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MIRŐL IS SZÓL A JELENTÉS – A ZÖLD SZÁL
Akárhol is vagyunk, az időjárás ott lesz. Így van ez ennél a jelentésnél is, mivel az éghajlat
ZÖLD SZÁLKÉNT szövi át az Európai Beruházási Bank 2019. évi tevékenységét, különösen
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLENI KÜZDELEM ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ FELLÉPÉST. Az
éghajlat-politika már régóta jelentős tényezőként van jelen a Bank munkájában. 2019-ben az éghajlati
és környezeti vészhelyzetre válaszul ÚJ AMBÍCIÓKAT TŰZTÜNK KI az elkövetkező évtizedben
végrehajtandó ÉGHAJLAT-POLITIKAI és KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOKRA
IRÁNYULÓAN, és új energiahitelezési politikát hirdettünk meg.
Ahhoz, hogy a Párizsi Megállapodásban kitűzött célnak megfelelően 1,5°Celsius-fok alatt lehessen
tartani globális felmelegedés mértékét, a szén-dioxid-kibocsátásnak 580 gigatonna alatt kell
maradnia. Mindannyiunk tekintetében. Örökre. A jelenlegi ütemben 2032-re el fogjuk érni ezt a
mennyiséget. A beruházások fokozása esetén azonban ez nem elkerülhetetlen. A beruházási
szükséglet ugyanakkor hatalmas. Európában az energiarendszerek területén például a beruházásokat
az elkövetkező évtizedben a becslések szerint meg kell kétszerezni, 400 milliárd euróra kell növelni.
Itt játszik kulcsszerepet az Európai Beruházási Bank. Az EU bankja közszektorbeli bankként a
hosszú távú infrastrukturális projektektől kezdve az innovatív akkumulátorprojektekig számos
területen ruház be, és OLYAN ÁGAZATOKBA LÉP BE, AHOL A BERUHÁZÁSOK ARÁNYA
TÚLSÁGOSAN ALACSONY, ideértve például a lakások energiahatékonysági célú felújítását. A
jelentés új elemeként az Európai Beruházási Bank vezető szakértői beszámolnak arról, véleményük
szerint mit jelent számunkra az éghajlati válság, milyen ÚJ FINANSZÍROZÁSI FORMÁKAT
dolgozunk ki céljaink elérése érdekében, és milyen típusú PROJEKTEKET FOGUNK TÁMOGATNI.
Az e jelentésben bemutatott projektek a gazdaságfejlesztés valamennyi területét lefedik –
infrastruktúra, innováció, kis- és középvállalkozások. Jelenlegi éghajlat-politikai fellépéseink
mélységének és a jövőbeni zöld beruházások iránti elkötelezettségünknek szemléltetése
érdekében e területek mindegyikéről írtunk, az éghajlatot és a környezetet helyezve a középpontba.
ÉGHAJLATTAL KAPCSOLATOS INFRASTRUKTÚRA, ZÖLD INNOVÁCIÓ ÉS ÉGHAJLATPOLITIKAI FELLÉPÉSEK A KKV-K TEKINTETÉBEN. Világszinten. Egyazon fejezetben olvashat

például egy mesterséges intelligencián alapuló, az élelmiszer-pazarlás visszaszorítását célzó romániai
eszközről, valamint egy olyan projektről, amelynek célja a perui kávétermesztők hozamának
fokozása. Mert világszerte dolgozunk azon, hogy MEGOLDÁSOKAT TALÁLJUNK A VÁLSÁGRA,
amely mindannyiunkat fenyeget, bárhol is élünk.
A jelentésben foglalt történetek a találékonyságról és az elkötelezettségről, a munkahelyteremtésről
és a jólétről szólnak. A történetek, amelyeket AZ EBB FENNTARTHATÓ BERUHÁZÁSAINAK
ZÖLD SZÁLA fűzi egybe, azt szemléltetik, milyen lehetőséget kínál az éghajlat-politikai és
környezetvédelmi fellépés mindannyiunk számára a tekintetben, hogy megőrizzük világunkat a jövő
generációi számára, és virágzó, tiszta és zöld gazdaságot építsünk fel.
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A BANK, AMELY MEGOLDJA
A DOLGOKAT

M

ost, amikor az Európai Beruházási Bank elmúlt évben elért eredményeiről írok, olyan időket
élünk, amikor minden egyes hét – sőt minden egyes óra – kulcsfontosságú. Miközben az EU
bankja beveti szakértelmét és finanszírozási erejét a Covid–19 elleni küzdelemben, azt sem feledjük,
hogy kritikus jelentőségű évtized áll előttünk az éghajlatváltozás elleni küzdelem tekintetében. Bár
sokan kételkednek abban, hogy lehet egyidejűleg kezelni a koronavírust és az éghajlatváltozást,
meggyőződésünk szerint ez elengedhetetlen. A gazdaságunk egészségének helyreállításáért folytatott közvetlen küzdelem során egyidejűleg le kell fektetni a fenntartható jövő alapjait.
2019-ben a Bank beruházott Európa versenyképességébe, új technológiákba és az innovációba,
amelyek biztosítani fogják életminőségünket az elkövetkező generációk számára – és növelni fogják jólétünket. Munkánk egyre nagyobb arányban irányul a globális felmelegedés kezelésére, ami bizonyítja, hogy az éghajlat-politikai fellépés egyszerre üzleti lehetőség és létszükséglet. A Covid–19 jelentette
új fenyegetés még időszerűbbé teszi ezt a jelentést. Az elmúlt évben számos olyan ügyletet írtunk alá,
amelyek bizonyítják a betegségek elleni küzdelem iránti elkötelezettségünket – amely elkötelezettségünk
még erősebbé vált azáltal, hogy központi szerepet töltünk be a koronavírussal kapcsolatos összehangolt
európai válaszlépésekben.
Az elmúlt évben ambiciózus vonatkozási pontot tűztünk ki. Ígéretet teszünk arra, hogy 2025-re az általunk nyújtott finanszírozás 50%-át az éghajlat-politikai fellépésre és a környezeti fenntarthatóságra fordítjuk. Minden, amit teszünk, teljes mértékben összhangban fog állni a Párizsi Megállapodással. Végül is semmi értelme nem lenne 50%-ban az éghajlatba és a környezetbe beruházni, ha a
fennmaradó 50%-ból olyan projekteket finanszírozunk, amelyek károsítják a környezetet.
Ugyanez áll a koronavírus-válságra is. Minden gazdasági sokk felgyorsítja a hosszú távú strukturális átalakulásokat. Az éghajlattal és a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos fokozott törekvéseink megvalósítása a legjobb módja annak, hogy az Európai Beruházási Bank segítse a gazdaságot a világjárványból
való kilábalásban. Az energiarendszer átalakítása például hozzájárulhat a fellendüléshez azáltal, hogy több
munkahelyet teremt, új és gyorsan növekvő iparágakat eredményez, javítja a versenyképességet, valamint
csökkenti az energiafüggőséget.
Tavaly elfogadtuk az új energiahitelezési politikánkat. Ez tartalmazza azt a kötelezettségvállalást, amely
szerint 2021 végétől nem ruházunk be hagyományos fosszilis tüzelőanyagokon alapuló projektekbe. Az
Európai Beruházási Bank az első olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amely ilyen ígéretet tesz. Ez világos példa arra, hogy Európa élen jár az éghajlati fronton.
Az EU bankjaként az Európai Beruházási Bank az uniós politika pénzügyi ágaként működik. A jelenleg
folyamatban lévő nagyszabású európai éghajlat-politikai projekt keretében szoros partnerségben működünk együtt az Európai Bizottsággal és az összes tagállami kormánnyal. Az e jelentésben kiemelt tevékenységek jól mutatják azt a szakértelmet, amelynek révén a Bizottság által 2020 januárjában meghirdetett európai zöld megállapodás alapvető pilléreként szolgálunk.
Egyedülálló hatókör
Az éghajlat-politikai fellépés nem jelenti azt, hogy a többi tevékenységi területünket elhanyagoljuk. Ez a
jelentés rámutat arra, hogy az éghajlat-politikai fellépésnek – ahhoz, hogy eredményes legyen – a kohézió,
az innováció, a kkv-k és az infrastruktúra szféráján belül kell működnie. Ha ez nem történik meg, egysze-
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Ígéretet teszünk arra, hogy
“2025-re
az általunk nyújtott

finanszírozás 50%-át az éghajlatpolitikai fellépésre és a környezeti
fenntarthatóságra fordítjuk.
Minden, amit teszünk, teljes
mértékben összhangban fog állni a
Párizsi Megállapodással.

”

rűen bukik az egész. Az éghajlat-politikai fellépés például munkahelyteremtést is jelent. 2019–2020-as
beruházási jelentésünk előrejelzése szerint az elkövetkező évtizedekben konkrétan a zöld energia mintegy
500 000 munkahelyet fog teremteni Európában.
Az 1958 óta a Bank munkájának középpontjában álló kohézió az éghajlattal kapcsolatos törekvéseink
kiszélesítése révén új dimenziót kap. 2019 során szakértőink támogatták a méltányos átállási mechanizmus
Bizottság általi kidolgozását, amely elő fogja segíteni a tisztább energia felé történő elmozdulást a fosszilis
tüzelőanyagokon alapuló régiókban és ágazatokban. Az uniós intézményekkel, nemzeti kormányokkal,
valamint európai városokkal és régiókkal fenntartott kapcsolatainkból fakadó egyedülálló helyzetünk ezt
az EBB kulcsfontosságú küldetésévé teszi az elkövetkező évekre.
Hasonlóképpen fejlesztési tevékenységünk is az éghajlatváltozás hatásaival szembeni rezilienciára és az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra összpontosít, mivel ezekkel életeket lehet megmenteni vagy
megőrizni – és mivel ezek gazdasági jólétet eredményeznek. Az éghajlatváltozás globális probléma,
ezért globálisan kell fokoznunk beruházásunkat. Ehhez is megvannak az eszközeink. Szakértőink a
valódi innováció felismerése tekintetében meglévő szakértelmet összekapcsolják a helyi szintű fejlesztési
munkával – világszerte 50 irodával rendelkezünk, és 43 instabil államban vannak folyamatban műveleteink. Az elmúlt 10 évben ezek az országok – a világ legkevésbé fejlett államai – több mint 100 EBB-műveletnek köszönhetően több mint 5,5 milliárd euróhoz jutottak.
Elkötelezettség és teljesítmény
Az éghajlattal kapcsolatos új kötelezettségvállalásunk és új energiahitelezési politikánk mellett könnyen
megfeledkezhetünk arról, amit eddig elértünk, miközben kizárólag a jövőre koncentrálunk. Mielőtt az
éghajlat került volna munkánk középpontjába, és mielőtt bekövetkezett volna a Covid–19 jelentette vészhelyzet, az Európai Beruházási Bank azt a gigantikus feladatot kapta, hogy a Juncker-terv részeként támogassa félbillió eurónak az uniós gazdaságba történő befektetését. 2020-ban jó úton vagyunk afelé, hogy
elérjük ezt az 500 milliárd eurós célkitűzést. És ami a legfontosabb, már tudjuk, hogy ez a nagyszerű program strukturális hatást gyakorol az európai gazdaságra, évtizedekre fellendítve a foglalkoztatást és a
növekedést.
Feladatunk, hogy támogassuk az európai projektet, és fenntarthatóan beruházzunk Európa jövőjébe.
Ezt tettük 2019-ben, és ezt fogjuk folytatni a továbbiakban is.
Werner Hoyer
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58,7 Mrd EUR

JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK
Európai Unió
Az Unión kívül

51,1 Mrd EUR
7,6 Mrd EUR

ALÁÍRT MŰVELETEK
Európai Unió
Az Unión kívül

55,4 Mrd EUR
7,9 Mrd EUR

KIFIZETÉSEK
Európai Unió
Az Unión kívül

43,8 Mrd EUR
4,3 Mrd EUR

BEVONT FORRÁSOK
(CSEREÜGYLETEK ELŐTT)

Fő valuták (EUR, GBP, USD)
Egyéb valuták

63,3 Mrd EUR

48,1 Mrd EUR
50,3 Mrd EUR

42,7 Mrd EUR
7,6 Mrd EUR

Az EBB csoport hatása

4,4
millió
7,4
millió

386 600

Az EBB csoport által
támogatott kkv-k/közepes
piaci tőkeértékű vállalatok
száma
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98%

A kkv-knál/közepes piaci
tőkeértékű vállalatoknál
fenntartott munkahelyek
száma

TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2019

További villamosenergiatermelési kapacitás révén
árammal ellátható
háztartások

117
millió

... e további villamos
energián belül megújuló
energiaforrásokból
származik

Jobb
mobilszolgáltatásokkal
ellátott ügyfelek

Európai
Beruházási
Alap

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉG

Az Európai Beruházási Alap (EBA) az Európai
Beruházási Bank Csoport tagjaként a mikro-,
kis- és középvállalkozások támogatására irányuló kockázatfinanszírozásra szakosodott, és
Európa-szerte ösztönzi a növekedést és az
innovációt. Finanszírozást és szakértelmet
nyújt észszerű, fenntartható beruházásokhoz
és garanciaműveletekhez. Az EBA részvényesei
az EBB, az Európai Bizottság, valamint állami
és magánszektorbeli bankok és pénzügyi
intézmények.

Biztonságosabb
ivóvízzel ellátott
lakosság

3,4 Mrd EUR
6,7 Mrd EUR
0,1 Mrd EUR

12
millió

1,7
millió

Jobb higiénés
körülményekkel
rendelkező lakosság

10,2 Mrd EUR

631
millió

11,5
millió
10
millió

ALÁÍRT MŰVELETEK
Saját tőke
Garanciák
Mikrofinanszírozás

Kisebb
árvízkockázatnak kitett
lakosság

Az EBB által finanszírozott
közösségi közlekedésben
megtett további utak
száma egy évben

Jobb egészségügyi
szolgáltatásokkal ellátott
lakosság

A számadatok a 2019-ben először aláírt új finanszírozott műveletek várt eredményei. A számadatok ideiglenesek és nincsenek auditálva.
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AZ EBB CSOPORT AZ ÖN
ORSZÁGÁBAN
DÁNIA
1,05 milliárd EUR a GDP 0,34%-a

HOLLANDIA

ÍRORSZÁG

2,82 milliárd EUR a GDP 0,35%-a

1,08 milliárd EUR a GDP 0,31%-a

EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG
0,78 milliárd EUR a GDP 0,03%-a

BELGIUM

FÖLDKÖZI-TENGERI TÉRSÉG 2,45 milliárd EUR

1,86 milliárd EUR a GDP 0,39%-a

BŐVÍTÉSI ORSZÁGOK ÉS EFTA 1,4 milliárd EUR

LUXEMBURG

AKCS, TOT ÉS DÉL-AFRIKA 1,4 milliárd EUR

0,24 milliárd EUR a GDP 0,38%-a

ÁZSIA, KÖZÉP-ÁZSIA ÉS
LATIN-AMERIKA 2,2 milliárd EUR
KELETI SZOMSZÉDSÁG 1,35 milliárd EUR

FRANCIAORSZÁG
8,50 milliárd EUR a GDP 0,35%-a

EU TÖBB ORSZÁGRA KITERJEDŐEN
0,86 milliárd EUR

PORTUGÁLIA
1,62 milliárd EUR a GDP 0,77%-a

SPANYOLORSZÁG
8,97 milliárd EUR a GDP 0,72%-a
EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás
AKCS: Afrikai, karibi és csendes-óceáni államok
TOT: Tengerentúli országok és területek
A sötétebb színek magasabb GDP-arányos beruházást jelölnek.
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FINNORSZÁG
1,87 milliárd EUR a GDP 0,78%-a

SVÉDORSZÁG

ÉSZTORSZÁG

2,03 milliárd EUR a GDP 0,43%-a

0,28 milliárd EUR a GDP 1,00%-a

LETTORSZÁG
0,25 milliárd EUR a GDP 0,8%-a

LITVÁNIA
0,05 milliárd EUR a GDP 0,10%-a

LENGYELORSZÁG
5,42 milliárd EUR a GDP 1,03%-a

NÉMETORSZÁG
6,15 milliárd EUR a GDP 0,18%-a

CSEH KÖZTÁRSASÁG
1,49 milliárd EUR a GDP 0,68%-a

SZLOVÁKIA
0,25 milliárd EUR a GDP 0,27%-a

AUSZTRIA

MAGYARORSZÁG

1,72 milliárd EUR a GDP 0,43%-a

0,77 milliárd EUR a GDP 0,54%-a

SZLOVÉNIA
0,25 milliárd EUR a GDP 0,52%-a

ROMÁNIA
0,87 milliárd EUR a GDP 0,39%-a

HORVÁTORSZÁG
0,57 milliárd EUR a GDP 1,05%-a

OLASZORSZÁG
10,97 milliárd EUR a GDP 0,62%-a

BULGÁRIA
0,36 milliárd EUR a GDP 0,59%-a

GÖRÖGORSZÁG
2,06 milliárd EUR a GDP 1,09%-a

0,23milliárd EUR a GDP 1,04%-a

MÁLTA

CIPRUS

0,1 milliárd EUR a GDP 0,72%-a
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A JÓVÁHAGYOTT
ESBA-MŰVELETEK ÖSSZEGE
2019. DECEMBER 31-IG
DÁNIA
940 millió EUR

HOLLANDIA
3,3 milliárd EUR

ÍRORSZÁG
1 milliárd EUR

EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG
2,2 milliárd EUR

BELGIUM
1,6 milliárd EUR

LUXEMBURG

EGYÉB

119 millió EUR

(TÖBB ORSZÁGON ÁTÍVELŐ, REGIONÁLIS)

8,8 milliárd EUR

FRANCIAORSZÁG
15 milliárd EUR

PORTUGÁLIA
2,7 milliárd EUR

Az itt ismertetett számadatok mindegyike az
ESBA elindítása óta eltelt időszakra vonatkozik.
Minél sötétebb a szín, annál magasabb az ESBA-hoz
kapcsolódóan mozgósított beruházás a GDP-hez
viszonyítva (a jóváhagyott műveletek alapján).
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SPANYOLORSZÁG
10,4 milliárd EUR

FINNORSZÁG
2 milliárd EUR

ÉSZTORSZÁG

SVÉDORSZÁG

182 millió EUR

3,4 milliárd EUR

LETTORSZÁG
263 millió EUR

LITVÁNIA
321 millió EUR

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)
az EBB csoport és az Európai Bizottság által
közösen indított kezdeményezés, amelynek
célja, hogy elősegítse az Unión belüli
beruházási hiány leküzdését. Az ESBA az uniós
költségvetésből biztosított garancia révén
2020-ra legalább 500 milliárd euró összegben
kíván további beruházásokat felszabadítani.
2019. december 31-éig a további beruházások
összege 458 milliárd eurót tett ki.

LENGYELORSZÁG
3,9 milliárd EUR

NÉMETORSZÁG
7,9 milliárd EUR

CSEH KÖZTÁRSASÁG
874 millió EUR

SZLOVÁKIA
555 millió EUR

AUSZTRIA
1,8 milliárd EUR

MAGYARORSZÁG
788 millió EUR

SZLOVÉNIA

ROMÁNIA
HORVÁTORSZÁG

188 millió EUR

735 millió EUR

283 millió EUR

BULGÁRIA

OLASZORSZÁG

546 millió EUR

11,3 milliárd EUR

GÖRÖGORSZÁG
2,7 milliárd EUR

CIPRUS

MÁLTA

46 millió EUR

44 millió EUR
13

>1 BILLIÓ EURÓ RÉVÉN <1,5°C
Az Európai Beruházási Bank 2019-ben lefektette a következő évtizedre
vonatkozó éghajlat-politikai és környezetvédelmi törekvéseit. Íme az
éghajlatváltozás kezelését célzó ütemtervünk.

A

hhoz, hogy elkerülhető legyen számos további jelentős éghajlati kihívás, gyorsan végre kell hajtanunk a dekarbonizációt. Az elkövetkező évtized döntő fontosságú lesz.

A Párizsi Megállapodás keretében a világ szinte valamennyi országának kormánya megállapodott abban,
hogy 2°C alatt tartják a globális felmelegedést, és törekednek arra, hogy mértékét 1,5°C-ra korlátozzák. E
célok eléréséhez 580 gigatonnánál kevesebb szén-dioxidot kell kibocsátanunk. A jelenlegi évi mintegy 37
gigatonnás ütemben ezt a határt 2032-re túl fogjuk lépni.
Ott kell belépni, ahol a magánszektor kiszállt
A magánszektor nem vállalta magára az éghajlatváltozás megállításának költségeit. Ezért hoz több intézkedést a közszektor, fokozva a beruházásokat, és ösztönözve az embereket és a vállalkozásokat szokásaik
megváltoztatására. Európában az energiarendszerek területén például a beruházásokat az elkövetkező
évtizedben közel kétszeresére kell növelni, elérve az évi 400 milliárd eurót.
A közszektorbeli bankok be tudnak ruházni hosszú távú infrastrukturális projektekbe és a fenntartható
jövő felé történő átmenethez szükséges innovációba. Beruházhatunk például olyan nagy kapacitású akkumulátorokba, amelyek szeles vagy napsütéses napokon töltenek, és akkor is képesek töltést leadni, ha nem
süt a nap vagy nincs szél. A közszektorbeli bankok segíteni tudnak olyan ágazatokban, ahol lassú a beruházás, ideértve a lakások energiahatékonyságának javítását.
Mit tesz az Európai Beruházási Bank?
2019-ben az általunk nyújtott finanszírozás 31%-a éghajlatvédelmi fellépéseket támogatott. 2025-ig 50%ra fogjuk növelni az éghajlati és környezeti fenntarthatóság céljára biztosított támogatásaink arányát – ez
évente több mint 30 milliárd eurót jelent. Ez azonban nem lesz elegendő, és az éghajlat segítését szolgáló
új pénzeszközök többségének a magánszektorból kell érkeznie. Az Európai Beruházási Bank minden egyes
projekthez további finanszírozást vonz be az állami és a magánszektorból. Ha mi a jóváhagyás pecsétjét
ütjük egy projektre, akkor más befektetők – különösen magánszektorbeli bankok – hajlamosabbak úgy
látni, hogy az adott projekt észszerű.
Célunk, hogy a 2030-ig tartó évtizedben több mint 1 billió eurót biztosítsunk az éghajlatváltozás
elleni küzdelemre és a környezetvédelem támogatására.
2020 végére a teljes általunk nyújtott finanszírozás igazodni fog a Párizsi Megállapodáshoz. Az általunk
nyújtott finanszírozás összhangban fog állni az alacsonyabb kibocsátás és az éghajlatváltozás hatásaival
szemben ellenálló fejlődés felé történő előrehaladással. Azokban az iparágakban, ahol nehéz csökkenteni
a kibocsátást, olyan projekteket fogunk támogatni, amelyek segítik a vállalkozásokat az alacsony kibocsátású modellre történő áttérésben. Emellett gondoskodni fogunk arról, hogy valamennyi projekt kezelje az
éghajlatváltozás jövőbeni kockázatait.
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ÉGHAJLAT-POLITIKAI ÜTEMTERVÜNK ÉS
ENERGIAHITELEZÉSI POLITIKÁNK

Új energiapolitikánk
2021 végére megszüntetjük a hagyományos fosszilis tüzelőanyagokon alapuló projektek – például a kőolajés földgáztermelés vagy a hagyományos gázhálózatok – támogatását.
A következőkre fogunk összpontosítani:
• energiahatékonyság, például épületek és lakások felújítása, jobb útvilágítás és zöld közlekedés
• kibocsátással nem járó energiaellátás, ami segíti Európát azon cél elérésében, hogy a teljes energiamennyiség legalább 32%-a megújuló energiaforrásokból származzon
• az alacsony kibocsátású energia új forrásait összekapcsoló villamosenergia-hálózatok
• az energiatermeléssel, -tárolással és -használattal kapcsolatos innováció
Inkluzív átállás
Azoknak a régióknak, amelyek a leginkább rá vannak utalva a fosszilis tüzelőanyagokra, több támogatásra
van szükségük. A zöld energiára irányuló projektek több százezer munkahelyet fognak teremteni, de külön
figyelmet kell fordítanunk azokra a régiókra, ahol a szénbányák és egyéb, magas szén-dioxid-kibocsátású
iparágak sok embert foglalkoztatnak és támogatják a gazdaságot. Fokoznunk kell az új életpályákra felkészítő
képzéseket, és olyan projektekhez kell támogatást nyújtanunk, amelyek új iparágakat vonzanak ezekbe a
térségekbe.
Az éghajlatbarát energiapolitika segítheti a társadalmat. Az Európai Unióban a népesség 11%-a nem tudja
megfizethető módon fűteni otthonát. Több millió ember számára okoz nehézséget a gáz- és a villamosenergia-számla kifizetése vagy otthonának megfelelő fűtése. Ez az idős nőket sújtja a leginkább, mivel alacsonyabb a jövedelmük és több időt töltenek otthon. Ha kontinensszerte javítjuk a lakások energiahatékonyságát, azáltal csökken a kibocsátás, alacsonyabbak lesznek az energiaszámlák, és javul az életminőség.
Hasonlóképpen a tiszta városi közlekedésre irányuló projektek amellett, hogy megfizethető közlekedést biztosítanak, javítják a levegő minőségét és az emberek egészségét is. A vízszűkében lévő régiókon belüli éghajlatbarát gazdálkodásba történő beruházások nyomán csökken annak kockázata, hogy a föld elsivatagosodik
és a munkahelyeket máshova telepítik.
Fenntartható fejlődés
Támogatnunk kell azokat a zöld projekteket, amelyek segítik a világot a fenntartható fejlődési célok megvalósításában. A környezetvédelembe és az éghajlatváltozás elleni küzdelembe történő beruházás
révén nőhet az emberek jövedelme, javulhatnak életkörülményeik, és biztosítható, hogy elegendő
élelmiszer, tiszta víz és víziközmű-szolgáltatás álljon rendelkezésükre. Emellett csökkenthető annak
szükségessége, hogy újfajta veszélyek, például heves időjárás vagy áradások miatt otthonokat kelljen
áttelepíteni. Világszerte 62 millió és 457 millió közötti mértékben csökkenthetjük az éghajlattal kapcsolatos
kockázatoknak és a szegénység kockázatának kitett emberek számát.
Olyan projektekbe fogunk beruházni az éghajlatváltozás mérséklése területén, amelyek nagy hatással vannak
az emberekre. A kis léptékű, hálózaton kívüli megújuló energia – például az Afrika vidéki területein alkalmazott házi napelemes készletek – révén olyan emberekhez jut el a villamos energia, akik soha nem kapcsolódtak villamosenergia-vezetékekhez. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló projektek keretében
hidak épülnek és utakat erősítenek meg annak érdekében, hogy ne mossák el őket a viharok, és az emberek
továbbra is eljuthassanak a piacokra, az orvoshoz vagy a munkába.
Emellett el kell érni, hogy az egyének is képesek legyenek változást véghezvinni. Az EBB továbbra is beruház
olyan ágazatokba, amelyek a társadalmi fejlődést szolgálják, ideértve az egészségügyi ellátást és az oktatást,
és továbbra is támogatjuk a nők vállalkozóvá válását, valamint több ember számára biztosítunk hozzáférést
hitelekhez annak érdekében, hogy útjára indítsanak egy új elképzelést vagy kibővítsék vállalkozásukat.
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A ZÖLD SZÁL
Hogyan reagál az Európai Beruházási Bank az éghajlati válság alatt a szakpolitikai
fejleményekre

Különösen örvendetes az az
előrelépés, amelyet [az Európai
Beruházási Bank] az EU
klímabankjaként betöltött
szerepének erősítése érdekében
elért. Ez fellendíti az európai
technológiákba és a világban
keresett megoldásokba történő
beruházást.

Az éghajlati és környezeti fenntarthatóság régóta prioritás az
Európai Beruházási Bank számára, de tekintettel a példátlan
éghajlati válságra és arra, hogy mennyi beruházás szükséges a
szén-dioxid-semleges társadalomra való áttéréshez, a megszokott
ügymenet nem elegendő. Ezért köteleztük el magunkat az éghajlati
és környezeti célokat szolgáló finanszírozás megnövelése mellett
annak érdekében, hogy az elkövetkező évtizedben 1 billió euró
összegű beruházást támogassunk e célkitűzésekre irányulóan.
Ezáltal az EBB az európai zöld megállapodás végrehajtásának
kulcsszereplőjévé válik. Készen állunk arra, hogy megfeleljünk
ennek a kihívásnak.
Emma Navarro, az EBB éghajlat-politikai fellépésekért felelős alelnöke

Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke

Az európai zöld megállapodásban
kitűzött célok eléréséhez jelentős
mennyiségű beruházásra van szükség.
Ezeket a beruházási szükségleteket
csak úgy lehet kielégíteni, ha egyaránt
mozgósítjuk a köz- és a magánszektort.
Ennek vonatkozásában az EBB lesz az
egyik fő partner, amely egybegyűjti és
megnöveli a közberuházásokat, és
külön biztosítékként szolgál a
magánbefektetések számára.
Frans Timmermans, az Európai Bizottság
alelnöke
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Az Európai Beruházási Bank már jó ideje támogatja
az éghajlat-politikai fellépést. Az éghajlattal
kapcsolatos hitelezés 2019-ben az EBB csoport
teljes finanszírozási volumenének 31%-át tette ki.
A klímabank ütemterve jelenleg készül, és az ezzel
kapcsolatos munka segíteni fog minket abban,
hogy erőfeszítéseinket az éghajlattal kapcsolatos
hitelezés további fellendítése felé irányítsuk. Az
elkövetkező évben a Bank erősíteni fogja
szerepvállalását az olyan projektekben, amelyek
hozzájárulnak az iparágak és a közlekedés
dekarbonizációjához, az éghajlattal kapcsolatos
innovációhoz és az energiahatékonysághoz.
Ahhoz, hogy a Bank megfelelő hatást érjen el, új,
innovatív módszereket kell alkalmaznia a piaci
igények kezelése és a szakpolitikai célok
megvalósítása tekintetében.
Elina Kamenitzer, osztályvezető, az EBB
Hitelezési Igazgatóságának Éghajlati Hivatala

Az éghajlattal kapcsolatos beruházások valamennyi ágazatban és minden földrajzi térségben
egyre fontosabbá válnak ahhoz, hogy teljesíteni lehessen a nagy kihívást jelentő 2030-as és
2050-es célokat. Az elmúlt néhány évben már támogattuk az európai közműszolgáltatók
dekarbonizációs erőfeszítéseit, és előmozdítottuk a megújuló energiaforrások alkalmazását,
valamint az ezt elősegítő berendezések és infrastruktúra kiépítését, célba véve valamennyi
technológiát és piaci struktúrát. Az elkövetkező években az Európai Beruházási Banknak
fokoznia kell törekvéseit, és ki kell igazítania finanszírozási kínálatát, hogy elősegítse számos
különféle ágazat átalakulását, különös tekintettel az energiaigényesebbekre. Ezenkívül a
Banknak kulcsszerepet kell játszania azokban a piaci szegmensekben, amelyekben új
innovatív technológiai és pénzügyi megoldásokat kell bevezetni, ideértve az
energiahatékonyságot vagy a megújuló energiaforrásokat. Ennek során építhetünk komoly
szakértelmünkre, és készen állunk arra, hogy gyorsan reagáljunk a piaci igényekre és a
projektgazdák azon elvárásaira, hogy olyan inkubátorként vagy adott esetben stabil
finanszírozóként szolgáljunk, amely képes katalizálni más finanszírozási forrásokat.
Birthe Bruhn-Leon, igazgató, az EBB Hitelezési Igazgatóságának Ibériai-félszigettel foglalkozó
részlege

Az „éghajlattal kapcsolatos hitelezés” fogalmát
véleményem szerint kellően tágan kell
értelmezni ahhoz, hogy kiterjedjen az emberi
környezet különböző – akár természeti, akár
társadalmi – elemeit megcélzó pénzügyi
eszközökre. Ez a fenntartható fejlődésre
irányuló hitelezést jelenti, amely természetesen
magában foglalná a természeti környezet
védelmét, az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást és az éghajlatváltozás
mérséklését – de ugyanígy az oktatás, az
egészségügyi ellátás és a szociális
infrastruktúra más elemeinek fejlesztését is.
Különösen fontos ez a kevésbé fejlett
országokban, amelyek különböző irányokból
szembesülnek a fenntartható fejlődés
akadályaival, és nagymértékben rászorulnak
egy olyan átfogó pénzügyi eszköztárra, amely
több fronton segíti őket.
Rafal Rybacki, osztályvezető, az EBB Hitelezési
Igazgatóságának az Unióval szomszédos
országok, Kelet- és Közép-Ázsia állami
szektorával foglalkozó részlege

Az éghajlati és környezeti fenntarthatósággal
kapcsolatos új céljaink 2025-ig történő elérése felé
haladva jobban együtt kell működnünk ügyfeleinkkel
és legfontosabb érdekelt feleinkkel az új lehetőségek
azonosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy fokozni
kell azt, amit jól csinálunk, és új projekteket és
termékeket kell kifejlesztenünk ott, ahol eddig nem
voltunk olyan erősek. Arra számítok, hogy nagyobb
figyelmet fog kapni az energiahatékonyság és az
alkalmazkodás, tekintettel arra, hogy ezekben az
ágazatokban jelentős beruházási szükségletek
mutatkoznak. Várhatóan jelentősebb szerep jut majd
az olyan új termékeknek is, mint a zöld hitelek,
valamint a magánbefektetések mobilizálását
szolgáló vegyes finanszírozási eszközök.
Martin Berg, egységvezető, az EBB Hitelezési
Igazgatóságának környezeti alapokkal és
klímafinanszírozási politikával foglalkozó részlege
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HIDEGFÚZIÓ? MÁR LANGYOS!
A megújuló energiaforrások nem feltétlenül elegendőek a fosszilis
tüzelőanyagok kiváltásához és a hosszú távú kereslet kielégítéséhez. Más
energiaforrások után kell néznünk. De mi az a fúziós energia, hogyan
működik, és létezik olyan, hogy hidegfúzió?

T

alán hallott már a hidegfúzió elképzeléséről, amely szerint az atomok fúziója jelentős mennyiségű hő vagy másfajta energia alkalmazása nélkül is végbemehet úgy, hogy közben mégis
nagy mennyiségű energia termelődik. Ezt a „bölcsek kövét” korunk számos alkimistája keresi, ezért
ezt hagyjuk is meg nekik.
A melegfúzió azonban ténylegesen létezik. Ez történik a Nap és más csillagok belsejében. Az atommagok nagy sebességgel egymásba ütköznek, ami fúzióhoz vezet, ennek során pedig jóval több
energia szabadul fel. A fúziós energiára irányuló kutatás-fejlesztés keretében hasonló reakciókat
próbálnak létrehozni itt, a Földön, több mint 100 millió Celsius-fokon.
A maghasadás ellentéte
A fúziós energia bizonyos szempontból az ellentéte annak, amit hagyományosan atomenergiának
nevezünk – bár a fúziós energia esetében is az atommagról van szó. A jelenlegi atomerőművekben
az energia az atommag hasadásából keletkezik. A fúzió – amint arra a neve is utal – nem az atommagok széthasadása, hanem azok egyesülése révén termel energiát.
A valódi különbség abból adódik, hogy milyenfajta elemek vesznek részt ezekben a folyamatokban.
Az atomenergiaként ismert energiához nagy, nehéz atomokkal rendelkező elemekre van szükség,
amilyen az urán és a plutónium, amelyek kisebb atomokra hasíthatók. Az urán, a plutónium és
hasadási termékeik azonban radioaktívak, ami azt jelenti, hogy bomlás közben ionizáló sugárzást
bocsátanak ki, ami bizonyos körülmények között veszélyes lehet az emberekre nézve.
A fúziós energia ezzel szemben két könnyű atom – rendszerint hidrogénatomok – kombinálásán
alapul. Két hidrogénatom fúziója révén hélium keletkezik. Így amellett, hogy a fúziós energia a világegyetemben legnagyobb mennyiségben előforduló elemre épül, melléktermékének legnagyobb
veszélye pusztán az, hogy ha az ember belélegzi, viccesen fog hangzani a beszéde.
Próbáljunk meg összenyomni két mágnest
Hogyan lehet előidézni két atom fúzióját? A kihívás abból ered, hogy az atommag pozitív töltésű
protonokból és semleges neutronokból áll, amint arra mindannyian emlékszünk a fizikaóráról. Ezért
az atommag mindig pozitív töltésű. Ezt egy másik pozitív töltésű atommaggal egyesíteni hasonló
ahhoz, mint amikor megpróbálunk összenyomni két mágnest. Ellenállnak. Ezért használja a fúziós
energia a lehető legkönnyebb atomokat. De még így is nagyon nehéz.
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INNOVATÍV ENERGIATERMELÉS

A fúziós energia terén nemigen várhatók tudományos
“
előrelépések úgy, ahogy az alma ráesett Newton fejére.
Sokkal több erőforrásra van szükség.

”

Szabó István, az EBB energiabiztonsági részlegének vezető mérnöke

A Nap belsejében azért történik meg a fúzió, mert az óriási gravitáció összenyomja az atomokat,
rendkívüli sűrűséget és hatalmas hőt eredményezve, ami miatt az atomok nagy sebességgel egymásnak ütköznek. A Földön a gravitáció ereje jóval gyengébb, mert bolygónk viszonylag kis méretű,
a hőmérséklet pedig – a globális felmelegedés ellenére – sehol nem közelíti meg a Nap hőjét. Akkor
hát hogyan tudunk hasonló körülményeket teremteni itt ahhoz, hogy bekövetkezzen a fúzió?
A Napnál is forróbb
A válasz eléggé nyilvánvaló. Ahhoz, hogy ellentételezzük a gyengébb gravitációt, egyszerűen a Nap
hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletet kell előállítani. Hatszor–tízszer melegebbet, akár 150
millió Celsius-fokot. Itt a Földön ez az óriási hőmérséklet megteremti azokat a feltételeket, amelyek
lehetővé teszik a hidrogénatomok egymásba ütközését, ami fúzióhoz és még több energia keletkezéséhez vezet. Egyszerűnek hangzik? Van azért jó néhány részletkérdés, amelyet meg kell oldani.
Az első probléma: hol lehetne ilyen hőmérsékletet előállítani úgy, hogy a felhevített anyag ne pusztítson el mindent, amihez hozzáér? A megoldás itt is egyszerű: nem szabad lehetővé tenni, hogy
bármihez is hozzáérjen. Ennek megvalósításához orosz tudósok a 20. század közepén kifejlesztették
a tokamak elnevezésű berendezést, amely egy lyukas fánk alakú, erős mágnesekkel körülvett kamra.
A kamra belsejében a hidrogéngázt extrém magas hőmérsékletűre hevítik, és plazma állapotúvá
alakítják. A plazmaállapot a négy alapvető halmazállapot egyike, amelynek esetében a gáz halmazállapotú anyag ionizálódik – ennek oka, hogy az atommag körül keringő elektronok leszakadnak. Az
ionizált anyag elektromosan vezetőképes, és ezért mágneses mezőkkel szabályozható az anyag
viselkedése. Itt lépnek be a képbe a mágnesek. A mágnesek vissza tudják tartani ezt az elektromosan vezető anyagot attól, hogy megközelítse a fölötte lebegő tokamak falait. A plazma belsejében
a körülmények megfelelőek ahhoz, hogy az atomok egymásba ütközzenek, és fúziójuk révén energia szabaduljon fel.
A világ legnagyobb kísérleti tokamak atomfúziós reaktora – az úgynevezett ITER – jelenleg épül
Franciaországban, hogy bebizonyítsa, kivitelezhető a termonukleáris fúzió nagy léptékű és széndioxid-mentes energiaforrásként. Az ITER egy nemzetközi kutatási és mérnöki megaprojekt, amelyben az Európai Unió, Kína, India, Japán, Korea, Oroszország és az USA vesz részt. Amennyiben sikeres
lesz, a létesítmény a rendszerbe bevitt – a plazma kezdeti felhevítéséhez szükséges – 50 MW energiából 500 MW fúziós energiát állít majd elő.
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Sok-sok fánk
Az ITER reaktor hatalmas lesz:

• az ITER tokamakja olyan nehéz lesz, mint három Eiffel-torony;
• a gépezet közepében található 1000 tonnás elektromágnes szerkezetének olyan erősnek kell

lennie, hogy kibírja a Space Shuttle felszállásakor ható tolóerő kétszeresének megfelelő erőt
(60 meganewton, vagyis több mint 6000 tonna erő);
• a fánk alakú tokamak kamrát 18 darab D alakú elektromágnes fogja körülvenni, amelyek egyenként 17 méter magasak és 9 méter szélesek, tömegük pedig 310 tonna, ami megközelítőleg egy
teljesen megrakott Boeing 747-300-as repülőgép tömegének felel meg.
De hogyan lehet kinyerni a fánkból ezt a hatalmas energiát, és villamos energia formájában biztonságosan elvezetni az otthonainkba? Ez a főkamra falán és egy divertornak nevezett területen keresztül történik, amely a tokamak alsó részén helyezkedik el. A divertor szabályozza a hő, a véggáz és a
szennyeződések reaktorból történő kiáramlását, és ellenáll a legmagasabb felületi hőterhelésnek is.
A divertor felülete volfrámmal van borítva, amely a legmagasabb olvadáspontú fém (3422°C).
2019-ben az Európai Beruházási Bank az Európai Stratégiai Beruházási Alap támogatásával
250 millió eurós hitelt írt alá az ENEA olasz kutatóközpont számára annak érdekében, hogy
segítse a divertor és a tokamak tesztlétesítményének megépítését. A létesítmény különböző
alternatívákat fog tesztelni a magfúziós reaktor divertor elemébe ömlő óriási hőmennyiség kiáramlásának vonatkozásában.
A gőzturbina megdicsőülése
A kutatók továbbra is keresik az alternatívákat, a jelen állás szerint azonban a hő villamos energiává
alakításának folyamata meglehetősen régimódi lesz. A plazmával találkozó falra és a divertorba
érkező hő felhasználásával vízből gőzt állítanak elő, amely meghajt egy gőzturbinát. A turbinát
rákapcsolják egy generátorra, amely a hálózatba betáplálandó villamos energiát termeli.
„A fúziós energia terén nemigen várhatók tudományos előrelépések úgy, ahogy az alma ráesett
Newton fejére – mondja Szabó István, az Európai Beruházási Bank energiabiztonsági részlegének
vezető mérnöke. – Sokkal több erőforrásra van szükség.”
Szabó István elismeri, hogy holnap előállhat valaki egy teljesen másfajta megoldással a fúziós energia hasznosítása tekintetében, vagy adhat eltérő választ arra, hogy a jövőnk meghajtásához fenntartható energiára van szükségünk. „Vannak más elképzelések is az anyag összenyomására és az
atomok fúziójára vonatkozóan. Például a lézer vagy a mechanikus kompresszió alkalmazása. És egy
napon valaki talán a hidegfúziót is megoldja – mutat rá a szakember. – Ezek teszteléséhez azonban
rengeteg erőforrásra lesz szükség. A termonukleáris fúzió az, ami a legelőrehaladottabb fázisban
van a kutatás-fejlesztés szakaszán belül. Ez szolgál a legtöbb reménnyel.”
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A létesítmény különböző alternatívákat fog tesztelni a
“
magfúziós reaktor divertor elemébe ömlő óriási hőmennyiség
kiáramlásának vonatkozásában.

”

Beruházás az energia fellendítése érdekében
A fúziós energiát kutatva most már átmelegedtünk, ugyanakkor a fúziós energia csupán egyike az
EBB által finanszírozott innovatív energiaprojekteknek.
Az EBB több mint 30 millió eurót ruházott be a responsAbility „Access to Clean Power Fund” elnevezésű, a tiszta energiához való hozzájutást segítő alap elsőbbségi és törzsrészvényeibe. Az alap a tervek szerint olyan vállalatokat fog finanszírozni, amelyek utólagos fizetéssel biztosított (pay-asyou-go) napelemes lámpákat és egyéb hálózaton kívüli napenergia-rendszereket kínálnak
háztartások és vállalkozások számára, elsősorban Szubszaharai-Afrikában és Délkelet-Ázsiában. Ezek
a rendszerek lehetővé teszik például az alacsony jövedelmű családok számára, hogy kisebb hűtőgépeket és egyéb készülékeket üzemeltessenek. Fizethetnek kis részletekben a napenergia-rendszerekért, miközben az alap finanszírozza a szolgáltató számára a rendszer beszerzésének induló
költségét.
A beruházások magas kockázata miatt az alap több különböző szintű részvénnyel rendelkezik. A
legkockázatosabb réteg a törzsrészvények szintje, amelybe az EBB befektetett. A törzsrészvények
vásárlása ezáltal csökkenti az alap kockázatosságát más befektetők szemében, akik elsőbbségi részvényeket vásárolnak. Így az EBB közreműködése jelentős magántőkét vonz az alapba. Az alap élettartama során várhatóan több mint 150 millió ember számára fognak tiszta energiát biztosítani.
Az EBB emellett az Európai Bizottság által támogatott InnovFin keretében 50 millió eurót fektetett
be egy tőkealapba, amely az üvegházhatásúgáz-kibocsátások jelentős csökkentésére képes innovációkat célozza meg. A „Breakthrough Energy Ventures Europe” elnevezésű alap további befektetői
között megtalálható Bill Gates és számos más, különösen vagyonos személy.
Ami ezeket a különféle projekteket összekapcsolja: mind éghajlatbarátabbá teszik a jövőt.
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5G A JÖVENDŐ NEMZEDÉKEKNEK
A mobiltechnológiák ötödik generációja javítani fogja az energiahatékonyságot, ami jó hír az éghajlatváltozással törődő emberek első generációi
számára

H

a rendelkezik működő internetkapcsolattal, az elmúlt évben rengeteg hírrel találkozhatott a mobil
távközlés ötödik generációjával kapcsolatban. Ilyenkor felmerülhetett Önben a kérdés: tényleg hagyjam abba egy időre az Instagram görgetését, a Spotify hallgatását és a Bitcoin-bányászatot a 4G kapcsolattal rendelkező eszközeimen, hogy odafigyeljek ezekre?
Amennyiben Önnek – ugyanúgy, ahogy az Európai Beruházási Banknak – fontos az éghajlat, akkor a válasz:
igen. Ezért írtunk alá tavaly az Ericssonnal egy második, 250 millió euró összegű hitelt az Európai Stratégiai
Beruházási Alap támogatásával, a következő generációs mobil távközlésre irányuló vállalati rendszerek
tekintetében végzett kutatás-fejlesztés céljára.
Alacsonyabb energiaköltségek a hálózatok vonatkozásában
Az EBB szakértői e hitel 23%-át éghajlat-politikai fellépésnek minősítették, tekintettel az 5G energiahatékonysági jellemzőinek fejlesztését célzó beruházásokra. Egy friss tanulmány bemutatja, hogy – attól függően, hogy a mobilállomás alacsony, közepes vagy magas adatforgalmú területen található-e, valamint
hogy milyen a konkrét konfigurációja – a teljes forgalom 5G hálózatra történő migrálása 50–95%-os csökkenést eredményezhet a hálózat energiafogyasztása tekintetében.
„A terület bérlésének díja mellett az energiaköltségek teszik ki a mobilhálózati bázisállomások működési
költségeinek két legnagyobb tételét, ezért ez sokat jelent a szolgáltatók számára – mondja Anders Bohlin,
az EBB digitális infrastruktúrával foglalkozó részlegének vezető közgazdásza. – Az 5G tehát egyszerre kínál
a szolgáltatók számára gazdasági ösztönzőt, valamint az éghajlattal kapcsolatos ösztönzőt. Ez fontos számukra, mivel számos fogyasztó bírálja szolgáltatóját mindazon ajánlatok miatt, amelyek a telefon kétévenkénti lecserélésére buzdítanak, ami nem tekinthető túlságosan fenntarthatónak. A szolgáltatók igyekeznek
javítani környezettudatosságukat.”
Alacsonyabb telefonszámlák? Erre várni kell
Tehát akkor az 5G révén alacsonyabb lesz a felhasználók telefonszámlája? Valószínűleg nem – jósolja
Anders Bohlin. A felhasználók egyszerűen gyorsabb és jobb szolgáltatásban fognak részesülni, és több
adatot használhatnak.
Ennek oka, hogy a 4G-hez képest az 5G nemcsak a jobb energiahatékonyság tekintetében hoz javulást. A
Nemzetközi Távközlési Egyesület következő generációs távközléssel kapcsolatos teljesítménykövetelményei a tízszerestől a százszorosig terjedő javulást várnak a 4G technológiához képest. Az egy négyzetkilométeren belül a hálózatra kapcsolódni képes eszközök számának például 100 000-ről egymillióra kell
növekednie. Ez négyzetméterenként egy eszközt jelent. A legmagasabb adatátviteli sebességnek másodpercenként 20 gigabájtra kell emelkednie.
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DIGITÁLIS JÖVŐ

De mit fogunk tudni kezdeni ezzel a nagyobb gyorsasággal és hatékonysággal?
Manuel Tarazona Cano, az Európai Beruházási Bank digitális infrastruktúrával foglalkozó részlegének vezető
mérnöke szerint bár a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, a dolgok internete és az összekapcsolt járművek már ma is lehetségesek, az 5G jobb teljesítménye révén végre ki lehet bontakoztatni a bennük rejlő tényleges, áttörést eredményező potenciált.
Taktilis internet
Manuel Tarazona a taktilis internetet tartja az egyik legígéretesebb új, feltárandó területnek. A taktilis internet a test apró mozdulatainak olyan gondos nyomon követését jelenti, ami lehetővé teszi, hogy fizikai tárgyakat vezéreljünk a távolból, és erről valós idejű, érzékelésen alapuló visszajelzést kapjunk.
„Gondoljunk csak a távsebészetre, vagy a joystick mozgatásával, gombnyomással vagy akár saját mozdulatainkkal távolról vezérelt robotokra – sorolja a szakember. – Saját mozdulatainkkal tudunk majd a távolból vezérelni tárgyakat, és hiteles visszajelzést kapni, hasonlóan ahhoz, amikor fizikailag megérintjük az adott tárgyat
– de ez csak akkor lehetséges, ha a mobiljel eléri a tárgyat, és közel valós idejű visszajelzést ad számunkra.”
Azt az időtartamot, amennyi idő alatt a vezeték nélküli jel átfut a hálózaton, késleltetésnek nevezzük, és ez is
egy olyan paraméter, amelynek tekintetében az 5G tízszeres javulást
hoz – időtartama egy ezredmásodpercre rövidül le.
Nem zavarhatnak be a macskás videók

“ Az 5G egyszerre kínál a

Az 5G egyik másik jellemzője, a „hálózatszeletelés” lehetővé teszi a
hálózatok számára, hogy előnyben részesítsék a valós idejű válaszadást
igénylő szolgáltatásokat, miközben továbbra is kezelik azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez csak a standard válaszadási időre van szükség,
ideértve például a YouTube-videók nézését. Ez a funkció lehetővé teszi,
hogy a hálózat felismerje például a távsebészeti forgalmat, és azt egy
„gyorsforgalmi” sávba terelje.

Anders Bohlin, az EBB digitális
infrastruktúrával foglalkozó részlegének vezető közgazdásza

szolgáltatók számára
gazdasági ösztönzőt,
valamint az éghajlattal
kapcsolatos ösztönzőt.

”

Manuel Tarazona rámutat arra, hogy a távközlési ágazat és az állami
szervezetek jelentős erőfeszítéseket tesznek az innovatív szolgáltatások ösztönzése érdekében azáltal, hogy
teljes értékű kísérleti 5G hálózatokat vezetnek be ágazati szakértők és alkalmazásfejlesztők számára, hogy
ezáltal a jelenlegi mobiltechnológiák korlátai nélkül próbálhassák ki legőrültebb, legkreatívabb ötleteiket.
Így valószínű, hogy további innovációra számíthatunk.
A beruházások száma
Ez egy másik oka annak, amiért az Európai Beruházási Bank lelkesen finanszírozza az 5G bevezetését.
2019-ben a Bank a Telefónica számára aláírta egy 450 millió euró összegű hitel 300 millió eurós részletét,
valamint aláírt egy 275 millió eurós hitelt a Deutsche Telekom számára, az 5G németországi bevezetésére
irányulóan. Emellett aláírtunk egy 300 millió euró összegű hitelt a KPN számára az 5G hollandiai fejlesztésének céljára, továbbá egy 90 millió eurós ügyletet a DNA szolgáltatóval a finnországi 5G vonatkozásában.
Egy tavaly elindított EBB-vizsgálat 350 milliárd euró körülire becsüli az 5G és az optikai infrastruktúra kontinensszerte történő kiépítésének költségeit, aminek körülbelül egyharmada a már várható magánfinanszírozásból származhat. Más régiókhoz képest Európa továbbra is kevesebbet ruház be a távközlésbe és a technológiába, a becslések alapján a mobilhálózatok terén az egy főre jutó éves beruházási volumen mintegy
fele az Egyesült Államokénak, ezért az EBB várakozásai szerint a közeljövőben is aktív marad ebben az
ágazatban.
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FELVILLANYOZÓ VERSENYFUTÁS
Az elektromos közlekedés gyorsabban fejlődik, mint gondolná

A

QEV-nek két dolog a vérében van: a versenyzés és az innováció.

A cég egyik alapítója a korábbi Forma-1-es pilóta, Adrián Campos, aki jelenleg is olyan versenyeknél
alkalmazott technológián dolgozik, mint a Forma-1 elektromos változata, a Forma-E. Nemrégiben azonban ez a barcelonai székhelyű vállalat egy kevésbé varázslatos jármű, a minibusz felé fordult. Annak is a
füstöt okádó dízel típusa felé, amellyel a fejlődő világ egyes városaiban találkozhatunk.
Az ötlet egyszerű. A QEV kifejleszti és biztosítja egy elektromos jármű teljes erőátviteli rendszerét (a
motort, valamint a jármű meghajtására és vezérlésére szolgáló egyéb komponenseket) és az akkumulátorcsomagot. A helyi buszgyártók pedig erre ráhelyezik az új minibuszaik karosszériáját.
„Az autóbuszok összeszerelői ténylegesen a szerkezetekre építik rá a karosszériát – meséli Miguel Valldecabres, a QEV vezérigazgatója. – Olyan olcsó elektromos platformot biztosítunk nekik, amely lehetővé teszi
annak folytatását, amit jelenleg is csinálnak: karosszériát helyeznek egy járműplatformra.”
A Fülöp-szigeteken a QEV egy helyi partnerrel, a Global Electric Transport vállalattal működik együtt egy
olyan elektromos jármű kifejlesztése érdekében, amely felváltja az ország ikonikus dzsipnijét, a közösségi
közlekedés gerincét adó színes minibuszt. A kormány fokozatosan kivonja a forgalomból az országban
futó mintegy 220 000 dízel dzsipnit, amelyeket eredetileg a második világháború után hátrahagyott amerikai katonai járművekből építettek át.
Manila, a világ egyik legszennyezettebb városi központja nem az egyetlen olyan város a fejlődő világban,
amely elektromos közlekedésre áll át. A QEV megrendeléssel rendelkezik 150 buszplatformra a perui Limából, és már Malajzia és Indonézia felé tekintget. Az Európai Beruházási Bank 17 millió eurós befektetéssel támogatja a QEV vállalatot.
Miguel Valldecabres szerint az elektromos járművekre való átállás gyorsabban történik, mint gondolnánk.
„Nem tízéves átállás lesz ez – mondja. – Hanem egy három év alatt végbemenő forradalom.”
Elektromos gyorsulás
A forradalmak jönnek-mennek, és ez alól az elektromos közlekedés sem kivétel. Az ágazat nagy kihívásokkal néz szembe, ideértve az elektromos járművek magas költségét, a töltő infrastruktúra hiányát, valamint
a modellek korlátozott hatótávolságát, amely nem elég csábító a fogyasztók számára. Miközben az
elektromos személygépkocsik értékesítése gyorsan nő Európában – 2019-ben az értékesítések 45%-kal
növekedtek – a piaci bevezetettség továbbra is alacsony szintű.
„A semmiből indultunk, de mára eljutottunk arra a pontra, hogy az értékesítés évente közel 50%-kal nő –
mondja Stéphane Petti, az EBB innovatív közlekedéssel foglalkozó szakértője. – Egyértelmű gyorsulás
tapasztalható.”
Az autópiac elektromos járművek felé történő elmozdításának egyik módja az, ha a lízingcégeket ösztönzik az átállásra. Európában az új gépjármű-értékesítések mintegy 15%-át a lízing teszi ki. Ezért az Európai
Beruházási Bank 250 millió euró összegű befektetés révén támogatást nyújt Európa legnagyobb gépjár-
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műlízinggel foglalkozó vállalata, az ALD Automotive számára, ezáltal segítve 15 000 új elektromos jármű
megvásárlását. Az ALD a tervei szerint 2020 végére 200 000-re növeli a 2019 közepén még 118 000 járműből álló zöld gépjárműflottáját.
Az ALD számára a zöld járművekre való áttérés kockázatos dolog. A lízingcégek üzleti modellje nagymértékben függ a járművek lízingidőszakot követő újraértékesítési vagy maradványértékétől, az elektromos
járművek újraértékesítésének piaca azonban még új. „Ha 40 000 euróért veszek egy autót, mennyiért
fogom tudni eladni? 25 000 euróért? 15 000 euróért? – mutat rá Stéphane Petti. – Ha a becslésem tévesnek
bizonyul, meglehetősen gyorsan csődhelyzetbe kerülhetek.”
Az elektromos puzzle kirakása
Az elektromos autók piaca más piacokhoz – például a kínaihoz – képest
Európában lassan fejlődött. A fejlődés (valamint a rendelkezésre álló infrastruktúra) hiánya korlátozta az elérhető elektromos modellek számát. „Az
autógyártók éveken át csak játszadozásképpen foglalkoztak ezzel, és
semmi nem kapcsolt magasabb sebességre” – mondja Aris Pofantis, az EBB
innovációval és versenyképességgel foglalkozó részlegének vezető mérnöke. Mostanra az autógyártók rájöttek arra, hogy a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésére vonatkozó rendeleteknek való megfeleléshez jelentősen
fokozni kell villamosítási erőfeszítéseiket. „Most még azok a gépjárműgyártók is elkezdtek rengeteg pénzt beletenni az elektromos közlekedésbe,
amelyek korábban nemigen lelkesedtek érte” – mutat rá Aris Pofantis.
Stéphane Petti arra számít, hogy az elkövetkező két-három évben 200 új
autómodellt fognak forgalomba hozni. „Ez a választék tovább fogja gyorsítani az elterjedést” – hangsúlyozza.

“ Most még azok a

gépjárműgyártók is
elkezdtek rengeteg
pénzt beletenni az
elektromos
közlekedésbe, amelyek
korábban nemigen
lelkesedtek érte.

”

Aris Pofantis, az EBB innovációval
és versenyképességgel foglalkozó vezető mérnöke

Az elektromos puzzle legutolsó eleme, a töltő infrastruktúra lehet a legelrettentőbb. A töltőállomások
száma emelkedik az Európai Unióban, de továbbra is radikális bővítésre van szükség, ha az elektromos járművek ténylegesen bevetté válnak.
Az Európai Beruházási Bank az elmúlt két évben több projektet írt alá olyan vállalatokkal, mint az
Allego, a Greenway, a BeCharge és az Enel X, összesen 200 millió euróval támogatva ezen infrastruktúra kiépítését. Ahhoz, hogy 2025-re az EU szándékainak megfelelően egymillió töltőállomás legyen
elérhető, Stéphane Petti szerint közel 10 milliárd euró összegű beruházásra lenne szükség. Miközben a
10 milliárd euró óriási összegnek hangzik, az európai közlekedési infrastruktúra területén végrehajtott
beruházások összköltségéhez képest ez „elenyésző” – mutat rá a szakember.
A mobilitás mint szolgáltatás
Naponta jelennek meg újabb és újabb, megosztáson alapuló közlekedési szolgáltatások, és a legtöbb
közülük elektromos. Még a kerékpár is elektromos rásegítést kap. Egy kis német cég, a Fazua olyan
elektromos erőátviteli rendszert fejlesztett ki kerékpárokhoz, amely egyetlen, mindössze 3,3 kiló tömegű
kompakt egységből áll. Lehetővé teszi, hogy az országúti kerékpárok simulékonyak maradjanak, miközben
javítja mobilitásukat. A Bank 2019-ben 12 millió euró összegű hitelt írt alá a Fazua számára.
A fiatalabb nemzedékek szüleikhez képest kevésbé akarnak gépkocsit vásárolni, tekintettel arra, hogy széles választék áll rendelkezésükre – közösségi kerékpár, roller, autó, sőt, a feltuningolt országúti kerékpár is,
amelyek mind kiegészítik a közösségi közlekedést. Számukra az autó egy fizetett szolgáltatás, nem pedig
olyasvalami, amit birtokolnak. „Inkább kényelmi és gyakorlati kérdés, hogy miként megyek el A-ból B-be
– mondja Aleksandar Mihajlovic, az EBB QEV-ért felelős hitelügyintézője. – A jövő a mobilitás mint
szolgáltatás.”
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A ZÖLD SZÁL
Az Európai Beruházási Bank új finanszírozási elképzeléseken dolgozik az
éghajlatváltozás kihívásának leküzdése érdekében

Értékes javaslatokkal kell előállnunk, amelyek túlmutatnak az egyszerű támogatáson.
Ez kockázatvállalást, kockázatmegosztást és erőteljes tanácsadási funkciót jelent.
Az újabb, rugalmasabb termékek kidolgozásához meg kell hallgatnunk ügyfeleinket,
és építenünk kell javaslataikra. A többi finanszírozóval – és különösen az EBB csoporton
belül az Európai Beruházási Alappal – fenntartott szoros kapcsolat kulcsfontosságú lesz
ahhoz, hogy elérjük ambiciózus céljainkat.
Heinz Olbers, igazgató, az EBB Hitelezési Igazgatóságának Nyugat-Európával foglalkozó részlege

Arra számítunk, hogy tanácsadási
szolgáltatásaink egyre nagyobb
szerepet fognak játszani a projekttervezésben
és a termékfejlesztésben, támogatva az EBB
csoport éghajlattal és fenntarthatósággal
kapcsolatos törekvéseit. Miközben bizonyos,
hogy továbbra is segíteni fogjuk az
energiarendszer átalakítására irányuló
projektek előkészítését, a tanácsadás
keretében nagyobb figyelmet kívánunk
fordítani az e területtel kapcsolatos innovációra
is – nemcsak azért, mert a körforgásos
gazdaság piaci résből normává vált, hanem
azért is, mert az új technológiák és digitális
üzleti modellek hozzájárulnak az
éghajlatváltozás kihívásainak kezeléséhez. E
fejlemények támogatása érdekében
szükségesnek látjuk, hogy segítsük az állami és
a magánszektor közötti partnerség új
formáinak megjelenését, kiaknázva a
vállalkozók találékonyságát, és elismerve
mindeközben a közszféra szerepét abban, hogy
segíti a korai szakasz kockázatainak vállalását.
Simon Barnes, igazgató, az EBB Tanácsadási
Szolgálatai
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Előttünk áll az a kihívás, hogy
tovább növeljük az
energiahatékonyságra irányuló
finanszírozást. Remélhetőleg azt
fogjuk látni, hogy több
finanszírozásban részesülnek az
éghajlat-politikai fellépést támogató
innovatív technológiák és szolgáltatók,
például az ingatlankezelés, a
felhasználóoldali válasszal kapcsolatos
megoldások és az alacsony szén-dioxidkibocsátású gázok területén. Ami a
megújuló energiát illeti, továbbra is
erőteljesen támogatni fogjuk az ágazatot,
potenciálisan többet foglalkozva a
fejlesztőkkel és közműszolgáltatókkal,
valamint a lemaradásban lévő országokkal,
módokat találva arra, hogy miként
irányítható a fokozott piaci kockázat a
projekt strukturálása során.
Dirk Roos, osztályvezető, az EBB
Projektigazgatóságának energetikai
átállásra irányuló programokkal
foglalkozó részlege

A tanácsadás és a technikai segítségnyújtás az EBB csoport éghajlati törekvéseinek
kulcsfontosságú összetevője lesz, ami segíteni fogja a piaci lehetőségek azonosítását akár
az innováció, akár a beavatkozás volumenének növelése érdekében. Emellett ennek
keretében segíteni fogjuk partnereinket – bankokat és másokat – abban, hogy jobban
megértsék és alkalmazzák a zöldítési célú beruházási lehetőségeket, hogy ezáltal helyben
segíteni tudják a saját ügyfeleiket. Tudjuk, hogy például az energiahatékonyság területén
a nem pénzügyi jellegű akadályok jelentősebbek a pénzügyieknél – ezért van szükség a
célzott technikai segítségnyújtásra a beruházási projektek azonosításával, előkészítésével
és összesítésével kapcsolatban. Véleményem szerint ez a mi nagy lehetőségünk a jövőre
nézve az európai zöld megállapodás keretében.
Frank Lee, osztályvezető, az EBB Európai Beruházási Tanácsadó Platformja

2019 folyamán az Európai Beruházási Bank
jelentősen fokozta hitelezési tevékenységeit
Latin-Amerikában, hogy nagyobb támogatást
nyújtson az Európai Unió fejlesztési támogatással
és együttműködéssel kapcsolatos politikáihoz –
különös hangsúlyt helyezve az éghajlat-politikai
fellépésekre. Az aláírt műveletek között
találunk egy éghajlat-politikai fellépésekre
irányuló kerethitelt egy regionális fejlesztési
bank számára, egy regionális
vízszolgáltatónak nyújtott hitelt, valamint
egy európai tulajdonú vállalattal létrejött
kerethitelt szélerőművek építésére
irányulóan. Latin-amerikai műveleteink
összhangban állnak az EU prioritásaival,
azaz az éghajlat-politikai fellépéssel és a
környezetvédelemmel, a fenntartható
beruházásokkal és újabban a venezuelai
lakóhelyüket elhagyni kényszerült
személyeket befogadó országok
erőfeszítéseinek támogatásával.
Kristin Lang, osztályvezető, az EBB
Hitelezési Igazgatósága, Latin-Amerika és a
karibi térség állami szektorának
beruházásaival foglalkozó részleg

Az éghajlatváltozásra való eredményes
reagáláshoz mélyrehatóan át kell alakítani a
termelési és a fogyasztási módokat. Ez az
átalakulás csak az alacsony szén-dioxidkibocsátású technológiák és a digitális
technológiák kifejlesztése, felfutása és
széles körű alkalmazása révén lehetséges.
Ebben játszhat kulcsszerepet az Európai
Beruházási Bank: erőfeszítéseket teszünk a
projektek kockázatainak csökkentése
érdekében, felgyorsítva a csúcstechnológiás
(azaz magas kockázatú) innovációt.
Laura Piovesan, igazgató, az EBB
Projektigazgatóságának innovációval és
versenyképességgel foglalkozó részlege
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SZOKJUNK HOZZÁ
Még ha beruházunk is az innovatív éghajlat-politikai fellépésekbe, a globális felmelegedés akkor is komoly hatásokkal fog járni. Egyre fontosabbá
válnak azok a projektek, amelyek a fejlődő országokban élő embereket
és településeket hivatottak segíteni a drámai hatásokhoz való
alkalmazkodásban.

A

z éghajlat-politikai fellépések nagy része a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítására összpontosít. Az
éghajlatváltozás egyes hatásai azonban már most érvényesülnek és pusztító következményekkel
járnak. A globális felmelegedéssel szembeni küzdelemhez elengedhetetlenek az olyan projektek, amelyek
révén az emberek és a települések alkalmazkodnak ezekhez az éghajlati hatásokhoz. Ez az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás nem kap akkora figyelmet a médiában, mint az elektromos autók, a napenergia
vagy a szélerőműparkok, de ugyanannyira fontos.
Az alkalmazkodás magában foglalja az infrastruktúrát, ideértve az áradásoknak ellenállni képes, erősebb
hidakat, a kevesebb energiát fogyasztó új irodákat, vagy a jobb utakat, amelyeket nem mosnak el a viharok. Jelentheti egyszerűen ázsiai iskolák légkondicionáló berendezéssel történő felszerelését, de lehet
olyan bonyolult is, mint a vízelvezető rendszerek kiépítése egy afrikai nagyvárosban. Az alkalmazkodás a
mezőgazdaságtól és az oktatástól az egészségügyön és a vízellátáson át az elsivatagosodással és a part
menti erózióval szembeni fellépésig terjed.
Ázsia és Afrika szigetországai és kiszolgáltatott régiói különös támogatásra szorulnak, mivel őket fogja leginkább sújtani az éghajlatváltozás. Ezeken a területeken már most is emelkedik a tengerszint, erdőtüzek és
pusztítóbb viharok tombolnak.
„Az alkalmazkodás segíti az embereket az éghajlatváltozás legrosszabb hatásainak megelőzésében –
mondja Nancy Saich, az Európai Beruházási Bank vezető éghajlatváltozási szakértője. – Ez a munka azonban nem könnyű, ezért jobban együttműködünk ügyfeleinkkel annak érdekében, hogy megértsük az
éghajlatváltozással szembeni kiszolgáltatottságukat, valamint azt, hogy miként tudjuk segíteni őket az
éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia kialakításához szükséges intézkedések
meghozatalában.”
Több technikai segítség és több pénz
Az országok és a városok világszerte projekteket indítanak el az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés
érdekében. Ezek közül sok projekt esetében technikai segítségnyújtásra és sokkal több finanszírozásra van
szükség ahhoz, hogy sikeresek legyenek.
Laoszban évről évre óriási problémát jelentenek az elárasztott utak. A földcsuszamlások és az áradások
miatt gyakran kell utakat lezárni az országban, akár hetekre is, ami miatt az emberek nem tudnak élelmiszerért menni a piacra és nem jutnak el az orvoshoz, a gyermekek pedig sokszor nem tudnak ott lenni az
iskolában. A kormány 1400 kilométernyi úthálózatot fejleszt a vidéki térségekben az áradásokkal szembeni
védekezés és a korábbi esőzések okozta károk helyreállítása érdekében. Az új utak erősebbek lesznek, jobb
anyagokból épülnek, és jobb lesz a vízelvezetésük, hogy kevesebbszer legyen szükség útlezárásokra a
heves viharok során.
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AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS

“ A fejlődő országok ki vannak szolgáltatva, mivel a helyreállítás és a

kialakítás nem mindig a szélsőséges időjárással kapcsolatos előrejelzéseken alapul, az építési szabványok pedig a költségvetési korlátok
miatt alacsony szintűek lehetnek.

”

Meryn Martens, az EBB vezető közlekedési szakértője

„A fejlődő országok ki vannak szolgáltatva, mivel a helyreállítás és a kialakítás nem mindig a szélsőséges
időjárással kapcsolatos előrejelzéseken alapul, az építési szabványok pedig a költségvetési korlátok miatt
alacsony szintűek lehetnek” – mondja Meryn Martens, az Európai Beruházási Bank vezető közlekedési
szakértője.
Az Európai Beruházási Bank 2018-ban 20 millió euró, 2019-ben pedig 100 millió euró összegű hitelt írt alá,
hogy segítse Laoszt az új utak megépítésében, valamint jobb jelzések, járdák, gyalogosátkelők és közvilágítás kiépítésében. A beruházás több mint 1,6 millió emberen fog segíteni. „Ez a projekt Laosz-szerte szolgálja majd a települések javát” – mutat rá Kikeo Chanthaboury, az ország tervezésért és beruházásokért
felelős miniszterhelyettese.
Alkalmazkodás a hurrikánokhoz
A Dominikai Köztársaság hasonló alkalmazkodási projekt keretében építi újjá a 2016-os hurrikán és a
2017-es villámárvizek során megrongálódott utakat és egyéb infrastruktúrát. A projekt keretében a tervek
szerint 1100 megfizethető ház, 55 kilométer út és négy kilométer árvízvédelmi infrastruktúra megépítésére
kerül sor. Emellett a projekt segíteni fogja a településeket is abban, hogy integrálják a településtervezésbe
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. Az Európai Beruházási Bank 2019 júliusában 50 millió USA-dollár összegű hitelt írt alá e projekt céljára, az Európai Unió pedig 20 millió euró összegű támogatást nyújtott
hozzá. A sziget túlsó felén, Haitin az Európai Beruházási Bank 25 millió euró összegű hitelt hagyott jóvá
2019 áprilisában a Matthew hurrikán által elpusztított utak és hidak újjáépítéséhez. Ez a projekt szintén
részesülni fog uniós támogatásban.
Növekvő vízhiány
A víz szintén jelentős problémát jelent az alkalmazkodás vonatkozásában. Lesothóban például az éghajlatváltozás miatt hosszú aszályos időszakokkal és fokozott vízhiánnyal kell megküzdeni. Ebben az afrikai országban sokan nem férnek hozzá biztonságos vízhez, és gyakran órákat gyalogolnak azért, hogy egyáltalán ivóvízhez jussanak. Az ország síkvidéki területein, ahol a lakosság mintegy kétharmada él, egy projekt keretében
javítják az ivóvízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való hozzáférést. A projekt fejleszteni fogja a
folyóvíz-gazdálkodási rendszereket, a víztisztító létesítményeket, a csővezetékeket és a szivattyútelepeket.
Az Európai Beruházási Bank 2019-ben 82 millió euró összegű hitelt hagyott jóvá a projekt számára.
Az EBB emellett az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kihívásait kezelő innovatív beruházási alapokat
is támogat. Egy új alap, az úgynevezett CRAFT (Climate Resilience and Adaptation Finance & Technology
Transfer Facility) új technológiákat és szakosított szolgáltatásokat dolgoz ki annak érdekében, hogy segítse
a fejlődő országokat az aszályok, a rossz idő, a betegségek, valamint a szél- és napenergia kezelésében. Az
Európai Beruházási Bank 30 millió USA-dollárt fektetett a CRAFT alapba, emellett 5 millió eurót biztosított
kockázati tőkeként Luxemburg és az EBB közös klímafinanszírozási platformján keresztül, magánbefektetők bevonása révén katalizálva további pénzeszközöket.
Az alkalmazkodás valójában jó példa arra, ahogyan az Európai Beruházási Bank fejlesztési tevékenysége
lehetővé teszi az európai ismeretek és innováció megosztását, egyidejűleg tanácsadást is nyújtva olyan
projektekhez, amelyek kifejezetten a fejlődő országokra vannak szabva.
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ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
A VÁROSBAN
Azon európai városok számára, amelyeknek meg kell védeniük magukat
– és polgáraikat – az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaival szemben,
a következő lépés a városok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása. Íme
néhány elképzelés ennek módjára vonatkozóan.

A

z áradások és egyéb, egyre szélsőségesebb időjárási események komoly fejfájást okoznak a
történelmi városok várostervezőinek, akik kevéssé tudnak változtatni az óvárosok sűrű, szűk
utcáin. Ezért hajt végre a lehető legtörténelmibb városközponttal rendelkező Firenze egy olyan tervet, amelynek értelmében a város legnagyobb folyójának, az Arnónak egyik mellékfolyója, az Ema
mentén térségeket alakítanak ki, amelyek szivacsként fogják magukba szívni a jövőbeni áradásokat.
Amikor a folyó nem árad, ezek a területek parkokként fognak a polgárok rendelkezésére állni.
Ez egy okos terv, és olyan dolog, amire világszerte egyre több városban fog sor kerülni. A városok
olyan, a természeten alapuló megoldásokkal alkalmazkodnak az éghajlatváltozás következményeihez, amelyek egyben vonzóbbá és a lakók számára élhetőbbé teszik a várost. Az Európai Beruházási Bank régóta kapcsolatban áll Firenzével, és az évtizedek során számos hitelt biztosított a toszkán város számára. Nemrégiben a Bank az éghajlatváltozásra reagálva arra ösztönözte a
különféle hitelfelvevőket, hogy gondolják végig, mit jelent számukra az éghajlatváltozás.
Firenze és az éghajlatváltozáshoz való városi alkalmazkodás
A városoknak szembe kell nézniük az éghajlatváltozás gyakran katasztrofális hatásával, mivel már
most érinti őket – és mivel ez valószínűleg folytatódni is fog az elkövetkező évtizedekben, még a
legkedvezőbb forgatókönyvek érvényesülése esetén is. A városoknak fontos ilyen módon alkalmazkodniuk az éghajlatváltozáshoz, mivel az áradások vagy a szélsőséges hőhullámok gazdasági és társadalmi következményekkel járnak a felkészületlen lakosságra nézve.
Íme a példa, hogy miként működött együtt az Európai Beruházási Bank Firenzével egy 2019-ben
lezárult tanácsadási megbízás keretében, amelynek során meghatározták a város éghajlati stratégiáját, valamint azokat az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens projekteket, amelyeket a Bank
finanszírozni tudna.
A Bank és az Európai Bizottság között kialakított partnerségen, az Európai Beruházási Tanácsadó
Platformon keresztül felvettünk egy tanácsadót, hogy dolgozzon együtt Firenze önkormányzatával
egy tervezett árvízvédelmi rendszer fejlesztése érdekében, hogy ezáltal az kezelni tudja az éghajlatváltozásból adódó többletkockázatokat is. A vizsgálat egy új zöld–kék infrastruktúra létrehozására irányult az Ema folyó mentén egy sor intézkedés céljából, a hőszigetek hatásának csökkentésétől kezdve a vízminőség javításán át a biológiai sokféleség fokozásáig. Röviden, a vizsgálat
keretében kidolgoztak egy tervet arra, hogy az Ema folyó menti, városközponton kívüli térségeket
jobban képessé tegyék a növekvő vízszintek felszívására. Ennek eredményeként kevesebb kárt
okozna az áradás a városközponton belül.
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AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ VALÓ VÁROSI ALKALMAZKODÁS

“ Firenze kidolgozott egy projektet, amely az Ema folyó partjai
mentén húzódó parkot használja fel a probléma természeten
alapuló megoldására.

”

A vizsgálat segítségével Firenze két vele szomszédos kisebb településsel összehangoltan projektet
dolgozott ki, amely az Ema folyó partjai mentén húzódó parkot használja fel a probléma természeten alapuló megoldására. Ahelyett, hogy betontartályokat építenének az áradó víz összegyűjtésére, dombokat és völgyeket alakítottak ki egy parkban, amelyek fel tudják szívni az áradást,
amikor pedig nincs árvíz, kétszer annyi helyet biztosítanak a pihenésre, kerékpárutakkal
együtt.
Alkalmazkodás Athénban
Athén jó példa az olyan városra, amely ténylegesen az alkalmazkodást tette a rezilienciára irányuló
stratégiájának központi elemévé.
Athén városképét sűrűn álló épületek alkotják, amelyek a város területének 80%-át lefedik. Ez a rengeteg aszfalt és beton magába szívja a meleget a hosszú hőhullámok során, amelyeknek a város
egyre inkább ki van téve. Ezek a városközpontban kialakuló városi hőszigetek több mint 10°C-kal
is melegebbek lehetnek, mint a külvárosok. Az aszfalt és a beton azonban nem csupán hőség idején
tehertétel. Azt is megakadályozzák, hogy felhőszakadás idején a víz elszivárogjon a talajba. Az eredmény: gyakori helyi villámárvizek.
A város elhatározta, hogy megoldja ezeket az éghajlatváltozásból adódó problémákat. Athén egy
sor innovatív projektben vesz részt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányulóan; ezeket
az Európai Beruházási Bank által az Európai Bizottsággal együttműködésben fenntartott program,
a Természetitőke-finanszírozási Eszköz finanszírozza, amelynek középpontjában a természetvédelem, a biológiai sokféleség, valamint az éghajlatváltozáshoz való, természetes megoldásokon
alapuló alkalmazkodás áll. A projekt része továbbá az Európai Beruházási Tanácsadó Platform által
biztosított tanácsadás, amely 2019-ben zárult le.
A Természetitőke-finanszírozási Eszköz athéni projektje keretében a várakozások szerint legalább
25%-kal több zöldterület létesül, továbbá több intézkedés is bevezetésre kerül az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében, beleértve madáretetők és fák telepítését. A zöldfolyosók rendkívül fontosak a biológiai sokféleség szempontjából, mivel lehetővé teszik a fajok és a légtömegek
mozgását.
Emellett nagyon kellemesek a városlakók számára.
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A ZÖLD SZÁL
Az Európai Beruházási Bank megoldja a dolgokat. Várhatóan milyen
típusú éghajlati és környezetvédelmi vonatkozású projektekkel fognak
foglalkozni szakértőink a közeljövőben?

A közlekedési ágazat mélyreható változáson megy keresztül, mivel egyszerre kell megküzdenie a
dekarbonizáció és a digitalizáció kettős kihívásával. Egyidejűleg azt is kezelnünk kell, hogy egy évtizeden át
nem került sor elegendő beruházásra az alapvető infrastruktúra területén. Ezért az Európai Beruházási Bank
ágazaton belüli szerepe és lehetőségei még fontosabbá válnak az elkövetkező években, és a Bank megfelelő
helyzetben van ahhoz, hogy központi szerepet töltsön be a közlekedés átalakításában. Fokozni fogjuk
támogatásunkat a tisztább és biztonságosabb közlekedésre irányulóan, ami új termékek és ügyfelek
bevonását jelenti. Egyidejűleg továbbra is prioritás lesz az új zöld gazdaság működéséhez szükséges
alapvető közlekedési infrastruktúra támogatása. Az elkövetkező pár év döntő jelentőséggel bír és számos
kihívással jár majd, és számíthatunk arra, hogy az EBB központi szerepet fog játszani.
Gavin Dunnett, igazgató, az EBB Projektigazgatóságának mobilitási részlege

Várhatóan több olyan projektet fogunk finanszírozni,
amely az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz
kapcsolódik, kiegészítve az Európai Beruházási Bank
eddigi jelentős eredményeit, amelyeket a megújuló
energiára irányuló projektekkel ért el Afrikában, a
karibi és a csendes-óceáni térségben, Ázsiában és
Latin-Amerikában. A fejlődő országok egyre inkább
tudatára ébrednek annak, hogy milyen katasztrofális
következményekkel jár az éghajlatváltozás a
lakosságra és gazdaságaikra nézve, és azt látjuk,
hogy egyre nagyobb igény van a rezilienciát javító
projektekre, ideértve többek között a jobb
vízhasználatot, a szélsőséges időjárási
körülményekkel szemben ellenálló infrastruktúrát,
a termesztett növények tekintetében történő
alkalmazkodást, az újraerdősítést, a gazdaság
diverzifikálását. E régiók számára a következő kihívás
az, hogy beépítsék városfejlesztési és iparosítási
terveikbe az energiahatékonysággal kapcsolatos
megfontolásokat és a körforgásos gazdaságra
irányuló megoldásokat.
Maria Shaw-Barragan, az EBB Hitelezési Igazgatóságának
nemzetközi partnerekkel foglalkozó részlege
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Nem tudom eléggé hangsúlyozni az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás fontosságát. Jó példa erre az
árvízvédelem. A Bank kedvezményezettjei közül sokan
élnek part menti területeken, ahol különösen ki vannak
téve az éghajlatváltozás hatásainak. Az alkalmazkodás
azt is jelenti, hogy odafigyelünk a vízellátásra. 2025-re
800 millió ember fog vízhiánnyal küzdeni. Mindig
tekintetbe vesszük, hogy miként fog változni a
későbbiekben a vízkészletek rendelkezésre állása, és a
források diverzifikálásával alkalmazkodunk ehhez.
A víz szükséges az élet fenntartásához és a gazdasági
fejlődéshez. A vízkészletek kimerülése mindenre
hatással van, nem csupán a csapvízre. Víz nélkül lelassul
az ipari és a mezőgazdasági termelés és az üzleti
tevékenység, és társadalmi feszültségek jelentkeznek.
A társadalom egészének – és nem csupán a vízügyi
ágazatban dolgozóknak – kell gondolkodnia a vízről és
a jövőbeni vízellátásról.
Karine Measson, osztályvezető, az EBB
Projektigazgatóságának vízgazdálkodási részlege

Egyre több város készíti el éghajlat-politikai stratégiáját, megértve, hogy melyek a gyenge pontjaik az
éghajlatváltozással kapcsolatban, és ezáltal jobban képesek éghajlat-orientált projekteket beterjeszteni
finanszírozás céljából. Egyidejűleg innováció tapasztalható az újfajta projektek (például a természeten
alapuló megoldásokat a városi beruházásokba integráló projektek), új üzleti modellek (például körforgásos
gazdasággal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások) és olyan közvetítők révén, akik jobban
érdeklődnek az éghajlat-politikai fellépésre irányuló eszközök strukturálása iránt. A zöld megállapodás nagy
hangsúlyt fektet a felújításra – a városok összefüggésében arra számíthatunk, hogy nagyobb hangsúly
helyeződik az épületfelújításra, például a szociális és megfizethető lakhatásra. Emellett fokozódnak a
körforgásos gazdaságra és a körforgásos városra irányuló kezdeményezések is, és úgy véljük, ezáltal
növekedhet az újrafeldolgozás, a barnamezős területek rehabilitációja és a környezetbarát épületek építése,
ami hozzájárulhat az éghajlat-politikai fellépéshez és a környezeti fenntarthatósághoz. Az Unión kívül is azt
látjuk, hogy városok és városi hálózatok igyekeznek az éghajlat-politikai tervezésre összpontosítani, és arra
számítunk, hogy növekedni fognak azok a beruházások, amelyek a fenntartható mobilitás, a városi
rezilienciára irányuló – például árvízvédelmi és aszályok elleni – intézkedések vagy az energiahatékony
épületek révén hozzájárulnak a városi éghajlat-politikai fellépéshez.
Gerry Muscat, osztályvezető, az EBB Projektigazgatóságának városfejlesztési részlege

Az éghajlatváltozás elsősorban abban
nyilvánul meg, hogy az évszakonkénti rendes
változásokhoz képest kevesebb vagy több a
csapadék, ezért az egyik leginkább érintett
szektor a vízügyi ágazat. Ez az ágazat mindig
szem előtt tartotta az éghajlati eltéréseket,
most azonban a hidrológiai adatok
változóban vannak – hosszabb száraz
időszakokat és több áradást mutatnak. Már
léteznek intelligensebb megoldások, például
a földterületek feláldozása annak érdekében,
hogy „hely jusson a folyónak”, valamint az
árvizek tetőző magasságának csökkentése,
illetve az öntözésre történő újrafelhasználás
céljából végzett szennyvíztisztítás. A
folytatódó városiasodás és a környezeti
rendszereinkre nehezedő nyomás miatt a
vízellátás biztonsága csak úgy garantálható,
ha elébe megyünk a változásoknak azzal
kapcsolatban, ami már most is a
legfontosabb meghatározó tényező az
ágazatban: ez pedig az éghajlat.
Thomas van Gilst, osztályvezető, az EBB
Projektigazgatóságának vízbiztonsággal és
rezilienciával foglalkozó részlege

Spanyolországi vállalatok esetében még mindig látunk
potenciált arra, hogy ingatlanbefektetési alapok közel nulla
energiafogyasztású épületekbe és energiahatékonysággal
kapcsolatos átalakításokba ruházzanak be. Emellett van némi
potenciál arra is, hogy vállalatok fotovoltaikus létesítményeket
finanszírozzanak saját villamosenergia-fogyasztásuk
fedezésére (amit egy közelmúltbeli spanyol törvénymódosítás
ösztönöz). Autóbusz-üzemeltetők és más jármű-üzemeltető
vállalkozások részéről láthatnánk több tiszta flottára irányuló
beruházást. Az ezeknek a (többnyire közepes piaci tőkeértékű)
vállalatoknak szánt pénzügyi eszköz főként előresorolt
hitelekből fog állni.
Martin Arnold, osztályvezető, az EBB Hitelezési Igazgatóságának
Ibériai-félszigeti vállalatokkal foglalkozó részlege

Egyiptomban a Bank már számos különféle
projektben vett részt az éghajlatváltozás
mérséklésével kapcsolatos ágazatokban
(víztisztítás, a környezeti terhelés csökkentése és
közlekedés). Az elkövetkező évben a Bank növeli és
bővíti jelenlétét ezekben az ágazatokban,
különösen a közlekedés területén. Az országban
magas a szennyezettség és gyorsan növekszik a
demográfiai nyomás – Egyiptom lakossága 2020ban el fogja érni a 100 milliót, az évszázad végére
pedig várhatóan meghaladja a 200 milliót. Az állami
hatóságok egyre több intézkedést hoznak annak
érdekében, hogy hatékony és szén-dioxid-mentes,
megbízható és fenntartható szolgáltatásokat
nyújtsanak. A Bank e területeken nyújtott technikai
és pénzügyi támogatását igen nagyra értékelik.
Alfredo Abad, az EBB kairói irodájának vezetője
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ÉGHAJLAT-POLITIKAI
FELLÉPÉSEK RECEPTRE
Az egészségügyi ellátással kapcsolatos jó elképzelésekhez gyakran nehéz
pénzt szerezni a kutatás korai szakaszán történő továbblépés érdekében.
Az EBB beruházásai kezelik ezt a problémát.

A

z éghajlatváltozás súlyosbíthatja azokat a problémákat, amelyekkel a nem kormányzati szervezeteknek és a tudósoknak szembe kell nézniük a súlyos betegségek kezelésekor. Vegyük például a maláriát. A melegebb hőmérséklet miatt növekszik a szúnyogpopuláció, ezért biotechnológiai vállalatok új
eszközökbe ruháznak be a malária afrikai megelőzése és kezelése érdekében.
Afrikában naponta mintegy 700 gyermek hal meg maláriában, amely az egyik leginkább halálos fertőző
betegség a kontinensen. A maláriával kapcsolatos kutatás-fejlesztést akadályozza, hogy 1,8 milliárd eurótól
2,7 milliárd euróig terjedő összeg hiányzik a finanszírozáshoz, különösen a termékek tömeggyártásához.
Ezt a hiányt súlyosbítja, hogy egyre gyakoribb az ágy fölé helyezett hálókon használt rovarölő szerekkel és
a leghatékonyabb gyógyszeres kezelések némelyikével szembeni rezisztencia.
„A szélsőségesen magas hőmérséklet közvetlenül összefügg több megbetegedéssel, köztük szívés érrendszeri, valamint légzőszervi betegségekkel és az asztmával – mondja Felicitas Riedl, az
EBB élettudományi vezetője. – A hőmérséklet emelkedése az éghajlatváltozás következménye, és
ez egyre nagyobb hatással lesz a társadalmak egészségére. Konkrétabban, az éghajlatváltozás
hatással van az egészséget meghatározó társadalmi és környezeti tényezőkre, mint a tiszta levegő,
a biztonságos ivóvíz, az elegendő élelmiszer és a biztonságos lakóhely. Projektjeink megpróbálják
kezelni az éghajlatváltozás hatását.”
Számos ígéretes projekt létezik a vakcinákat és a malária megelőzésével kapcsolatos egyéb biológiai megközelítéseket kutató biotechnológiai és gyógyszeripari vállalatok részéről. Ezek a korai szakaszban lévő
projektek gyakran nehezen jutnak finanszírozáshoz, de támogatásban részesültek a malária elleni uniós
alapból, amely egy 240 millió eurós beruházási eszköz az Európai Unió, nemzetközi szervezetek, vállalatok
és a civil társadalom részvételével. Az alapot 2014-ben hozta létre egy, az európai innováció előmozdítását
célzó globális szervezet, a KENUP Alapítvány.
Az Európai Beruházási Bank 2019-ben aláírta, hogy 111 millió eurót fektet a malária elleni uniós
alapba. „Be szeretnénk tölteni egy piaci rést, és fel akarjuk gyorsítani azokat az új megoldásokat, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek a maláriával szembeni küzdelemhez és a globális közegészség védelméhez” – mondja Anna Lynch, az EBB egészségügyi szakértője.
A Bank emellett támogatja a Gavi vakcinaszövetséget, amely 17 fertőző betegséggel szemben igyekszik
javítani az immunizációt szegény országokban. Évről évre gyermekek milliói nem kapják meg a rutin
védőoltásokat, így ki vannak szolgáltatva a betegségeknek. 20 évvel ezelőtti létrehozása óta a Gavi több
mint 760 millió gyermeket oltott be. Célja, hogy csökkentse az éghajlatváltozás egészségügyi hatását azáltal, hogy növeli a legnagyobb kockázatnak kitett közösségek ellenálló képességét. 2021 és 2025 között
további 300 millió gyermeket kíván immunizálni a világ legszegényebb országaiban, megmentve ezáltal
több mint hétmillió életet.
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EGÉSZSÉG ÉS ÉGHAJLAT

A szegény országokban számos kihívással kell szembenézni az oltási programok tekintetében, ideértve a
még nem immunizált emberek beazonosítását, az oltások szállítás közbeni megfelelő hőmérsékleten tartását, valamint annak biztosítását, hogy a védőoltásokat beadó egészségügyi dolgozók megfelelő képzésben részesüljenek. A Gavi által támogatott országok az egy főre jutó jövedelmük alapján fizetnek az oltások egy részéért. Az Európai Beruházási Bank 200 millió USA-dollár összegű garanciakerettel segíti a Gavi
oltási programját.
A kórházak működésének biztosítása
Mi köze van az éghajlatváltozásnak a kórházakhoz? Több, mint gondolnánk. Egyfelől a kórházak kezelik az éghajlatváltozás által okozott betegségekben szenvedő betegeket. Másfelől maguk is hozzájárulnak az
éghajlatváltozáshoz.
Az éghajlatváltozás hatással van a közegészségre, valamint arra is, ahogyan
az egészségügyi ellátást biztosítjuk. A kórházaknak ellen kell állniuk a hőhullámok, erdőtüzek, aszályok és áradások miatt a szolgáltatásokban bekövetkező fennakadásoknak és az ideiglenes evakuálásoknak. Az orvosoknak és
az ápolóknak világszerte elébe kell menniük az új betegségeknek, és kezelniük kell őket.

“ Kétpercenként meghal
egy gyermek maláriában.
Muszáj változtatnunk a
status quón.

”

Anna Lynch,
az EBB egészségügyi szakértője

A legtöbb egészségügyi létesítmény nem éghajlatbarát. Nagy mennyiségű egészségügyi hulladékot termelnek, és rengeteg energiát fogyasztanak a szellőztetéshez, fűtéshez, hűtéshez, világításhoz és a gépek üzemeltetéséhez. Egyes kórházak lépéseket tesznek éghajlati lábnyomuk csökkentése érdekében.
A fiumei klinikai központ, Horvátország egyik jelentős kórháza 60 régi épületben van szétszórva a város
három különböző pontján, ami miatt a mentőautóknak feleslegesen kell utakat megtenniük a nagy forgalomban. A kórház 600 000 Fiume környékén élő embert és több százezer nyaralót lát el.
2019-ben a kórház megkezdte egy új, modern épület építését, ahol egyetlen helyszínen fogja egyesíteni
az összes tevékenységét. A projekt keretében fejlesztik a szolgáltató létesítményeket, és korszerű új épületeket építenek, ideértve egy hőenergiát hasznosító blokkot, egy konyhát és parkolókat. Az új épületben
a várakozások szerint 40%-kal fog csökkenni a villamosenergia-fogyasztás, 50%-kal a gázfogyasztás, és
30%-kal kevesebb víz fog fogyni. Az újszülötteket többé nem kell majd az egymástól kilenc kilométerre
fekvő kórházi szolgálatok között átszállítani. Ehelyett kényelmesen átviszik majd őket az egyik szobából a
másikba. A kórház 2019-ben 50 millió euró összegű EBB-hitelben részesült, az Európai Beruházási Tanácsadó Platform pedig tanácsadást biztosított számára.
Holisztikus beruházási megközelítés
Ha az egészségünk javításáról van szó, rendszerint a kiegyensúlyozott étrendre és új gyógyszerekre gondolunk. Elsőre nem feltétlenül jut eszünkbe a minket körülvevő világ minősége. Az Eiffel Essentiel nevű
franciaországi befektetési alap segíti a vállalkozásokat a megújuló energia, a fenntartható mezőgazdaság
– és az egészségügy területén.
Az alap 15 évig terjedő futamidővel hosszú távú növekedési tőkét biztosít innovatív cégeknek. Fabrice
Dumonteil, az Eiffel befektetési csoport vezérigazgatója szerint az ambiciózus ipari beruházási projekteket
végrehajtó vállalatoknak időre van szüksége a növekedéshez és a fejlődéshez. Az alap 20 céget tervez
támogatni. Az első potenciális befektetések közé tartozik egy agrár-élelmiszeripari vállalat, amely
bizonyos betegségek kezelésére szakosodott.
Az Eiffel Essentiel az első befektetési körben 200 millió eurótól 250 millió euróig terjedő összeget von be,
de az alap kitűzött célja 400 millió euró. Az Európai Beruházási Bank az Európai Stratégiai Beruházási Alap
keretében 80 millió euróval járul hozzá az alaphoz.
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MEGJÖN AZ ÉTVÁGY AZ
ÉGHAJLAT-POLITIKAI
FELLÉPÉSEKHEZ
Éttermek és mezőgazdasági üzemek szerint a mesterséges intelligencia és
a beruházási alapok segíthetnek nekik fenntarthatóbbá tenni a világot

A

z éghajlat védelme érdekében sokféleképp változtathatunk azon, ahogyan az élelmiszereket
termesztjük vagy elkészítjük. Ezekhez a változásokhoz egyes esetekben csúcstechnológiájú mesterséges intelligencián alapuló technológiára van szükség az elegáns éttermek konyháiban. Más esetekben
egyszerűen csak másképpen kell megszervezni a kis kávétermesztő gazdaságokat Amazónia erdeiben.
Jó példa az éghajlatváltozás elleni technológiai jellegű küzdelemre a Winnow Vision nevű eszköz, amely
a gépi látást és a mesterséges intelligenciát használja fel a kidobásra kerülő élelmiszerek azonosításához,
aminek alapján azután jelentést készít, amelyet az éttermek felhasználhatnak a hulladék csökkentése
érdekében.
A Winnow rendszer lefényképezi az ételt, amikor azt az éttermek a szemétbe dobják. E képek felhasználásával a gép önmagát képezi tovább, hogy az embereknél is pontosabban felismerje, mi kerül kidobásra.
„Az ipari konyhák volumenük 20-25%-át kidobják – mutat rá Kevin Duffy, a Winnow társalapítója. – A
Winnow mesterséges intelligenciája olyan egyszerűvé és pontossá teszi az élelmiszer-hulladék nyomon
követését, hogy minden ipari konyhában standarddá kellene válnia.”
De nemcsak a konyhákban dobnak ki ételeket. A becslések szerint a világon az élelmiszer egyharmada
kerül a szemétbe. Az ENSZ szerint az elpazarolt élelmiszer előállításához felhasznált erőforrások 3,3 milliárd tonna szén-dioxid kibocsátásával járnak.
A Winnow első élelmiszerpazarlással kapcsolatos terméke egy Hulladékmonitor elnevezésű kézi eszköz
volt. Az eszköz által készített napi jelentések segíthetik a konyhákat abban, hogy okosabb döntéseket hozzanak, és akár a felét megtakarítsák annak az élelmiszernek, amelyet egyébként kidobnának. A kutatóhelyiségeit Kolozsvárott működtető vállalat elmondása szerint második generációs terméke, a Winnow Vision
egyesíti magában a gépi látást és a mesterséges intelligenciát, hogy még több hulladékot lehessen megspórolni. Idővel a Winnow Vision egyre intelligensebbé válik, és végül eléri a teljes mértékű automatizációt,
és hajszálpontos információkkal szolgál a konyhák számára anélkül, hogy ehhez a személyzetnek bármit
is tennie kellene.
„Ez a gépi tanulás technológiája – mondja Maria Lundqvist, az Európai Beruházási Bank egyik közgazdásza.
– Minél többet használjuk, annál hatékonyabbá válik.”
Munkatársai számának növelése és technológiájának továbbfejlesztése érdekében a Winnow tavaly
7,5 millió euró összegű hitelt írt alá az Európai Beruházási Bankkal.
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“ Ez a gépi tanulás technológiája. Minél többet
használjuk, annál hatékonyabbá válik.
”

Maria Lundqvist, az EBB közgazdásza

Beruházás a termőföld védelmébe
Az élelmiszer jelentős hatással lehet az éghajlatra. Amint az is, ahogyan a termőföldet kezeljük, ahol az
terem.
Az Amazonas-medence erdőinek hatalmas területeit pusztították el és irtották ki mezőgazdasági üzemek
általi használat céljára. Peru próbálja oktatás és beruházás révén megfordítani ezt a trendet. A cél 3,2 millió
hektárnyi degradálódott földterület helyreállítása az országban.
Az ENSZ szerint világszerte a földterületek mintegy 30%-a degradálódott, és évente mintegy 12 millió
hektár termőföld degradálódik, ami körülbelül Görögország méretű területet jelent. Ez azért van így, mert
az emberek kizsákmányolják a földet, és nem fektetnek eleget annak védelmébe.
A pozitív változásokra példa a perui Uctubamba, egy északi tartomány, ahol több száz kávétermelő fogott
össze, hogy hitelekhez és szaktanácshoz jussanak, ami segíteni fogja őket a degradálódott föld helyreállításában és termékenyebbé tételében. A térségben működő egyik szövetkezet új módszereket tanult arra,
hogy faültetés segítségével árnyékolják a kávénövényeket, szabályozva ezáltal az ültetvények hőmérsékletét és növelve azok hozamát, és egyidejűleg segítve a földek fenntartását.
A termelők támogatást kapnak az Ecotierra nevű kanadai vállalattól, amely világszerte tervez meg
agrárerdészeti projekteket. Az Európai Beruházási Bank azzal segítette az Ecotierrát, hogy befektetett
a Land Degradation Neutrality Fund nevű alapba, amely egy ENSZ által létrehozott és a Mirova
francia befektetési menedzser által üzemeltetett befektetési eszköz, és amelynek célja a degradálódott
földterületek megmentése szerte a világon.
Az Európai Beruházási Bank 2019-ben abban állapodott meg, hogy 45 millió USA-dollárig terjedő összeget
fektet ebbe az alapba, míg a luxemburgi kormány 5 millió euróra tett ígéretet. Az alap eddig a célul kitűzött 300 millió USA-dollár felét gyűjtötte össze.
Martin Berg, az Európai Beruházási Bank környezetvédelmi és klímafinanszírozási politikáért felelős vezetője azt mondja, az EBB és Luxemburg befektetései nagy szerepet játszottak abban, hogy az alap sikeressé
vált, és vonzó a magánbefektetők számára. „Ez sokkal vonzóbbá tette ezt az alapot a kockázatkerülő
befektetők számára” – hangsúlyozza.
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A JÓ BAKTÉRIUMOK ÉS A
NYÚLÓS MOZZARELLA
A mezőgazdasági ágazatban jelentős igény mutatkozik a termelés fokozására. Miként lehet ezt megvalósítani – a környezet védelme mellett?

N

övényvédelem, és azon belül peszticidek nélkül a világban termesztett növények felét elpusztítanák a rovarok, a betegségek és a gyomnövények. A peszticidek fenntartható használatáról
szóló uniós irányelv előmozdítja az integrált növényvédelmet, és előnyben részesíti a károsítók
elleni védekezés alternatív módszereit annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb szintetikus
növényvédő szerre és műtrágyára legyen szükség a mezőgazdaság termelékenységének
fenntartásához.
A mezőgazdasági termelők ezért folyamatosan keresik a szokványos peszticidek hatékony alternatíváit. A
CHR Hansen olyan biológiai megoldásokat fejlesztett ki a károsítók elleni védekezés és a növekedésserkentés területén, amelyek támogatják a növény természetes védekezési mechanizmusait, erősítve a gyökérrendszert, és lehetővé téve, hogy a növény ellen tudjon állni a külső tényezők – például az aszály és a
károsítók – által kiváltott stressznek. A dán cég által kifejlesztett termékekkel történő kezelés akár 10%-kal
is növelheti a terméshozamot. „Vegyszerek helyett jó baktériumokat használunk – mondja Camilla Lercke,
a Hansen médiakapcsolatokért felelős vezetője. – Ennek eredményeként csökken a mezőgazdasági ökoszisztéma talajra és talajvízre gyakorolt vegyi hatása.”
Az elmúlt öt évben biológiai növényvédelmi megoldások kerültek kifejlesztésre. Ezek radikálisan
megújíthatják a mezőgazdaságot azáltal, hogy csökkentik a vegyi anyagok iránti igényt. Emellett
visszaszoríthatják az élelmiszer-pazarlást is, aminek nyomán pedig csökken a mezőgazdasági termelésből
adódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás. A CHR Hansen például olyan „jó baktériumokat” visz be a kultúrákba, amelyek segítségével a tejtermékek tovább maradnak frissek, ami 30%-kal csökkentheti a kidobásra
kerülő joghurt mennyiségét. Miközben a saláták 70%-a a szemétben végzi, a vállalat baktériumai akár öt
nappal is meghosszabbítják a saláta eltarthatóságát.
A CHR Hansen biológiai megoldásokat dolgozott ki a cukornád, a kukorica és a szójabab vonatkozásában,
valamint a bor- és a sörágazat számára. A vállalat emellett takarmánykiegészítőket is gyárt, amelyek jó baktériumok, avagy probiotikumok felhasználása révén előmozdítják az állatok egészségét. „A joghurthoz
hasonlóan elősegítik a bélrendszer egészségét – magyarázza Camilla Lercke. – Az állatoknak adott probiotikumok biztosítják a természetesebb működést, csökkentve az antibiotikumok szükségességét.”
Innováció a nagy kereslet nyomán
A mezőgazdaság hatalmas nyomásnak van kitéve a tekintetben, hogy több – és egészségesebb –
élelmiszert állítson elő, és egyidejűleg csökkentse a környezetre gyakorolt hatását. 2050-re a világ
népessége várhatóan eléri a 9,8 milliárd főt, az élelmiszer-termelésnek pedig legalább 30%-kal kell növekednie ahhoz, hogy kielégítse a jövőbeni szükségleteket. Kényes egyensúlyt kell kialakítani a világ utolsó
természeti erőforrásainak megőrzése, valamint az elegendő és megfizethető minőségi élelmiszer elérhetővé tétele között.
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“ A termelők rendkívüli módon digitalizálódnak. ”

Antoine Pajot, az EBB mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel foglalkozó mérnöke

A mezőgazdaságban innováció zajlik ezen igények kielégítése érdekében. A növénynemesítés, a
műtrágyák és a peszticidek terén elért előrelépések biztosították a stabil és megbízható élelmiszer-termelés kereteit. Most a mezőgazdaság ezeket az eszközöket, vagy legalábbis egy részüket megpróbálja azzal
kiváltani, hogy szinergiákat alakít ki a létező természetes rendszerekkel, a károsítók elleni biológiai védekezéssel és a növényegészség javítását szolgáló eszközökkel.
A mezőgazdaság területén tevékenykedő kutatók emellett digitális platformokat is létrehoznak, amelyek
a legjobb árakat kínálják a termelők számára a takarmány, a trágya és a berendezések megvásárlásához,
tiszta biogázzá alakítják a gazdaságban keletkező kibocsátásokat, vagy mozzarellát készítenek a legeltetett tehenek tejéből. Az EBB 2019-ben 120 millió eurós hitelt írt alá a CHR Hansen által végzett kutatás-fejlesztés támogatására. Mindezen innováció közepette a vállalkozások keményen dolgoznak azon is, hogy
üzleti lehetőségeket teremtsenek ezekhez az új projektekhez.
A digitális szövetkezet
Franciaországban és Nyugat-Európa nagy részén a mezőgazdasági termelők hagyományosan a helyi szövetkezetüknek adták el azt, amit megtermeltek, és cserébe a szövetkezettől szerezték be a mezőgazdaságban szükséges összes anyagot, ideértve a trágyát, a vetőmagot és a peszticideket. Az értékesítési képviselők felvették a termelők rendeléseit, és az árukat a legközelebbi gabonasilóhoz szállították, amely
gyakran elosztó raktárakkal is rendelkezett. Ezek az árubegyűjtő pontok a helyi gazdálkodói közösség
központjaként szolgáltak.
Az évek során a szövetkezetek összeolvadtak és egyre nagyobbak lettek. Végül már nem voltak eléggé
rugalmasak, hatékonyak, és nem tudtak megfelelően reagálni a termelők szükségleteire. A termelők egy
új – a digitális téren jártasabb és a szövetkezeti szellemhez kevésbé lojális – generációja most alternatívákat keres, és ez az alternatíva gyakran a digitális piactér.
„A termelők rendkívüli módon digitalizálódnak – mondja Antoine Pajot, az EBB mezőgazdasággal és
vidékfejlesztéssel foglalkozó mérnöke. – Manapság már van okostelefonjuk, és hozzá akarnak férni az
azonnali árakhoz. A legjobb pillanatban, a legjobb áron szeretnének vásárolni.”
Az egyik legnagyobb francia szövetkezet, az Invivo csoport olyan saját digitális platformmal reagál a gazdálkodói igényekre, amely lehetővé teszi számukra a termékek és a nyersanyagok interneten keresztül
történő megvásárlását és az árak tényleges összehasonlítását. Ehhez a platformhoz az Invivo legtöbb szövetkezeti tagja hozzá fog férni. Ez elmozdulást jelent annak irányában, hogy a szövetkezet megvédje piaci
részesedését az olyan nagy techcégekkel szemben, mint az Alibaba és az Amazon, amelyek a világ más
részein lassanként behatolnak a mezőgazdasági ellátási piacra, vagy az olyan induló innovatív digitális
platformokkal szemben, mint az Agrileader vagy az Agriconomie, amelyek már most megingatják a szövetkezetek dominanciáját.
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“ Minden mezőgazdasági termelő folyamatosan azon gondolkodik,
hogyan tudná diverzifikáció révén fenntartani vagy tovább növelni
a bevételét.

”

Sebastien Collot, az EBB biogazdasággal foglalkozó szakértője

Az Európai Beruházási Bank 37,5 millió eurót biztosít az Invivo 75 millió euró összegű projektjének finanszírozásához az Aladin.farm nevű digitális platform és egy gazdaságirányítási szoftver létrehozása érdekében. Ezt a hitelt az Európai Stratégiai Beruházási Alap garanciája teszi lehetővé. Az Aladin előnye az, hogy
már rendelkezik elosztóhálózattal, mivel a szövetkezeti gazdaságok mindegyikének 10 kilométeres körzetében találhatók raktárak. Ha ehhez hozzáadjuk a termelőkkel fennálló szoros kapcsolatokat és a számukra
nyújtott tanácsadást, az Aladin testre szabott kínálatot biztosíthat a szövetkezeti tagok számára. Antoine
Pajot elmondása szerint az Invivo stratégiája az, hogy „elkíséri a gazdálkodókat a digitalizáció során,
ugyanakkor megtartja piaci részesedését és új digitális szolgáltatásokat – például blogot, illetve tanácsadást – kínál.”
Az Invivo digitális leányvállalata, a SMAG felhőalapú szoftvert kínál, Agreo és Atland néven. Ezek segítik a
termelőket abban, hogy a szabályozási és környezetvédelmi követelmények teljesítése érdekében nyomon
kövessék a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel és a bortermeléssel kapcsolatos adatokat. A SMAG
projekt révén javulni fog a szoftver információtechnológiai mobilitása, és lehetővé fog válni az adathalászat és az adathasznosítás, ami segíti a termelőket a megalapozottabb döntéshozatalban.
Az Invivo projektjei a harmadik zöld forradalom részét képezik, amely élvonalbeli technológiákat
– például mesterséges intelligenciát, robotikát, blokklánc technológiát és nagy teljesítményű számítástechnikát alkalmaz a mezőgazdaság átalakítása, valamint hatékonyságának és fenntarthatóságának radikális javítása érdekében. A forradalom különösen fontos az európai mezőgazdasági ágazat számára, amely a világ egyik vezető élelmiszer-termelője és jelentős foglalkoztatója.
Csökkenő kibocsátások, növekvő jövedelem
Az európai mezőgazdasági termelőknek ádáz nemzetközi versenyben kell helytállniuk az árupiacokon.
Alkalmazkodniuk kell az éghajlatváltozáshoz, valamint Európában a közvetlen támogatások csökkenéséhez. Ennek ellensúlyozása érdekében új, magasabb haszonkulcsot biztosító termékekkel, vagy az élelmiszer-termeléstől teljesen független melléktevékenységekkel növelik bevételüket.
„Minden mezőgazdasági termelő folyamatosan azon gondolkodik, hogyan tudná diverzifikáció révén
fenntartani vagy tovább növelni a bevételét – mondja Sebastien Collot, az EBB biogazdasággal foglalkozó
szakértője. – Az árutermelésen alapuló jelenlegi modellről át kell váltani egy fenntarthatóbbra.”
Az egyik alternatív bevételi forrás a biogáz. A biogázüzemek felveszik a szerves hulladékot, ideértve a trágyát, a növényi és élelmiszeripari melléktermékeket, sőt a szennyvizet is, és biotrágyává, valamint tiszta
energiát biztosító biometángázzá alakítják azt. A biometán betáplálható a villamosenergia-hálózatba,
vagy felhasználható a gazdaságban a zöldség- és gyümölcstermesztéshez használt üvegházak villamos
energiával történő ellátásához vagy fűtéséhez. A biogázüzemek hozzájárulnak a dekarbonizációhoz és az
energiabiztonsághoz, támogatják a mezőgazdasági jövedelmet, előmozdítják a regionális és helyi fejlődést, valamint elősegítik a munkahelyteremtést. Emellett segítik a gazdaságokat a saját kibocsátásaik
ellentételezésében. Európában a mezőgazdaság felel az emberi tevékenységhez kapcsolódó összes üvegházhatásúgáz-kibocsátás 9,58%-áért.
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Ugyanakkor a biogázüzemek drágák. 2 millió euró és 10 millió euró közötti összegű beruházás szükséges
hozzájuk, és a legtöbb üzem több gazdaságra kiterjedő közös részvénytársaságok tulajdona. A beruházás
a nagyságrendje és a típusa miatt különösen kockázatos a mezőgazdasági termelők számára. „Olyan
beruházásról beszélünk, amelynek összege megközelíti, vagy akár meg is haladja a gazdaság értékét” – mutat rá Sebastien Collot. Ezenkívül a biogázüzemek folyamatos felügyeletet igényelnek, és
működési kockázattal járnak. „A biogázon alapuló projektek esetében éjjel-nappal szorosan nyomon kell
követni a biológiai és a kémiai folyamatokat.”
Az Európai Beruházási Bank annak érdekében, hogy segítse a mezőgazdasági termelőket a biogázon alapuló vagy egyéb, éghajlattal kapcsolatos kezdeményezések elindításában, például fotovoltaikus panelek
felszerelésében, befektet két, a franciaországi Crédit Agricole által biztosított hitelkeretbe: az egyik, egy
75 millió eurós program a 41 év alatti mezőgazdasági termelőkre irányul, a másik, 200 millió eurós program
az éghajlattal és a biogazdasággal kapcsolatos projektek támogatását szolgálja.
Nyúlós mozzarella
Az ír tehenek bukolikus életének soha nem volt ilyen globális kihatása.
A Carbery nevű, több mint 1200 tagot számláló ír tejipari szövetkezet Írország legnagyobb, természetes
cheddar sajtot előállító gyártója. Mivel a vállalat által készített sajt több mint 60%-át az Egyesült Királyságba exportálják, a brexit árnyéka miatt a Carberynek újra kellett gondolnia kitettségét. A vállalat úgy
döntött, új termékvonallal szélesíti ki sajtportfólióját, és pizzához használt mozzarellát gyárt étkeztetési
szolgáltatások számára, az ázsiai piacot megcélozva. Az EBB által 2019-ben aláírt 35 millió eurós hitel segíti
ezt a lépést.
„A mozzarella az egyik leggyorsabban növekvő sajtpiac a világon – mondja Ray O’Connell, a Carbery
csoportellenőre és kincstárnoka. – Hosszasan mérlegeltük a különböző lehetőségeket, és a mozzarella
nagyon megfelelőnek mutatkozott.”
A kínaiak azt szeretik, ha a mozzarella nyúlik – legalább 50 centiméterre. Versenyeket is rendeznek,
ahol „mozzarellát nyújtanak, és a győztesek a közösségi médiában osztják meg képeiket” – meséli
Ray O’Connell. A Carbery most fejleszti ki mozzarelláját, ezt a nyúlékonyságot tartva szem előtt.
Valamint a fenntarthatóságot. „Mezőgazdasági termelőink nagyon környezettudatosak, és nagyon
odafigyelnek a fenntarthatóságra, ökológiai és pénzügyi szempontból egyaránt – mutat rá a szakember.
– A Carbery folyamatosan együttműködik termelő tagjaival annak érdekében, hogy bevált gyakorlati
módszereket dolgozzanak ki, segítve a szén-dioxid-lábnyom további csökkentését.”

“ Mezőgazdasági termelőink nagyon környezettudatosak. ”

Ray O’Connell, a Carbery csoportellenőre és kincstárnoka
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A ZÖLD SZÁL
Miközben a gazdaság egyre zöldebbé és tisztábbá válik, az Európai Beruházási
Bank igyekszik biztosítani, hogy senki ne maradjon magára
Azokban a régiókban, amelyeknek a legtöbb
régióhoz képest nagyobb lépést kell megtenniük,
célzott méltányos átállási mechanizmussal fogjuk
támogatni az embereket és a vállalkozásokat…
Ennek megvalósításához megbízható partnerünk
lesz az Európai Beruházási Bank.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Az éghajlat az emberiség életének fenntartásához
szükséges rendszer. A Bank óceánokkal, vízzel
és biogazdasággal, valamint a városainkon és
régióinkon belüli élőhelyek fejlődésével
kapcsolatos éghajlat-politikai fellépéseinek célja
ezen életfenntartó rendszer megőrzése – és
valamennyiünk életminőségének javítása. Végtére
is ezek az élet alapjai. A városok fenntarthatóbbá
tétele érdekében zöld ingatlanfejlesztéseket
tervezünk támogatni, és integrált éghajlatvédelmi
megközelítéseket tervezünk végrehajtani
Európában és szerte a világon. A területfejlesztés
tágabb összefüggését tekintve különös figyelmet
fogunk fordítani azokra a régiókra, ahol a
munkahelyek és a gazdasági tevékenységek eddig
messzemenően a fosszilis tüzelőanyagokra
támaszkodtak. A vízügyi ágazatban arra számítok,
hogy nagy hangsúly fog helyeződni az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra,
különös tekintettel a fokozódó vízhiányra,
valamint a partvédelemre. A mezőgazdasági
ágazatban szintén nagy potenciált látunk a
környezeti fenntarthatósághoz és az éghajlatpolitikai beruházásokhoz nyújtott támogatás
kiszélesítésében. Különösen fontos ez a pénzügyi
közvetítőinken keresztül a kis- és
középvállalkozások, köztük a mezőgazdasági
üzemek finanszírozásához nyújtott hitelkeretek
esetében.
Werner Schmidt, igazgató, az EBB Projektigazgatóságának környezetvédelemért és fenntartható
területfejlesztésért felelős részlege
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Arra összpontosítunk, hogy segítsük az országokat
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra
történő áttérésben, biztosítva mindeközben a
kohéziós régiók folyamatos fejlődését. Arra
számítunk, hogy az Invest EU és a Méltányos
Átállást Támogató Alap révén vonzó finanszírozást
bocsátunk az átállás által leginkább érintett régiók
rendelkezésére, segítve őket abban, hogy
megküzdjenek az átállás társadalmi
vonatkozásaival. Azonosítani fogjuk azokat, akik
élen járnak az éghajlat-politika tekintetében, és
támogatni fogjuk őket tanácsadással és
finanszírozással.
Anita Fuerstenberg-Lucius, igazgató, az EBB Hitelezési
Igazgatóságának Közép- és Délkelet-Európával foglalkozó
részlege

Ismerjük az átalakulásokat, tudjuk, hogyan kell
segíteni a régióknak az átalakulásban. Fokozzuk az
erőfeszítéseinket. A méltányos átállás esetében mi
ott lépünk be, ahol beruházási programokba kell
átültetni a városok vagy régiók által összeállított,
átállásra irányuló terveket. Ezen a téren az Európai
Beruházási Bank, az Európai Beruházási Tanácsadó
Platform és Projektigazgatóságunk egyértelmű
feladata, hogy tanácsadással segítse a régiókat,
ismertetve, hogy miként tudnák ezt – átállásra
irányuló tervük és stratégiájuk alapján –
beruházásokkal támogatni.
Leonard Reinard, osztályvezető, az EBB Projektigazgatóságának regionális fejlesztési részlege

Közvetített hitelezés révén külön támogatást tervezünk kínálni több
iparág környezetvédelmi/energetikai átállásához. A kereskedelmi
bankok termékeket alakítanak ki annak érdekében, hogy segítsék a
környezetvédelmi/energetikai átállás által nagyban érintett
ágazatokban – például az autóiparban, az acéliparban és a
műanyaggyártásban – működő vállalatok beruházásait. Emellett
növekvő tendenciát látunk a digitalizációra irányulóan, különösen a
mezőgazdaság esetében, ami közvetlen hatással van az
éghajlatváltozás mérséklésére. Lehetőségeket keresünk a megújuló
energiaforrások és az energiahatékonyság területén, amelyek adott
esetben nagyobb (megfelelően csökkentett) kockázatvállalást
vonnak maguk után.
Miguel Morgado, igazgató, az EBB Hitelezési Igazgatóságának az
Adriai-tenger térségével foglalkozó részlege

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az
éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens
fejlődésre történő áttérés Marokkóban –
csakúgy, mint más mediterrán országokban –
óriási intézményi és pénzügyi kihívás.
Megvalósításához az egész szabályozási
rendszernek éghajlatbaráttá kell válnia,
pénzügyi erőforrásokat és jelentős támogatást
mozgósítva a technikai képességek erősítése
érdekében. Az EBB az Európai Bizottsággal
összehangoltan erősíteni fogja a technikai szintű
párbeszédet a helyi önkormányzatokkal, és
cselekvési tervet vezet be az európai ügyleteink
során kifejlesztett zöld finanszírozással
kapcsolatos bevált gyakorlatok és know-how
átadására irányulóan. Fontos, hogy az EU által
nyújtott szakpolitikai támogatással lendítsük fel
beruházásainkat, teljes körű koherenciát
biztosítva az európai zöld megállapodás Unión
kívüli végrehajtása során.
Anna Barone, az EBB marokkói irodájának vezetője

Az elmúlt öt esztendőben több mint 180 jelentős
beruházás finanszírozását hagyták jóvá a JASPERS
támogatásával, amelyek teljes beruházási
költsége 58 milliárd euró volt, 31 milliárd euró
összegű uniós támogatás mellett. E beruházások
fele járult hozzá éghajlat-politikai fellépésekhez,
20%-át közvetlenül arra irányozták elő. Folytatni
fogjuk és elmélyítjük tevékenységünket annak
érdekében, hogy segítsük az uniós régiókat
éghajlattal kapcsolatos törekvéseikben.
Tanácsadást biztosítunk, amely elősegíti a
tervezésvezérelt és integrált stratégiákat,
programokat és tervezett projekteket, például a
szénkitermelő és a méltányos átállás által érintett
régiókban. Arra számítunk, hogy munkánk még
inkább helyi szinten fog zajlani, hogy ezáltal
előmozdítsuk a koherens és integrált éghajlatpolitikai és átállásra irányuló projekteket. Abban,
hogy értéket teremtsünk az emberek számára, és
előmozdítsuk az EU zöldebbé válását,
kulcsszerepet fognak játszani olyan ágazatok is,
mint az oktatás, a kutatás és az innováció
(beleértve az olyan innovatív megoldásokat, mint
a körforgásos gazdaság és a szociális innováció).
Munkamódszereinket úgy fogjuk kiigazítani, hogy
helyi szinten a lehető legjobban támogassuk az
EU és a Bank éghajlat-politikai céljait.
Eugenia Kazamaki Ottersten, osztályvezető, EBB,
JASPERS Intelligens fejlődés
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MENEDÉK AZ ÉGHAJLAT
SZÁMÁRA
Ha az emberek nem tudják megfizetni, hogy a munkahelyükhöz közel
lakjanak, annak életminőségük látja kárát. És az éghajlat. Az alábbiakban
bemutatunk néhány projektet, amelyek célja a rengeteg szén-dioxid és
egészségtelen szennyező anyag kibocsátásával járó ingázások szükségességének visszaszorítása.

A

z otthon alapvető szükséglet, számos európai azonban nem talál magának tisztességes,
megfizethető lakóhelyet. Ez nyilvánvalóan szociális probléma. Ugyanakkor bármilyen
meglepő, emellett hozzájárul a globális felmelegedéshez is.
Európában a megfelelő, energiahatékony lakásokból különösen a városi térségekben mutatkozik
hiány, ahol a népesség 70%-a él. Ez számos ember életminőségét rontja, akik csak a munkahelyüktől
távol eső lakásokat tudják megfizetni. És ez károsan érinti az éghajlatot is, hiszen amikor ezek az
emberek nagy távolságokon ingáznak autóval, több fosszilis üzemanyagot használnak. Aztán ott
van a városokon belüli energiafogyasztás szempontja: a házak és az épületek, különösen a régi, ros�szul szigetelt épületek a legnagyobb energiafogyasztók közé tartoznak.
Nagy lépések a lakhatásnak és az energiának
Ha az emberek nem találnak megfelelő lakást, az növeli az európai településeken belüli társadalmi
szakadékot. Ez közegészségügyi problémákhoz, rossz közbiztonsághoz, a központi elhelyezkedésű
helyeken munkaerőhiányhoz vezet, és nem hatékony munkaerőpiacokat eredményez. Írországban
például emberek ezrei vannak várólistákon, hogy jobb lakáshoz jussanak. Franciaországban az ápolók nehezen találnak megfizethető lakást Párizs központjában.
A lakhatás és az energia óriási kihívás. Az európai lakóépületek közel fele 1970 előtt épült, amikor az
építőanyagok, az előírások és a technikák nem vették figyelembe az energiafogyasztás mértékét.
Az Európai Bizottság becslése szerint az épületek és házak 75%-ának kell javítani az energiahatékonyságát ahhoz, hogy teljesíteni lehessen Európa éghajlattal kapcsolatos céljait.
„Szociális lakhatási projektjeink legfontosabb része az, hogy otthont biztosítunk az embereknek; ha
azonban ezt energiahatékony módon tesszük, az nagy előny – mondja Gerry Muscat, a Bank városfejlesztési részlegének vezetője. – Számos lakásprojekt, amelyben közreműködünk, egyszerre segíti
az embereket és az éghajlatot.”
Még egy olyan egyszerű dolog is sokat számít, mint a villanykörték kicserélése. Egy osztrák világítástechnikai vállalat, a Zumtobel csoport komoly kutatásokat végez az olyan hatékonyabb világításra és világításvezérlésre irányulóan, amely biztosítja, hogy a világítási rendszereket csak szükség
esetén használják. 2019-ben az Európai Beruházási Bank jóváhagyta két 40 millió eurós hitel második részét, amelynek célja, hogy a vállalat kiterjessze kutatásait a világítás mobileszközökkel történő
jobb összekapcsolásának területére.
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SZOCIÁLIS LAKHATÁS

“ Számos lakásprojekt, amelyben közreműködünk,
egyszerre segíti az embereket és az éghajlatot.
”
Gerry Muscat, osztályvezető, az EBB városfejlesztési részlege

Növekvő városok, hiányzó bérlakások
Svédországban és Lengyelországban a közepes méretű városok növekedése nyomán drámai mértékben nő a kereslet a megfizethető lakások iránt. Svédország bérlakások ezreinek építésével kezeli
ezt a problémát. 2019 szeptemberében az Európai Beruházási Bank közel 300 millió eurós hitelt
hagyott jóvá, hogy támogassa Svédországot a közel nulla energiafogyasztásra irányuló tervekkel
kapcsolatban, amelyek a legmagasabb szintű hatékonysági szabványokat alkalmazzák.
Poznańban, egy közép-lengyelországi városban sok lakos nem jogosult a város által támogatott
megfizethető lakásokra, mivel jövedelme túl magas, ugyanakkor a rendes piacon sem tud lakást
venni, mert a hitelminősítése alacsony. A város és egy helyi lakásépítő vállalat projektet indított e
lakosok számára, amelynek keretében napközit, óvodát, játszóteret és mozgássérült-parkolóhelyeket is biztosítanak. A cél több mint 1000 lakás felépítése ebben az új lakónegyedben. Az Európai
Beruházási Bank 34 millió euró összegű hitelt írt alá a projekt számára.
„Célunk, hogy Poznań vonzó központtá váljon, amelyet pénztárcától függetlenül bárki otthonának
nevezhet, ahonnan az emberek könnyen tudnak munkába járni, továbbá ahol korszerű és környezetbarát önkormányzati szolgáltatások állnak rendelkezésre” – mondja Grzegorz Ganowicz, a városi
tanács elnöke.
A Bank 2019-ben egy 19 millió eurós hitelt is aláírt Lengyelországban a BNP Paribas Bank Polska
bankkal a meglévő lakások energiahatékonyságának javítására irányulóan. A lengyel bank az összeget arra fogja felhasználni, hogy hiteleket adjon mezőgazdasági termelőknek és lakástulajdonosoknak fotovoltaikus panelek felszereléséhez. A pénz emellett lakásszövetkezeteket is segíteni fog az
energiahatékonyság javításában.
Franciaországban különösen a fiatal munkavállalóknak okoz nehézséget a megfizethető lakáshoz
jutás. Az ország a probléma megoldása érdekében lakásokat épít azok számára, akik nem jogosultak
lakhatási támogatásra, de nem is rendelkeznek elegendő pénzzel ahhoz, hogy meg tudjanak fizetni
egy tisztességes lakást. A Bank összesen 1,3 milliárd eurót fektetett be az országban megfizethető
lakásokra irányuló projektekbe, amelyek keretében mintegy 27 800 szolgálati lakás épül.
Nagy kereslet új otthonok iránt Afrikában
A Bank fellépései – a többi tevékenységi területéhez hasonlóan – a szociális és megfizethető lakások
tekintetében sem korlátozódnak Európára. Az EBB projektjei Afrikában és világszerte segítenek jobb
lakóhelyeket építeni – és csökkenteni az energiafogyasztást. Ez fontos, mert végső soron 2055-re
további 765 millió ember fog élni Afrika városaiban, ami miatt nagy lesz a kereslet a megfizethető
lakások iránt.
Az Európai Beruházási Bank közel 20 millió USA-dollárral járul hozzá egy sor projekthez, amelyek
keretében megfizethető és környezetbarát lakások épülnek Namíbiában és Botswanában. Ezekben
a lakásokban várhatóan 20%-kal fog csökkenni a víz- és villamosenergia-fogyasztás.
„Végső célunk az, hogy jó életminőséget kínáljunk olyan embereknek, akik eddig nem voltak megfelelően kiszolgálva” – mondja Cathal Conaty, a namíbiai és botswanai lakásprojektekhez a pénzt
előteremtő, az EBB által támogatott alap, az International Housing Solutions II vezérigazgatója.
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KOHÉZIÓ ÉS KREATIVITÁS
Az EBB régóta beruház Európa szegényebb régióiban a kohézió érdekében, ami megalapozza az Európai Bizottság méltányos átállási mechanizmusában betöltött szerepét.

H

a mindennapos problémát jelent egy régi távfűtési rendszer működőképességének biztosítása,
akkor nehéz az uniós energiapolitika újabb fejleményeinek is megfelelő terveket készíteni. Ezért a
nyugat-romániai Nagyvárad az Európai Beruházási Bank egyik szakosított egységéhez fordult, hogy segítséget kérjen a tisztább energiára történő áttéréshez. „Nem könnyű meglátni a fától az erdőt – mondja
Nagyvárad városi önkormányzatának tervezési vezetője, Ioan Maghiar. – Magasabb szinten kellett kreatív
megoldást keresnünk.”
A Bank projekttanácsadási támogató egysége nyolc hónapos tanulmányt készített, amelynek megvalósítása már folyamatban van Nagyváradon – és kedvezően hat a város gazdaságára és éghajlat-politikai fellépéseire. A Bank által javasolt új energiaforrások és energiahatékonysági intézkedések révén 2050-re
44%-kal fog csökkenni Nagyvárad távfűtési rendszerének szén-dioxid-kibocsátása. A város emellett tíz éven belül be fogja tudni szüntetni a távfűtési rendszer magánüzemeltetőjének nyújtott támogatásokat. „Ez jelentős hatással lesz a helyi költségvetésre” – mondja Emmanuel Morel, az EBB Bukarestben
dolgozó vezető környezetvédelmi szakértője.
A projekt annak a hosszú időre visszanyúló EBB-hitelezési tradíciónak a része, amely biztosítja, hogy
Európa szegényebb régiói méltányos esélyt kapjanak a jólétre. Az EU bankja 2014 és 2019 között több mint
100 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott a kohéziós régiókban.
Most, amikor az EU 2050-re célul tűzte ki a kontinens dekarbonizációját, ez új és sürgető eleme a Bank
kohéziós beruházásainak, tekintettel az Európai Bizottság méltányos átállási mechanizmusára, amely az
európai zöld megállapodás részét képezi. Az Európai Beruházási Bank kulcsfontosságú eleme ennek
a mechanizmusnak, amely azt hivatott biztosítani, hogy a fosszilis tüzelőanyagokra támaszkodó
regionális gazdaságok és ágazatok ne maradjanak magukra az alacsonyabb kibocsátás felé történő átmenet során. „A méltányos átállás egy olyan terület kiterjesztését jelenti, ahol az EBB rengeteg
szakértelemmel rendelkezik – mondja Leonard Reinard, a Bank regionális fejlesztési részlegének vezetője.
– Az átmenet minden város vagy régió számára egyedi lesz. Nincs egységes megoldás. Minden régiónak
ki kell alakítania a saját testre szabott, helyi körülményekhez igazodó átállási tervét, a Bank pedig segíteni
fog ennek konkrét beruházásokba és projektekbe történő átültetésében.”
A projekttanácsadási támogató egység tevékenysége segítette Nagyváradot és két másik romániai várost
abban, hogy tisztább, hatékonyabb jövőt találjanak ki távfűtési rendszereiknek. Nagyvárad már teszteli a
2 kilométerrel a földfelszín alatt található vizekből származó geotermikus energiát, amely a távfűtési rendszerhez szükséges energia 7%-át biztosítja. A távfűtés a város 200 000 lakosának 70%-a számára biztosítja
a fűtést és a meleg vizet. „Az EBB nélkül sokkal lassabban értettük volna meg, mi történik európai szinten”
– mutat rá Ioan Maghiar.
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MÉLTÁNYOS ÁTÁLLÁS

“ Az a város, amelyik megküzd ezzel a kihívással, megtalálta a
várostervezés Szent Grálját.
”

Sebastian Hyzyk, az EBB projekttanácsadási támogató egységének vezetője

A szolgáltatás egyre megbízhatóbb, ami által Nagyvárad vonzóbbá válik az emberek és a vállalkozások
számára. „Az a város, amelyik megküzd ezzel a kihívással, megtalálta a várostervezés Szent Grálját –
mondja Sebastian Hyzyk, az EBB vonatkozó egységének vezetője. – Vonzóvá teszi területét a polgárok
számára, márpedig napjainkban a tudás és a növekedés a polgároktól származik.” 2020-ban az egység egy
70 millió eurós, hét évig tartó tanácsadási program keretében hasonló projekteket indít el négy másik
román városban.
Jó Európának
A KCM régóta finomít fémeket, elsősorban cinket és ólmot a Bulgária második legnagyobb városa, Plovdiv
környékén található ásványkitermelő régióban. A vállalat gyártási folyamatait jelenleg korszerűsítik a jobb
erőforrás-hatékonyság, az 1500 munkavállaló egészségének jobb védelme, valamint a kohászati ágazatra
vonatkozó jövőbeni szigorúbb környezetvédelmi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében.
Az EBB 2019-ben 65 millió eurós hitellel támogatta a KCM-et annak érdekében, hogy elősegítse folyamatainak korszerűsítését és a „másodlagos nyersanyagok” – az újrafeldolgozott anyagokból, például akkumulátorokból származó cink és ólom, a kohászati szállópor és az oxidok – fokozott felhasználását. A KCM
új létesítményei automatizáltabbá és környezetbarátabbá teszik a cink- és ólomgyártást, és fokozzák az
újrafeldolgozási kapacitást. „Ez jó Európának, mivel a projekt megmutatja, milyennek kellene lennie a 21.
század kohászatának – mondja Ivan Dobrev, a KCM vezérigazgatója. – A hitel segít minket abban, hogy a
volumen növelése révén növeljük technológiánk értékét.”
A hitelt az Európai Stratégiai Beruházási Alap fedezi, mivel olyan innovatív vállalatot támogat, amely
Közép- és Délkelet-Európában egyedüliként gyárt ólmot és cinket. „Ezek a nyersanyagok nélkülözhetetlenek más iparágak számára a régióban, ideértve az autógyártást és az építőipart” – mondja Venera
Gandzhova, a projekt hitelügyintézője. Emellett környezetvédelmi szempontból is előnyökkel fog járni. „A
projekt követi azt az ágazatban megfigyelhető tendenciát, hogy fokozódik az újrafeldolgozott nyersanyagok alkalmazása, amelyeket messzemenően energia- és erőforrás-hatékony technológiával dolgoznak fel
– mondja Liesbet Goovaerts, az EBB mérnöke. – Ez összhangban áll a Párizsi Megállapodással.”
Méltányos átállás a környezet és az emberek számára
A méltányos átállás nemcsak a vállalkozásokról szól. Jelentős társadalmi vonatkozása is van. Ezt a szempontot szemlélteti egy 2019-ben aláírt EBB-projekt, amelynek célja 9600 szociális lakás felújítása és energiahatékonyabbá tétele az észak-franciaországi Nord-Pas-de-Calais egykori bányászrégiójában. A 153 millió eurós hitel hozzájárul az éghajlat-politikai fellépéshez azáltal, hogy csökkenti a 22 457 kedvezményezett
energiafelhasználását. Emellett háztartásonként évi 1200 eurós megtakarítást eredményez az energiaszámlák tekintetében.
A hitel egy 765,2 millió eurós projekt része, amelyet a Maisons & Cités nevű, köztulajdonú bérlakásokkal
foglalkozó helyi vállalat indított el. „Nemcsak arról van szó, hogy élhetőbb vagy környezetvédelmi szempontból megfelelő házakat építsünk – mondja Souad Farsi, az EBB mérnöke. – A környezetet és az embereket egyaránt szolgáljuk.” Dióhéjban ez a méltányos átállás koncepciója.

TÁRSADALMI SZEMPONTOK

47

HONNAN JÖN A PÉNZ?
Az Európai Beruházási Bank, a világ legnagyobb multilaterális hitelezője és
hitelfelvevője 2019-ben 50,3 milliárd eurót vont be a nemzetközi tőkepiacokról. A Bank kötvénykibocsátásával olyan befektetőket ér el, akik alapvetően
nem ruháznának be Európában, és akik közvetve, az EBB-kötvényekbe
befektetve járulnak hozzá európai projektekhez.

A

Bank 17 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 stratégiája számára. A
több pénznemen alapuló megközelítés emellett lehetővé teszi az EBB számára, hogy a kifizetések céljából hozzáférjen bizonyos helyi valutákhoz.

12% 12% 10%
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Az EBB 2019-ben

50,3 milliárd eurót
vont be a nemzetközi tőkepiacokról
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IRÁNYÍTÁS

A

z EBB egy, a tagállamok felé elszámolással tartozó uniós szerv és egyben olyan bank, amely az alkalmazandó legjobb banki gyakorlatokat követi a döntéshozatal, az irányítás és az ellenőrzés területén.
2019-ben a Kormányzótanács az akkori 28 tagállam mindegyike által kijelölt miniszterekből, rendszerint
a pénzügyminiszterekből állt. Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével ez a szám 2020. február
1-jén 27-re csökkent. A kormányzók határozzák meg a Bank hitelpolitikájának irányvonalait, és ők hagyják
jóvá az éves beszámolót. Ők határoznak a tőkeemelésekről és a Bank Unión kívüli finanszírozási műveletekben való részvételéről. Emellett ők nevezik ki az Igazgatótanácsot, az Igazgatási Bizottságot és a Számvizsgáló Bizottságot.
Az Igazgatótanács határoz a hitelekről, a kölcsönfelvételi programokról és egyéb finanszírozási kérdésekről. Évente tíz alkalommal ülésezik annak biztosítása érdekében, hogy a Bank az uniós Szerződéseknek, a
Bank alapokmányának és a Kormányzótanács által meghatározott általános irányelveknek megfelelően
működjön. 2020. február 1-jétől 28 igazgató van, akik közül egyet-egyet jelölnek az egyes tagállamok,
egyet pedig az Európai Bizottság. Emellett az Igazgatótanácsban 31 helyettes is helyet foglal. Az Igazgatótanács szakértelmének kiszélesítése érdekében hat szakértő is beválasztható, akik szavazati joggal nem
rendelkező tanácsadókként vesznek részt az igazgatótanácsi üléseken. Ha az alapokmány másként nem
rendelkezik, a határozathozatalhoz a tagállamok által jegyzett tőke legalább 50%-át képviselő, szavazásra
jogosult igazgatótanácsi tagok legalább egyharmados többsége szükséges. Az Igazgatótanács ülésein az
elnök elnököl, aki nem szavaz.
Az Igazgatási Bizottság a Bank állandó döntéshozatali szerve. Felügyeli a Bank mindennapos működését,
előkészíti az Igazgatótanács határozatait, és biztosítja azok végrehajtását. Hetente egyszer ülésezik. Az
Igazgatási Bizottság az elnök felügyelete alatt és az Igazgatótanács 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 Banknál független Számvizsgáló Bizottság működik, amely közvetlenül a Kormányzótanács alá tartozik. Ez felel a Bank beszámolóinak ellenőrzéséért, valamint annak vizsgálatáért, hogy megfelel-e a Bank
tevékenysége a legjobb banki gyakorlatnak. A Számvizsgáló Bizottság nyilatkozatát az Igazgatótanács
éves beszámolójával kell a Kormányzótanács elé terjeszteni. A Számvizsgáló Bizottság hat tagból áll, akiket
hat egymást követő pénzügyi évre szóló, nem megújítható megbízatással neveznek ki.

Az Egyesült Királyság tőkéjének pótlása
Az EBB kormányzói 2019-ben egyhangúlag megállapodtak abban, hogy az Egyesült Királyság Európai
Unióból való kilépése nem lehet hatással az EBB erős jegyzett tőkealapjára. A brexit előtt az Egyesült
Királyság 3,5 milliárd euróval részesedett az EBB befizetett tőkéjéből, 35,7 milliárd összegű lehívható tőke
mellett. A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az Egyesült Királyság jegyzett tőkéjét a 27 uniós
tagállam tőkéjének arányos emelése pótolta. Az Egyesült Királyság garanciát biztosít a lehívható tőkéjének
megfelelő összegben, az EBB pedig 12 éves részletben visszafizeti az Egyesült Királyság befizetett
részesedését. Az Egyesült Királyságnak az Unióból történő kilépéssel kapcsolatos döntése nem lesz érdemi
hatással az EBB csoport AAA hitelminősítésére. Az EBB csoport teljes mértékben tiszteletben tartja az
Egyesült Királyságban végrehajtott projektek és beruházások vonatkozásában fennálló pénzügyi
szerződéseket. Emellett 2020. március 1-jével nőtt Lengyelország és Románia EBB-ben jegyzett tőkéje,
aminek révén az EBB tőkebázisa meghaladja a brexit előttit.
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NÉHÁNY KIEMELKEDŐ CÉL
AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK 2020. ÉVI OPERATÍV
TERVÉBŐL

• A legegyértelműbb prioritás az éghajlat-politika és a környezeti fenntarthatóság területén végzett

munka. Miután az Európai Beruházási Bank kötelezettséget vállalt arra, hogy az általa nyújtott finanszírozás legalább 50%-át erre a célra fordítja, és az EBB csoport célja több mint 1 billió euró összegű
beruházás felszabadítása az elkövetkező évtizedben, 2020-ban el kell kezdenünk a szükséges
kiigazításokat. 2020 végére tartózkodni fogunk minden olyan finanszírozási tevékenységtől, amely nem
áll összhangban a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel.

• Alapokmányának megfelelően a Bank létezésének alapvető célja továbbra is a gazdasági és társadalmi

kohézió és konvergencia. Az uniós kohéziós politika következő időszaka 2021-től 2027-ig fog terjedni,
és a jelenlegi becslések szerint az új támogathatósági kritériumok alapján a kevésbé fejlett és átmeneti
régiók száma növekedni fog. Az Európai Beruházási Bank együtt fog működni az Európai Bizottsággal,
különösen a javasolt méltányos átállási mechanizmus vonatkozásában, hogy segítse a fosszilis
tüzelőanyagokra jelenleg jobban ráutalt régiókat az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és ellenálló gazdaságra történő átállásban.

• Az EBB csoport folytatni fogja a 2020 utáni többéves pénzügyi keret szerinti uniós megbízatások vég-

rehajtásának előkészítését, valamint az alkalmazandó pénzügyi termékekkel kapcsolatban a Bizottsággal
folytatott tárgyalásokat. 2019 áprilisában elfogadásra került az InvestEU rendelet előzetes szövege,
amely megerősíti az EBB csoport mint a program 75%-ának megvalósításáért felelős fő partner szerepét.
A Bizottság által javasolt Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz
költségvetési garanciákat és pénzügyi eszközöket fog biztosítani az EBB csoport számára ahhoz, hogy
továbbra is betöltse az Unión kívüli stratégiai partnerként fennálló szerepét.

• Az Európai Tanács eszmecserét kezdeményezett az európai fejlesztésfinanszírozási struktúra haté-

konyságának és hatásának fokozása céljából, figyelemmel a Bizottság, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint az Európai Beruházási Bank szerepére. A lehetséges opciókat – beleértve egy fejlesztésfinanszírozásra szolgáló EBB-leányvállalat létrehozását – 2020-ban tovább tanulmányozzák.

• A saját tőkével kapcsolatos tevékenységek alapos felülvizsgálata nyomán a csoport új sajáttőke-stratégiájával fog törekedni a beruházási hiányok megfelelőbb kezelésére a részvénypiacon, és ösztönözni
fogja a magántőke bevonását a legmagasabb szakpolitikai hatás elérése érdekében. Egy nagyobb arányú sajáttőke-finanszírozásra épülő diverzifikáltabb pénzügyi rendszer segíteni fogja a pénzügyi rendszer stabilizálását, és erősíti az Unión belüli dinamikus és innovatív vállalkozók finanszírozáshoz jutását.

• 2020-ra az aláírásokra vonatkozó irányösszeg 63 milliárd euró, és jelenlegi várakozásaink szerint
ugyanezen a szinten marad 2021–2022-ben is.

A 2020. évi operatív terv teljes nyilvános szövege elérhető a https://www.eib.org/en/publications/
operational-plan-2020 címen.
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Climate
Solutions
Why climate
is the world's
most pressing
challenge – and
what you can
do about it

Az éghajlatváltozás az emberiséget fenyegető legnagyobb
veszély. De annyi embernek annyiféleképpen kell reagálnia,
hogy nehéz megállapítani, mit kellene Önnek tennie. Az
Éghajlatvédelmi megoldások oldal részletezi a
kihívásokat, ismerteti a megoldásokat, és pontosan
bemutatja, mi az, amit Ön megtehet ezek elérése
érdekében. Az Éghajlatvédelmi megoldások a politikai
döntéshozók, pénzügyi intézmények és polgárok számára
egyaránt ellenőrzőlistaként szolgál az emberiség
megmentéséhez.

Hallgassa meg az Éghajlatvédelmi megoldásokról szóló podcastokat: https://www.eib.org/climate-podcast
Olvassa el szakértőink írásait blogunkon, a https://www.eib.org/climate-solutions címen.
Töltse le az e-könyvet: https://www.eib.org/climate-ebook
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