a
kiberbűnözéssel
szembeni küzdelmet?

A

nders Bohlin a kiberbűnözés veszélyeit egy olyan
városhoz szokta hasonlítani, amely rengeteg
utat épít, de megfeledkezik a közlekedési lámpák
kihelyezéséről.

„Ez történt a kiberbiztonság területén. Elfelejtettük kiépíteni a közlekedési lámpákat, és most szembesülünk az összes
rosszindulatú támadással” – mutat rá Anders Bohlin, az Európai Beruházási Bank információs és kommunikációs technológiai vállalatokkal dolgozó digitális szakembere.
Az elmúlt években a kibertámadások világszerte vállalatok ezreit és több milliárd ember személyes adatait fenyegették. A

8
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Az EU bankja beruház olyan új
kiberbiztonsági vállalatokba,
amelyek tudják, miként
állítható meg a kiberbűnözés

WannaCry nevű vírus miatt kórházak és vállalkozások számítógépei álltak le szerte a világon. Hackerek több milliárd Uberés Yahoo-felhasználó adatait lopták el. Oroszországot azzal
vádolták, hogy a kiberbűnözés eszközével zavar meg választásokat az Egyesült Államokban és Európában.
Akkor miért is gondolkodunk annyit azon, hogy miként állítsuk meg a kiberbűnözést? Amellett, hogy személyes adataink forognak veszélyben, a kibertámadások több milliárd dollár veszteséget okoznak a világgazdaság számára. Az Európai
Bizottság szerint 2017-ben Európában naponta több mint
4000 kibertámadásra került sor, és az európai vállalatok 80%ánál fordult elő kiberbiztonsági esemény.

„Valakinek fizetnie
kell ezért, valakinek
pedig fel kell vennie
ellene a küzdelmet”

A Bank 29 millió eurós hitelt nyújtott a Nexusnak, hogy segítsen felgyorsítani az identitás- és hozzáférés-kezeléssel kapcsolatos termékeinek bevezetését. A Nexus „Smart ID” technológiája segítségével az emberek vizuálisan azonosíthatják
magukat, jelentkezhetnek be, nyithatnak ki ajtókat, írhatnak
alá elektronikusan ügyleteket és hajthatnak végre fizetéseket
kártyával vagy egyéb mobileszközzel.
A Nexus vezérigazgatója, Lars Pettersson szerint „Smart ID”
technológiájuk a kiberfenyegetésekkel szembeni „Szent Grálnak” tekinthető, mivel egyetlen eszközzel teremt hidat a fizikai
és a digitális világ között, hozzáférést biztosítva a felhasználók
számára egyebek mellett otthonukhoz, irodájukhoz, számítógépükhöz, e-mail-fiókjaikhoz, a felhőalapú szolgáltatásokhoz
és a garázsukhoz.
Az EBB 20 millió euró összegű hitellel segítette a Clavistert,
amelynek tűzfaltermékei a számítógépes hálózatok belépési pontjait védik, és blokkolják a hackereket, mielőtt lecsapnának. A vállalat a világ legjobb kiberbiztonsági cégei közé
tartozik.
A Bank emellett 2017 októberében 20 millió eurós hitelügyletet írt alá a francia CS Communication & Systèmes céggel,
amely segíti a vállalatokat a kibertámadások felfedezésében és megelőzésében. Az EBB ezenkívül 25 millió eurós hitelt nyújtott a Qwant francia–német vállalatnak, amely a felhasználók személyes adatait védő keresőmotort fejlesztett
ki.

A kiberbiztonság mint prioritás
A növekvő kockázatokra reagálva az EBB a prioritások közé sorolta a kiberbűnözéssel szembeni beruházásokat.
„Tevékenyen kerestük annak lehetőségét, hogy segítsük a kiberbiztonsági ágazatot – fejti ki Jussi Hätönen, a Bank fiatal,
innovatív vállalatokba beruházó egységének vezetője. – Bármely iparágat nézzük, minden digitalizálódik. Ezáltal robbanásszerűen nő az adatok mennyisége, ezeket az adatokat pedig biztonságosan kell tárolni.”
A Bank a közelmúltban több kiberbűnözéssel kapcsolatos
ügyletet kötött. 2017 decemberében két hitelmegállapodást
írt alá a Nexus Group és a Clavister svéd vállalatokkal egy fejlettebb kiberbiztonsági szoftver kifejlesztésére és megfelelőbb azonosítási rendszerek megalkotására irányulóan. Mindkét ügylet az Európai Stratégiai Beruházási Alap részeként jött
létre, amely kezdeményezés a fiatalabb és innovatívabb vállalatokkal való együttműködés révén hivatott fokozni az Unión
belüli növekedést.

„Mindenkinek óvatosnak kell lennie”
Anders Bohlin nem szívesen beszél róla, de maga is vált már
kiberbűnözés áldozatává. Amikor 14 évvel ezelőtt egy svéd
technológiai vállalatnál dolgozott, egy nap észrevette, hogy
hackerek egy úgynevezett zombitámadás segítségével behatoltak a saját számítógépébe, és a távolból kéretlen e-maileket
küldözgettek róla. „Nagyon kellemetlen volt, és megtanultam
belőle, hogy mindenkinek óvatosnak kell lennie, nem csak a
vállalatoknak” – mutat rá Anders Bohlin.
Az EBB tisztviselői szerint az elkövetkező évtizedben a technológia fejlődésével és bonyolultabbá válásával nehezebb lesz
fellépni a kiberbűnözéssel szemben. A csatát nem lesz könnyű
megnyerni.
„Végeredményben a kiberbűnözés nemcsak a vállalatoknak,
hanem a magánembereknek is hatalmas veszteségeket jelent
– mondja Jussi Hätönen. – Valakinek fizetnie kell ezért, valakinek pedig fel kell vennie ellene a küzdelmet.”
Az EBB ott lesz velük a frontvonalban.
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Az EBB cselekszik
Hatással a
foglalkoztatásra
és a
növekedésre

Az európai gazdaságnak szüksége volt
egy lökésre ahhoz, hogy a pénzügyi válság után némileg visszanyerje lendületét.
Az európai beruházási terv ezt a fellendítő
hatást volt hivatott biztosítani. Gazdasági
modelljeink mutatják, hogy ez működik is

A

z EBB közgazdászai egy bevett gazdasági modellt
használtak annak értékeléséhez, hogy milyen hatással fognak járni a jövőben a 2015–2016-os műveletei által összességében támogatott beruházások,
valamint a kifejezetten a beruházási terv Európai Stratégiai
Beruházási Alapja keretében nyújtott hitelek. Megállapításaik
szerint az EBB csoport hitelezése valószínűsíthetően jelentős hatást gyakorol az európai gazdaságra.

Az EBB csoport által 2015–2016-ban az Unión belül jóváhagyott összes finanszírozás 2020-ig:
• 544 milliárd euró összegű beruházást támogat
• 2,3%-kal növeli a GDP-t
• 2,25 millió új munkahelyet eredményez.
Az EBB csoport által a beruházási terv keretében 2016 végéig jóváhagyott hitelek 2020-ig:
• 161 milliárd euró összegű beruházást támogatnak
• 0,7%-kal növelik az uniós GDP-t
• 690 000 új munkahelyet eredményeznek.

Az EBB megállapításai azt igazolják, hogy az EBB csoport hitelei – a kedvező és a kedvezőtlen gazdasági időszakokban
egyaránt – megteremtik a hosszú távú növekedés alapjait,
azon túlmenően, hogy közvetlen fellendítő hatást gyakorolnak a gazdaságra. „Fő célunk az Unió versenyképességének
és hosszú távú növekedésének javítása – fejti ki Debora Revoltella, a Bank közgazdasági igazgatója. – Ezek a megállapítások azt mutatják, hogy hosszú távon gazdasági ciklustól
függetlenül sokkal nagyobb lesz az európai gazdaság.”

Siker a piaci hiányosságokkal szemben
Az EBB csoport számára fontos, hogy értékelje tevékenységének hatását, biztosítandó, hogy munkája eredményes legyen az uniós polgárok szempontjából. Az EU bankja által a
beruházási terv keretében nyújtott hiteleket már üdvözölték
Brüsszelben, ahol a programot meghosszabbították, volumenét pedig megnövelték. Az EBB által működtetett Európai
Stratégiai Beruházási Alap 2015 közepén indult útjára. Az alapot uniós költségvetési garancia támasztja alá, és eredetileg
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„A beruházási terv mozgásba hozta a gazdaságot, és ez
a mozgás önfenntartó jellegű”
három év alatt 315 milliárd euró összegű beruházást volt hivatott beindítani. Ezt 2020-ig 500 milliárd euróra növelték.
A cél az innováció és a kisvállalkozások kiemelt területeire összpontosítva azon vállalatok támogatása, amelyekre
egyébként esetleg nehéz idők járnának a banki finanszírozáshoz jutás tekintetében. „Azért dolgoztuk ki ezt a programot, hogy reagáljunk a bizonyos piaci hiányosságokkal járó
válságra – mondja Natacha Valla, az EBB gazdaságpolitikai
és stratégiai osztályának vezetője. – Ez a tanulmány rávilágít
arra, hogy számít, amit csinálunk.”

Konzervatív feltételezések
A hatás méréséhez az EBB közgazdászainak számításba
kellett venniük a Bank műveletei és a gazdaságon belüli
egyéb tevékenységek közötti bonyolult kölcsönhatásokat.
A szakemberek az Európai Bizottság sevillai Közös Kutatóközpontjával összefogva dolgoztak egy RHOMOLO elnevezésű gazdasági modellen, amely annak kiszámítására szolgált, hogy eredményesen használják-e fel az egyre
szűkösebb közfinanszírozást. „A modellben alkalmazott
feltételezéseink konzervatívak voltak – mutat rá az EBB e
tanulmányban közreműködő egyik közgazdásza, Georg
Weiers, – a hatásra vonatkozó eredmények azonban így is
nagyon figyelemre méltóak.”

A tanulmány azt mutatja, hogy a kezdeti gazdaságélénkítő
hatás elhalványulását követően a beruházási terv hosszú
távon továbbra is erőteljes strukturális hatást fog gyakorolni a gazdaságra, éppúgy, mint az EBB egyéb hitelei.
Az EBB csoport által a beruházási terv keretében 2016 végéig jóváhagyott hitelekkel támogatott beruházások 2036-ig:
• 0,4%-kal növelik a GDP-t
• 344 000 új munkahelyet eredményeznek.
Az ugyanezen 2015–2016-os időszakban az EBB csoport által összességében jóváhagyott hitelekkel támogatott beruházások húsz év elteltével még nagyobb hatással fognak
járni. Nevezetesen:
• 1,5%-kal növelik a GDP-t
• 1,3 millió új munkahelyet eredményeznek.
„A hatás nagy, és az idő múlásával megmarad – mutat rá
Natacha Valla. – 20 év múlva még mindig lesznek olyan
munkahelyek, amelyek ezeknek a beruházásoknak köszönhetőek. Ez egy kulcsfontosságú kedvező eredménye a beruházási tervnek és a Bank összes műveletének.”
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Innováció a versenyképességért
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13,8 Mrd

euró

az innovációra és a
készségekre

•7
 ,44 millió új és korszerűsített nagyon
nagy sebességű digitális kapcsolat
• jobb létesítmények 1,1 millió diák számára

A Skeleton
alapítói,
Taavi
Madiberk
(balra)
quibus
audanda
explant
iossit
dolorpor
reroés
Oliver Ahlberg
quaecabo.
Voluptis secaboreptat quis et qui
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia
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Szuperkondenzátorok vagy
kókuszdiók

A nagy teljesítményű energiatároló
eszközök fő összetevője mindeddig az
elszenesedett kókuszdió volt. Mára a
hideg Észtországban egy vállalat kitalálta,
miként lehet a trópusi gyümölcs nélkül
szuperkondenzátort előállítani

„

A kókuszdióhéjjal természeténél fogva az
a probléma, hogy pórusainak eloszlása és
mérete nagyon változó” – mutat rá Taavi
Madiberk, a Skeleton Technologies vezérigazgatója. A vállalat székhelye Észtországban
található, ahol azt gondolnánk, hogy a kókuszdióval a legnagyobb probléma nem héjának
minősége, hanem előfordulásának csekély valószínűsége. Ami igazán meglepő, az az, hogy
ebben az északi országban egy vállalat egy valóban fontos problémát old meg a kókuszdióval
kapcsolatban.

Ez a kókuszdió-probléma ténylegesen sok milliárd eurós kérdés, amennyiben figyelembe ves�szük az energiatárolásra szolgáló szuperkondenzátorok piacának méretét. 2024-re várhatóan el
fogja érni a 6 milliárd eurót. Ezeket az eszközöket mindeddig kókuszdióhéj-hulladék elszenesítéséből származó aktív szénnel állították elő.
Míg a Skeleton Technologies ki nem fejlesztett
egy szervetlen – és sokkal hatékonyabb – alternatívát. 2017-ben a vállalat az európai beruházási terv uniós költségvetési garanciájának támogatásával 15 millió euró összegű hitelben
részesült az Európai Beruházási Banktól K+F-tevékenységeinek folytatásához.

Miért nem lehet
egyszerűen továbbra is
kókuszdiót használni?
A kókuszdió elszenesítésekor olyan szén keletkezik, amely vékonyan egy fóliára kenve és
elektromos töltöttségű ionoknak kitéve képes
pórusaiban tárolni az ionokat. Minél sűrűbben
találhatók a szén felületén megfelelő méretű
pórusok, annál több energiát tud tárolni adott
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„Az ultrakondenzátorok
minden energiarendszer
gerincét, vázát képezik.”

grammnyi anyagot tekintve. A baj az, hogy az időjárástól és
a betakarítás idejétől függően az elszenesedett kókuszdió
pórusai eltérő sűrűségűek.
A szén szervetlen karbidokból történő kinyerésére alkalmas
szabadalmazott technológiája segítségével a Skeleton Technologies rendezni tudja a pórusokat. Az eredmény: egyetlen
atom vastagságú hajlított lapok, amelyek egyetlen grammja közel 2000 négyzetméter egyformán pórusos területet

foglal magában az ionok számára. Azáltal, ahogyan a Skeleton ezt követően az alumíniumfóliához illeszti a szenet, és
a lapokat szorosan cellákká halmozza vagy tekeri fel, olyan
szuperkondenzátorok jönnek létre, amelyek teljesítménysűrűsége négyszerese a kókuszdió-alapú versenytársaikénak.
A „Skeleton” név egyébként onnan ered, hogy mikroszkóppal nézve a vállalat anyaga egy emberi csontvázhoz hasonlít. Taavi Madiberk hozzáfűzi: „Az ultrakondenzátorok minden energiarendszer gerincét, vázát képezik.”
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Gének egyesítik
a kettéosztott
Ciprust

A

mikor Joszíf Joánu hat hónapos volt, a Nicosiában
működő Ciprusi Neurológiai és Genetikai Intézet
orvosai spinális izomatrófiát diagnosztizáltak nála
– ez egy, a gerincvelőben elhelyezkedő mozgató
idegsejteket érintő betegség, amely izomgyengeséghez vezet. Joszíf Joánu történetesen ciprusi görögnek született egy
olyan városban, amelyet születése előtt közel két évtizeddel
kettéosztott egy megszállás. Az intézet orvosai számára ez
nem számított. „A ciprusi törökök és a ciprusi görögök hasonló betegségekben szenvednek – mondja Leonídasz Filaktú genetikus professzor, az intézet vezérigazgatója. – Küldetésünk
része, hogy mindkét közösség tagjait kezeljük.”

A Ciprusi Neurológiai és Genetikai
Intézet fokozza kutatási és
betegellátási tevékenységét –
a ciprusi görögök és törökök
számára egyaránt
Az egészségen túlmutató társadalmi
hatás
Sok más fontos egészségügyi létesítményhez hasonlóan az
intézet nemcsak betegeinek egészségi állapotát befolyásolja.
Jelentős hatással van Ciprus társadalmi és gazdasági életére,
mivel lehetővé teszi, hogy az emberek kellően egészségesek
legyenek ahhoz, hogy dolgozhassanak, és megelőzi, hogy teherré váljanak családtagjaik és az állam számára. Így például –
amint arra Filaktú professzor rámutat – az intézetben végzett
prenatális thalassemia-szűréseknek köszönhetően a betegség

Joszíf Joánu 29 éve kapja meg ezt a létfontosságú ellátást az
intézetben, ahol neurológushoz, valamint tüdő- és szívspecialistához és táplálkozástudományi szakemberhez is jár. Emellett
rendszeresen vannak fizioterápiás kezelései is. Eközben informatikusi végzettséget szerzett, és saját vállalkozást alapított,
ahol számítógépek javításával foglalkozik. Az esküvőjére készül,
és saját családról álmodik. „Ha nem kaptam volna kezelést az
intézetben, sokkal rosszabb állapotban lennék – hangsúlyozza.
– Az intézet útmutatásainak és nyomon követésének köszönhetően jobb az életminőségem. Produktív vagyok. Lehetnek álmaim és terveket szőhetek a jövőmmel kapcsolatban.”
Joszíf Joánu egyike annak a 12 000 betegnek, akik szerepelnek az intézet nyilvántartásában. Az intézmény egy domboldalon áll Nicosiában, közel a zöld vonalhoz, amely kettéosztja
a szigetet a Ciprusi Köztársaság ellenőrzése alatt álló területre és az 1974 óta török megszállás alatt álló övezetre. Az intézet évente több mint 40 000 laborvizsgálatot végez, felvéve
a harcot az olyan világszerte ismert genetikai rendellenességekkel, mint a sclerosis multiplex, valamint olyan, Cipruson
különösen gyakori betegségekkel, mint a thalassemia nevű
vérképzési zavar. Az 1990-ben alapított intézmény e betegségek kezelésének kutatóközpontjaként is működik. És ami
a legfontosabb: életeket ment. „Az intézet nélkül ezeknek az
embereknek az élete legjobb esetben is nagyon, nagyon nehéz lenne – mutat rá a 47 éves Leonídasz Filaktú. – Merem állítani, hogy néhányan közülük ma nem élnének.”
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„A ciprusi törökök és a
ciprusi görögök hasonló
betegségekben szenvednek.
Küldetésünk része, hogy
mindkét közösség tagjait
kezeljük.”

előfordulási gyakorisága az újszülöttek körében „mostanra közel nullára csökkent”.
E fontos tevékenységek továbbfejlesztése érdekében a Ciprusi Neurológiai és Genetikai Intézetben jelenleg 40 millió eurós
bővítési program zajlik, amelynek révén javulni fog a kutatási kapacitás, és átalakítják a betegek kezelésére és rehabilitációjára szolgáló létesítményeket. Az EBB 26 millió euróval járul
hozzá a programhoz egy elsősorban az intézet kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatására irányuló hitelen keresztül.
„Ez egy nagyon fontos kutatóközpont – hangsúlyozza Níkosz
Jambídesz, az EBB ciprusi hitelezési tisztviselője. – Emellett
nagyon jó, hogy mindkét ciprusi közösséget szolgálja.”
Az EBB az EU bankjaként egy sor egészségügyi és kutatási létesítményt finanszírozott Cipruson egy átfogóbb kampány részeként, amelynek célja a sziget 2012-es és 2013-as bankválság miatt megroppant gazdaságának fellendítése. Ezek közé
tartozik a 2017 őszén Limassolban megnyílt Német Onkológiai Központ, amelyet az EBB egy helyi közvetítőn keresztül
finanszírozott.

Az EBB csoport az elmúlt öt évben 1,7 milliárd euró összegű
finanszírozást írt alá Ciprus számára, jelentős kutatásorientált
hitelekkel, infrastruktúra-finanszírozással és kisvállalkozásokat
célzó hitelekkel. A hitelek összege csak 2017-ben 333 millió eurót tett ki, ami megfelel a ciprusi GDP 1,8%-ának – ez az arány
valamennyi uniós tagállam között a legmagasabb.

További információk az EBB
innovációval kapcsolatos
tevékenységéről az interneten
• Lettország szívvédő csokoládéja eib.org/cardiac-chocolate
• Három nap helyett három óra alatt elvégezhető diagnosztikai vizsgálatok eib.org/molecular-diagnostics
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Nagy befektetések KIS
vállalkozásokba
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29,6 Mrd

euró

kis- és
középvállalkozások
számára

•2
 85 800 kkv és közepes piaci tőkeértékű
vállalat támogatása
•3
 ,9 millió munkahely fenntartása kkv-knál
és közepes piaci tőkeértékű vállalatoknál
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Gyerekeket
okosító rakéták és
dinoszauruszok

A

mi nyúlós, zajos, furcsa vagy szagos, azért a gyerekek
odalesznek.

Erre jött rá Miguel Pina Martins tíz évvel ezelőtt, amikor új karrierlehetőségek után kutatott. Úgy érezte, a
gyerekek nem kapják meg a tudományos játékoktól azt, amire
szükségük van, ezért otthagyta ígéretes állását a pénzügyi ágazatban, és saját vállalkozást indított, hogy valami mást kínáljon.
„Minden pénzemet az új projektembe fektettem” – meséli.
Mára a Lisszabon közelében székelő vállalkozása, a Science4You
több száz játékot kínál és több mint 200 embert foglalkoztat.
2008-ban a vállalkozás forgalma 54 000 euró volt. 2017-ben az
értékesítések a várakozások szerint elérték a 20 millió eurót.

Feszegetve a tudományos játékok
határait
De mit csinált Miguel Pina Martins, ami annyira más volt?
Viccesebbé és furfangosabbá tette a tudományos játékokat.
Olyan neveket adott a játékoknak, mint „Robbanó tudomány”,
„Rakétagyár” vagy „Trutyigyár – Nyálkás meztelencsigák”.
Elképzelése egy lisszaboni egyetemi záróprojektből fejlődött
ki, amelynek keretében új piacot kellett keresni tudományos
játékok számára. „Olyan dolgokat próbáltunk kitalálni, amiket
a gyerekek élvezhetnek – ilyen például a szappankészítés, az
intelligensgyurma-gyártás, a rakétaépítés, a cukorkakészítés
vagy a robbantás –, és azután azt is megmutatni nekik, hogy
miként lehet mindezt másféleképp csinálni” – meséli.
Miguel Pina Martins játékai szórakoztatóak, sőt dilisek, de
tanítják is a gyerekeket a tudományokra, kémiára és fizikára,
miközben fejlesztik kreativitásukat és szociális készségeiket.
A játékok emellett előmozdítják a kíváncsiságot és azt, hogy
a gyermek tudatosan szemlélje az őt körülvevő világot. A
vállalat „Little Scientist” (A kis tudós) címen blogot vezet, ahol
a gyermekek megtudhatják, miért ásítanak, miért csípnek a
szúnyogok és miért fontosak a háromszögek.
Az EBB 10 millió eurós hitelt biztosított, hogy segítse a
Science4You növekedését. A hitel az európai beruházási
terv része, amely az olyan kisebb, innovatív vállalkozások
fellendítését célozza, amelyeket a kereskedelmi bankok
kipróbálatlannak vagy túl kockázatosaknak tartanak.
„A Science4You gyorsan növő vállalat, amely egyetemi
projektként indult, és évről-évre növekedett, pozitív pénzügyi
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A portugál vállalkozó, aki otthagyta
pénzügyi állását, hogy játékokkal
játsszon
mérleget mutatva” – mondja az EBB ezen ügyletet megkötő
hitelezési tisztviselője, Francisco Alves da Silva. A Science4You
az EBB-hitelt 10 millió euró saját forrással fogja kiegészíteni,
hogy beruházzon a játékok összeszerelésére szolgáló
megfelelőbb berendezésekbe, javítsa az internetes értékesítést
és reklámozást, valamint új játékötletekkel álljon elő. A
vállalat, amely játékainak 40%-át Portugáliában értékesíti, a
finanszírozást az Európán belüli és kívüli terjeszkedésre is fel
fogja használni.

A kognitív képességek maximalizálása
A parfümön, szappanon és intelligens gyurmán kívül a Science4You a fürdőkkel, az orvostudománnyal, a dinoszauruszokkal, a vegyészettel, a rakétákkal, a robbanással, a kristályokkal
és a főzéssel kapcsolatos játékkészleteket is kínál a gyermekeknek. Mindegyik tudományos tanulmányokon alapul, és részletes színes útmutatóval van ellátva, amely elmagyarázza a kísérleteket és a kutatásokat.
A vállalatnak még a reklámjai is játékosak. A Parfümgyár, a
Rúzsgyár, illetve a „Robbanó tudomány” elnevezésű játékokat
népszerűsítő videóiban egy tudós beleönt egy folyadékot egy
másikba, mire laboratóriuma füstbe borul. „Úgy hisszük, hogy
sikerült megteremtenünk a megfelelő egyensúlyt az oktatás és
a szórakozás között, amikor anya és apa vesz egy ismeretterjesztő játékot, és a gyerekek tényleg akarnak vele játszani – mutat rá Miguel Pina Martins. – Ezt az egyensúlyt mindig nagyon
nehéz megtalálni.”

„Olyan dolgokat próbáltunk
kitalálni, amiket a gyerekek
élvezhetnek – ilyen például
a szappankészítés, az
intelligensgyurma-gyártás, a
rakétaépítés, a cukorkakészítés
vagy a robbantás –, és azután
azt is megmutatni nekik,
hogy miként lehet mindezt
másféleképp csinálni.”

A Science4You munkatársai, Vera Marques (balra) és Madalena
Ribeiro vicces kísérletet végeznek Carlota Costa születésnapi
zsúrján.
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Mikrofinanszírozás egy
szír menekültnek és
egy tangómesternek

M

iután egy évet dolgozott egy luxembourgi
gyógyszertárban, Mahmúd al-Fajád szír menekült hallott egy mikrofinanszírozással foglalkozó
helyi cégről, a microluxról. „Mindig is szenvedélyem volt a főzés – gondolta magában. – Miért ne próbálnám
meg? Végül is a főzés kiváló hidat jelent az ember kultúrájának
megosztásához”. Az általa nyitott étteremben felszolgált ételeket mind szír menekült nők készítik házilag. A Syriously száz
vendéget tud fogadni egy olyan házban, amelyet jelképes
1 euróért adományozott egy ingatlantulajdonos, aki a Luxemburgi Vöröskereszten keresztül ismerkedett meg Mahmúddal. Az étteremben gyakran minden asztal foglalt a két esti
turnusban.
„Jelenleg nyolc embert foglalkoztatok, és úgy döntöttem,
hogy két éven belül visszafizetem a hitelt – meséli. – Ez a mikrohitel segített abban, hogy új életet kezdjek, és hozzájáruljak új hazám gazdaságához. Nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik kezdettől fogva bíztak bennem és támogattak.”
A foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programjának köszönhetően az Európai Beruházási Alap által támogatott microlux mikrohitel-intézet 2016 márciusa óta
reményt ad Luxemburg kisvállalkozóinak. Bár Luxemburg erőteljesen növekedő gazdag ország, ott is előfordul bizonytalan
foglalkoztatás és szegénység. Korábban egyetlen mikrofinanszírozási intézménynek sem volt célországa Luxemburg.
Az EBB csoport részét képező EBA becslései szerint Luxemburgban öt év alatt 400 hitelkérelmet nyújthatnak be. Ez
azért fontos – mutat rá a microlux fő részvényesének, a BGL
BNP Paribas-nak képviseletében Karin Schintgen –, mert
„Európában az új mikro- és kisvállalkozások 30%-át állás
nélküli emberek indítják el”.

Szenvedélye a tangó
A microlux 10 000 eurós hitelével Rodolfo Aguerrodi elhozta a tangót szülővárosából, Buenos Airesből, elindítva a
Dance Factory nevű tánciskolát Luxembourgban, ahol három éve él. „Eleinte az uniós intézmények klubjaiban adtam
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A microlux esélyt kínál
társadalmilag kirekesztett
emberek számára
Luxemburgban, hogy saját
vállalkozást indítsanak

órákat, de hamar úgy éreztem, hogy igény van a professzionálisabb oktatásra” – meséli Rodolfo Aguerrodi.
Havonta 258 eurót fizet vissza. Ez egy alacsony összeg, de
az ilyen típusú hitelek tartják fenn Európa gazdaságának
olajozott működését. „A hitel nélkül is folytathattuk volna a
munkát, a hitel azonban lehetővé tette számunkra, hogy kiemelkedjünk a vízből és a tevékenységünk lényegére összpontosítsunk” – mutat rá.

Nyolc tanárt foglalkoztat, és szinte a hét minden napján
telt ház van. Szerveznek olyan táncórákat is, amelyek terápiaként szolgálnak a Parkinson-kór és az Alzheimer-kór
kezeléséhez.
A mikrohitelekre tehát még a Luxemburghoz hasonló, általában véve gazdag országokban is van kereslet.

„Nagyon hálás vagyok
mindazoknak, akik kezdettől
fogva bíztak bennem és
támogattak”

T
H
E
B
R
O
O
D

© MADIS OTS

További információk az EBB
kkv-kal kapcsolatos tevékenységéről
az interneten

• Tekintse meg „A fészekalja” címmel Madis
Ots észt művész
www.eib.org/smes
által jegyzett, startupokról szóló képregénysorozatunk többi
részét az interneten az eib.org/startup-cartoon oldalon!
• Ismerje meg a számláinak rendezésében segítő iZettle svéd
vállalatot: eib.org/izettle
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Infrastruktúra Európa
összekapcsolásáért
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18 Mrd

euró

infrastruktúrára

•1
 0 924 MW új villamosenergia-termelő
kapacitásy
• melynek 99,6% a megújuló forrásokból
származik
• 76 557 km kiépült vagy korszerűsített
villamosenergia-vezeték
• 36,8 millió beszerelt intelligens mérő
•1
 0,4 millió háztartás ellátása villamos
energiával
•5
 72 324 háztartás új vagy felújított
szociális és megfizethető lakásokban
• 735 millióval több utas az EBB által
finanszírozott közlekedésben
•4
 5,7 millió ember ellátása jobb
egészségügyi szolgáltatásokkal

Vélib-bicikli Párizsban
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Miként válik
egyszerűbbé a
párizsi közlekedés

A

mobilitás mindennapos probléma David Pena számára, aki egy kis folyóparti városkában lakik, Párizstól mintegy 30 km-re nyugatra. „Nem ritka, hogy kiérek az állomásra, és azt látom, hogy a vonat késik
vagy törölték” – meséli a 42 éves helikoptermérnök.

A párizsi Métro gyakran a világ legjobb földalatti-hálózatai között szerepel, egy közelmúltbeli világszintű felmérés pedig a tíz
legjobb város közé sorolta Párizst a városi mobilitás szempontjából. A környező régió azonban jelentős kihívásokkal szembesül. „Párizs Londonhoz hasonlóan nagyon régi közlekedési
rendszerrel rendelkezik – mutat rá az EBB egyik közlekedésmérnöke, Caroline Lemoine. – A hálózat fejlesztéséhez és a bővülés
fenntartásához, ezáltal pedig a szolgáltatási színvonal javításához és az akadálymentesség fokozásához hatalmas beruházásra van szükség, és ez az, amiben mi, az EBB közreműködünk.”
A városra és környékére kiterjedő régió, ismert nevén az Île-deFrance mintegy 12 millió lakost számlál – a népesség az elmúlt
évszázad alatt megháromszorozódott. A párizsi régió közlekedési hálózatában naponta több mint nyolcmillió utazásra kerül
sor. A népességnövekedés hozzájárult az ingatlanárak elszabadulásához, ami miatt sokan kényszerültek a várostól 40 kilométerre költözni olyan térségekbe, ahol kevesebb a tömegközlekedési összeköttetés. „Több mint egy évszázada küzdünk a
problémákkal, és ma találunk rájuk megoldásokat” – mondja Laurence Debrincat, a régió közlekedési hálózatát működtető Îlede-France Mobilités párizsi mobilitással foglalkozó szakértője.

Tervek a jövőre
Az EU bankja évtizedek óta segíti Párizs közlekedési beruházásait. A jelentős közelmúltbeli ügyletek közé tartoznak a
következők:
• 
800 millió eurós EBB-hitel a villamoshálózat újbóli
kiépítéséhez;
• 
200 millió euró az Autolib’ elektromos autók támogatására;
• összesen 2,5 milliárd euró a „Grand Paris Express” nevű
nagyszabású – a világon az egyik legnagyobb – metróbővítési projekt egy részének finanszírozására.
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Több milliárd euróba kerül, de Párizs
a jövő közlekedési hálózatát önti
formába

A Grand Paris Express további 200 kilométer vágánnyal és
több mint 70 új állomással kétszeresére növeli a Métro hálózatának méretét. A projekt céljai:
• az elszigetelt elővárosok egybefűzése;
• a szmoghoz hozzájáruló mindennapos közlekedési dugók
csökkentése;
• 
az üzleti negyedek, a repülőterek és az egyetemek
összekötése;
• 
Párizs egyébként elszigetelt elővárosainak összekapcsolása.
„A Grand Paris projekt sok időt vesz majd igénybe, de biztosítani fogja, hogy miénk legyen a világ egyik legjobb közlekedési hálózata” – mutat rá Laurence Debrincat.
Az elővárosokat kiszolgáló RER ingázóvonatokat szintén fejlesztik, új szerelvényekkel és jelzőrendszerrel. A RER több
mint 100 km hosszú „A” vonala napi 1,2 millió utassal Európa egyik legforgalmasabb vasútvonala. Ezt a vonalat, amely
a nyugati és keleti elővárosok felé haladva keresztülszeli

 árizs belvárosát, 2015 és 2020 között felújítják. A projekt
P
keretében 24 kilométer sínt cserélnek ki.
„Ténylegesen nagy szükség van az elővárosi vasúthálózat karbantartására – hangsúlyozza Laurence Debrincat. – A vasúti pályák és az elektromos jelzőrendszer cseréje több milliárd euróba kerül, de ez olyasvalami, amit sok éve meg kellene tennünk.”
Emellett Párizsban működik a világ egyik legsikeresebb kerékpármegosztó rendszere. 1230 állomáson mintegy 14 500 biciklit számlál. A város az 1990-es évek vége óta bővíti kerékpárútjait, és mára mintegy 700 kilométeres hálózattal rendelkezik.
Bővíti továbbá az elektromos buszok hálózatát is, azzal a céllal, hogy 2025-re autóbuszainak 80%-a elektromos, a többi
pedig biogázüzemű legyen. Párizsnak már van egy kizárólag
elektromos vonala, amelyen 23 autóbusz közlekedik.
És nem szabad megfeledkezni az Autolib’ elektromos autómegosztó szolgáltatásról, amely 2011-ben indult, és közel
4000 elektromos autót kínál Párizs térségében, több mint
100 000 regisztrált felhasználóval. Az Autolib’ gépkocsi-akkumulátoraira irányuló kutatást és fejlesztést, valamint a
szolgáltatás elindítását az EU bankja finanszírozta.
A nyugati elővárosok egyikében élő David Pena optimistán tekint a párizsi mobilitás jövőjére és saját jövőbeni ingázására.
Tervek vannak arra, hogy az ő kisvárosába is elviszik a RER ingázóvonatait. „Franciaország egyértelműen élen jár az új technológia kihasználásában – mondja, – de további fejlődésre
van szükség.”

A Grand Paris projekt
„biztosítani fogja, hogy
miénk legyen a világ
egyik legjobb közlekedési
hálózata.”
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Jobb olasz vezetékekhez
vezető beruházási Finanszírozás olasz vízszolgáltatóknak a szivárgó víztározók és az
csatornák
öreg vezetékek felújításához

2

017 tavaszán és nyarán alig esett az eső Rómában. A
kevés csapadék és a magas hőmérséklet miatt kevesebb víz állt a rómaiak rendelkezésére, akik hasonló vízkorlátozástól tartottak, mint amilyet több közép-olasz városban már bevezettek.

De nemcsak a nyári hőhullámok miatt merülnek fel vízproblémák. Az elavult hálózatok átlagosan 35%-os vízveszteséget
okoznak a vezetékekben, mielőtt a víz a csaphoz érne. Sürgősen szükség van fejlesztésekre, a kisméretű olasz víziközmű-vállalatok azonban nehezen jutnak finanszírozáshoz.
Ezért az EBB lépett be a képbe, 200 millió eurós programhitellel támogatva a víz- és szennyvíz-infrastruktúrába történő
beruházásokat szerte Olaszországban. A hitel négy–nyolc,
egyenként 30 millió és 100 millió euró közötti összegű víziközmű-projekthez nyújt finanszírozást. „A kis víziközműveket
túlságosan kockázatosnak tartják a közvetlen finanszírozáshoz – mondja Deszpina Tomadáki, az EBB e művelettel megbízott hitelezési tisztviselője, – de az európai beruházási terv
lehetővé teszi ezt a finanszírozást. Ez az első ilyen típusú, kis
és közepes víziközművekre irányuló művelet.”
Olaszországban a vízszolgáltatás államilag szabályozott, és
64 szolgáltatási terület köré szerveződik. Mintegy 7700 település számára több mint 2700 szolgáltató nyújt szolgáltatásokat. Néhány nagy szereplő a lakosság körülbelül 50%-át szolgálja ki. Az üzemeltetők többsége azonban kisméretű, ezért
nehezen felelnek meg a hitelezési feltételeknek. Az eredmény: az olasz vízügyi ágazatban szükséges munkálatok és az
elvégzett munkák közötti beruházási szakadék évek óta nő; jelenleg évi mintegy 3 milliárd eurót tesz ki. Az EBB programhitele segíteni fog ennek a szakadéknak a csökkentésében.
Egyes olasz régiók különösen nehezen jutnak finanszírozáshoz. „A programhitel azokat a közép- és dél-olaszországi vállalatokat célozza meg, ahol a legnagyobb szükség van
beruházásokra” – mondja az EBB ezen a műveleten dolgozó
közgazdásza, Patricia Castellarnau.
A programhitel a várakozások szerint mintegy 2000 új munkahelyet fog támogatni, tovább segítve ezzel a helyi lakosságot
és vállalkozásokat.
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Az év végéig a programhitel keretében két alművelet aláírására került
sor: ezek egy 50 millió eurós hitel a
lombardiai Monzában és Brianzában
működő Brianzacque számára; valamint egy 20 millió eurós hitel egy palermói közműcég, az AMAP számára.

További információk az EBB infrastruktúrával
kapcsolatos tevékenységéről az interneten
• Ismerkedjen meg a Las Palmas-i metroguaguával eib.org/metroguagua
• Nézze meg, miként újítják fel Pozsony néhány történelmi épületét
eib.org/bratislava-urban-renewal
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Éghajlat- és környezetvédelem
a FENNTARTHATÓ jövőért
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16,7 Mrd

euró

környezetvédelemre

Ez magában foglalja a biológiai
sokféleséget, a tiszta levegőt, a tiszta vizet, a
közlekedésbiztonságot, a megújuló energiát
és az energiahatékonyságot
A Bank vállalja, hogy teljes
hitelkihelyezésének több mint 25%-át
valamennyi közpolitikai területen átívelően
az éghajlatváltozással szembeni fellépéshez
biztosított hitelek teszik ki
2017-ben az EBB 19,4 milliárd euróval
finanszírozta az éghajlatváltozással szembeni
fellépést
Ez a teljes finanszírozás 28,2%-a
• Megújuló energia – 4,4 milliárd euró
• Energiahatékonyság – 4,8 milliárd euró
• Alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású és
éghajlatbarát közlekedés –
több mint 7,1 milliárd euró
• Kutatás, fejlesztés és
innováció – 1 milliárd euró
• Az éghajlatváltozás mérséklése az
erdőtelepítés, a hulladék és a szennyvíz
területén – 0,5 milliárd euró
•A
 z éghajlatváltozás mérséklése egyéb
ágazatokban – 0,7 milliárd euró
•A
 z éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás – 0,8 milliárd euró
* A fenti számadatok külső audit tárgyát képezik

A bulgáriai Rodope hegység, a Rewilding Europe egyik
kísérleti természetvédelmi projektjének helyszíne
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Vadlovakban
lerótt kamatok

A

2000 méter feletti magasságba emelkedő bulgáriai Rodope hegység közel 15 000 négyzetkilométeren terül el, mély folyóvölgyekkel és
meredek sziklákkal. Itt található a világszerte veszélyeztetett dögkeselyű egyik legfontosabb költőhelye, és
az országban egyedül itt költ a fakó keselyű.
A Rodope egyike a Rewilding Europe elnevezésű, újfajta természetvédelmi szemléletmódot alkalmazó hálózat nyolc kísérleti helyszínének. Ahogy az emberek egyre inkább a városokba költöznek, a Rewilding Europe elnéptelenedő vidéki
területeket vesz célba, és visszavadítja azokat, helyreállítva a
biológiai sokféleség szempontjából létfontosságú önfenntartó ökoszisztémákat, és egyidejűleg új, a természeten alapuló
gazdaságokat alakítva ki.
Van egy üzleti tervük, amelyet az EBB – az EBB és az Európai
Bizottság által létrehozott Természetitőke-finanszírozási Eszköz segítségével – 6 millió euróval támogat. „Egyre inkább
elismert tény, hogy az állami támogatások nem elegendőek
a természetvédelmi törekvések költségeinek fedezéséhez –
mondja az EBB környezetvédelmi és éghajlati finanszírozással foglalkozó beruházási tisztviselője, Jane Feehan. – A Rewilding Europe tevékenységének középpontjában a természet
áll, de emellett szilárd üzleti modellt is kiépítenek, és immár
képesek hitelfinanszírozáshoz folyamodni tevékenységeik bővítése érdekében.”
A bulgáriai Rodope hegységben mindez úgy valósul meg,
hogy együttműködnek helyi vállalkozókkal a kis léptékű természeti turizmus fellendítése érdekében, aminek keretében
leseket állítanak helyre a vadfotózáshoz, képzéseket biztosítanak a helyi vállalkozók számára, és bemutatják az érintetlen
természet üzleti értékét. A végső cél a régió visszavadításának
finanszírozása, véget vetve a mérgezéseknek, az orvvadászatnak és az áramütéseknek, amelyek miatt a fakó keselyűk száma mindössze tíz párra csökkent.
A Rewilding Europe létrehozott egy mérgezés elleni kutyás
egységet a keselyűket fenyegető veszélyek feltárása érdekében. Emellett mesterséges fészkeket épít, hogy hollókeselyűket vonzzon oda és új kolóniák jöjjenek létre, valamint együttműködik a helyi villamosenergia-szolgáltatókkal az elektromos
távvezetékeik szigetelése érdekében. Miközben a helyiek a farkaspopuláció visszaszorítása céljából mérgezett csalétkeket
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Ősi állatok élednek újjá egy, a biológiai
sokféleséget célzó új megoldás révén
használtak, a Rewilding Europe dámvadat és gímszarvast hozott be, hogy több természetes zsákmány legyen elérhető a
farkasok számára. Ez kulcsfontosságú a keselyűk odavonzása
szempontjából, mivel a madarak abból táplálkoznak, ami a tetemen marad, miután a farkasok befejezték az evést.
És hogy reagálnak minderre a helyiek? „Természetesen bevonjuk őket az új megközelítésbe – szögezi le a Rewilding Europe
visszavadítási vezetője, Wouter Helmer. – A térségben egyre kevesebb a pásztor. Azok, akik még ott vannak, megértik,
hogy ha behozunk szarvasokat, azzal a juhaiktól és a marháiktól is elvonjuk a farkasokat, mivel a farkasok számára mindig
egyszerűbb vadon élő állatokra vadászni.”
A helyiek azt is megértik, hogy a visszavadításra irányuló erőfeszítések segítenek diverzifikálni a jövedelmüket azáltal,
hogy turistákat csábítanak oda a fővárosból, Szófiából és az
országon kívülről. Ez az állattartás mellett üzleti lehetőséget
teremt panziók számára. „Megértik, hogy egy élő farkas értékesebb, mint egy elpusztult – mondja Wouter Helmer. – Ezáltal tevékenységünk segíti őket abban, hogy újragondolják a
természethez fűződő viszonyukat.”

Egy kihalt ősi faj visszahozása
A turizmusban rejlő lehetőségek nem korlátozódnak a Rodope hegységben található fotós lesekre. A Rewilding
Europe ugyanis elindította a European Safari Company
nevű vállalatot. A szafarikról jellemzően az afrikai vadak jutnak az ember eszébe – mi lehet azokhoz képest olyan érdekes az európai állatvilágban? Mondjuk az őstulok? Ezek
a házi szarvasmarha nagyszarvú, vadon élő ősei: akár 1,80
méter magas és több mint egytonnás állatok, amelyek barlangrajzokon láthatók. A görög mitológiában Zeusz egy őstulokbika alakját öltve csábította és rabolta el a gyönyörű
királylányt, Európét, megalapítva ezzel Európát.
Az őstulkok az úgynevezett pleisztocén idején fejlődtek ki,
és mintegy 400 évvel ezelőtt haltak ki, génjeik azonban továbbélnek és megtalálhatók egyes ősi marhafajtákban. A
Rewilding Europe munkájának része ezen ősi marhafajta
felhasználása a Tauros nevű, őstulok típusú vadmarhafaj kitenyésztéséhez, amely képes az önálló fennmaradásra. Miért olyan fontos ez? „A biológiai sokféleséghez szükség van
a tájak sokféleségére – fejti ki Wouter Helmer. – Nemcsak

Sanjin Zarkovic díjnyertes méhész a
Rewilding Europe egyik projektjének
részét képező horvátországi Melnicében
található méhészetében

erdőkre, hanem nyitottabb területekre is. Ugyanakkor a történelemben most először olyan szakaszhoz érkeztünk, amikor sok helyen már nincs legeltetés, ezért a természetes füves területeket – virágaikkal, madaraikkal és pillangóikkal
– már nem tartják karban a természetes építészeik.”
Eredetileg az őstulok volt az egyik kulcsfontosságú faj,
amely ezt biztosította. Mellettük a feladat ellátását különösen az utóbbi évezredekben részben a gazdálkodók és haszonállataik segítették, ami azonban – legalábbis a hagyományos legeltetési módot tekintve – rohamosan a végéhez
közeledik. Mivel kevesebb vidéki szeretne gazdaságot vezetni, hatalmas területek vannak, ahol az őstulokhoz hasonló természetes legelő állatok kihaltak, és a házimarhák száma is egyre csökken. „Elhatároztuk, hogy visszahozzuk az
eredeti legelő állatokat” – mondja Wouter Helmer.
Mint kifejti, az eredeti legelő állatok génállományának 99%a még mindig megtalálható a mai háziasított fajtákban, így
a Tauros programhoz különféle primitív fajtákat használnak
egy ellenállóbb tehén megalkotása érdekében, amely képes gondoskodni magáról. Mostanra több száz állatot tenyésztettek, és a vadonba engedésük terén elért első eredmények ígéretesnek mutatkoznak.

A visszavadítás „segíti őket
abban, hogy újragondolják
a természethez fűződő
viszonyukat.”

A Rodope hegységben szabadon engedett vadlovak, valamint az új, őstulok típusú taurosok és az európai bölény
mind részei a Rewilding Europe másik innovációjának, az
Európai Vadvilág Bankjának. Ez majdnem olyan, mint egy
tényleges bank, mutat rá Wouter Helmer. A földtulajdonosok primitív lovakat kölcsönözhetnek, hogy azok legeljenek területükön, és öt évvel később visszaadják a ménes
felét. Mivel a lóállomány rendszerint évente mintegy 25%kal gyarapodik, a bank több lovat kap vissza, mint amennyit
kölcsönadott, a földtulajdonosnak pedig ugyanannyi lova
marad. „Nagyon kedvező kamatlábnak tekinthető” – mondja Wouter Helmer.
Amennyiben a földtulajdonos igazolja, hogy növelték a
vadlovak rendelkezésére álló legelőterületet, további öt
évre további lovakat tarthatnak meg.
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Zöld város a
tervezőasztalon

Essen az ipari szennyezés megtestesítője
volt. Most megkapta az Európa Zöld Fővárosa címet. Lássuk, mi a német város titka
a környezeti forradalom tekintetében.

A

német újraegyesítés idején Essen szennyvízének
kétharmada az Emscher folyóba folyt bele. Vágóhidak és acélművek vágási melléktermékeket, illetve meddő anyagokat bocsátottak ki, és a folyó nehézfémek és fekália lerakatává vált. Az 1899-ben 19 település
és számos vállalat által Németország első szennyvízkezelő társaságaként alapított Emschergenossenschaft ambiciózus tervet dolgozott ki a folyó eredeti állapotának helyreállítására
irányulóan. Nagy munka volt, de bevált.

Az Emschergenossenschaft vezérigazgatója, Uli Paetzel ma
már a zöldellő folyóparti játszóterekre viszi gyermekeit. „Ez
a legnagyobb szabású kísérlet Európában egy folyó teljes
tájképének helyreállítására és a strukturális változás előidézésére – mondja. – Visszaadjuk a folyót az embereknek.”
Az Európai Bizottság 2017-ben az Európa Zöld Fővárosa
címmel tüntette ki Essent – ezt a díjat évente adományozzák a környezetbarát városi élet tekintetében élen járó városoknak. A korábbi szénbányászváros mára 23 hektáros
közparkkal rendelkezik, ivóvize kiemelkedő minőségű,
városközpontjában pedig forgalomkorlátozás van érvényben. „Korom, kosz, bűz és füstölgő kémények – a máshol élő embereknek máig ez jut eszükbe Essenről – mondja
Matthias Sinn, a város környezetvédelmi osztályának vezetője. – Essen azonban szebb és zöldebb, mint gondolná. A
sok park és vízfelület valódi életkedvet sugároz.”
Az Essent Európa Zöld Fővárosává tévő környezetvédelmi
eredmények közé tartoznak a következők:
• 13 000 munkahely az innovatív zöld ágazatban
• mára a lakosság 95%-a lakóhelyének 300 méteres körzetében van zöld városi terület
• 376 km hosszú kerékpárút
• 128 000 m2 zajcsökkentő aszfalttal újraburkolt út
És Essen ambiciózus célokat tűz ki maga elé:
• a CO2-kibocsátás 40%-os csökkentése 2020-ig
• a kerékpáros közlekedés 25%-os részarányának elérése
2035-ig
• 20 000 álláshely a környezetvédelmi ágazatban 2025-ig
• az összes hulladék 65%-ának újrafeldolgozása 2020-ig.
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Essen kizöldítése magában foglal egy projektet, amely
400 km hosszú új föld alatti szennyvízcsatorna megépítésére és 350 km hosszúságú folyópart környezeti helyreállítására irányul. „Ami szembetűnő ennél a projektnél, az a
jelentős regionális lépték, a magas szintű mérnöki munka,
valamint a fokozott biológiai sokféleség” – hangsúlyozza
Sebastian Hyzyk, az EBB közgazdásza.
A művelet 5,3 milliárd euróba kerül, aminek mintegy 30%át az EBB finanszírozza. Két korábbi hitelt követően a Bank
2017-ben további 450 millió eurót hitelezett a projekt
folytatásához.

„A sok park és vízfelület
valódi életkedvet sugároz”
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Újrahasznosításból
nyert értékes
Egy új francia üzem megőriz egy fontos
európai titán
erőforrást és védi az éghajlatot

A

titán nagy szilárdsága miatt a görög mitológia hatalmas titánjairól kapta a nevét. Az anyag emellett
könnyű, nem korrodálódik, és törés nélkül hajlik. E
tulajdonságai miatt stratégiai nyersanyagként szolgál számos termékhez, köztük a repülőgép részeihez, rakétákhoz, űrhajókhoz és védelmi páncélzatokhoz.

A probléma az, hogy nem könnyű Európában titánt vásárolni vagy a fel nem használt törmelékeket gazdaságosan újrafeldolgozni. Az olyan nagy cégek, mint az Airbus gyakran
az Egyesült Államokhoz vagy Oroszországhoz fordulnak, ha
titánt kell vásárolniuk vagy törmelékek újrafeldolgozására
van szükségük. Most azonban egy új francia gyár, az EcoTitanium megoldást ad a problémára azáltal, hogy fejlett
kazánokat és más technológiát alkalmaz a titán újrahasznosításához. A folyamat a környezet védelmét is elősegíti a kibocsátás csökkentése révén, mivel a titán újrafeldolgozásához kevesebb energiára van szükség, mint a titánérc
finomításához.
„A titán egy értékes fém, és drasztikusan javítani fogjuk a kínálatát” – mondja Thomas Devedjian, az EcoTitanium üzemet Közép-Franciaország vulkanikus régiójában felépítő
Eramet bányászati és fémipari csoport pénzügyi igazgatója.
Az EcoTitanium a legkorszerűbb technológiát alkalmazza plazma- és vákuumkazánjaiban, amelyek más olvasztási
technológiákhoz képest kevesebb energiát fogyasztanak.
A plazmakazán hevített gázzal olvasztja az anyagokat, míg
a vákuumkazán a szennyeződés elkerülése érdekében levegőmentesen olvaszt. A titánhoz hőállósága miatt speciális olvasztóeszközökre van szükség.

Olcsóbb és kevésbé pazarló
A titán nem ritka, de költséges, mivel nehezen finomítható. Előállításához sok munkaerőre és extrém hőre van szükség. Hatszor drágábban állítható elő, mint az acél. A titán
megmunkálásakor rengeteg titántörmelék keletkezik, amit
gyakran Európán kívülre küldenek újrafelhasználásra. Egyes
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repülőgép-alkatrészek esetében a titán 90%-ából gyártási
maradék lesz.
A Saint-Georges-de-Mons-ban felépült új újrafeldolgozó
üzem repülési minőségű titánötvözetet fog előállítani, ami
valamivel olcsóbb, mint az új titán, és kevesebb pazarlással

INTEGRÁLT MEGOLDÁS A
TITÁN ELŐÁLLÍTÁSÁRA

PLAZMAÍVES OLVASZTÁS

jár. Az üzem évente 100 000 tonna szén-dioxid
kibocsátását fogja megelőzni.
TÖRMELÉK

VÁKUUMÍVES
ÁTOLVASZTÁS
RUDAK
SZIVACS

ECOTITANIUM
MEGMUNKÁLÁS

KOVÁCSOLÁS

UKAD
MKAD

RÖNKÖK

ZÁRT
SÜLLYESZTÉKES
KOVÁCSOLÁS

AUBERT & DUVAL

TERMÉKEK

Az Európai Beruházási Bank az európai beruházási terv támogatásával 30 millió eurós hitelt nyújtott az üzemhez. Az üzem összköltsége
mintegy 48 millió euró volt.
„Európának szüksége van az ilyen típusú innovációra” – mutat rá Mariateresa Di Giacomo, az
Európai Beruházási Bank egyik vezető hitelezési
tisztviselője.
A titánt hajótestekhez, kerékpárvázakhoz és
a vegyiparban is használják. Jól kapcsolódik
a csonthoz, ezért fogászati implantátumokban és protézisekben is megtalálható. A titán
fém finomításához használt titán-dioxid kiváló fehérítő anyag festékekhez, naptejekhez és
fogkrémekhez.
„Ez egy nagyszerű projekt – hangsúlyozza Mariateresa Di Giacomo. – Mindenből van benne
egy kicsi: új technológia, új munkahelyek, kevesebb hulladék, ami elősegíti a körforgásos
gazdaságot.”

„Európának szüksége van az
ilyen típusú innovációra.”

További információk az EBB környezetvédelemmel kapcsolatos
tevékenységéről az interneten
• Tudjon meg többet az EBB környezetvédelmi
projektjeiről, köztük az ír erdőgazdálkodás számára biztosított úttörő finanszírozásáról:
eib.org/irish-forests
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A globális szereplő
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7,91 Mrd

euró

összegű új hitel
az Unión kívül

• Keleti szomszédság – 0,88 milliárd euró
• Bővítési országok és EFTA – 1,62 milliárd
euró
• Földközi-tengeri térség – 1,96 milliárd euró
• Afrikai, karibi és csendes-óceáni államok,
TOT-ok és Dél-Afrika – 1,47 milliárd euró
• Ázsia és Latin-Amerika – 1,99 milliárd euró
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Új élet a
Holt-tengerben

Izraeliek, palesztinok és jordániaiak egyesítik erőiket a régióbeli vízválság leküzdése érdekében

J

ordániai családok kéthetente egyszer megnyitják a csapokat, és négy köbméterig terjedő mennyiségű ivóvizet vezetnek a háztetőkön lévő tartályaikba. Ez csupán egyharmada a szükséges mennyiségnek – és ez
minden, ami jut nekik. „Az emberek rengeteget szenvednek”
– mutat rá Nabil Zúbi, egy nagyratörő vállalkozás projektigazgatója, amelynek célja a Vörös-tenger vizének felhasználása a
vízhiány enyhítéséhez és a Holt-tenger újjáélesztéséhez.
Jordánia a világ egyik legszárazabb országaként nem rendelkezik elegendő édesvízzel ahhoz, hogy ellássa növekvő népességét és az országba befogadott 1,3 millió szíriai
menekültet. A víz Izraelben és Palesztinában is problémát
jelent, az éghajlatváltozással pedig ez egyre súlyosbodik.
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Mindeközben a Holt-tengert tápláló vizek elvezetése miatt
a bibliai tó apadni kezdett, ami környezeti problémákat von
maga után.
A terv szerint a Vörös-tenger vizét ivóvízzé alakítanák. A sótalanítást követően visszamaradó, magas sótartalmú oldatot, a
sósvizet egy 180 km hosszú vezetéken a Holt-tengerbe vezetik át, csökkentve ezáltal vízszintjének apadását. Jordániában
hetente három napon lesz folyó víz, a jelenlegi kéthetenkénti
nyolc óra helyett.
És egy további előny: mivel a Holt-tenger a világ legmélyebb pontja, a víz több mint 600 méterrel alacsonyabbra
fog folyni, évi 32 megawatt vízenergiát termelve.

Az EBB a projekt céljára mozgósított egy 2 millió euró értékű,
uniós finanszírozású technikai segítségnyújtási megállapodást. Az „Agence française de développement” fenntartható
fejlődést támogató francia kormányzati szerv együttműködik az Európai Beruházási Bankkal a projekt sikerének biztosítása érdekében.

Vízcsere és vízmegosztás
A Vörös-tengerből a Holt-tengerbe vezető csővezeték elképzelése az Izrael és Jordánia közötti 1994-es békemegállapodásra nyúlik vissza. A jelenlegi tervre vonatkozó egyetértési megállapodást azonban Izrael, Jordánia és Palesztina
csak 2013-ban írta alá.
A Vörös-tenger–Holt-tenger projekt hozzájárul az EBB rezilienciajavítási kezdeményezéséhez, amely egy nagyszabású
program a régión belüli beruházások fellendítésére irányulóan. A francia, olasz és spanyol fejlesztési ügynökségektől
származó finanszírozás mellett az EBB 60 millió eurós hitel

nyújtását is fontolgatja a jordán kormány számára, támogatva a projekthez való hozzájárulását.
Ez a közös uniós pénzügyi csomag ötvözhető egy, az uniós
finanszírozású Szomszédsági Beruházási Keretből származó
40 millió eurós támogatással. „Az EU integrált megközelítést
alkalmazva támogatja ezt a jelentős projektet – mondja Andrea Fontana, az Európai Unió jordániai nagykövete. – Vannak
uniós támogatások, valamint Olaszország, Franciaország és
Spanyolország által felajánlott pénzeszközök, és mindezeket az AFD és az EBB koordinálja.” A projekthez várhatóan
az USAID is fog nyújtani egy 100 millió USA-dollár összegű
támogatást.
Mindemellett az EBB várhatóan 200 millió euróig terjedő ös�szegű hitelt fog biztosítani a projektre kiírt pályázaton nyertes vállalat számára.

„Jordániában hetente
három napon lesz
folyó víz, a jelenlegi
kéthetenkénti nyolc
óra helyett.”
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Amiben Etiópia
Európa előtt jár

Milliók javát szolgálja az M-Birr, amely
fejlettebb, mint a legtöbb európai által
használt mobilbank-technológia

A

madi otthona sárfalának támaszkodva emlékszik
vissza arra, amikor napokat töltött sorban állással az
égető etióp napon, hogy megkapja társadalombiztosítási juttatásait. Gyakran előfordult, hogy végül
egyszerűen nem volt ott a pénz, és Amadi, egy idős asszony,
órákig gyalogolt vissza távoli falujába pénz nélkül, hogy aztán
egy másik nap keresztülmenjen ugyanezen a megpróbáltatáson. „Rengeteg gonddal járt. Nagyon nehéz volt – mondja. –
De most sokkal jobb helyzetben vagyunk.”

Amadi egyike annak a kétmillió etiópnak, aki élvezheti az
M-Birr mobilbanki szolgáltatás előnyeit, amelynek neve az
ország pénzneméből, a birrből ered. A kormányzati szociális juttatásait ma már minden hónapban közvetlenül a regionális mikrofinanszírozási intézménynél (MFI) vezetett
mobil M-Birr számlájára kapja. Ahelyett, hogy hosszú vándorútra menne, hogy a pénzéhez jusson, egy közeli ügynököt keres fel a pénz felvételéhez. „Tisztelettel vannak irántam, és megkapom a pénzemet” – mondja.
Az M-Birr az élére kíván állni az Etiópiában az átlagos afrikaiak pénzügyeit megváltoztató mobilfizetés jelenségének.
Kenyában a nemzeti GDP több mint 40%-a az M-PESA mobilfizetési rendszerén keresztül áramlik. Eltekintve attól a
néhány országtól, ahol a mobilbanki szolgáltatások gyökeret vertek, a kontinens még mindig erőteljesen a készpénzes
fizetésekre támaszkodik. A logisztika nem egyszerű Afrikában, így egy mobil hálózat lehetővé teszi a pénz biztonságos és egyszerű mozgatását. „A mobilbank már bizonyította, hogy hatékonyan javítja a pénzügyi integrációt” – mutat
rá az EBB mikrofinanszírozási szakértője, Hannah Siedek.

A Hatásfinanszírozási Keret támogatása
Az EBB a Hatásfinanszírozási Keret révén – amely 800 millió eurós finanszírozási eszközként lehetővé teszi a Bank számára, hogy a rendes projektjeihez képest nagyobb kockázatot vállaljon Afrikában, valamint a karibi és csendes-óceáni
államokban – 3 millió eurós tőkebefektetéssel támogatja az
M-Birr bővítésének következő szakaszát, ami további 1 millió euróval egészülhet ki. Az EBB most először ruházott be a
mobil pénzügyi technológiába Afrikában; a társbefektető a
német KfW egyik leányvállalata, a DEG.
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„Ez így jobb.”

Az M-Birr egyik
ügyfele, Mareh vidéki
etióp falujában

2015-ös teljes körű bevezetése előtt az M-Birr végrehajtott
egy egyéves programot, amely öt helyi mikrofinanszírozási
intézmény számára tette lehetővé mobil pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását. A mikrofinanszírozási intézmények több
mint 7000 helyen kínálják az M-Birr szolgáltatásait – ezek az
M-Birr MFI fiókjai és ügynökei boltokban, gyógyszertárakban
és benzinkutakon szerte Etiópiában. A vállalat, amelyet egy
francia és egy ír ember alapított, mára több mint 750 000 háztartás szociális juttatásait kezeli, mintegy hárommillió kedvezményezettel, és 280 000 mobilfizetési ügyfelet szolgál ki. Ez
átalakulást jelent egy olyan országban, ahol csak minden
ötödik embernek van bankszámlája, miközben a felnőttek
fele rendelkezik mobiltelefonnal. „Nagy szerepet játszunk a

társadalmi befogadásban – mondja az M-Birr ügyvezető elnöke, Thierry Artaud. – Az EBB befektetése lehetővé teszi számunkra a vállalkozás fejlesztését, és lehetővé teszi az ország
növekedését.”

„Hozzáférés a mobil pénz előnyeihez”
A bolt előtt egy idős asszony, Mareh mobiltelefont vesz elő
a nyakában lógó erszényből. Az M-Birr legtöbb felhasználója néhány dollárért vesz telefont, azok azonban, akik még ezt
sem engedhetik meg maguknak, kaphatnak egy PIN-kóddal
ellátott kaparós kártyát, és ezt a kódot ütik be, amikor szociális juttatásaik felvétele céljából felkeresik az M-Birr ügynökét.
Mareh hevesen gesztikulál telefonjával, amikor felsorolja, mi
mindenben tette jobbá életét az M-Birr.

Amadihoz hasonlóan korábban őt is kimerítették a hosszú gyalogutak az állami pénzek elosztóhelyeire, ahol gyakran kiderült,
hogy nem áll rendelkezésre a pénz. „Nem könnyű számomra telefont használni, de az ügynök segít nekem, és az M-Birren keresztül hozzájutok a pénzemhez – mondja. – Ez így jobb.”
Egy olyan országban, amely akkora, mint Franciaország és Spanyolország együttvéve, elengedhetetlen egy szélesebb körű hálózat. „Az M-Birr és partnerei a mobil pénzforgalom egész világát
nyitják meg Etiópia előtt, ami óriási hatással lesz a felhasználók
mindennapi életére – mutat rá Benoît Denis, az EBB digitális gazdasággal foglalkozó osztályának közgazdásza. – A vállalat ténylegesen egy szükségletet elégít ki. Céljuk az, hogy a gazdaság valamennyi ágazatára kiterjesszék a mobil pénzforgalom előnyeihez
való hozzáférést. Ez az, amiben segíteni szeretnénk nekik.”

Az M-Birr egyik fiókja egy etióp faluban
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Ahonnan a
finanszírozás
származik
Az EBB, a világ legnagyobb multilaterális
hitelfelvevője és hitelezője a 2016 végi
3,8 milliárd eurós előfinanszírozáson túl
2017-ben 56,4 milliárd eurót vont be a
nemzetközi tőkepiacokról. Mindebből
4,3 milliárd euróhoz a Bank zöldkötvényein, az úgynevezett éghajlatvédelmi
kötvényeken keresztül jutott hozzá, akkor,
amikor tíz év telt el azóta, hogy a Bank
legelsőként zöldkötvényeket bocsátott ki.
A Bank kötvénykibocsátásával olyan
befektetőket ér el, akik alapvetően nem
fektetnének be Európában, és akik közvetve, az EBB-kötvényekbe beruházva
járulnak hozzá európai projektekhez.

Egyéb 6%
SEK 2%
PLN 2%
TRY 3%
GBP 7%
USD
33%

A

Bank 15 pénznemben bocsátott ki kötvényeket, a legtöbbet a fő pénznemekben, euróban, USA-dollárban és angol fontban. A diverzifikált források és futamidők rugalmasságot
biztosítanak a Bank finanszírozási stratégiájának. A több
pénznemen alapuló megközelítés emellett lehetővé teszi az EBB számára, hogy a kifizetések céljából hozzáférjen bizonyos helyi valutákhoz.

Amerika

14% 11% 12%

Az EBBkötvények
megoszlása
a befektetők
régiója szerint
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EUR
47%
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Az EBBkötvények
valutánkénti
megoszlása

Európa

Ázsia

63% 68% 66%

21% 19% 21%

Közel-Kelet
Afrika

2% 2% 1% és

2015

2016

2017

Kedvező zöld
hírek Kínából

J

ó hírek az éghajlatváltozással szembeni fellépés területén. A zöldkötvények piaca várhatóan tovább bővül,
most, hogy Kína belépett a színre. „Kína hatalmas környezeti kihívásokkal néz szembe, amelyeket komolyan kell venni – mondja az EBB szakértője, Aldo Romani, aki
pontosan egy évtizede a legelső zöldkötvényt strukturálta. –
A zöldkötvények módot adnak Kínának arra, hogy egyre érdemibb kapcsolatot alakítson ki a nemzetközi piacokkal, elősegítve világszintű problémák megoldását.”
Az EBB tisztviselői 2017-ben Kínába látogattak, hogy megerősítsék a Bank ottani éghajlatvédelmi projektek iránti támogatását. Az EBB várakozásai szerint Kína-szerte számos
éghajlatvédelmi projekthez fog jóváhagyni hiteleket a városi
közlekedés, az erdőgazdálkodás és az energiahatékonyság területén. Az EU bankja és a kínai központi bank emellett megállapodott abban, hogy dolgozni fognak egy zöldkötvényekre
vonatkozó közös keretrendszer kialakításán, és annak egyértelműbbé tételén, hogy mely projektek esetében lehet ezeket
alkalmazni. A két fél reméli, hogy egy közös nyelvezet növelni
fogja a kínai és a nemzetközi befektetők bizalmát.
E munka jelentőségét a júniusban Brüsszelben tartott EU–Kína
csúcstalálkozón is hangsúlyozták, ahol a tisztviselők kiemelték
az éghajlatváltozással szembeni küzdelem iránti közös elkötelezettségüket. A kínai Zöldfinanszírozási Bizottsággal folytatott,
zöldkötvényekkel kapcsolatos együttműködéssel egyidejűleg
az EBB közreműködött a „fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoport” elnevezésű fórumban,
amelyet az Európai Bizottság hozott létre a fenntarthatóság

Peking nagyot lép a zöldkötvények felé
uniós politikákban történő előmozdításával kapcsolatos tanácsadás céljára.
Még ha napjainkban magasan szárnyalnak is a zöldkötvények,
nem mindig volt egyértelmű, hogy sikeresen fognak elstartolni. Aldo Romani emlékszik, milyen nehéz napjai voltak az
irodájában egy évtizeddel ezelőtt. Az éghajlatváltozás problémájának kezelése egyre inkább égető kérdéssé vált Európában, de kevesen gondolták, hogy a zöldkötvény elképzelése
lehetne az egyik megoldás. Sok szakértő úgy vélte, túlságosan
nehéz vagy vitás lenne annak nyomon követése és megerősítése, hogy az ilyen kötvényekből származó pénzt ténylegesen
a környezetvédelem előmozdítására költik.
„2007-ben senki nem bízott a zöldkötvények tartósságában,
és az emberek csodálkoztak, miért beszélt róla az EBB egyedüliként” – meséli Aldo Romani, az EBB eurófinanszírozással foglalkozó vezetője. Napjainkra, amikor az EBB első zöldkötvényeinek tizenegyedik születésnapját ünnepli, ez a piac az egyik
legjelentősebb sikertörténetté vált az éghajlatváltozás elleni
küzdelem finanszírozásának területén.

Hallgasson meg többet minderről
az interneten!
• A z EBB „A Dictionary of Finance” című podcastjában Aldo Romani beszél a zöldkötvényekről eib.org/
green-bonds-podcast
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Fenntartható, alkalmazkodóképes
és körültekintő irányítás
Az EBB irányítási struktúrája
Részvényesek

Az EU 28 tagállama

Kormányzótanács

Igazgatótanács

Igazgatási Bizottság

A
fenntartható
finanszírozás
osztályozása

A

A tagállamok miniszterei

A tagállamok által
kinevezett tagok
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Független

- Elnök
- 8 alelnök

A fenntartható finanszírozás olyan beruházásokon alapul, amelyek figyelembe veszik a
környezetvédelmi, társadalmi és irányítási
szempontokat. Ez magában foglalja az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a szennyezés
kezelésére, valamint a hulladék mennyiségének minimalizálására és a természeti
erőforrások hatékonyabb felhasználására
irányuló finanszírozást.

z EBB koordinálásával multilaterális fejlesztési bankok egy csoportja dolgozik az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló finanszírozás nyomon követésének közös elvein, amelyeknek részét fogják képezni
a Párizsi Megállapodás célkitűzései. A Bank hasonló kulcsszerepet vállalt fel 2017-ben az Európai Bizottság 2016 decemberében létrehozott, fenntartható finanszírozással foglalkozó
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Számvizsgáló Bizottság

magas szintű szakértői csoportjában való részvételével. A csoport célja, hogy ajánlásokat tegyen egy fenntartható finanszírozással kapcsolatos átfogó uniós stratégiára. 2017 júliusában
közzétett időközi jelentésében a szakértői csoport javasolta,
hogy az EBB koordinálja egy osztályozás bevezetését az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozására vonatkozóan, az
éghajlatváltozás mérséklésével kezdve. A fő érdekelt felekkel

folytatott konzultációkat követően az EBB javaslatot dolgozott ki az éghajlatváltozás mérséklésére vonatkozó osztályozási rendszer tervezetére, hozzájárulva a szakértői csoportban
zajló munkához. 2018. januári zárójelentésében a szakértői
csoport javasolta, hogy az Európai Bizottság fogadjon el egy
2018–2019-es ütemtervet egy teljes körű fenntarthatósági
osztályozási rendszer kidolgozására. Ez első lépésként az EBB

éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos munkájára építene, amit az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és egyéb
környezeti és társadalmi elemek követnének. Ez alapvető lépés az egyértelműség megteremtéséhez a fenntartható pénzügyi termékek piacának ösztönzése és a közpolitikák iránti támogatás fokozása érdekében.
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Meghallott
hangok

E

Az EBB panaszkezelési mechanizmusa 2017-ben
minden eddiginél több üggyel foglalkozott

nnek oka részben az, hogy a Bank egyre láthatóbb, ami
miatt nagyobb figyelem irányul a környezeti és társadalmi hatására, és ismertebbé vált a független, nyilvános elszámoltathatósági mechanizmusa. Emellett

az ügyek számának növekedése abból is adódik, hogy a Bank
egyre több bonyolult ügyletben vesz részt, valamint néhány
viszonylag nagy érdeklődésre számot tartó projektben is érintett, amelyekre vonatkozóan több panaszt is benyújtottak.

A mombasai kikötőhöz vezető út

Mombasai otthonok, amelyek lakói
kimaradhatnak a kártalanítási megállapodásból

A panaszkezelési mechanizmushoz 2017 januárjában érkezett be az első 13 panasz a mombasai kikötőhöz vezető úttal kapcsolatos kenyai projekt keretében végrehajtott korrekciós tervre vonatkozóan. A
terv a Jomvu területén 2015 májusában megfelelő eljárás nélkül kisajátított épületek 120 tulajdonosának
kártalanítását célozta. Miközben az érintett személyek
pénzbeni kártérítésben részesültek, a panaszkezelési
mechanizmus kiderítette, hogy az eszközök értékelését nem kommunikálták átláthatóan. Lehetséges az is,
hogy néhány érintett kimaradt a kártalanításból. A panaszosok és a projekt végrehajtója 2017 decemberében megállapodtak abban, hogy a panaszkezelési mechanizmus 2018-ban lehetővé fog tenni egy közvetítési
folyamatot, amelynek célja a kártalanítás összegének
kiszámításakor alkalmazott értékelési módszertan tisztázása és az értékelések eredményének felülvizsgálata.
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Transzadriai csővezeték
A TAP néven ismert csővezeték a déli gázfolyosó görög–
török határtól Albánián át Olaszországba vezető nyugati
része lenne. A Bankhoz a projektciklus korai szakaszában
panaszok érkeztek, főként a görögországi és albániai
kisajátításoknál alkalmazott értékelésekkel kapcsolatban. A panaszokat a hitelbírálat során elemzés céljából
köröztették a Bankon belül. A panaszkezelési mechanizmus több panaszt vett nyilvántartásba olaszországi magánszemélyektől és közösségektől, akik aggodalmuknak
adtak hangot a projekt környezeti és ipari kockázataival
kapcsolatban. 2017-ben 22 új panasz érkezett a panaszkezelési mechanizmushoz, ezzel a transzadriai csővezetékre vonatkozó panaszok száma összesen 38-ra nőtt.

Európai ombudsman
2017-ben az európai ombudsman 11 új, a Bank tevékenységeit érintő panaszról tájékoztatta az Európai Beruházási Bankot. A panaszok közül három
arra vonatkozott, hogy a Bank késedelmesen ad
választ a hozzá már benyújtott panaszokra: ezek
a madagaszkári Ambatovy nikkelbányájához, a
spanyolországi Castor föld alatti gáztároló projektjéhez, valamint ahhoz kapcsolódtak, hogy állítólagosan nem született döntés egy összeférhetetlenség kivizsgálásáról. Ez utóbbi ügyet az
ombudsman lezárta, mivel a panasz megoldódott, miután a panaszos kézhez kapta az EBB válaszát. Az Ambatovy és Castor ügyekben azonban
az ombudsman helyszíni ellenőrzés keretében
megvizsgálta a Bank aktáit. Az ombudsman következtetései várhatóan 2018-ban kerülnek közzétételre. Az év végén függőben lévő panaszok
száma a kétszeresére, azaz tízre nőtt.

Az EBB panaszkezelési
mechanizmusa 2017-ben
• 114 új panasz (2016-hoz képest +25)
•1
 03 elfogadhatónak minősített panasz (+19)
•1
 73 feldolgozott ügy (+51)
• 101 le nem zárt panasz az év végén
(szemben a 2016-os 59-cel)

A szakpolitika felülvizsgálata
2017 májusában a Bank az európai ombudsmannal folytatott konzultációkat követően nyilvános konzultációt indított az EBB panaszkezelési mechanizmusára vonatkozó szakpolitika felülvizsgálata céljából, majd júniusban a nyilvánosság elé tárta a javasolt módosításokat, szeptember végén
pedig összegyűjtötte a további írásbeli visszajelzéseket. Ez az időszakos
felülvizsgálat jelentős érdeklődést váltott ki a magánszemélyek és különösen a társadalmi szervezetek körében, amelyek közös levelet nyújtottak
be részletes észrevételekkel és javaslatokkal. A Bank gondosan áttekinti ezeket az észrevételeket azzal a céllal, hogy 2018 első félévében végrehajtsa a szakpolitika módosítását.

A kairói metró
A panaszkezelési mechanizmus 2017 decemberében egy másik közvetítést is elindított a kairói metróvonalra irányuló projekt végrehajtásával kapcsolatban. A projekt keretében több közösséget,
vállalkozást és magánszemélyt – köztük az Imbaba negyedben található El Bohy piac több mint 100 üzlettulajdonosát – telepítettek át
nem önkéntes alapon. A panaszkezelési mechanizmushoz már 2016ban érkezett egy panasz e csoportok képviselőitől, a helyzet azonban súlyosbodott, amikor 2017 augusztusában lebontották a piacot,
anélkül, hogy a közösség elfogadta volna a kártalanítási csomagot.
A piac lebontásának idejére a panaszkezelési mechanizmus már javaslatot tett a közvetítésre, a projekt végrehajtója és a projekt által
érintett személyek pedig beleegyeztek az abban való részvételre.
Amennyiben a közvetítés nem jár sikerrel, a panaszokat teljes körűen
felül kell vizsgálni.
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Éberen
őrködve

A

Az EBB vizsgálói 2017-ben több szabálytalanságot is feltártak

Bank visszaélések kivizsgálásával foglalkozó független osztálya kivizsgálja a Bank által finanszírozott projektek során felmerülő csalás, korrupció és
egyéb tiltott magatartás eseteit. Proaktív feddhetetlenségi felülvizsgálatokat is végez a korábban nem jelentett

esetek azonosítása céljából, továbbá képzéseket nyújt a Bank
alkalmazottai számára, tudatosságnövelő tevékenységet végez, valamint tanácsadással szolgál a munkatársak számára a csalás megelőzésével és a csalástól való elrettentéssel
kapcsolatban.

Lettország korrupciómegelőzési és -felszámolási hivatala 2010 júniusában a Latvenergo vállalat több tisztviselőjét is letartóztatta. A hivatal állítása szerint a tisztviselők vesztegetés és bűncselekményekből származó pénzeszközök tisztára mosása céljából rosszhiszeműen visszaéltek beosztásukkal. A Latvenergo korábban megbízást adott a spanyol Iberdrola Ingeniería y
Construcción – más néven Iberinco – vállalatnak egy rigai hőerőmű megépítésére, amelyet az
EBB finanszírozott. A letartóztatásokat követően korrupció és befolyással való üzérkedés ügyében folytatott bűnügyi nyomozások és bírósági eljárások nyomán a Bank 2017 decemberében
egyezségi megállapodást írt alá az Iberincóval.
Az egyezség egy évre kizárta az Iberincót az EBB által finanszírozott projektekből. Az Iberinco és
az Iberdrola csoport egyedi szponzorálási programot fog kidolgozni és végrehajtani a korrupció
és a csalás leküzdésére. A nyomozás során az Iberinco együttműködött az EBB-vel a törvénysértéssel kapcsolatos ügyek tisztázása érdekében. A vállalat emellett lépéseket tett annak érdekében, hogy elszámoltassa alkalmazottait, és felülvizsgálja megfelelőségi rendszereit, megelőzendő a hasonló kötelességszegések újbóli előfordulását.
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Iberinco-ügy

53,7%

A gyanúk típusai

Ügyek száma, 2017 (EBB csoport)

(2017 folyamán indított ügyek –
EBB csoport)

• Újonnan indított ügyek

149

• Lezárt ügyek összesen

126

• Vizsgált ügyek száma összesen

302

• Az év végén aktív vizsgálat
alatt álló ügyek

136

25,5%
10,7%
Csalás

Korrupció

Összejátszás

6%

0,7%

Az EBB nevével
való csalárd
visszaélés

Obstrukció Más szolgálatoknak
nyújtott nyomozati
támogatás

A gyanúk forrásai 2017-ben
(csak a 2017-ben folyamatban lévő ügyek esetében)

Proaktív feddhetetlenségi felülvizsgálat a kkv-hitelek vonatkozásában
A Bank visszaélések kivizsgálásával foglalkozó osztálya több
proaktív feddhetetlenségi felülvizsgálatot végzett a kkvknak történő továbbkölcsönzés céljára bankoknak nyújtott
hitelek vonatkozásában az Unión belül és kívül. A felülvizsgálatok a következőket tárták fel:
•
•

•
•
•
•

tiltott magatartásra és bűncselekményekre, például
pénzmosásra utaló jelek;
nagy értékű hitelek nyújtása olyan kedvezményezetteknek, akik állítólagosan kapcsolatban állnak a fegyvercsempészettel és a szervezett bűnözéssel;
politikai közszereplőkhöz kötődő fedőcégek és hitelek;
hitelek nyújtása olyan kedvezményezetteknek, akik
nem teljesítették a támogathatósági feltételeket;
beavatkozás a hitelezési döntések üzletileg nem észszerű felülírása érdekében;
a bankok félrevezető és hamis információkat nyújtottak
az EBB-nek, amikor az EBB jóváhagyta a hitelösszegeket.

3,4%

Belső

61%

Külső

39%

Adathalász csalás
2017-ben több „adathalászat” és internetes csalás keretében éltek vissza az EBB vagy személyzete és vezetősége nevével, hogy adminisztrációs vagy pályázati díjak fizetésére próbáljanak rávenni embereket. Az EBB természetesen
– mint köztulajdonban álló nemzetközi pénzügyi intézmény –
nem számít fel díjakat ilyen szolgáltatásokért. És ami az
ilyen csalások vonatkozásában még fontosabb, az EBB nem
nyújt hitelt magánszemélyeknek. A csalás során visszaéltek az EBB logójával, az intézmény nevével és hírnevével,
és hamis e-mail-fiókokat és álhonlapokat alkalmaztak. Az
ügyről értesülve a Bank visszaélések kivizsgálásával foglalkozó osztálya haladéktalanul kérte az oldalak eltávolítását
és a hamis e-mail-fiókok megszüntetését. Az EBB emellett
javasolta az áldozatoknak, hogy vegyék fel a kapcsolatot a
nemzeti bűnüldöző hatóságok ilyen ügyekre szakosodott
nyomozóival.
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A következő lépések
•
•

•
•

•

•
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Az aláírt új hitelek célösszege: 67 milliárd euró
A műveletek száma nem változik, méretük azonban
kisebb lesz, ahogy a magasabb kockázatú különleges
tevékenységek továbbra is egyre nagyobb hányadát
fogják kitenni a hitelezésnek
Különleges tevékenységek: a teljes hitelkihelyezés
mintegy 25%-a, 17,3 milliárd euró összegben
Az Unión belül az EBB pénzügyi és technikai
tapasztalataira építve továbbra is támogatni fogja az Unió
versenyképességének helyreállítására, valamint a hosszú
távú gazdasági növekedésre és munkahelyteremtésre
irányuló uniós szakpolitikai célkitűzéseket
Az Unión kívül a hitelezés középpontjában az olyan
alapvető infrastruktúra bővítése fog állni, mint a közutak,
a villamosenergia-hálózatok és a vízellátás
A tanácsadási szolgáltatások tovább növekednek, az
előrejelzések szerint 530 megbízással. A becslések szerint
ezek a projektek végül 28 milliárd euró összköltségű
beruházást fognak támogatni.
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Néhány kiemelkedő 2018-as cél az
EBB operatív tervéből

Eljött az idő, hogy olyan strukturális kiigazításokra összpontosítsunk, amelyek gazdaságilag ellenállóbbá teszik Európát,
és határozottan a fenntartható növekedés pályájára helyezik
a gazdaságot. Az EBB csoport az EU beruházásokat szolgáló
eszközeként továbbra is kimutatható hatást fog gyakorolni
az Unión belül és kívül egyaránt.

Látogasson el honlapunkra
• A 2018. évi működési keretről és operatív tervről további részletes információkat találhat az alábbi oldalon:
www.eib.org/infocentre/publications/all/operational-plan-2018.htm

Az EBB csoport az Európai Beruházási
Bankból és az
Európai Beruházási Alapból áll.

Európai Beruházási Bank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org
twitter.com/EIB
facebook.com/EuropeanInvestmentBank
youtube.com/EIBtheEUbank
Európai Beruházási Alap
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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