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HOGYAN OLVASSA EZT A JELENTÉST?
A Covid19-világjárvány gazdasági hatásából történő kilábalás sürgető feladat, de
olyan zöld helyreállításra van szükség, amely méltányos a fejlődő országokban
élőkkel szemben. EZ A JELENTÉS BEMUTATJA, MILYEN VESZÉLYHELYZETELHÁRÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKET HOZOTT 2020-BAN AZ EURÓPAI
BERUHÁZÁSI BANK A COVID19-RE REAGÁLVA, ÉS EMELLETT MILYEN
BERUHÁZÁSOKAT HAJTOTT VÉGRE AZ ÉGHAJLAT, A KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS A FEJLESZTÉS TERÜLETÉN, SERKENTVE EZÁLTAL A NÖVEKEDÉSHEZ
VALÓ FENNTARTHATÓ VISSZATÉRÉST.
A JELENTÉS KÖZPONTI RÉSZÉT HÁROM TEMATIKUS SZAKASZ ALKOTJA ,

amelyek arra összpontosítanak, miféle megoldásokat kínál a Bank a Covid19válságra, az éghajlat és a környezet állapotának romlására, valamint a fenntartható
fejlődés szükségességére. Ezeket a megoldásokról szóló szakaszokat a Bank
munkatársaitól származó gondolatok vezetik be, amelyekben kulcsfontosságú
tisztviselők ismertetik, hogyan reagált az EBB a válságokkal teli évre, és miként
fektette le a jövőbeni innováció és növekedés alapjait. Az ezt követő történetek
végigvezetik az olvasót a Bank tevékenységein, olyan területeket érintve, mint az
innováció, az infrastruktúra, a kkv-k, valamint az éghajlat és a környezetvédelem
az Európai Unión (EU) belül és az EU határain kívül.
A JELENTÉS FENNMARADÓ RÉSZE MEGVILÁGÍTJA AZ EMLÍTETT
MEGOLDÁSOK HÁTTERÉT. Az elnöki előszóban megnyilvánuló stratégiai

gondolkodástól kezdve a Bank hitelnyújtási és hitelfelvételi tevékenységeire
vonatkozó adatokig, kitekintve az előttünk álló évre is az EBB csoport operatív
tervének legfontosabb elemeivel.
A JELENTÉS EGY OLYAN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETÉT MESÉLI EL,
AMELY MINDEN SZINTEN – A MIKROHITELEK TÁMOGATÁSÁTÓL
A MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKIG – ELKÖTELEZETTEN
KERESI A MEGOLDÁSOKAT A MINKET KÖRÜLVEVŐ VÁLSÁGOKRA.
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ELŐSZÓ
A BIZONYÍTÉK EURÓPA
TELJESÍTMÉNYÉRE

A

z Európai Beruházási Bank a Covid19-világjárvány közvetlen kihívásával szembesülve határozottan
lépett fel, hogy megvédje a munkahelyeket, támogassa a válság sújtotta iparágakat, és segítsen
enyhíteni a legerőteljesebb gazdasági megrázkódtatásokat. Mindezek mellett továbbra is ugyanolyan
elkötelezettek maradtunk az éghajlatváltozás veszélyével szembeni hosszú távú küzdelem iránt.
Tapasztalataink és szakértelmünk felhasználásával éghajlat-politikai célkitűzéseinket beépítettük
a világjárvánnyal kapcsolatos biztonsági hálónkba. Senkinek nem érdeke, hogy egyszerűen újjáépítsük
a dolgokat. Az EBB-vel Európa és a világ valami jobbat építhet fel.
2020-ban közvetlenül a Covid19 ellen küzdöttünk, beruházva olyan vállalatokba, amelyek teszteket,
terápiás lehetőségeket és vakcinákat kutatnak, ideértve a német BioNTech vállalatot, az első
jóváhagyott védőoltás előállítóját. Finanszírozásunk támogatta az egészségügyi rendszereket az
Európai Unió országaiban, és elősegítette az olyan kulcsfontosságú technológiák fejlődését, amelyek
lerövidítik a világjárványt. Egy sor azonnali intézkedést hoztunk a járvány gazdasági hatásával
szemben, hogy likviditást pumpáljunk a gazdaságba, különösen a kisvállalkozások számára, miközben
előkészítettük az átfogóbb Páneurópai Garanciaalapot is.
A korábbi sokkoktól eltérően ez a válság a reálgazdaságból eredt, nem pedig a pénzügyi vagy az állami
szektorból. A kijárási korlátozások miatt tökéletesen egészséges cégek milliói szembesültek hirtelen likviditási
problémákkal. A reálgazdaságba történő beruházás támogatása révén a Páneurópai Garanciaalap már most
segít biztosítani, hogy az egészséges cégek (és az általuk biztosított munkahelyek) megmeneküljenek – és
hogy nehézségeik ne gyűrűzzenek át a bankszektorba és ezáltal az állami szektor mérlegeibe.
A világ legnagyobb hosszú távú multilaterális hitelfelvevőjeként és hitelezőjeként ennek során
gondosan figyelembe vettük, milyen következményekkel járnak beruházásaink a Covid19 után is
velünk maradó kihívásokra. És mindezt globális nézőpontból tettük. Beruházásaink fenntarthatóak és
környezetbarátak, és a világjárvánnyal szembeni küzdelem közben lefektetik egy olyan évtized
alapjait, amely kulcsfontosságú lesz az éghajlatváltozással szembeni harcban. Partnerségeket
alakítottunk ki más multilaterális intézményekkel és befektetőkkel, biztosítandó, hogy a fejlődő
országokkal is megosszák a Covid19-világjárványra adott megoldásokat, és 400 millió eurós ügyletet
hagytunk jóvá a COVAX elnevezésű globális kezdeményezéssel, amelynek célja az oltóanyaghoz való
egyenlő hozzáférés előmozdítása a fejlődő országokban. Ez morális kötelesség, és egyben
kulcsfontosságú hozzájárulás az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításához.
A munkahelyteremtés és a növekedés célját a fejlesztés területén is össze kell hangolnunk az
éghajlatbarát beruházások megfontolt megközelítésmódjával. Végső soron az EU éghajlat-politikai
fellépései önmagukban nem fogják megállítani a globális felmelegedést, tekintve, hogy a kibocsátás
90%-át az Európai Unión kívül generálják. Amennyiben például Afrika növekvő energiaigényét szénés gáztüzelésű erőművekkel elégítik ki, az éghajlattal kapcsolatos terveink szó szerint füstbe mennek.
A beruházások méltányos megoszlása nemcsak Észak és Dél kérdése. Az elmúlt években lelassult az
Európai Unión belüli regionális konvergencia, különösen a városi és a vidéki térségek között.
Gondoskodnunk kell arról, hogy a Covid19 ne mélyítse tovább ezt a szakadékot. A Covid19-hez és az
éghajlatváltozáshoz hasonlóan a kohéziós beruházásaink célja az azonnali gazdasági haszon és
a hosszú távú fenntarthatóság. A „méltányos átállás”, amely támogatja a szennyező iparágaktól
elmozduló régiókat, piaci szempontból is teljesen észszerű. Tekintsünk az Európai Stratégiai Beruházási
Alap (ESBA) által elért eredményekre: az európai beruházási terv pénzügyi pillére 2020-ban sikeresen
végére ért ötéves menetelésének, miután több mint 500 milliárd euró értékben támogatott
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2020 TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS

ELNÖKI ELŐSZÓ

Az EBB jelenleg az első olyan
“multilaterális
fejlesztési bank,

amely nem fog pénzt adni – egy
centet se – olyan dolgokra,
amelyek kedvezőtlen hatást
gyakorolnának az éghajlatra.

”

beruházásokat. Az ESBA teljes mértékben piacvezérelt, de az ESBA-garanciával támogatott EBB-hitelek
öt legnagyobb célországa – a GDP-hez viszonyítva – mégis Észtország, Görögország, Bulgária,
Portugália és Lettország. Az EBB tíz ESBA-műveletéből négyre kohéziós területen kerül sor. Amikor az
általunk nyújtott támogatás lehetőséget kínált, a kohéziós régiók bankképes projektekkel reagáltak.
Az ESBA Európa-szerte mozgósított olyan beruházásokat, amelyek egyébként túlságosan
kockázatosak lettek volna. Az ESBA megmutatja, hogyan lehet viszonylag kevés közpénzből támogatni
a magánszektorbeli beruházásokat. Ez fontos a méltányos átállás tekintetében, és értékes tapasztalatot
jelent, amelyet tovább kell vinni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközben, az Európai Unió
Covid19-cel kapcsolatos gazdaságösztönző programjában.
2020-ban sem feledkeztünk meg az előttünk álló, éghajlati szempontból kulcsfontosságú évtizedről.
Az Igazgatótanácsunk által novemberben jóváhagyott, klímabankra vonatkozó ütemtervünk rögzíti az
éghajlatváltozással kapcsolatos, 2021 és 2025 közötti munkánk összes szövevényes paraméterét. Ez az
úttörő dokumentum rávilágít azon kötelezettségvállalásunkra, hogy valamennyi tevékenységünket
összehangoljuk a Párizsi Megállapodással. Az EBB jelenleg az első olyan multilaterális fejlesztési bank,
amely nem fog pénzt adni – egy centet se – olyan dolgokra, amelyek kedvezőtlen hatást
gyakorolnának az éghajlatra. Az EBB az EU klímabankja, és e tevékenységi jelentés leghosszabb
szakasza azt mutatja be, mi mindent teszünk a globális felmelegedés ellen.
Az innováció kulcsfontosságú az éghajlat-politikai törekvéseink megvalósításához. Nem
hagyatkozhatunk a jelenlegi üzleti modellekre ahhoz, hogy véghezvigyük a Párizsi Megállapodás
céljainak teljesítéséhez szükséges jelentős kibocsátáscsökkentést. Hatalmas növekedésre van szükség
a meglévő megújuló energia használata és az energiahatékonyságra irányuló technológiák
alkalmazása, valamint az új éghajlatbarát technológiák fejlesztése tekintetében. Ugyanakkor minden
gazdasági visszaesés visszaveti az új technológiákba történő beruházásokat, mivel azokról úgy tartják,
hogy kockázatosak és nem alapvető fontosságúak. De nem is jöhetne rosszabbkor az innováció
csökkenése. Európának és a világnak minden eddiginél inkább szüksége van arra, amit a technológia
kínál: szakítás a szokásos ügymenettel, gyorsabb, exponenciális növekedést érve el.
Az EBB-nél megtesszük a tőlünk telhetőt az innovációra irányuló beruházások fenntartása érdekében.
Azáltal, hogy hosszú távú finanszírozást nyújtunk és csökkentjük a beruházási kockázatot, elősegítjük
egy kiszámíthatóbb piaci környezet kialakulását az új, fenntartható technológiák számára. Sikerünket
nem azon mérjük le, hogy mennyi pénzt hitelezünk. Azt nézzük, hogy mi ennek a hatása, hogyan járul
ez hozzá az európai gazdaságban szükséges strukturális változásokhoz, és milyen előrelépések
történnek afelé, hogy az átlagemberek világszerte jólétben és biztonságban éljenek. Az Európai
Beruházási Bank bizonyíték arra, hogy Európa jól teljesít.
Werner Hoyer
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EURÓPAI
BERUHÁZÁSI BANK

EBB CSOPORT
ÖSSZES
ALÁÍRT
COVID19MŰVELET

2020. ÉVI TEVÉKENYSÉG

25,5 Mrd EUR

JÓVÁHAGYOTT
PROJEKTEK
Európai Unió
Az Unión kívül

69,8 Mrd EUR
13 Mrd EUR

ALÁÍRT MŰVELETEK
Európai Unió
Az Unión kívül

56,8 Mrd EUR
9,3 Mrd EUR

KIFIZETÉSEK
Európai Unió
Az Unión kívül

51,6 Mrd EUR
6,2 Mrd EUR

BEVONT FORRÁSOK
(CSEREÜGYLETEK ELŐTT)

Fő valuták (EUR, GBP, USD)
Egyéb valuták

82,8 Mrd EUR
66,1 Mrd EUR

57,8 Mrd EUR

70 Mrd EUR
63 Mrd EUR
7 Mrd EUR

Az EBB hatása
4,2
millió

29 100
km
10 100 MW,
83% megújuló

425 000

8,6
millió

forrásból

Támogatott kkv-k/
közepes
tőkeértékű
vállalatok száma*

A kkv-knál és közepes
tőkeértékű
vállalatoknál
fenntartott
munkahelyek száma*

Villamosenergiatermelő kapacitás

7
millió

Kiépített/felújított
elektromos
távvezetékek

Árammal
ellátható
háztartások
száma

Beszerelt
intelligens
energiafogyasztásmérők

*A kkv-knál fenntartott munkahelyek száma a 2020-ban EBB-finanszírozásban részesült kkv-knál/közepes tőkeértékű vállalatoknál foglalkoztatott alkalmazottak számát, valamint a 2019 októbere és
2020 szeptembere között EBA-finanszírozásban részesült kkv-knál foglalkoztatott alkalmazottak számát jelenti.
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2020 TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS

EURÓPAI
BERUHÁZÁSI ALAP

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
é s g a r a n c i a m ű v e l e te k h e z . A z E BA
részvényesei az EBB, az Európai Bizottság,
valamint állami és magánszektorbeli bankok
és pénzügyi intézmények.

280
millió

ALÁÍRT
MŰVELETEK
Saját tőke
Garanciák
Mikrofinanszírozás

A jövőben
Covid19-oltásban
részesülő emberek
száma

12,9 Mrd EUR
3,6 Mrd EUR
9,1 Mrd EUR
0,2 Mrd EUR

1,8
millió
29,6
millió

65 900

Háztartások új
vagy felújított
szociális és
megfizethető
lakásokban

2020. ÉVI TEVÉKENYSÉG

Biztonságosabb
ivóvízzel ellátott
lakosság

145 000
hektár
380
millió

Kisebb
árvízkockázatnak
kitett lakosság

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

Újonnan
telepített
erdőterület

A számadatok a 2020-ban először aláírt új műveletek várható eredményeit jelzik az e fázisban elérhető adatok alapján.
A számadatok ideiglenesek és nincsenek auditálva.
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AZ EBB CSOPORT AZ ÖN ORSZÁGÁBAN
DÁNIA
0,81 milliárd EUR

HOLLANDIA

ÍRORSZÁG
1,19 milliárd EUR

a GDP 0,27%-a

3,18 milliárd EUR

a GDP 0,34%-a

a GDP 0,41%-a

BELGIUM
1,33 milliárd EUR

a GDP 0,30%-a

LUXEMBURG
0,11 milliárd EUR

a GDP 0,18%-a

FRANCIAORSZÁG
10,08 milliárd EUR

EU TÖBB ORSZÁGRA
KITERJEDŐEN
0,58 milliárd EUR

PORTUGÁLIA
2,34 milliárd EUR

a GDP 1,18%-a

SPANYOLORSZÁG
8,45 milliárd EUR

A sötétebb szín magasabb beruházási arányt jelent a GDP-hez viszonyítva.
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a GDP 0,77%-a

a GDP 0,45%-a

FINNORSZÁG
1,10 milliárd EUR

SVÉDORSZÁG
2,38 milliárd EUR

a GDP 0,47%-a

ÉSZTORSZÁG

a GDP 0,51%-a

0,67 milliárd EUR

a GDP 2,48%-a

LETTORSZÁG
0,08 milliárd EUR

a GDP 0,27%-a

LITVÁNIA
0,99 milliárd EUR

a GDP 2,04%-a

LENGYELORSZÁG
5,21 milliárd EUR

NÉMETORSZÁG
6,90 milliárd EUR

a GDP 1,01%-a

a GDP 0,21%-a

CSEH KÖZTÁRSASÁG
1,38 milliárd EUR

a GDP 0,66%-a

SZLOVÁKIA
0,21 milliárd EUR

AUSZTRIA
1,79 milliárd EUR

a GDP 0,48%-a

0,25 milliárd EUR

a GDP 0,55%-a

MAGYARORSZÁG
0,77 milliárd EUR

SZLOVÉNIA

a GDP 0,57%-a

HORVÁTORSZÁG
0,53 milliárd EUR

ROMÁNIA
0,81 milliárd EUR

a GDP 0,38%-a

a GDP 1,09%-a

BULGÁRIA

OLASZORSZÁG
11,92 milliárd EUR

a GDP 0,23%-a

0,44 milliárd EUR

a GDP 0,73%-a

a GDP 0,75%-a

GÖRÖGORSZÁG
2,81 milliárd EUR

a GDP 1,71%-a

0,24 milliárd EUR

CIPRUS

MÁLTA
0,03 milliárd EUR

a GDP 1,16%-a

a GDP 0,25%-a
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AZ ESBA AZ ÖN ORSZÁGÁBAN
2020. DECEMBER 31-IG

DÁNIA
1,2 milliárd EUR

HOLLANDIA
4,4 milliárd EUR

ÍRORSZÁG
1,8 milliárd EUR

EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG
2,0 milliárd EUR

BELGIUM
2,0 milliárd EUR

LUXEMBURG

EGYÉB

181 millió EUR

(TÖBB ORSZÁGON ÁTÍVELŐ, REGIONÁLIS)

11,9 milliárd EUR

FRANCIAORSZÁG
18,0 milliárd EUR

PORTUGÁLIA
4,0 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
13,2 milliárd EUR

FINNORSZÁG
1,9 milliárd EUR

ÉSZTORSZÁG

SVÉDORSZÁG

263 millió EUR

3,9 milliárd EUR

LETTORSZÁG
284 millió EUR

LITVÁNIA
434 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
kívánt további beruházásokat felszabadítani.
Ezt a célt tavaly nyáron sikerült elérni. 2020.
december 31-éig a további beruházások
összege 547 milliárd eurót tett ki.

LENGYELORSZÁG
4,2 milliárd EUR

NÉMETORSZÁG
9,5 milliárd EUR

CSEH KÖZTÁRSASÁG
1,2 milliárd EUR

SZLOVÁKIA
657 millió EUR

AUSZTRIA

MAGYARORSZÁG

2,1 milliárd EUR

766 millió EUR

SZLOVÉNIA

ROMÁNIA

HORVÁTORSZÁG

187 millió EUR

1,1 milliárd EUR

443 millió EUR

BULGÁRIA

OLASZORSZÁG

773 millió EUR

13,3 milliárd EUR

GÖRÖGORSZÁG
2,9 milliárd EUR

CIPRUS
155 millió EUR

MÁLTA
44 millió EUR
13

AZ EBB AZ ÖN VILÁGÁBAN
BŐVÍTÉSI ORSZÁGOK ÉS
EFTA 1,26 milliárd EUR
EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG
387 millió EUR

DÉLI
SZOMSZÉDSÁG
3,51 milliárd EUR

AKCS, TOT-OK ÉS
DÉL-AFRIKA 2,26 milliárd EUR
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KELETI
SZOMSZÉDSÁG
1,34 milliárd EUR

ÁZSIA, KÖZÉP-ÁZSIA ÉS
LATIN-AMERIKA 1,47 milliárd EUR

EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás
AKCS: Afrikai, karibi és csendes-óceáni államok
TOT: Tengerentúli országok és területek
Az Európai Beruházási Bank nem támogatja, hagyja jóvá, illetve ítéli meg az e térképen ábrázolt területek, határok, színek, megnevezések vagy információk jogi helyzetét.
A Szíria ellen 2011 novemberében bevezetett uniós szankciók nyomán az EBB minden hitelezési és tanácsadási tevékenységét felfüggesztette az országban. Ugyanakkor az EBB része a Szíriával
foglalkozó központi donorcsoportnak, amely az EU és az ENSZ közös vezetésével nyomon követi a helyzetet.
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AZ EBB ERŐSÍT
A VILÁGJÁRVÁNNYAL VALÓ
SZEMBENÉZÉS ÉRDEKÉBEN
Ezt a világjárványt sok különböző
nézőpontból kell megközelíteni.
Elengedhetetlen, hogy biztosítsuk az
országok számára a fertőzöttek
kezeléséhez szükséges eszközöket és
felszereléseket, egyidejűleg lehetővé
téve a fertőzött személyek pontos és
gyors azonosítását. Hosszú távon
a legjobb védelmet a vakcina kínálja, de
a legtöbb érintett országban továbbra is
jelentős kielégítetlen igény van kezelési
lehetőségekre és a kórházakban
tapasztalható helyzet javítására.
Felicitas Riedl, a Projektigazgatóság
élettudományokért felelős
részlegének vezetője

A több mint 60 kiemelten innovatív európai
biotechnológiai és orvostechnológiai vállalatot
támogató, 1,5 milliárd euró összegű, közvetlen
sajáttőke-típusú élettudományi portfóliójával az EBB
a legnagyobb piaci szereplő Európában. Amikor
a világjárvány elérte Európát, és megkezdődtek
a kijárási korlátozások, gyorsan felvettük a kapcsolatot
meglévő hálózatunkkal, ahol számos Covid19-projekt
indult el olyan vezető intézményekkel, mint az
Egészségügyi Világszervezet, a Gates Alapítvány és
a Wellcome Trust, és az oltóanyagokra, kezelésekre,
illetve diagnosztikai eszközökre irányuló új
kezdeményezésekkel. Büszkék lehetünk arra, hogy
olyan projekteket támogattunk, mint a BioNTech,
amely világszerte élen járt a Covid19-vakcina
kifejlesztésében, vagy a CureVac, egy másik ígéretes
oltóanyag-fejlesztő, valamint a Covid19-cel foglalkozó
francia, német és lengyel vállalatok.
Yu Zhang, a Hitelezési igazgatóság
élettudományokért és biotechnológiáért felelős
részlegének vezetője

A Covid19 próbára teszi az országok, a régiók, a városok és
a közösségek ellenálló képességét. Továbbra is oda kell figyelnünk
a kohéziós kihívásokra és az egyenlőtlenségek elmélyülésének
megelőzésére. Gyorsan kialakítottunk egy támogatási tervet, hogy
segítsük a régiók és a települések legsürgetőbb finanszírozási
szükségleteinek kielégítését. Felismerve, hogy a városok és a régiók
kulcsszerepet töltenek be a világjárvány hatásainak enyhítésében,
kivételes intézkedéseket vezettünk be az új hitelek gyorsabb
jóváhagyása és folyósítása, valamint annak lehetővé tétele
érdekében, hogy a meglévő hiteleket rugalmasabban lehessen
felhasználni vagy meg lehessen növelni. Tanácsadó csoportjainkat
mozgósítottuk, hogy támogassák az országokat és a régiókat
a Covid19-cel kapcsolatos kiadások programozásában és
optimalizálásában.
Leonard Reinard, a Projektigazgatóság regionális fejlesztési
részlegének vezetője
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A Covid19 számos gyorsan növekvő európai vállalatot állított alapvető túlélőpróba elé a tervezett
projektjeink körében – vagy azért, mert közvetlenül érintette üzleti modelljüket, vagy mert hatással
volt a harmadik felek általi finanszírozáshoz való hozzáférésükre. Gyorsan át kellett állítanunk
a váltókat. Stratégiánk egyszerű volt és hatékony: elsőként azonnali és jelentős mértékű támogatást
nyújtottunk a közvetlenül a Covid19 kezelésével foglalkozó biotechnológiai és élettudományi
vállalatok számára, majd támogattuk azokat az innovációkat, amelyek növelik a tagállamok
gazdaságának rezilienciáját. Már az első félévben sikerült megháromszoroznunk a biotechnológiai és
élettudományi vállalatoknak nyújtott közvetlen kockázatihitel-finanszírozást. Támogattunk olyan
vállalatokat, amelyek digitális innovációkat fejlesztenek a kontaktkutatáshoz, a mobilfizetésekhez,
valamint az üzleti modellek digitalizációjához. Örömmel tölt el bennünket, hogy sikerült elegendő
támogatást bebiztosítanunk a tagállamok részéről ahhoz, hogy még növeljük is az innovatív
vállalatokra irányuló beruházásainkat a mesterséges intelligencia, az ipar 4.0, a biotechnológia, az
élettudományok és az energiahatékonyság területén.
Hriszto Sztojkov, a Hitelezési Igazgatóság növekedésfinanszírozással és kockázati hitellel
foglalkozó részlegének vezetője

Büszkék vagyunk arra, hogy támogattuk a BioNTech vakcinát, az elsőként forgalomba hozott
Covid19-védőoltást. Ez egészségügyi szakembereink elkötelezett munkájának köszönhető,
akik a válság alatt éjjel-nappal azon fáradoztak, hogy számos jelölt közül kiszűrjék a lehető
legjobb vakcinakutatást. Emellett számos, nagyon ígéretes eredményeket hozó egyéb
oltóanyagot és kezelést is támogatunk.
Christopher Hurst, a Projektigazgatóság főigazgatója

A Covid19-válság erőteljes hatást gyakorol az
uniós gazdaságra és azokra az Európai Unión
kívüli országokra, ahol az EBB tevékenykedik.
Az EBB gyorsan reagált, kezelve partnereink
likviditási szükségleteit. A válság
előrehaladásával nem a likviditás az egyetlen
probléma, amelyet kezelnünk kell. A válság
strukturális változást indít el, és szükségessé
teszi a dolgok alapvető újragondolását, aminek
során kulcsszóvá válik az „intelligens”, a „zöld”
és a „fenntartható”. Az új normalitáshoz való
alkalmazkodáshoz beruházásokra van szükség,
ezért a beruházásfinanszírozás,
a szerkezetátalakítás és az átállás még
a likviditás kezelésénél is fontosabb lesz.
Debora Revoltella, a Titkárság Közgazdasági
Elemzések Főosztályának igazgatója

A szakértők továbbra is próbálják megragadni, milyen
mértékű pusztítást okozott a világjárvány, egy azonban
bizonyos: a helyreállítás környezetbarát lesz. Ehhez
a célkitűzéshez járul hozzá minden erőfeszítésünk, amely
a tisztább energiára és közlekedésre, a nehézipar
széntelenítésére és az energiahatékonyságra irányul.
Finanszírozási megoldásokat igyekszünk kidolgozni az
éghajlatbarát beruházások előmozdítása és fő
akadályainak leküzdése érdekében. Tematikus
hatásfinanszírozási termékeinknek köszönhetően
katalizáljuk azt a zöld változást, amelyre az Európai
Uniónak szüksége van, mivel az innovatív kiemelt
projektek egy egész iparág számára emelhetik a mércét.
Gilles Badot, a Hitelezési Igazgatóság infrastruktúraés klímafinanszírozásért felelős részlegének vezetője
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GYORS VÁLASZ
A Páneurópai Garanciaalap támogatja a Covid19-válság által sújtott
kisvállalkozásokat. Egy másik garancia sikeresen mozgósított több mint
500 milliárd euró összegű beruházást

A

mikor túl leszünk a Covid19-világjárványon, szervezetünkben ott lesznek a vírusnak a nyomai,
amelyből kigyógyultunk. Ugyanez a helyzet a gazdaság esetében is. És éppúgy, ahogy
mindannyian szolidárisan együtt igyekszünk megvédeni egymást a közösségi távolságtartás révén,
a jóléthez való visszatérésnek is egy számos uniós ország részvételével zajló nagyszabású összehangolt
kampány a legjobb módja.
Az Európai Beruházási Bank Csoport világjárványra adott válaszának legnagyobb része a Páneurópai
Garanciaalap (EGF), amelynek célja, hogy 2021 végéig a közreműködő uniós tagállamok által biztosított,
25 milliárd euróig terjedő összegű garancia felhasználásával élénkítse a finanszírozást a részt
vevő országokban. Az összeg nagy része a kis és középvállalkozásokat fogja támogatni, bizonyos
hányada pedig valamivel nagyobb vállalatokra és egészségügyi szolgáltatókra fog irányulni, és
adósságfinanszírozás, valamint kockázati vagy növekedési tőke révén kerül folyósításra.
A Garanciaalap hatalmas vállalkozás. Az EBB csoport azonban biztos abban, hogy meg tud felelni
a kihívásnak. Utalhatunk korábbi válságkezelő intézkedésünk sikerére: az Európai Stratégiai Beruházási Alap
(ESBA) elnevezésű, 2020 végéig futó ötéves garanciaprogram messze túlteljesítette az 500 milliárd euró
összegű beruházás támogatására irányuló célkitűzését. „Adott a megfelelő szintű törekvés arra, hogy
fellendítsük az európai gazdaságot – mondja Wilhelm Molterer, az ESBA ügyvezető igazgatója. – Ha nagy
hatást akarunk gyakorolni, akkor nagyszabású programot kell létrehozni, és neki kell veselkedni.”
A Páneurópai Garanciaalap esetében kétségkívül ez történik. Méghozzá különös gyorsasággal.
„Alapesetben legalább két évbe telne egy ilyen nagyságrendű megbízatás előkészítése, de mi hat hónap
alatt összeraktuk – mutat rá Ioanna-Victoria Kyritsi, aki a Garanciaalap végrehajtását vezeti az Európai
Beruházási Banknál. – Ez hihetetlenül ambiciózus és új dolog a Bank számára. Ez egy válságkezelő eszköz.
Igyekszünk tényleg hatalmas változást hozni a tagállamokban az érintett felek számára.”
Hogyan is működik a Páneurópai Garanciaalap? Egy kicsit olyan, mint az Európai Stratégiai
Beruházási Alap, ahol az uniós költségvetésből származó garancia lehetővé tette az EBB számára, hogy
beruházzon olyan vállalatokba, amelyek egyébként túlságosan kockázatosak lettek volna. A Garanciaalap
esetében az EBB még nagyobb kockázatot vállal. Az ESBA hiteleivel az EBB csoport példátlan támogatást
nyújtott a kisvállalkozások számára, osztozva az új finanszírozás kockázatán a helyi partnerekkel, szerte
Európában. A Garanciaalap esetében az EBB csoport továbbra is helyi partnereken keresztül éri el
a megcélzott kedvezményezetteket. A részt vevő tagállamok által nyújtott garanciák révén viselni tudja az
új hitelek kockázatának oroszlánrészét a kedvezményezettek megcélzása érdekében. A Garanciaalap
egyenlő versenyfeltételeket biztosít azon európai országok között, amelyek erős nemzeti biztonsági hálót
tudnak kialakítani, illetve amelyek kapacitásai korlátozottak.
A Garanciaalap annyiban hasonlít az ESBA-ra, hogy állami garanciát használ fel annak érdekében,
hogy jóval nagyobb mennyiségű finanszírozást tudjon mozgósítani, mint amennyit állami
támogatásokkal lehetne. Ugyanakkor annyiban különbözik az ESBA-tól, hogy koncepciója egy
sürgős válsághelyzet kezeléséhez igazodik. „A Garanciaalap célja, hogy likviditást biztosítson egy
válság idején – fejti ki Marcus Schluechter, az ESBA ügyvezető igazgatójának tanácsadója. – Arról
szól, hogy az egészségügyi válság gazdasági következményei által érintett, alapvetően életképes
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valamennyi ágazatban támogatáshoz
“ A cél a nagy hatókör elérése, hogy
jussanak a kis- és középvállalkozások.
”

szervezetek képesek legyenek kifizetni számláikat és túlélni a jelenlegi válságot, és így a helyzet
stabilizálódásakor ismét talpra tudjanak állni.”
Veszélyhelyzeti reagálás
Amikor tavasszal terjedni kezdett a járvány, Európa-szerte kisvállalkozásoknak kellett lehúzniuk
a redőnyt a kijárási korlátozások miatt. A Garanciaalap elsődlegesen őket kívánja segíteni, tekintve, hogy
beruházásainak legalább 65%-a a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatására van elkülönítve. Az
EBB csoport emellett egy sor veszélyhelyzeti programot indított el:

• 1 0 milliárd euró összegű további működőtőke a bankok számára biztosított likviditási keretek révén
• 1 0 milliárd euró összegű hitel kkv-k számára eszközfedezetű értékpapír-vásárlási programokon keresztül
• 8 milliárd eurós finanszírozás azonnal bevethető garanciarendszerek révén
• 6 ,7 milliárd euró összegű finanszírozás Európai Unión kívüli, Covid19-vonatkozású projektekhez
• 6 milliárd euró összegű finanszírozás az egészségügyi infrastruktúrára irányuló beruházásokhoz,
valamint vakcinák és gyógyszerek fejlesztéséhez.

Valamennyi uniós tagállam felkérést kapott, hogy az EBB tőkéjéből való részesedésének arányában
járuljon hozzá a Garanciaalaphoz. A garancia összege megközelíti a 25 milliárd eurót. „A cél a nagy
hatókör elérése, hogy valamennyi ágazatban támogatáshoz jussanak a kis- és középvállalkozások” –
mutat rá Piotr Stolowski, aki a Garanciaalap végrehajtását vezeti az Európai Beruházási Alapnál.
Az ESBA öröksége
A Páneurópai Garanciaalap egyike azon programoknak, amelyeket a Covid19-re reagálva dolgoztak ki,
amikor az Európai Bizottság összefogott az uniós tagállamokkal és az európai intézményekkel, hogy
gyors és nagyszabású kárenyhítő csomagot készítsenek a világjárvány által sújtott vállalkozások
számára. Mindeközben az ESBA már működött, és azonnal több száz millió eurót biztosított
a világjárvány leküzdését célzó projektekre, beleértve a német BioNTech számára a Covid19vakcinaprogramhoz nyújtott 100 millió eurót.
Az ESBA, amelynek eredeti célja az volt, hogy ellensúlyozza az egy évtizeddel ezelőtti pénzügyi válság
nyomán kialakult, alacsony szintű beruházási környezetet, olyan rugalmas eszközzé vált, amellyel fel
lehet lépni a Covid19-hez hasonló hirtelen sokkokkal, valamint az éghajlatváltozáshoz hasonló átfogóbb
válságokkal szemben is. Sikere arra a koncepcióra épül, amely szerint a közpénzek vissza nem térítendő
támogatásokhoz történő felhasználása helyett egy piaci megközelítés magánbefektetéseket vonzhat
be valamely projektbe az EBB mellett, aminek révén az eredeti állami garancia hatása megsokszorozódik.
Az ESBA a kitűzött célját – amely 500 milliárd euró összegű beruházás támogatására irányult – az
ütemtervhez képest hat hónappal korábban túlszárnyalta, annak ellenére is, hogy igazodott a Covid19
európai gazdaságra gyakorolt hatásához. „Gyorsan képesek voltunk biztosítani a sürgetően szükséges
likviditást, támogatva a világjárvány által érintett vállalatokat, valamint finanszírozást nyújtva
a gyógymódokon és az oltóanyagokon dolgozó vállalatok számára – mondja Ilijana Canova, az ESBA
ügyvezetőigazgató-helyettese. – Sikerünk kulcsa a rugalmasság.”
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KEZELÉS, TESZTELÉS, OLTÁS
Kulcsfontosságú beruházások a világjárványra adott különféle
biotechnológiai és egészségügyi válaszok támogatására, beleértve
a Covid19-vakcinákat, a terápiákat és a diagnosztikát

A

Covid19 alattomos betegség. Megtelepszik a lakosság körében, és tünetmentes emberekben
rejtőzik el. Szokásos megfázásnak vagy allergiának álcázza magát. Ha jó tesztekkel ki tudjuk zárni,
ha terjedését új védőoltásokkal meg tudjuk állítani, a betegeket pedig innovatív terápiákkal meg tudjuk
gyógyítani, a világjárványnak vége lesz.
Az Európai Beruházási Bank vállalatok tucatjait támogatja, amelyek éjjel-nappal a válság
megszüntetésén dolgoznak. A németországi, mainzi székhelyű BioNTech az élre állt az emberiség egyik
nagyszabású kihívásának megoldására irányuló küzdelemben, partnerséget alakítva ki az egyesült
államokbeli Pfizer gyógyszeripari vállalattal. Az EU bankja 2020 júniusában 100 millió eurós
megállapodást írt alá a vállalattal. Ezt a beruházást és az ebben a jelentésben kiemelt egyéb
beruházásokat olyan programok segítik, mint az InnovFin és az Európai Stratégiai Beruházási Alap,
amelyek innovatív, magasabb kockázatú projekteket támogatnak.
„Azzal tudunk leginkább hozzájárulni a koronavírus elleni küzdelemhez, ha segítjük az új oltóanyagok,
gyógymódok vagy diagnosztikai megoldások fejlesztésén dolgozó vállalatokat – mutat rá Krajcsi
Gergely, az Európai Beruházási Bank BioNTech-ügylettel és más hasonló tranzakciókkal foglalkozó
beruházási tisztviselője. – Minden tőlünk telhetőt megtettünk a BioNTech támogatása érdekében, mert
(legyünk realisták) a koronavírus nem fog magától elmúlni.”
Nyomon követés, megállítás, kezelés
A válság kezdetén az Európai Beruházási Bank munkatársai úgy döntöttek, egyidejűleg fognak dolgozni
az egészségügyi szükséghelyzeten és a gazdasági visszaesésen. A Bank három fő ágazatra osztotta fel
a biotechnológiai és egészségügyi vállalatoknak szánt támogatását: vakcinák, terápiák, illetve
diagnosztika. Ezek célja a fertőzések nyomon követése, a betegség terjedésének megállítása, valamint
a megbetegedettek ellátása.
Áprilisban a Bank 5 milliárd eurós új finanszírozást hagyott jóvá sürgős fellépések támogatására olyan
területeken, mint az egészségügyi ellátás és a Covid19-cel kapcsolatos orvosi innováció. Azóta mintegy
1,2 milliárd euró értékű EBB-finanszírozást hagytak jóvá több mint 40 biotechnológiai vagy egészségügyi
vállalat és projekt számára. Az Európai Beruházási Bank emellett globális programokat is támogat a Covid19védőoltások terjesztésére irányulóan, különösen a fejlődő országokban. A Bank jóváhagyott egy 400 millió
eurós ügyletet a COVAX globális kezdeményezéssel, amelyet több száz ország, illetve magánszektorbeli és
jótékonysági szervezet támogat a vakcinához való egyenlő hozzáférés előmozdítása érdekében.
A Covid19 ellen küzdő vállalatok áttekintése
A válság kezdetén a Bank áttekintette a fennálló ügyletek hitelportfólióját, emellett új vállalatokat is
keresett, amelyeknek jól jönne a további segítség. Két vállalatot azonosított: ezek a BioNTech és a CureVac.
Az EBB volt az első pénzügyi intézmény, amely támogatta a BioNTech koronavírussal kapcsolatos kutatásait.
Mindeközben a ritka betegségek kezelésére szakosodott CureVac júliusban 75 millió eurós hitelt írt alá
a Bankkal, hogy kibővítse gyártási kapacitását a délnyugat-németországi Tübingenben található telephelyén.
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“

Az EBB célja, hogy több ígéretes jelölt esetében
felgyorsítsa a tömeges gyártást és a globális szállítást.

”

A CureVac és a BioNTech vakcinái olyan technológián alapulnak, amelyet korábban még soha
nem használtak kereskedelmi forgalomban kapható védőoltásoknál. Ezek forradalminak
bizonyulhatnak a jövőbeni vakcinák tekintetében. A technika az, hogy nem fertőző genetikai
anyagot, úgynevezett hírvivő RNS-t (mRNS) juttatnak be az izomsejtekbe. A vakcina ezekbe a sejtekbe
bejutva utasítást ad egy olyan fehérje előállítására, amely hasonlít az új koronavírus tüskéire. Ez az új
fehérje arra készteti az immunrendszert, hogy antitesteket állítson elő, és aktiválja a T-sejteket a vírus
elleni küzdelemre, amennyiben az adott személy ki van téve a vírusnak.
„Az mRNS alapú vakcinák sokoldalúak, mivel gyorsan tudnak alkalmazkodni a vírus mutációihoz –
mondja Anna Lynch, az Európai Beruházási Bank élettudományi szakértője. – A CureVac és a BioNTech
vakcinái szükség esetén heteken belül módosíthatók egy mutálódott vírus célbavétele érdekében.”
Létfontosságú kockázati hitel
A magánbefektetők gyakran bizalmatlanok az oltóanyagokkal szemben, mivel sikerüket nehéz
előrejelezni. A BioNTech és CureVac EBB általi támogatása rámutat arra, milyen fontos egy
közszektorbeli bank által nyújtott kockázati hitel annak elősegítéséhez, hogy a vállalatok újításokat
vezessenek be a fertőző betegségek ágazatában – hangsúlyozza Cristina Niculescu, aki szintén
élettudományi szakértő az Európai Beruházási Banknál. Az ebola, a SARS, és most a Covid19 ébresztőt
fúj a világjárványokra való felkészültség és a beruházások tekintetében. Ahogy az állami és
a magánszektor fokozta támogatását, világszerte több mint 200 vakcinajelölt jutott el
valamelyik fejlesztési szakaszba. Többet közülük várhatóan év végére jóváhagynak. „Az
EBB célja, hogy több ígéretes jelölt esetében felgyorsítsa a tömeges gyártást és a globális szállítást –
fejti ki Cristina Niculescu. – De addig is sok a nagyon beteg ember, ezért terápiás megoldásokra is
szükség van a kórházba kerülők számára, amelyek biztosítják, hogy állapotuk ne váljon súlyossá.”
Özlem Türeci, a BioNTech vezető orvosszakértője szerint vakcinájuk korai sikere teszi lehetővé, hogy
ma reménykedhessünk. „Nem hiszem, hogy ezzel azt mondhatjuk, a világjárványnak vége – fűzi
hozzá, – de ez hozzájárulhat ahhoz, hogy megközelítsük a célegyenest.”
Mindig szükségünk lesz gyógymódokra
Az EBB hitelei olyan kulcsfontosságú gyógyászati vállalatokat támogatnak, mint az Atriva, az
Immunic, az AB Science és a Pluristem. A vállalatok Covid19-termékeinek célja, hogy kezeljék a már
megfertőződötteket, különösen, ha annyira betegek, hogy kórházba kerülnek.
Az Atriva vezető gyógyszerjelöltje, az ATR-002 az RNS-vírusok – például a Covid19 és az influenza –
vírusterhelését hivatott csökkenteni, a súlyos légzőszervi fertőzések terjedésének megakadályozása mellett.
A tabletta formájában alkalmazott gyógyszer ígéretes eredményeket mutatott a preklinikai vizsgálatok során.
Elhozhatja az oly szükséges segítséget azon koronavírusos tünetekkel rendelkező személyek számára, akiket
kórházba kell szállítani. Az Atriva gyógymódja a koronavírus két aspektusát kezeli: megállítja a vírus
szaporodását, és meggátolja a szervezet immunrendszerének túlzott reakcióját. „Meggyőződésünk szerint
ez a kettős megközelítésmód rendkívül hatásos lehet – mondja Olaf Althaus, a vállalat pénzügyi igazgatója,
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aki októberben 24 millió eurós EBB-hitelt írt alá. – Nagyon optimisták vagyunk azzal kapcsolatban, hogy az
ATR-002 képes felvenni a küzdelmet a világjárvánnyal.” Az Atriva célja egy olyan széles spektrumú
antivirális gyógyszer kifejlesztése, amely hatékony a Covid19 új mutációival, valamint azon új
RNS-vírusokkal szemben is, amelyek a jövőben járványokat okozhatnak.
Egy másik októberi hitel kedvezményezettje az Immunic volt, amely az EBB-től kapott 24,5 millió eurót
egy hasonló gyógymód, az IMU-838 fejlesztésére használja fel. Ez a szintén tablettaként alkalmazott
gyógyszer széles spektrumú antivirális hatással bír. Az IMU-838 a kísérletek második fázisában tart, és
enyhe megbetegedéssel kórházba került Covid19-pácienseken tesztelik. A gyógyszert krónikus
gyulladásos és autoimmun megbetegedések, például sclerosis multiplex tekintetében is vizsgálják.
„Februárban, amint a járvány világméreteket öltött, felmerült bennünk, hogy a gyógyszer a Covid19
ellen is működhet” – meséli Hella Kohlhof, az Immunic tudományos igazgatója.
Az Immunic IMU-838 elnevezésű gyógyszere többféle módon igyekszik csökkenteni a Covid19-hez
hasonló fertőzések súlyosságát. Először is meggátolja a vírus szaporodását. Ezután természetes
immunitást alakít ki, végül pedig segítheti a szervezet immunrendszerét a súlyos fertőzésekre való
túlzott reakció elkerülésében. Egyfajta tanárként működik, amely instruálja a szervezet sejtjeit. „Amikor
a szervezet megfertőződik egy vírussal, és a vírus szaporodni akar, vannak ezek a nagyon
barátságos sejtek a szervezetünkben, amelyek azt mondják: nem probléma, átkapcsolok egy
új mechanizmusra, hogy kielégítsem a vírus szükségleteit – magyarázza Hella Kohlhof. –
A vírus visszaél a sejtek kedvességével. Az IMU-838 blokkolni tudja ezt a mechanizmust azáltal,
hogy gátolja azt az enzimet, amely segíti a barátságos építőkövek termelődését.”
A francia AB Science 15 millió eurós EBB-hitelt írt alá novemberben a „masitinib” nevű gyógyszer klinikai
fejlesztésének előrehaladása érdekében. A gyógyszer segítheti azokat, akik a koronavírushoz
kapcsolódó életveszélyes megbetegedésekkel küzdenek, ideértve az úgynevezett citokinvihart, amikor
az immunrendszer túl hevesen reagál a fertőzésre. „Az AB Science kutatásai előnyökkel járhatnak
a gyulladásos megbetegedések, a neurodegeneratív betegségek, a fertőző betegségek és a rákos
megbetegedések tekintetében is – mondja Yu Zhang, az Európai Beruházási Bank élettudományokkal
és biotechnológiával foglalkozó vezető tisztviselője. – A vállalatnak nyújtott támogatásunkat a jövőben
ki is lehet terjeszteni.”
A gyógyászati vállalatok remélik, hogy kutatásaik sokféle betegséget fognak kezelni. Elmondásuk
szerint terápiáikra hosszú időn át szükség lesz, akkor is, ha a vakcinák sikerrel járnak. „Egyrészt nem
mindenki akarja majd, hogy beoltsák – mutat rá Olaf Althaus az Atrivától. – Másrészt mindig lesznek
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olyan esetek, amikor a vakcinák nem működnek vagy nem használhatók. A mentők sem
váltak feleslegessé a légzsák bevezetése után.”
Terápiás célokat szolgáló placentasejtek
A Pluristem izraeli–német vállalat, amely áprilisban 50 millió eurós finanszírozási ügyletet írt alá az EBBvel, más utat választott egy terápiához. A vállalat placentasejteket használ súlyos fertőzések
kezeléséhez; ezek a sejtek az emberi test leghatékonyabb sejtjei. A Pluristem az emberi test
körülményeit utánzó 3D bioreaktorban tenyészti a placentából származó sejteket. Betegekbe bejuttatva
ezek az új sejtek segítik a szervezet regenerálódását. A terápia segíthet azoknak a betegeknek, akik
a koronavírus szövődményeitől szenvednek, ideértve a pulmonális hipertóniát, a tüdőfibrózist, vagy az
akut vese-, illetve gyomor-bélrendszeri károsodásokat.
A placentát elektív császármetszésen átesett, 35 éven aluli anyáktól gyűjtik be, miután világra hozták
időre született, egészséges csecsemőjüket. „Ezek a sejtek ezután felhasználhatók az emberiség javára”
– mutat rá Auvo Kaikkonen, a Bank vezető élettudományi szakértője.
A Covid19 miatti kijárási korlátozások egyik tanulsága az, hogy milyen értékes dolog a betegség
terjedésének nyomon követése és visszakövetése. A Bank a tesztelés területén legutóbb a lengyelországi
Scope Fluidics vállalatba ruházott be, amely gyors rendszert fejlesztett ki a vírusos kórokozók és
a baktériumok felderítéséhez. Az EBB szeptemberben 10 millió euró összegű hitelt hagyott jóvá a Scope
Fluidics számára. A vállalat „PCR/One” elnevezésű, teljesen automatizált rendszere 15 perc alatt akár
20 kórokozót és gyógyszerrezisztens baktériumot képes azonosítani. A rendszer pontosságából
adódóan az orvosoknak többé nem kell napokat várniuk a koronavírusos esetek azonosításához.
Emellett gyakrabban lehet tesztelni az embereket. „Tesztünk legfőbb előnye a gyorsaság – mondja Piotr
Garstecki, a Scope Fluidics ügyvezető igazgatója. – Az idő létfontosságú. Olyan, mintha háborúban
lennénk.”
Napjainkban a koronavírus-gyorstesztek közismerten pontatlanok, mivel a Covid19-antitestek alapján
tesztelnek. A probléma az, hogy előfordulhat, hogy egyes már megfertőződött emberekben még nem
termelődtek antitestek. Ez hamis eredményhez vezethet. A Scope Fluidics PCR-tesztjeinek
pontossága közel 100%. „Hatalmas a kereslet erre a fajta eszközre – számol be Anna Stodolkiewicz,
az EBB e projekten dolgozó hitelezési tisztviselője. – A PCR-teszt kompakt, nagyon átfogó. Használható
repülőtereken, vasútállomásokon, bárhol.”
A tesztelés a koronavírus elleni védőoltások megérkezése után is kulcsfontosságú lesz. A vakcinázás első
körében számos népességcsoport nem kerül sorra, ami azt jelenti, hogy a koronavírus valószínűleg
továbbra is széles körben keringeni fog. A Scope Fluidics arra számít, hogy rendszere az év végére
ideiglenes jóváhagyást kap az európai szabályozóktól. „A kijárási korlátozásokhoz képest
gazdaságilag még a tömeges tesztelés is megfelelőbb opció” – mutat rá Piotr Garstecki.
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„ÁLDÁS EZ, CSODÁLATOS
DOLOG”
Az Európai Beruházási Bank partnerséget alakított ki a nemzeti fejlesztési
bankkal, hogy reményt adjon az olasz kisvállalkozásoknak a Covid19válság leküzdésére

G

yerekkorában Giuliano Annigliato gyakran kapcsolgatta a televíziókészülék gombját, csak hogy
belenézzen az akkoriban elérhető két csatorna egyikébe. Talán elkerülhetetlen volt, hogy
egy napon a helyi rádió- és televíziószolgáltatónál találja magát Bagnoliban, Nápoly munkások
lakta peremkerületében.
De azt se tudta elfelejteni, mit érzett, amikor édesapja szívinfarktusban elhunyt. 19 éves volt ekkor;
a gyomrában, a szívében érezte a fájdalmat. A gyár, ahol apja dolgozott, felajánlott neki egy állást, de
ő azt mondta: „Nem, köszönöm. Megoldom egyedül.” És miután egy évtizedet ledolgozott a médiában,
pont ezt tette, megalapítva az A&C Network és az Uno Outdoor reklámügynökségeket.
Giuliano Annigliato vállalkozása három évtizede növekszik, és egyre ambiciózusabbá vált,
olyan innovatív ötlettel támogatva Nápoly és más települések műemlékeinek felújítását,
amely pénzt takarít meg az önkormányzatnak. Amikor azonban márciusban feldúlta
Olaszországot a koronavírus, azt Giuliano Annigliato vállalkozása is megsínylette – legtöbb
ügyfele a ruházati ágazatban volt, amelyet az egyik legsúlyosabban érintett a világjárvány.
A reményt az hozta el, hogy az Európai Beruházási Bank 1,5 milliárd euró összegű finanszírozást
biztosított olasz kisvállalkozások számára, ami a Bank első közvetlen válaszintézkedése volt
a koronavírus nyomán, és a legnagyobb támogatás, amelyet egyetlen ország számára
nyújtott a világjárvány során. Az olasz nemzeti fejlesztési bankkal (Cassa Depositi e Prestiti, CDP)
partnerségben az EBB támogatott egy 2,3 millió euró összegű hitelt, amelyet a világ legrégebbi bankja,
a Monte dei Paschi di Siena nyújtott Giuliano Annigliatónak.
„Vállvetve állunk az olasz kisvállalkozások és mikrovállalkozások mellett” – mondja Claudia Barone, az
Európai Beruházási Bank hitelezési tisztviselője, aki a válság kezdete óta közreműködik ebben
a gyors válaszintézkedésben. Az Európai Beruházási Bank általi áprilisi jóváhagyást követően júliusig már
több mint 600 millió eurót folyósítottak a kisvállalkozásoknak.
Nápoly örökségének megőrzése
Ha Nápolyban jár, és szembetalálja magát egy hatalmas hirdetőtáblával, amely valamely műemlék
homlokzatát takarja, jó eséllyel Giuliano Annigliato áll a kreatív ötlet mögött: „Ezek a hirdetések fizetik
a történelmi épületek felújítását.” Az obeliszkek, kutak és műemlékek felkeltik a különböző vállalatok,
köztük az Original Marines, a Burger Italy, a Liu Jo és az Enrico Coveri figyelmét. Ezek a vállalatok
ideiglenes „hirdetőablakot” kapnak Nápolyban, mialatt a műemlékeket felújítják, úgy, hogy az a város
számára nem jár költségekkel.
Nápoly gazdag történelméből adódóan rengeteg minden vár még felújításra. Az olaszországi járvány márciusi
és áprilisi csúcsán azonban Giuliano Annigliatónak alig volt munkája. A vészhelyzetekre félretett összes
pénze sem lett volna elég arra, hogy huzamos ideig fizesse 36 alkalmazottját. Néhányuk
vonatkozásában igénybe kellett vennie egy ideiglenes kényszerszabadságolási rendszert.
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energiánkat, egyedülálló csapatként
“ A CDP-vel mozgósítottuk
dolgozva az olasz kisvállalkozások javára.
”

Aztán április végén, amikor úgy tűnt, a világ egész súlya rászakad, a CDP és a Monte dei Paschi di Siena
közvetítésével nélkülözhetetlen likviditásban részesült az Európai Beruházási Banktól. Ezzel
a pufferrel már boldogan el tudott fogadni egy nagy online megrendelést az ikonikus francia
Rossignol márkától. „Áldás volt ez, csodálatos dolog” – mondja Giuliano Annigliato felpezsdülve és
lelkesen, hangján azonban érződik a megkönnyebbülés is azután, hogy a szakadék szélén állt.
Most nyit az online piac felé, új csatornákat találva, amelyeken keresztül kínálni tudja új termékeit. Ha
van valami, amit megtanulhattunk a válságból, akkor az szerinte az, hogy egyetlen lehetőséget sem
szalaszthatunk el. „Ma egy vírusról van szó, holnap valami más jön. Ilyen az élet. És amikor az élet zajlik,
egyszerűen meg kell vele birkózni.”
Túl kicsi és túl kockázatos? Nem probléma
Giuliano Annigliato a világjárvány miatti válságot egy háborúhoz hasonlítja, ahol szenvedélyesen,
rugalmasan, racionálisan és keményen kell küzdenünk. Ezen összetevők nélkül az Európai Beruházási
Bank és a Cassa Depositi e Prestiti közös művelete sem jöhetett volna létre. A két intézmény hosszú távú
partnerként mélyreható és bőséges ismeretekkel rendelkezik, ami biztonságot és megnyugvást ad.
„A CDP-vel mozgósítottuk energiánkat, egyedülálló csapatként dolgozva az olasz
kisvállalkozások javára – mondja az EBB részéről Claudia Barone. – Ehhez rengeteg munkára volt
szükség, beleértve a hosszadalmas és nehézkes eljárások egyszerűsítését” – fűzi hozzá.
Az eredmény lenyűgöző. Az EBB kedvező feltételekkel támogatja a CDP „Vállalkozási platform”
elnevezésű eszközét. A CDP a forrásokat pénzügyi közvetítőknek – köztük a Monte dei Paschi
di Sienának – hitelezi tovább, amelyek pedig olyan vállalkozókat támogatnak, mint Giuliano
Annigliato. A CDP-vel kialakított partnerség révén az EBB által nyújtott finanszírozás olyan bankokhoz
tud eljutni, amelyek rendszerint nem férnének hozzá annak kedvező feltételeihez, mivel túl kicsik vagy
túl kockázatosak. Mivel a CDP nem húz hasznot az ügyletből, Giuliano Annigliato és más kisvállalkozók
teljes egészében részesülnek az EBB kedvező kamatlábainak előnyeiből.
Annigliato most várakozással tekint a Maschio Angioino felújítása elé – a Nápoly szívében található
középkori vár a város egyik szimbóluma. Tornyai számos járvány pusztításának voltak tanúi Nápolyban,
és még mindig állnak. A CDP és az EBB közötti együttműködésnek köszönhetően hasonlóan állva marad
Giuliano Annigliato vállalkozása is.
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MENTŐÖV
ÉSZAK-SPANYOLORSZÁGNAK
Egy katalán bank közel 50 000 embernek kíván segíteni abban, hogy
megtartsák munkahelyüket, fizetni tudják számláikat és túléljék
a koronavírus miatti gazdasági visszaesést

A

Covid19 a gazdaság számos szegmensére mért nagy csapást, de különösen sújtja az
idegenforgalomra, illetve az utazásra támaszkodó vállalatokat. Sokuk számára mentőövet
jelentett az Európai Beruházási Bank által támogatott finanszírozás. „Hisszük, hogy 2021-ben javulni
fognak a dolgok, de keményen kell majd dolgoznunk az elkövetkező években, és nagyon oda kell
figyelnünk a kiadásokra” – mutat rá Rafael Ruiz, a Barcelona Technical Center pénzügyi igazgatója; ez
a Bacelonától észak-nyugatra, Martorellben működő mérnöki vállalat 148 alkalmazottat foglalkoztat, és
a gépjárműipar, a repüléstechnika és a vasúti ágazat számára tervez termékeket.

Segítséget
“
nyújtunk olyan új

üzleti modellek
elindításához,
amelyekkel
újraindíthatóak
a tevékenységek,
és fellendíthető
a gazdaság.

”

Rafael Ruiz cége 950 000 eurós hitelt vett fel az Institut Català de
Finances (ICF) banktól, a kisvállalkozások és a vállalkozók katalán állami
bankjától. „Azáltal, hogy megkaptuk ezt a hitelt, továbbra is fizetni tudjuk
a béreket és teljesíteni tudunk más kötelezettségvállalásokat, annak
ellenére, hogy kevesebb projektünk van” – mondja Rafael Ruiz.
A Barcelona Technical Centre a pénzügyi mentőövet egy
250 millió eurós hitelmegállapodás révén kaphatta meg, amelyet
az Európai Beruházási Bank írt alá az ICF-fel. A hitel akár 48 000
embernek is segítséget nyújthat majd a kiskereskedelem,
a turizmus, a vendéglátás és a kultúra területén, valamint számos
egyéb ágazatban annak érdekében, hogy fizetni tudják
számláikat, és új üzleti tervekkel állhassanak elő. Az EU bankja és
az ICF 2008 óta tartó szoros együttműködése kisvállalkozók ezreit
támogatta a régióban.

„Folyamatosan figyeljük a fellendülés jeleit” – mondja Rafel Niubò, a Spanyolország-szerte fitnesz- és
sportközpontokat kezelő és építő barcelonai Eurofitness vállalat főtitkára. A Eurofitness nehéz időket él
át a világjárvány idején, és számos edzőterem bezárt. Rafel Niubò lát néhány biztató jelet, célja azonban
egyelőre az, hogy a vállalat továbbra is működjön. A 327 alkalmazottat foglalkoztató Eurofitness
1 millió eurós ICF-hitelt vett fel. Ezzel a támogatással elkerülte, hogy csökkenteni kelljen a fizetéseket,
leépítésekhez kelljen folyamodni, vagy csökkentett szolgáltatásokat kelljen nyújtani az ügyfelek számára.
Ennek az Európai Beruházási Bank által nyújtott finanszírozásnak köszönhetően akár 2000
vállalat is hitelekhez juthat. Az EBB hitelét és egyéb állami és magánforrásokból származó
befektetéseket felhasználva az ICF tervei szerint akár 1 milliárd eurót is rendelkezésre bocsát
annak érdekében, hogy a kisvállalkozások keresztüljussanak a válságon.
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“ Az EBB minden eddiginél nagyobb mértékben támogatja

a spanyolországi kisvállalkozásokat. Szorosan együttműködünk
közvetítőinkkel annak érdekében, hogy a lehető legtöbb
vállalatot tudjuk elérni.

”

Új üzleti modellek a válságra reagálva
Josep-Ramon Sanromà, a katalán állami bank vezérigazgatója azt mondja, alkalmazottai intenzíven
dolgoznak azon, hogy új finanszírozási megoldásokat kínáljanak a vállalkozóknak. „A válság a kijárási
korlátozások alatt erős hatást gyakorolt a katalán vállalatokra – mutat rá. – A vállalatok megbénultak, az
eladások meredeken visszaestek, és a vállalkozásoknak irányt kellett váltaniuk, hogy megfeleljenek az
új biztonsági intézkedéseknek. Sokan közülük, különösen az önálló vállalkozók és a kis cégek
jelentősebb pénzügyi támogatásra szorulnak. Segítséget nyújtunk olyan új üzleti modellek
elindításához, amelyekkel újraindíthatóak a tevékenységek, és fellendíthető a gazdaság.”
Spanyolország bruttó hazai terméke és foglalkoztatási rátája 2020-ban jelentősen visszaesett.
Gazdasága minden más európai országénál jobban támaszkodik a turizmusra és az ingatlanügyletekre,
ez a két ágazat pedig különösen nehéz helyzetbe került a Covid19 miatt. Spanyolország kezd kilábalni,
és GDP-je 2021-ben – a Nemzetközi Valutaalap szerint – várhatóan növekedni fog. „A gazdasági hatás
súlyos volt az országban, de lassanként kezd látszani a fény az alagút végén – mondja Alex Saz-Carranza,
az Európai Beruházási Bank hitelezési tisztviselője, aki olyan ügyleteken dolgozik, amelyek megadnák
a kezdőlökést Spanyolország számos részének. – Az EBB minden eddiginél nagyobb mértékben
támogatja a spanyolországi kisvállalkozásokat. Szorosan együttműködünk közvetítőinkkel annak
érdekében, hogy a lehető legtöbb vállalatot tudjuk elérni, és ezáltal enyhítsük a világjárvány gazdasági
hatását, és lehetővé tegyük a vállalatok számára a túlélést és a munkahelyek megőrzését.”
Gyors válasz a koronavírus-válságra
Az Európai Beruházási Bank és az ICF közötti hitelmegállapodás az elsők közé tartozott azon
több tucat nagyszabású ügylet közül, amelyet az EBB csoport 5 milliárd eurós, az európai
vállalkozásokat a válság leküzdésében segíteni hivatott programja keretében hagytak jóvá.
Az Európai Beruházási Bank ezt a spanyol ügyletet gyorsított eljárás keretében néhány hónap
alatt jóváhagyta, hogy gyorsan segítsen a kis cégeken.
A plusz finanszírozás épp időben érkezett az olyan vállalatok számára, mint az Atrápalo, amely egy
barcelonai székhelyű, 220 embert foglalkoztató online utazási iroda. Az Atrápalo 500 000 eurós hitelt vett
föl a katalán állami banktól, hogy ezzel segítse a személyzet bérének kifizetését és felkészüljön a váratlan
helyzetekre. „Rengeteg a bizonytalanság a jövőt illetően – hangsúlyozza Luis Alonso, az Atrápalo pénzügyi
igazgatója. – Nem tudjuk, mikor, illetve milyen gyorsan fognak helyreállni az utazási, idegenforgalmi és
szabadidős tevékenységek, a hitel segítségével azonban kezelni tudjuk ezeket a bizonytalanságokat, és ki
tudjuk pótolni a tevékenységünk világjárvány alatti visszaeséséből fakadó hiányt.”

MEGOLDÁSOK A COVIDRA

27

VISSZA AZ ALAPOKHOZ
2020-ban az egészségügyi hatóságok egy rendszerint csúcstechnológia és
innováció jellemezte területen Európa-szerte az alapvető egészségügyi
felszerelések finanszírozásáért tolongtak, míg mások egyszerű
megoldásokat kerestek a Covid19-járvány tetőzéseire

A

dél-magyarországi Kiskunhalas városa márciusban úgy látta, a térség egészségügyi szolgáltatói
számára túlságosan nehézzé válhat a Covid19-fertőzések kontroll alatt tartása, ezért a kormány
mobilkórház építéséről határozott. „Néhány hét alatt épült fel, hogy reagálni lehessen a kórházba
kerülők számának e térségen belüli növekedésére” – mondja Kiss Gábor, az Európai Beruházási Bank
hitelezési tisztviselője, aki a kiskunhalasi kórház és a koronavírussal kapcsolatos egyéb magyarországi
vészhelyzeti egészségügyi felszerelések finanszírozásán dolgozott.
Az áprilisban elkészült kiskunhalasi járványügyi mobilkórház 150 beteget tud fogadni, és kifejezetten az
intenzív ellátásra szoruló koronavírusos betegek számára alakították ki. „Egyben elősegíti a járvány
megfékezését is – hangsúlyozza Szabó Tünde, a Bank egészségügyi szakközgazdásza. – A helyi
egészségügyi szolgáltatók el tudják különíteni a koronavírusos betegeket az egyéb betegektől, amivel
jelentős mértékben csökkentik a kórházban szerzett Covid19-fertőzések kockázatát.”
Az Európai Beruházási Bank jellemzően egészségügyi innovációt támogat – a kórházi infrastruktúra
finanszírozásától az orvosi eszközökön és a biotechnológiai innováción át a Covid19-vakcinák fejlesztéséig.
Ebben a minden eddigitől eltérő évben azonban a kórházak és az egészségügyi dolgozók világszerte nem
az innovatív technológiából és eszközökből szenvedtek leginkább hiányt, különösen a világjárvány első
hónapjaiban. A kormányok inkább azért küzdöttek, hogy alapvető felszereléseket szerezzenek a járvány
terjedésének megakadályozása érdekében, valamint infrastruktúrát és személyzetet biztosítsanak a súlyos
SARS-Cov-2 esetek kezeléséhez. Így a szokásosnál sokkal alapvetőbb egészségügyi szükségletek
finanszírozására irányuló kérelmekkel fordultak az Európai Beruházási Bankhoz.
A segítségnyújtás 500 módja
Az országoknak gyorsan kellett reagálniuk, hogy ellássák kórházaikat és egészségügyi központjaikat az
alapvető védőfelszerelésekkel, ideértve az orvosi maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítő termékeket,
valamint a kifejezetten a SARS-Cov-2-höz kapcsolódó intenzív ellátáshoz szükséges berendezéseket,
például az intenzív ágyakat és a lélegeztetőkészülékeket.
2020 márciusában – noha Magyarország nem tartozott a legsúlyosabban érintett uniós országok közé
– a kormánynak a fertőzési ráta leszorításával továbbra is védenie kellett a lakosok egészségét. Emellett
fel kellett készülnie a fertőzések lehetséges második hullámára. Ez kulcsfontosságúnak bizonyult, mivel
az év során később Magyarországot különösen súlyosan érintette a járvány. Az Európai Beruházási
Bank annak érdekében, hogy segítse az országot a veszélyhelyzeti reagálásban, 162,5 millió
euró összegű hitelt biztosított a magyar kormány számára. Közel 500 különböző típusú tételt
finanszírozott, amelyekre az egészségügyi ágazatnak szüksége volt a betegség terjedésének
megelőzéséhez és a betegek hatékony kezeléséhez.
„Ez egy különleges egészségügyi projekt volt a Bank számára – mutat rá a Bank részéről Szabó Tünde.
– Projektjeink rendszerint kórházak korszerűsítésével és egészségügyi innovációval kapcsolatosak, most
azonban rendkívüli időket élünk. A sürgető szükségletet felismerve gyorsan kellett reagálnunk, hogy
támogassuk az uniós tagállamokat, és azzal segítsük őket a koronavírus-válság kezelésében, amivel
csak tudjuk.”
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Légzőkészülékek, fertőtlenítőszerek, maszkok, lélegeztetőgépek, betegmonitorok – ez csak néhány
azon tételek közül, amelyeket a magyar kormány a hitel segítségével szerzett be. „Szinte az egész hitel
olyan orvosi felszerelésekre és eszközökre ment el, amelyek az egészségügyi központok világjárvány
alatti mindennapos működéséhez szükségesek” – mondja Szabó Tünde. Az újonnan vásárolt
egészségügyi felszerelésekből Magyarország minden részébe jutott.
Egyszerű megoldások a Covid19-re egy cseh kórházprojektben
A magyarországi válságkezelés egyike az EBB által tavaly
támogatott számos Covid19-vonatkozású projektnek. A Bank
egészségügyi projektjeinek száma a megelőző évhez képest
háromszorosára emelkedett. A Bank egészségügyi ágazatot
érintő 2020. évi projektjei azonban nem csak a veszélyhelyzetelhárításra fókuszáltak. A példátlan körülmények ellenére
nem feledkeztünk meg a hosszú távú infrastrukturális
céljainkról sem.

Nem a kórházi ágyak
“
számának növeléséről van szó.
Hanem sokkal inkább
a kórházak ellenálló
képességének fokozásáról.

”

A koronavírus-válság a végsőkig igénybe vette a helyi egészségügyi szolgálatokat. A világjárvány
emellett rávilágított gyenge pontjaikra és felkészültségük hiányára is. Fény derült a régebbi kórházak
hiányosságaira, sürgetve a helyi kormányzatokat azok kezelésére. Ezért támogatja az EBB a középcsehországi régiót egy 48 millió eurós hitellel, amely a szükséghelyzet-reagálás javítását,
valamint az egészségügyi ellátás, a közlekedés, a szociális ellátás és az oktatási infrastruktúra
korszerűsítését szolgálja.
A pénz több mint felét a régió öt kórházának, valamint Közép-Csehország mentőszolgálatának
felújítására és korszerűsítésére fordítják. A beruházás nyomán közel 1,4 millió ember jut majd jobb
egészségügyi ellátáshoz a régióban. „A program lehetővé teszi, hogy ezek az egészségügyi
létesítmények hatékonyabbá váljanak, javítani fogja szolgáltatásaik minőségét, és hozzájárul az
energiahatékonysághoz és a szükséghelyzetre való reagáláshoz” – mutat rá Szabó Tünde.
A legmegfelelőbb pillanat a következő világjárvány megelőzésére
„A világjárványokat a meglévő egészségügyi létesítményeink fejlesztésével kell kezelni – magyarázza
Szabó Tünde. – Nem a kórházi ágyak számának növeléséről van szó. Hanem sokkal inkább a kórházak
ellenálló képességének fokozásáról.” Ez olyan egyszerű megoldásokkal is megvalósítható, mint
a szellőztetőrendszerek fejlesztése a kórházi fertőzések csökkentése érdekében – és ez volt az egyik
változtatás, amelyet a cseh kórházakban végrehajtottak.
„Ez az egészségügyi ellátórendszer újragondolásáról is szól – mutat rá Szabó Tünde. – Növelnünk kell
a krónikus ellátást biztosító központok számát. A krónikus ellátást nem akut kórházakban kell nyújtani,
mivel az az ellátás leginkább erőforrás-igényes formája. A célzottan a krónikus ellátás céljára épített
létesítmények sokkal hatékonyabbak, és az infekciókontroll tekintetében alkalmazkodóképesebbek.”
A koronavírus-világjárvány arra kényszerített minket, hogy felgyorsítsuk ezeket a fejlesztéseket – hogy
újragondoljuk a kórházainkat, és felmérjük, valójában mennyire vagyunk felkészültek. Amint azt ebben
az évben mindannyian megtanulhattuk, a következő világjárvány megelőzésére most van
a legmegfelelőbb pillanat.
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SZAKÉRTŐINK ÉRTÉKELIK AZ
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS KIHÍVÁSÁT
A globális klímavészhelyzetre reagálva, és az európai zöld megállapodást támogatva az
EBB ambiciózus éghajlat-politikai célokat tűzött ki, és azon van, hogy az Európai Unió
klímabankjává alakuljon át. Egyidejűleg vannak, akik most úgy érvelnek, hogy
a Covid19-válság hatásainak leküzdése érdekében az ösztönzőknek kizárólag
a növekedésre és a munkahelyteremtésre kellene összpontosítaniuk. Az EBB
véleménye szerint a helyreállításnak környezetbarátnak kell lennie, és határozottan
haladnunk kell a nulla nettó szén-dioxid-kibocsátás felé. 2020-ban elkészült
a klímabank ütemterve, amely irányt fog mutatni az éghajlat-politikai célok
megvalósítása felé vezető utunkon. Így 2021 lesz e zöld cselekvési terv
megvalósításának első éve.
Elina Kamenitzer, a Hitelezési Igazgatóság éghajlat-politikai és környezetvédelmi
koordinációért felelős részlegvezetője

A világjárvány kíméletlenül, de
közvetlenül rádöbbentett minket
arra, hogy a jövőbeni
infrastrukturális beruházási
döntéseinket a jövőbeni
szükségleteinkkel, viselkedésünkkel
és erőforrás-felhasználásunkkal
kapcsolatos radikálisabb
várakozások fényében kell
mérlegelnünk. E paradigmaváltás
érdekében a projektgazdáknak – és
a finanszírozóknak – újfajta
mutatókat kell alkalmazniuk
a fenntarthatóság méréséhez.
Ahhoz, hogy a projektgazdák és
a pénzügyi közvetítők képesek
legyenek jobban átlátni és
alkalmazni ezeket az új technikákat
és standardokat, jelentős
tanácsadási és technikai
támogatásra lesz szükség.
Frank Lee, az Európai Beruházási
Tanácsadó Platform vezetője,
Hitelezési Igazgatóság
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A szél nehéz időkben is fúj, és a nap nehéz
időkben is süt. A megújuló
energiaforrások megmutatták, hogy
ellenállóak a Covid19-cel szemben.
Az előttünk álló út nem is lehetne
egyértelműbb. Most fel kell gyorsítanunk
a zöld jövőnkre történő átállást.
Alessandro Boschi, a Projektigazgatóság
megújuló energiával foglalkozó
részlegének vezetője

A városok a Covid19-válság frontvonalában küzdenek, mivel kulcsfontosságú
szolgáltatásokat működtetnek az egészségügy, a polgári védelem, a városi közlekedés
és a közterületek kezelése terén, egyidejűleg azonban súlyos bevételcsökkenésekkel
néznek szembe a városi gazdaság lassulása nyomán. 2020-ban városi Covid19helyreállítási programokat vezettünk be olyan fontos városokban, mint Grenoble,
Milánó és Barcelona, és nemzeti városi helyreállítási programokat dolgoztunk ki
Franciaországban, Hollandiában és Lengyelországban. Emellett 2020-ban útjára indult
egy jelentős új tanácsadási eszköz, a City Climate Gap Fund, amelyet az EBB és a Német
Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (GIZ) a Világbankkal közösen hajt végre, hogy
a projektek előkészítésének korai szakaszában támogatást nyújtson fejlődő és
feltörekvő országok városai számára. Ez a Luxemburg és Németország által
finanszírozott alap a tervek szerint segít megadni a kezdőlökést éghajlati szempontból
intelligens projektekhez a vízügy, a fenntartható városi mobilitás, az
energiahatékonyság, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területén.
Gerry Muscat, a Projektigazgatóság városfejlesztési részlegének vezetője

Az EBB gyorsan reagált a Covid19-re.
A Bank új megközelítések kidolgozására és
példa nélküli kihívások kezelésére való
képessége még fontosabbá válik, amikor
az éghajlatváltozással és
a környezetpusztítással szembeni
fellépésről van szó. Az, hogy az EBB az EU
klímabankjává alakul, egyrészt jelentősen
hozzájárul az európai zöld
megállapodáshoz, másrészt nagyon
kifizetődő tapasztalat lesz mindenki
számára, aki közreműködik a jelenleg a
világ előtt álló legnagyobb fenyegetés
kezelésében.
Heinz Olbers, a Hitelezési Igazgatóság
Nyugat-Európával foglalkozó
részlegének igazgatója

A kerék feltalálása óta a közlekedés az emberi törekvések
egyik középpontja, és a vitorláshajóktól a letisztult repülőkig
mindig is ösztönözte és lehetővé tette a technológiai
fejlődést. Most rajtunk a sor, hogy szembenézzünk korunk
egzisztenciális kihívásaival. Napjainkban, amikor a Föld
éghajlata felborult és egy egészségügyi világjárvány
fenyegeti az emberiséget, zöld és digitális forradalom söpör
végig a közlekedési ágazaton. A közlekedés egyszerre része
a megoldásnak és a problémának is. Ez az egyetlen olyan
CO2-kibocsátó ágazat, amely továbbra is növekszik, és egyike
azon gazdasági ágazatoknak, amelyeket a legsúlyosabban
érint a világjárvány. Ezzel együtt a várakozások szerint a
közlekedés fogja vezetni a zöld átállás keretében történő
helyreállítást, amelyet az EBB támogat majd egy valóban
fenntartható közlekedési rendszer megteremtése
érdekében.
Gavin Dunnett, a Projektigazgatóság
közlekedésfejlesztési részlegének igazgatója
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TERV A BOLYGÓ SZÁMÁRA
Az európai zöld megállapodás támogatására és Európa karbonsemlegessé
tételére irányuló finanszírozást a klímabank ütemterve fogja vezérelni

A

z elkövetkező évtized kritikus fontosságú az éghajlati és a környezeti vészhelyzet szempontjából.
A klímabankra irányuló ütemtervünk rögzíti, hogy – összhangban az európai zöld megállapodással
– hogyan fogjuk megvalósítani 2021 és 2025 között a fokozott éghajlati és környezetvédelmi
kötelezettségvállalásunkat. Fel fogjuk gyorsítani az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás
hatásaival szemben reziliens és környezeti szempontból fenntartható gazdaságra történő áttérést, és
finanszírozásunkat teljes egészében a Párizsi Megállapodáshoz igazítjuk, senkit nem hagyva magára, és
támogatva a hosszú távú fejlesztési célokat.
„Ez a fokozott ambíció messze ható következményekkel jár az EBB csoportra nézve: átformálja
prioritásait és munkamódszerét – mondja Stephen O'Driscoll, a környezetvédelmi, éghajlatvédelmi és
szociális ügyek osztályának vezetője. – Ez a DNS változását jelenti, aminek során minden tőlünk telhetőt
megteszünk az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek teljesítése érdekében.”
A Bank 2015 óta rendelkezik ambiciózus klímastratégiával. A klímabankra irányuló új ütemterv
elképzelése 2019 végén merült fel, miután az Európai Tanács és uniós országok felkérték az EBB
csoportot, hogy fokozottan támogassa az európai zöld megállapodást, és segítse azon folyamatok
felgyorsítását, amelyek nyomán a kontinens 2050-re karbonsemlegessé válhat.
Több tiszta energia és innováció
Az ütemterv legfontosabb elemei:

• az éghajlat-politikai intézkedésekre és környezeti fenntarthatóságra szánt EBB-finanszírozás növelése,
hogy a jelenleg 30%-os arány 2025-re meghaladja az 50%-ot

•m
 inden új finanszírozás összehangolása a Párizsi Megállapodás alapelveivel és céljaival
• 1 billió euró összegű beruházás támogatása 2021 és 2030 között az éghajlat-politika és a környezeti

fenntarthatóság terén
hagyományos fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energetikai projektek támogatásának
megszüntetésére vonatkozó döntés alapulvétele
a vezető pozíció megőrzése a tőkepiacokon, ahol az EBB volt az első intézmény, amely zöldkötvényt
bocsátott ki, és továbbra is a legnagyobb szupranacionális zöldkötvény-kibocsátó
a tiszta energia, az innovatív technológiák és a digitalizáció középpontba állítása, amelyek jelentős
szerepet fognak játszani az iparágak korszerűsítésében és dekarbonizációjában
a z olyan finanszírozás fokozása, amely segíti a társadalmakat az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásban, és ellenállóbbá teszi a gazdaságokat.

• a
•
•
•

Az ütemterv felvázolja, miként fogunk több támogatást juttatni azon közösségeknek,
amelyek gazdasága erőteljesen függ az energiaigényes iparágaktól, ideértve
a szénbányászatot vagy az acélgyártást. Ez azt jelenti, hogy több forrás jut a „méltányos
átállásra” és a társadalmi egyenlőségre, és ezen belül több képzés, munkahely és tanácsadási
szolgáltatás olyan emberek számára, akiknek megélhetése az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra történő átállás és az éghajlatváltozás hatásai miatt veszélyben
forog. Emellett világszerte támogatni fogjuk az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, környezeti
szempontból fenntartható gazdaságra történő átállást, különös tekintettel az
éghajlatváltozás tekintetében kiszolgáltatott közösségek ellenálló képességére. „Amikor az
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éghajlatváltozás hatásai által veszélyeztetett megélhetésekre gondolunk, tudjuk, hogy gyakran
a fejlődő országokban, és különösen a legkevésbé fejlett országokban és a kis szigetállamokban élő
emberek a legkiszolgáltatottabbak, és mégis ők rendelkeznek a legkevesebb pénzügyi forrással az
alkalmazkodáshoz” – emlékeztet Nancy Saich éghajlatváltozási szakértő.
Az elkövetkező évtized során minden országnak jelentős változtatásokat kell véghezvinnie. Az ütemterv
segíteni fogja a Bankot abban, hogy új partnereket találjon, és világszerte kiterjessze hatókörét éghajlatpolitikai céljainak elérése érdekében.
A klímabank ütemtervének teljes szövege a www.eib.org/cbr címen érhető el.

A KÖVETKEZŐ ZÖLD ÜGY
Az EBB és az Európai Bizottság partnerségében megvalósuló Európai Beruházási Tanácsadó
Platform segíti a tagállamokat és a vállalatokat abban, hogy előkészítsék projektjeiket a későbbi
finanszírozáshoz. Tevékenységével segíti Európát éghajlati törekvéseinek véghezvitelében.
A hidrogén mint alternatív üzemanyag
Németország közlekedési és digitális infrastruktúráért felelős minisztériuma stratégiai tanácsadási
támogatásért folyamodott egy támogatási és finanszírozási modell kidolgozásával kapcsolatban, amely a
hidrogén alternatív üzemanyagként történő felhasználását célozná a német közlekedési hálózatban.
A platform ágazatokon átívelő támogatást nyújt technikai és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokhoz,
értékelve a hidrogénpiac kilátásait, és javaslatokat téve finanszírozási és kivitelezési modellekre.
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás Genovában
Az olaszországi Genovához hasonló települések segítségre szorulnak annak kielemzéséhez, hogy milyen
lehetőségeik vannak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedésekre. A platform feladata, hogy
elemezze a különböző alkalmazkodási lehetőségeket három vagy négy különböző városban végrehajtott projektek
tekintetében, és összehasonlítsa a költségeket és az előnyöket. Az elemzés eredményei alapján következtetéseket
lehet levonni arra vonatkozóan, hogy az egyes esetekben melyek a legmegfelelőbb alkalmazkodási lehetőségek.
Ellenőrizze energiahatékonyságát!
A cseh ČMZRB fejlesztési bank azzal a kéréssel fordult az Európai Beruházási Tanácsadó Platformhoz, hogy
nyújtson segítséget az uniós források felhasználásával megvalósuló energiahatékonysági beruházások
volumenének növeléséhez. A platform piacfelmérést végzett, amelynek nyomán javaslatot tett egy
garanciaeszközre, amely kezelné a piaci hiányosságokat, kitérve a beruházási stratégiára, az irányításra,
valamint a nyomonkövetési és jelentéstételi folyamatokra. A felmérés során az is kiderült, hogy szükség lenne
egy egyablakos mechanizmusra a potenciális projektekhez történő technikai segítségnyújtás céljából, aminek
nyomán az ELENA (európai helyi energiahatékonysági támogatás) eszköz keretében kérelmet nyújtottak be
projektfejlesztési támogatásra irányulóan. A megbízatás azt mutatja, hogy innovatív pénzügyi eszközök
segítségével igénybe vehetők uniós források és EBB általi társfinanszírozás az energiahatékonysági
szerződések kidolgozásának támogatására, átfogó épületfelújításra irányuló beruházási támogatásokkal
ötvözve. Ilyen rendszereket terveznek az épületkorszerűsítési program részeként is, amely egy európai
bizottsági kezdeményezés annak érdekében, hogy az elkövetkező évtizedben megduplázódjanak az
energetikai felújítások. A pénzügyi eszköz várhatóan 2021-ben kezdi meg működését.
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AMIKOR NEM FÚJ A SZÉL
Két innovatív, akkumulátorokkal foglalkozó svéd vállalat tiszta energiát
biztosítana az otthonoknak és az autóknak

A

mikor fúj a szél vagy süt a nap, a szél- és a naperőműparkok megújuló energiát termelnek. A szél
azonban nem fúj mindig, és a nap sem süt mindig pontosan akkor, amikor használni szeretnénk
a villamos energiát. Ezért olyan fontosak az akkumulátorok a zöld jövő szempontjából. Két svéd vállalat,
a Nilar és a Northvolt olyan akkumulátorokat gyárt, amelyek eltárolják a zöld energiát, hogy azt akkor
használhassuk, amikor szükség van rá.
A Nilar, amely több mint 15 éve fejleszt új, nagy formátumú nikkelalapú akkumulátorokat, 2019-ben
lépett ki a kereskedelmi forgalomba. A vállalat nikkel–fém-hidrid akkumulátorait arra tervezték, hogy
otthonokban vagy kereskedelmi, önkormányzati és ipari környezetben tároljanak megújuló energiát.
Nem arra szánják őket, hogy felváltsák a lítiumot a teljesen elektronikus járművekben, mivel a nikkel
nehezebb fém. Ugyanakkor a Nilar hidrid akkumulátorai biztonságosan használhatók épületekben, mert
a nikkel–fém-hidrid akkumulátorok nem tűzveszélyesek. Emellett élettartamuk 20 év és gazdaságosan
újrafeldolgozhatók.
Az akkumulátorok költsége egyre csökken. 2010 óta az elektromos járművekbe szánt
lítium-ion akkumulátorok költsége közel 90%-kal esett vissza, a helyhez kötött nikkel
akkumulátorok költsége pedig mintegy kétharmadával csökkent. Csakhogy jelenleg szinte
az összes fejlett akkumulátort az Európai Unión kívülről importálják. Mivel az ár
me g f i ze t he tőb bé te s z i a z ak ku mulátorokat , fontos k ialak ít ani a z e u rópai
akkumulátorgyártást, tekintve, hogy a tiszta energia piaca ugrásszerűen nő Európában. Az
akkumulátorfejlesztés azonban hosszadalmas, bizonytalan és költséges folyamat, és nagy volumenű
gyártásra van szükség ahhoz, hogy egy vállalat versenyképes legyen, ezért pedig a korai szakaszban
lévő cégek nehezen találnak kereskedelmi befektetőket és banki finanszírozást.
A gyors innováció ösztönzése
A jelentős kereskedelmi múlttal nem rendelkező Nilar olyasféle projekt, amelynek esetében az Európai
Beruházási Bank általi finanszírozás nélkülözhetetlen. Az EU bankja támogatja az innovatív termékek
kutatását és léptékváltását, hogy ezáltal vonzóbbá váljanak a magánbefektetők számára. „Az Európai
Beruházási Bank rendkívül fontos a vadonatúj technológiát alkalmazó kisvállalkozások általi
gyors innováció ösztönzéséhez” – mondja a Nilar elnöke, Michael Obermayer. Azok
a technológiai vállalatok, amelyek innovatív projektjei nem tudják leküzdeni a tőkeigényes léptékváltás
akadályát, nem tudnak növekedni, és ötleteik a fiókban maradhatnak. „Kritikus fontosságú, hogy az
Európai Beruházási Bank kész hitelt nyújtani, segítve a Nilar technológiájának piacra dobását
a forgalombahozatali szakasz elején” – teszi hozzá az elnök.
Az új generációs akkumulátorok központi szerepet játszanak az Európai Bizottság azon célkitűzése
tekintetében, amely szerint 2030-ra 55%-kal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást. Emellett
segíteni fogják Európa energiafüggetlenségének – és ezáltal energiabiztonságának – erősítését.
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Beruházásunk lehetővé tette, hogy mindez egyszerre
“
megvalósuljon... Máskülönben fennáll a kockázat, hogy a technológia
a fiókban marad, vagy kivásárolják, és így esetlegesen az Európai
Unión kívülre kerül .

”

Bezöldülő kerekek
A Northvolt akkumulátorai szintén környezetbarátak. A Nilar akkumulátoraitól eltérően azonban
a Northvolt lítium-ion akkumulátorait többségében elektromos járművek meghajtására szánják.
Az elektromos járművek nem egyetlen akkumulátort használnak, mint egy telefon, hanem egy
egymással összehangoltan működő lítium-ion cellák ezreiből álló akkumulátorcsomagot. Amikor az
autó tölt, a villamos energia kémiailag az akkumulátorok belsejében tárolódik. Amikor az autó úton van,
az akkumulátor szén-dioxid kibocsátása nélkül energiát ad le az elektromos motornak. A szennyező
karbonkibocsátású autók tiszta elektromos járművekkel történő felváltása elengedhetetlen
a zöld átálláshoz.
A Nilart és a Northvoltot az EBB olyan hitelekkel támogatja, amelyek részben az Európai Bizottság
InnovFin programja alá tartoznak; ez a program innovatív demonstrációs projekteket finanszíroz az
energiarendszer átalakításának területén, beleértve az energiatárolást.
Az Európai Beruházási Bank által a Nilar számára biztosított, 46 millió eurós hitel segíteni fog abban,
hogy a vállalat egyetlen gyártósorát nyolcra bővítsék. Ezek az akkumulátorok segítséget nyújtanak
a fotovoltaikus panelekkel rendelkező otthontulajdonosok, kereskedelmi épületek és iparágak, valamint
a megújuló energián alapuló kisebb erőművek számára, lehetővé téve, hogy eladják a fölösleges
zöld energiát.
Svéd akkumulátorgyártó vállalatok léptékváltása
Az EU bankja a Northvolt elektromosautó-akkumulátorához is a gyártás volumenének növelése céljából
nyújtott támogatást. Az Európai Beruházási Bank InnovFin által támogatott hitelének segítségével
a vállalat Stockholm közelében, Västerås városában demonstrációs gyártósort épített ki koncepciójához.
A gyár 2019 végén kezdte meg az új típusú akkumulátor gyártását.
Mostanra a Northvolt már megtette a következő lépést: lítium-ion akkumulátorokat előállító gyárat
létesített az északkelet-svédországi Skellefteå városában. A skellefteåi gyárat egy újabb EBB-hitel
támogatja, ezúttal 350 millió USD összegben, az európai beruházási terv részét képező Európai
Stratégiai Beruházási Alap garanciájának felhasználásával. „A megújuló energia tárolása
kulcskérdés a karbonsemleges társadalom szempontjából – mutat rá Peter Carlsson, a Northvolt
vezérigazgatója, – és erre az akkumulátorok jelentik a megoldást.”
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AMIRE A MONTY PYTHON NEM
GONDOLT A FARKASBABNÁL
Egy biogazdaságra irányuló alap pótolni kívánja a finanszírozási hiányt
a bevált technológiával rendelkező vállalatok számára, hogy Európa-szerte
terjeszkedni tudjanak

A

brit Monty Python csoportnak volt egyszer egy jelenete, amelyben egy ügyetlen haramia azzal
a nevetséges követeléssel rabolja ki áldozatait, hogy „Farkasbabot vagy életet!” A vicc abban
rejlett, hogy a farkasbab teljesen értéktelen, hisz csupán egy lila virág. A német Prolupin azonban ennél
okosabb. A vállalat tejmentes vegán jégkrémet és egy sor más élelmiszerterméket fejlesztett ki – mindet
a farkasbab magjából. A Rostock mellett működő Prolupin Németországban értékesíti termékeit. A más
európai országokban történő terjeszkedéshez azonban további beruházás szükséges, amelyhez
a biogazdaságban tevékenykedő, viszonylag új vállalatok nehezen jutnak hozzá, mivel nem tudnak
felmutatni korábbi eredményeket, amelyek vonzóak lennének a hitelező bankok számára,
a kockázatitőke-befektetők pedig jellemzően más ágazatokra összpontosítanak.
Itt lép be a képbe az Európai Körforgásos Biogazdaság Alap (ECBF), amely 250 millió eurót kíván bevonni
a biogazdaság és a körforgásos biogazdaság számára. Ehhez bevált technológiákat alkalmazó, korai
szakaszban lévő vállalatokba ruház be, amelyeknek finanszírozásra van szükségük a léptékváltáshoz és
a nagyobb piacokon történő terjeszkedéshez. A biogazdaság és a körforgásos biogazdaság
kulcseleme annak, hogy a gazdaság fenntarthatóbbá váljon, és megvédjük a környezetet.
A biogazdaság csökkenti a természeti erőforrásoktól való függőségünket, előmozdítva az
olyan fenntartható termékeket, amelyek megújuló biológiai erőforrásokat (például
farkasbabot) használnak élelmiszerek, anyagok és energia előállításához.
Az Európai Körforgásos Biogazdaság Alap története 2017-re nyúlik vissza, amikor az EBB InnovFin
tanácsadási támogatása tanulmányt készített az Európai Bizottság segítségével. A tanulmány jelentős
finanszírozási hiányt azonosított azon biogazdasági vállalatok tekintetében, amelyeknek bővíteniük
kellene termelésüket és forgalmazásukat. A jelentés javaslatot tett egy tőkealap felállítására, amely
támogatná a növekedési szakaszban lévő vállalatokat. Így hát az Európai Beruházási Bank és az Európai
Bizottság kiválasztott egy befektetési tanácsadót, amely létrehozta az Európai Körforgásos Biogazdaság
Alapot. „A biogazdaságot és a körforgásos biogazdaságot még mindig kialakulóban lévő ágazatnak
tekintik – mondja Yicui Sun, az EBB említett alapon belüli befektetéseiért felelős beruházási tisztviselő.
– Az Európai Bizottság garanciája nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a hiány pótlása érdekében mozgósítani
lehessen a magánbefektetőket.”
Amióta az alap októberben 82 millió euróval elérte az első zárást, nagy érdeklődésre tart számot
állami és magánbefektetők részéről egyaránt, és jó úton halad a további zárások felé. „Ez megadja
a kezdőlökést ahhoz, hogy fokozódjon a tevékenység Európában ebben az ágazatban – mutat
rá Felipe Ortega Schlingmann, az EBB agrárgazdasági és vidékfejlesztési osztályának vezetője. –
Hatalmas itt a növekedési potenciál.”
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FENNTARTHATÓSÁG AZ ŰRBEN
Egy, a Comói-tó partján működő vállalat műholdhordozó rakétákat épít,
hogy adatokat gyűjtsön az űrből az éghajlatváltozással kapcsolatban, és
összetakarítsa az évtizedek során felgyűlt hulladékot

A

műholdak segítik az embereket és az elsődleges beavatkozókat akkor, ha a földfelszíni hálózatokat
természeti katasztrófák – például hurrikánok vagy földrengések – megrongálják. Világjárvány
esetén digitálisan összekapcsolják az egészségügyi szakemberekkel az elkülönített betegeket vagy
a vidéki területeken élőket. Emellett adatokkal szolgálnak ahhoz, hogy nyomon kövessük a globális
felmelegedés veszélyeit – és a leküzdése terén elért előrehaladásunkat.
Ugyanakkor a műholdak űrszemetet is termelnek. Missziójuk végén a kis műholdakat visszahozzák
a Földre, hogy elégjenek a légkörben. A nagyobbakat az óceánokban található űrtemetőkbe irányítják
át, vagy ellenőrzött temetői pályákon hagyják keringeni. Ideje kitalálni, hogyan kezeljük az egyre
nagyobb mennyiségű űrszemetet.
Az olaszországi Comói-tó közelében működő New Space vállalat, a D-Orbit úttörő szerepet
tölt be a fenntartható űrgazdaság és űrlogisztika területén. „Több ügyfelünk Föld-megfigyelési
szolgáltató; ők adatokkal és információkkal szolgálnak az időjárással, a szennyezéssel, az
erdőgazdálkodással és a mezőgazdasággal, az óceánokkal, a parti erózióval és a kritikus infrastruktúrával
kapcsolatban – meséli Luca Rossettini, a D-Orbit vezérigazgatója és alapítója. – Az űr lehetőséget kínál
társadalmunk, iparágaink és kutatóintézeteink számára.”
A D-Orbit 2020 októberében – a Guyanai Űrközpontból, európai Vega hordozórakétával – elindította
első ION műholdhordozóját, amely sikeresen állított üzembe 12 kisméretű Planet SuperDove Földképalkotó műholdat. A D-Orbit által kifejlesztett ION (In Orbit Now) műholdhordozót az Európai
Beruházási Bank 15 millió eurós hitellel támogatja. A finanszírozás egy egyetértési megállapodás részét
képezi, amely 2018-ban jött létre az Európai Beruházási Bank és az Európai Űrügynökség között.
Mikro- és nanoműholdak
A D-Orbit a Comói-tónál található központjából irányítja teherhordó műholdas misszióit. Ezeket úgy
alakították ki, hogy számos különböző, a piacon elérhető hordozórakétával fel lehessen őket lőni. Ez
egyfajta űrtaxi, amely több nano-, illetve mikroműhold befogadására képes. E miniatűr CubeSat
műholdak tömege darabonként néhány kilogramm. Emellett lehetőség nyílik másfajta rakományok
szállítására is, ideértve az olyan startupok, kutatóintézetek és űrvállalatok által kifejlesztett
technológiákat, amelyeknek a kereskedelmi hasznosítást megelőzően az űrben kell tesztelniük és
validálniuk valamely technológiát.
„Az ION műholdhordozó egy innovatív megoldás, amely támogatja a kis műhold-üzemeltetőket
a technológiák űrben történő tesztelésében, és felgyorsítja az új műholdas szolgáltatások piaci
hasznosítását” – mondja Christian Kohr, az EBB digitális infrastruktúrával foglalkozó vezető mérnöke, aki
a D-Orbit hitelén dolgozott. Az EBB e projekttel foglalkozó vezető közgazdásza, Anders Bohlin hozzáfűzi:
„Az ION koncepciójával a D-Orbit vezető innovátor ezen a területen.”
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ZÖLD ACÉL,
KÖRFORGÁSOS ACÉL
A világ CO2-kibocsátásának 15%-áért az energiaigényes iparágak felelnek.
A nagy acélipari vállalat, az ArcelorMittal olyan innovatív technológiát
fejleszt az acél széntelenítése érdekében, amely CO2-kibocsátást takarít
meg – és alakít hasznos bio-tüzelőanyaggá.

A

nagyolvasztóban szén segítségével redukálnak vasérceket vegyi úton nyersvassá, amelyet azután
acéllá dolgoznak fel. A folyamat során nagy mennyiségű üvegházhatású gáz, valamint szén-monoxid
és CO2 szabadul fel. Európában az acélgyártók ezeket a melléktermékekként keletkező gázokat leválasztják,
és villamos energiává, valamint hasznos hővé alakítják. Ezután azonban a CO2 a légkörbe kerül.

“

Ez a finanszírozás
nem lett volna
lehetséges a Bizottság
InnovFin keretében
nyújtott támogatása
nélkül.

”

Emiatt az integrált acélművek területe kulcsfontosságú
a dekarbonizáció szempontjából. Az ArcelorMittal Belgium
jelentős acélgyártó vállalat a maga nemében úttörő innovatív
technológiát alkalmaz, olyan nagyságrendben és olyan összetett
formában, amire a világon sehol máshol nincs példa. A projekt
összhangban áll az ArcelorMit tal Europe szén- dioxidkibocsátáscsökkentési ütemtervével, amely 2030-ra 30%-os csökkentést,
2050-re pedig karbonsemlegességet irányoz elő.

A létesítmény leválasztja a nagyolvasztó által kibocsátott, szén-monoxidban és CO2-ban gazdag
füstgázt, és mikrobák segítségével végbemenő gázerjesztéses folyamat révén etanollá alakítja azt. Ezt
a „Carbalyst” technológiát az egyesült államokbeli LanzaTech vállalat fejlesztette ki, amellyel az
ArcelorMittal már egy évtizede partnerséget alakított ki. „Nyersanyaggyártóként meggyőződésünk,
hogy a körforgásos gazdaságot kell középpontba állítanunk, és »bölcsőtől bölcsőig« jellegű
folyamatokat kell kidolgoznunk, amelyek kevesebb elsődleges erőforrást használnak, és lehetővé teszik
számunkra a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését – mondja Carl De Maré, az ArcelorMittal csoport
technológiai stratégiáért felelős vezetője. – Az acélt és az egyéb hulladékokat újra fel kell
dolgozni, és a nagyolvasztó kiváló eszköz ennek megvalósításához.”
A projektnek van egy második lépése is. Mivel a szenet jelenleg a nagyolvasztó inputanyagaként
használják fosszilis szén formájában, a vállalat ezt a fosszilis szenet részben hulladékfával szándékozik
kiváltani, amelyet kezelnek, hogy bioszén váljék belőle. A fosszilis szén körforgásos szénnel való
helyettesítése már egy lépés a zöld átállás irányában.
„Ez egy tipikus szén-dioxid-leválasztási és -hasznosítási folyamat – magyarázza Carl De Maré. –
A nagyolvasztó a folyamat közepén helyezkedik el. Ez a projekt a folyamat végén, a melléktermék
szintjén jön be, az etanol előállításánál, de megjelenik a folyamat elején is, a természetes forrásokból
származó szén pörkölésével. A két innováció ötvözése révén a kimenő anyag az úgynevezett bioetanol:
biológiai eredetű szén felhasználásával készült etanol. Ezáltal bezárul a szénkör.”
Az innováció finanszírozása: az elmélettől a gyakorlatig
Az effajta technológiai innováció nem egyszerű és nem biztos. Jelentős beruházásokra is szükség van
az új üzemekhez, berendezésekhez és gépekhez. Ezért egy ilyen vállalkozás finanszírozása
kihívást jelent.
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de támogatni
“ Technológiai kockázatot vállalunk,
akarjuk az ipart.
”

Az Európai Bizottság InnovFin energetikai demonstrációs projekteket támogató eszköze keretében az
Európai Beruházási Bank 2020 májusában 75 millió euró összegű hitelt írt alá az ArcelorMittal
Belgiummal, az új létesítmények megépítésének részbeni finanszírozására irányulóan. „Ez egy érdekes,
innovatív rendszer, amelyet bonyolult végrehajtani – mondja Senso Figaredo Pire, az Európai Beruházási
Bank vezető hitelezési tisztviselője, aki ezt a bonyolult ügyletet lezárta. – Hozzájárul a körforgásos
gazdasághoz, és zöld etanolt termel, amely számos vegyi folyamatban felhasználható tüzelőanyagként
vagy alapanyagként.”
„Ez a finanszírozás nem lett volna lehetséges a Bizottság InnovFin keretében nyújtott támogatása nélkül
– teszi hozzá Senso Figaredo Pire. – Szorosan együttműködtünk a Bizottsággal. Most pedig ez a projekt
jelentős lépés lehet az acélipar számára a zöld átállás megvalósítása felé.”
Az eljárás bevezetésére először az ArcelorMittal genti telephelyén kerül sor. A tervek szerint
a technológia a melléktermékként létrejövő gázok 15%-át fogja villamos energia helyett etanol
előállítására felhasználni. Az ArcelorMittal elképzelése azonban az, hogy fokozatosan teljes egészében
felváltja belső erőműveit a füstgázok etanollá – vagy a jövőben más alapvető vegyipari
termékekké – alakításával.
Azáltal, hogy kevesebb villamos energiát állítanak elő a szénalapú gáz melléktermékekből, az
ArcelorMittal villamosenergia-vásárlási megállapodásokra térhet át megújulóenergia-termelőkkel,
közvetve támogatva ezáltal a megújuló villamos energia fejlődését. A vállalat tervei szerint 2025-re öt
ilyen gyár fog üzemelni szerte Európában és a világ más részein.
Mi jobb az újrafeldolgozott szénnél? Az újrafeldolgozott zöld szén
A projekt gazdaságilag életképes, mert nagy a kereslet az etanolra, amelyet tárolni és szállítani is
könnyebb, mint a villamos energiát. Az etanolnak számos különféle alkalmazási módja van. Benzinnel
keverve használható üzemanyagként. Emellett etilénné – a műanyaggyártási folyamatok egyik alapvető
komponensévé – alakítható, és ezáltal hozzájárul a körforgásos gazdasághoz.
„Ez a beruházás megvédi a meglévő munkahelyeket azáltal, hogy Európában tartja az acélipart, ahol
szükségünk van magasan képzett emberekre ezen acélművek megtervezéséhez és üzemeltetéséhez”
– mondja Marc Tonteling, az Európai Beruházási Bank mérnöke.
A vállalat a két innovatív folyamat ötvözése révén 80 millió liter bioetanolt készül előállítani, ami
megfelel 600 New York és London közötti repülőút üzemanyag-felhasználásának. Az ArcelorMittal
becslése szerint a CO2-megtakarítás egyenlő lesz 350 000 gépkocsi éves kibocsátásával.
„Tetszett, hogy milyen lelkesek és elkötelezettek a genti emberek, akik azon vannak, hogy ez a projekt
működjön – meséli Marc Tonteling. – Technológiai kockázatot vállalunk, de támogatni akarjuk az ipart,
és ha ez sikeres lesz, akkor elvezethet az olyan körforgásos széntermékek szélesebb körű előállításához,
mint egyebek mellett a bioszén, az újrafeldolgozott szénalapú üzemanyagok és a bioetanol.”
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FELFEDÉSRE VÁRÓ TITKOK
Az új görög éghajlatváltozási infrastruktúra nélkülözhetetlen adatokkal
fog szolgálni a globális felmelegedés tanulmányozásához és a természeti
katasztrófák előrejelzéséhez

A

délkelet-mediterrán térség olyan természetes laboratórium, amely segítheti a tudósokat az
éghajlatváltozás globális megfigyelésében és előrejelzésében. Mindeddig azonban mégis
kevéssé tanulmányozták.
E hiányosság pótlása érdekében a görög kormány két vezető kutatóközpontja infrastruktúrát és
berendezéseket épít a levegő mérésére és a víz vizsgálatára – a légkör legfelső rétegétől a Földközi-tenger
legmélyebb, 5000 méteres tengerszint alatti részéig, amely történetesen Görögországban található.
Az athéni Nemzeti Obszervatórium létrehozza az Antiküthérai Pánhellén Geofizikai Obszervatóriumot
(PANGEA) Antiküthérán, egy Kréta és Peloponnészosz közötti kis, szinte lakatlan szigeten. „A PANGEA
projekt nagy előrelépést jelent a légköri paraméterek mérése és a délkelet-mediterrán térségre
vonatkozó éghajlati modellek kialakítása tekintetében – mondja az obszervatórium elnöke, Manólisz
Pliónisz professzor. – A földközi-tengeri régió az éghajlatváltozás szempontjából kiemelt térség
(hotspot), és az adatok segíteni fogják annak megértését, hogy miként fog alakulni az
éghajlatváltozás az elkövetkező években, és milyen következményekkel fog járni a társadalomra
és a gazdaságra nézve.”
Mindeközben a Görög Tengerkutatási Központ új oceanográfiai kutatóhajót épít egy korábbi helyébe,
amelyet 35 évi szolgálat után le kell szerelni. Az új hajó képes lesz a kontinentális sekély vizek és a mély
tenger vizsgálatára. 70 méteres hosszúságával és 16 méteres szélességével multifunkcionális
laboratóriumoknak ad majd helyet, és tágas nyílt fedélzeteket kínál, ahol konténerek helyezhetők el
cserélhető mobil laboratóriumokkal. Ezáltal a hajó sokoldalú platformként fog szolgálni számos
különféle tudományos és egyéb misszió céljára.
„A Földközi-tenger kritikus jelentőségű az éghajlatváltozás szempontjából, mivel kisméretű
óceánként működik, és gyorsan reagál az éghajlat változékonyságára. Sötét, feltáratlan vizeiben még
sok titok vár felfedésre – mondja Dr. Árisz Karageórgisz, a központ elnöke. – A legkorszerűbb
technológiával felszerelt új, erős hajó segíthet a Földközi-tenger vizeinek és tengerfenekének
további feltárásában, valamint annak előrejelzésében, hogy mi történik a nyílt óceánokon az
éghajlatváltozás fényében.”
Görög éghajlatváltozási infrastruktúra egy globális kihíváshoz
A PANGEA állomás biztosítja az alapvető éghajlati változók és a geofizikai tevékenység folyamatos
nyomon követését, és valós idejű, hitelesített nyomonkövetési adatokat fog közvetíteni a tudományos
közösségnek. Célja egyrészt az olyan kihívások kezelése, mint az éghajlatváltozás és annak súlyos
időjárási és természeti katasztrófákra gyakorolt hatása Görögországban és a Földközi-tenger keleti
részén, másrészt a szeizmikus tevékenység nyomon követése a délkelet-mediterrán térségben, ami azért
fontos, mert a térség mindeddig kevéssé állt megfigyelés alatt, annak ellenére, hogy a térségben
intenzív tektonikus tevékenység zajlik.
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Ami a hajót illeti, az az infrastruktúra új elemét képezi a világ elöregedő oceanográfiai flottájában, és
„gyógyítólag hathat az oceanográfiára” – mutat rá Árisz Karageórgisz.
A tudomány szintjén a projektek lehetővé teszik alapvető éghajlati változók folyamatos
gyűjtését a légkörben és a tengeren, hogy azokat be lehessen építeni éghajlati modellekbe.
A megbízható éghajlati modellek jobb megfigyelésekhez vezethetnek és pontosabb
előrejelzéseket eredményezhetnek az éghajlatváltozással kapcsolatban. Az adatok segíteni
fogják a tudósokat az éghajlat alakulásának megértésében, valamint abban, hogy
megkülönböztessék egymástól a természetes és az ember által okozott éghajlatváltozást.
A tengerkutatás területén erősíteni fogja a biológiai sokféleség védelmét az élő szervezetek
változásának megfigyelésével, például az olyan idegen fajok tanulmányozása révén, amelyek trópusi
vizekből érkeznek a tengervíz hőmérsékletének emelkedése nyomán.
A görög társadalomra gyakorolt hatás, az agyelszívással szembeni fellépés
A projekt a görög társadalomra nézve is kedvező hatással fog járni. A PANGEA állomásról származó
adatok segíteni fogják a görög polgári védelmi hatóságokat a természeti katasztrófák
előrejelzésében és lehetőség szerint azok súlyos hatásainak megelőzésében. Ezenkívül ez az
infrastruktúra lehetőséget ad arra, hogy Görögország növelje elismertségét a kutatás területén. „Kutatói
körökben Görögország gyakran nem elég versenyképes – mutat rá Martin Humburg, az Európai
Beruházási Bank közgazdásza. – Ezek a projektek megmutatják, hogy Görögország kiváló, előretekintő
kutatókkal rendelkezik. Csupán támogatásra és infrastruktúrára van szükségük, amely lehetővé teszi
tudásuk és készségeik alkalmazását és a többiekkel való versengést.”
Pliónisz professzor mindehhez hozzáfűzi: „A PANGEA projekt jelentős társadalmi előnyökkel jár ahhoz
kapcsolódóan, hogy visszafordítja Antiküthéra elnéptelenedését, és javítja a part menti hajózást ebben
a határ menti térségben.
Az Európai Beruházási Bank, az EU klímabankja 2020 júliusában 57,5 millió euróig terjedő
összegű hitelt írt alá a görög állammal az antiküthérai geofizikai obszervatórium, valamint
az új oceanográfiai hajó megépítésének és felszerelésének finanszírozására irányulóan.
A projektek végrehajtási horizontja öt-hat év.
A tudományos projektekhez rendelkezésre álló finanszírozás szűkös, különösen a pénzügyi válság óta
tartó görögországi megszorítások idején – magyarázza Kósztasz Kargákosz, az Európai Beruházási Bank
ezen ügyleten dolgozó hitelezési tisztviselője. „A művelet támogatja a görög kormány azon
erőfeszítéseit, hogy előmozdítsa a stratégiai kutatási infrastruktúrába történő beruházást,
és hozzá kíván járulni az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz,
amely kiemelt prioritás a Bank és az Európai Unió számára.”

adatok segíteni fogják annak megértését, hogy miként
“fogAzalakulni
az éghajlatváltozás az elkövetkező években, és

milyen következményekkel fog járni a társadalomra és
a gazdaságra nézve.

”
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EGÉSZ ÉLETRE SZÓLÓ TERV
A várostervezésnek igazodnia kell a polgárok világjárvány alatti igényeihez,
amellett, hogy zöldebbé és az éghajlatváltozás hatásaival szemben
rezilienssé kell tennie a városokat. Barcelona utat mutat

B

arcelona a szennyezés csökkentésén, valamint egy olyan élettér kialakításán dolgozik, amely
maradásra ösztönzi a fiatalokat, miközben megkönnyíti az idősebbek számára, hogy
gondoskodjanak magukról. „Barcelona nagyon egyértelmű stratégiát követ – mondja Alex Saz-Carranza,
az Európai Beruházási Bank hitelezési tisztviselője. – A város új terve foglalkozik a mobilitással, az
energiahatékonysággal és a társadalmi kohézióval. Mindezek segítenek felkészíteni a várost a jövőre,
valamint kilábalni a Covid19-világjárványból.”
Az éghajlatváltozás hatása az elmúlt években jelentős tényező volt a várostervezésben, a
világjárvány azonban új kihívásokat hozott, különös tekintettel az egészségügyi ágazatra és
a nagy népsűrűség jellemezte városi életre. A közterületeknek lehetővé kell tenniük az
emberek számára, hogy biztonságos távolságból találkozzanak egymással. Az Európai
Beruházási Bank 2020-ban jóváhagyott egy 95 millió eurós hitelt, amely segíteni hivatott Barcelonát
mintegy 40 projekt befejezésében, az éghajlat-politikai intézkedéseket és a jobb városi életet helyezve
középpontba.
A hitel egynegyedét közel 200 000 négyzetméternyi terület megújítására és olyan „szupertömbök”
létrehozására fordítják, ahol a lakók könnyebben közlekedhetnek, a közterületeket szabadidős
tevékenységek céljára használhatják, valamint üzleti tevékenységet folytathatnak. A város számos
részén a gyalogosoké lesz az elsőbbség. Az alacsony sebességű övezetekben 10 km/óra lesz
a megengedett sebesség. Minden új épületet úgy terveznek meg, hogy közel nulla kibocsátású legyen.
Új autóbuszjáratok és bicikliutak fogják meggyőzni az embereket arról, hogy tartsák távol autóikat
a városi utaktól, és csökkentsék a kibocsátásokat. A faültetési programot felgyorsítják. Mindezek
eredményeképpen olyan város jön létre, amely ellenállóbb az éghajlatváltozással szemben, miközben
segíti az embereket a távolságtartási iránymutatások követésében.
Forgalommentes övezetek
Az elmúlt nyolc évben a Bank több mint 150 milliárd eurót ruházott be jobb városok építése céljából.
A barcelonai projekt hasonlít egy szintén 2020-ban nyélbe ütött, 201 millió eurós
finanszírozási ügylethez, amely Milánót segíti épületei energiahatékonyságának
javításában, valamint abban, hogy megkönnyítse a városlakók számára a gyaloglást és
a közösségi közlekedést, több nyitott zöldterületet hozzon létre, és segítse a gazdaság
járvány utáni helyreállítását.
Barcelona klímaterve előirányozza az üvegházhatásúgáz-kibocsátások, a vízfogyasztás és a szegénység
jelentős csökkenését. A város a tervei szerint 2050-re karbonsemlegessé válna. „Barcelona lakosai
meglehetősen proaktívak, és nagy hagyománya van körükben a részvételnek – mondja Leonor
Berriochoa, az Európai Beruházási Bank vezető városfejlesztési mérnöke. – Az állampolgárok nagyon
aktívak az éghajlattal kapcsolatos és a szociális kérdésekben. Az emberek szeretnek közreműködni,
hangot adni véleményüknek, és élénkebbé tenni a városokat.”
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MOZGÁSBAN A ZÖLD
MEGÁLLAPODÁS
Lengyelországban lendületet kap a megújuló energia, miután egy
jogszabályváltozás vonzani kezdte a külföldi befektetőket – és utat nyit
a zöld átállás felé

L

engyelországban, a Balti-tenger partján egy 50 kilométeres szakaszon 29 szélturbina épül. Magas,
fehér tornyaik festői domboldalakra néznek, amelyeket jávorszarvasok, szarvasok és nyulak
népesítenek be. Ha elkészülnek, 138 000 lengyel otthon ellátásához elegendő tiszta villamos energiát
fognak biztosítani. „Nagyon büszke vagyok arra, ahogyan szélerőműparkunk megmutatja, hogy
a természet és a villamosenergia-termelés létezhet egymás mellett – mondja Diana Kazakevic, az Ignitis
csoport lengyelországi régióért felelős vezetője; ez a vilniusi és a londoni tőzsdén jegyzett litván
energiaipari vállalat építi a szélerőműparkot. – Lengyelországban a villamos energia eddig oly gyakran
nem volt jó a természetnek.”
Az Ignitis pomerániai szélerőműparkjai a tiszta villamos energia felé történő, újonnan tapasztalható
elmozdulás részét képezik Lengyelországban, ahol az energiát egyelőre szinte teljes egészében
a szennyező szénből nyerik. Az Európai Beruházási Bank 2020-ban három szélerőműparkra
vonatkozóan írt alá hiteleket, emellett megkötött egy napenergiára vonatkozó ügyletet is.
„Lengyelországra bizonyos nyomás nehezedik az éghajlatváltozás miatt – mondja Roland Schulze, a Bank
alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákért felelős vezetői tanácsadója. – Az Európai Beruházási
Bank élen jár abban, hogy Lengyelország segítséget kapjon energiaágazatának átalakításához.”
Lengyelországban két évvel ezelőtt vonzóbb beruházási területté vált a megújuló energia –
akkor változtatta meg a kormány az energiaszerződésekről szóló jogszabályt. Az új jogszabály
értelmében a vállalatok azon ár alapján tesznek ajánlatot, amennyiért a villamos energiát értékesítenék.
Amennyiben a piaci ár csökken, az ajánlati ár továbbra is garantált számukra. Amennyiben az ár
emelkedik, a különbözetet a kormánynak fizetik meg.
Új megújulóenergia-ügyletek Lengyelországban
Az Ignitis projektje egyike volt az új jogszabály alapján létrejött első ügyleteknek. Az Európai Beruházási
Banktól kapott finanszírozás, amelynek keretében a projekt közel 60 millió euró összegű hitelhez jutott,
rámutatott arra, hogy „vannak olyan partnereink, akik zöld fenntarthatósági stratégiát követnek” – mondja
az Ignitis részéről Diana Kazakevic. Az EBB 2020-ban létrejött másik három lengyelországi megújulóenergiaügyletéhez hasonlóan ezt a hitelt is az Európai Stratégiai Beruházási Alap garanciája támogatta.
A Lengyelországban kibontakozóban lévő tendencia kulcsfontosságú lehet az európai zöld
megállapodás szempontjából. Az Európai Bizottság éghajlatváltozás leküzdésére irányuló, 2020-ban
meghirdetett terve kötelezettségvállalást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy Európa 2050-re nulla nettó
üvegházhatásúgáz-kibocsátású legyen. A zöld megállapodásnak azonban emellett az is a célja, hogy
a jelenleg a fosszilis tüzelőanyagoktól függő régiók ne maradjanak magukra a tiszta technológiára való
áttérés során. Ez fontos Lengyelország számára, tekintettel annak jelentős széniparára.
„A szemünk előtt lépett mozgásba a zöld megállapodás – mutat rá Vincent Metzler, az EBB
projektfinanszírozási szakértője. – Ennek az ágazatnak rengeteg infrastruktúrára van szüksége – és ez jó
a munkahelyek szempontjából. A méltányos átállás tekintetében ez nagyon is helyénvaló.”
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A GLOBÁLIS NÉZŐPONT

Ha a fejlesztési erőfeszítések középpontjába az embereket, az emberi jogokat és a társadalmi befogadást
helyezzük, azzal mindenki számára maximalizáljuk a lehetőségeket és az előnyöket. A jól célzott beruházás
segítheti a zöld átállást, és hozzájárulhat a társadalmi fejlődéshez, ezért az EBB olyan projektekbe ruház be,
amelyek támogatják az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra való átállás inkluzív megközelítését és az
éghajlatváltozás által leginkább érintett közösségek rezilienciájának növelését az Európai Unióban és azon
kívül. A számos különféle emberi jog figyelembevétele, tiszteletben tartása és előmozdítása révén –
beleértve az őslakos népek, a helyi közösségek, a migránsok, a nők és a gyermekek jogait – az EBB
a környezeti és társadalmi normáin és vonatkozó szakpolitikáin keresztül továbbra is biztosítja műveleteinek
eredményességét, hatásosságát és fenntarthatóságát.
Yasmine Pagni, a Projektigazgatóság szociálpolitikai részlegének vezetője

A Covid19-világjárvány gazdasági hatása súlyosan
érintette a globális mikrofinanszírozási ágazatot.
A mikrovállalkozások védelme érdekében számos
nemzeti szabályozó utasította
a mikrofinanszírozási intézményeket, hogy
alkalmazzanak moratóriumot ügyfeleik valamennyi
fennálló törlesztésére, ami a hiányzó pénzforgalom
miatt a hitelportfóliók romlásához és likviditási
korlátokhoz vezetett. Ebben a helyzetben
különösen fontos, hogy az EBB a hosszú távú
finanszírozása révén folyamatos támogatást nyújt
a mikrofinanszírozási intézményeknek. A Covid19válság után a korábbinál is nagyobb mértékű
finanszírozásra lehet szükség az olyan gazdaságok
helyreállításának támogatásához, amelyek
jellemzően mikro- és kisvállalkozásokra épülnek.
Milena Messori, a Hitelezési Igazgatóság Unión
kívüli tőkefinanszírozásért és mikrofinanszírozásért
felelős osztályának vezetője
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Tunéziában – mint más partnerországokban is – az
EBB gyorsan reagált a Covid19-válságra,
finanszírozva orvosi felszerelések vásárlását, és
rugalmasságot alkalmazva a meglévő hitelek
feltételei tekintetében. A folyamatban lévő,
iskolafelújítási célú hitelünk egy részét
átcsoportosítottuk, hogy védőeszközöket
vásároljanak belőle tanárok és diákok számára
szerte az országban. Emellett továbbra is
törekedtünk a tunéziaiak mindennapi életének
javítására azáltal, hogy finanszíroztuk az oly
szükségessé vált vízügyi infrastruktúrát, valamint
egy városi mobilitásra irányuló projektet Tunisz
tágabb térségében, ahol a tunéziaiak
egynegyede él.
Jean-Luc Revéreault, az EBB tuniszi irodájának
vezetője, Titkárság
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Afrikában van egy mondás: „Ha gyorsan akarsz
menni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menj
együtt másokkal.” Az EBB keményen dolgozik azon,
hogy partnerségeket építsen ki – uniós
tagállamokkal, fejlesztési intézményeikkel, valamint
nemzetközi pénzügyi intézményekkel, kormányokkal
és magánvállalatokkal szerte a világon. Mindezekből
a partnerségekből lett a Covid19 nyomán –
természetes partnerünkkel, az Európai Bizottsággal
összekapcsolódva – az „Európa együtt”. Ugyanakkor
most is szem előtt kell tartanunk a meglévő
kihívásokat, amelyeket a válság súlyosbít: az
éghajlatváltozás, a nemek közötti és egyéb
egyenlőtlenségek, valamint a munkanélküliség,
különösen a fiatalok körében. Ezeknek továbbra is
gondolkodásunk középpontjában kell állniuk, és új
utakat kell keresnünk annak érdekében, hogy még
többet tegyünk, még innovatívabb megközelítést
alkalmazzunk.
Catherine Collin, a Titkárság kelet-afrikai
regionális irodájának vezetője, Nairobi

A Covid19-világjárvány nem ismer határokat, és
példátlan gazdasági és társadalmi hatása
világszerte érezhető. Bővítési és
szomszédságpolitikai partnereinket a járvány
súlyosan érinti. Az EU bankjaként az EBB
különös szerepet tölt be a tekintetben, hogy
segítsük szomszédainkat a világjárvány széles
körű hatásaira való reagálásban. Az Európai
Bizottsággal szoros együttműködésben és az
„Európa együtt” kezdeményezés részeként a
jelenlegi válság kezdetétől fogva
hozzájárultunk az egészségügyi rendszerek
megerősítéséhez, valamint támogattuk a
vállalkozói közösségeket és az alapvető
infrastruktúra fejlesztését.
Flavia Palanza, a Hitelezési Igazgatóság
szomszédos országokért felelős igazgatója

Az EBB támogatást nyújtott
magánszektorbeli fotovoltaikus
erőművekhez Szenegálban, Zambiában
és Mexikóban, valamint
szélerőműparkokhoz Mongóliában,
Kenyában és Jordániában. Az EU
klímabankjaként továbbra is
előmozdítjuk a tiszta és megfizethető
energia kiépítését a feltörekvő
piacokon. A magánszektor megújuló
energiára irányuló projektjeit
rendszerint korlátozott visszkeresettel,
projektfinanszírozásos alapon
finanszírozzák, és ezek 2015 óta az EBB
Európai Unión kívüli összes
projektfinanszírozási hitelének több
mint 90%-át tették ki.
Paloma Perez de Vega, a Hitelezési
Igazgatóság globális partnereket és
szomszédos országokat érintő
projektfinanszírozásért felelős
osztályának vezetője

Minden válság egyben lehetőség is.
A Covid19-világjárvány és az ahhoz
kapcsolódó utazási korlátozások
megmutatták, milyen hatalmas értéke van az
egyre nagyobb számú, külső
tevékenységekkel foglalkozó csoportjainknak,
amelyek világszerte öt kontinensen, közel
30 irodában működnek. A jelenlegi kihívások
ellenére is hatékonyan és eredményesen
teljesítünk a helyszínen.
Ulrich H. Brunnhuber, a Titkárság külügyi
képviseletekért felelős osztályának vezetője
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GYORS SEGÍTSÉG
A marokkói egészségügyi rendszer számára a Covid19 komoly kihívást jelent.
Az EBB gyors pénzügyi lépése segít a válság leküzdésében – és az egészségügyi
személyzet képzésében, hogy országszerte javuljon az életminőség

S

orra telnek meg az ágyak Covid19-betegekkel a casablancai Ibn-Rosd Egyetemi Klinikai
Központban (CHU). Kamal Marhum El Filali professzor, a kórház infektológiai szolgálatának vezetője
azt mondja, a kórház „kezeli” a beérkező betegforgalmat. Ha azonban tovább nő a felvételre kerülők
száma, a kórházban gyorsan elfogyhatnak az intenzív és az újraélesztő ágyak. „Egyre nagyobb bajban
vagyunk” – mutat rá Dr. Marhum professzor.
Marokkó tavasszal határozottan lépett fel a világjárvány megfékezése érdekében, kijárási
tilalmat vezetve be az egész országban, és leállítva a turizmust és az egyéb utazásokat.
Számos más országhoz hasonlóan azonban Marokkónak is szembe kellett néznie a járvány
második hullámával. Az ország november közepén napi 5000 esetet regisztrált, mintegy 80
halálesettel. Addigra a 37 milliós országban több mint 320 000 ember kapta el a vírust, és körülbelül
ötezren meghaltak. Az egészségügyi rendszer rogyadozott ennek súlya alatt.

A nyomás
“
hatalmas volt és

sürgető, mivel
tudtam, hogy szó
szerint életeket
mentünk. Az idő
létfontosságú
volt.

A CHU csak súlyos állapotú koronavírusos betegeket vesz fel – olyanokat, akik
intenzív ellátásra vagy újraélesztésre szorulnak –, valamint a vírusban
megbetegedő saját alkalmazottait kezeli. Dr. Marhum professzor elmondása
szerint a kórház egyik legnagyobb problémája az, hogy egyre nagyobb számban
betegednek meg vagy kerülnek kapcsolatba a vírussal kórházi dolgozók, akiknek
akár 14 napra karanténba kell vonulniuk. „Már most sincs elegendő
személyzet – mondja. – Ez egy hatalmas szervezési probléma.”
Szembeszállás a világjárvánnyal

”

Amikor Marokkó tavasszal leállt, az országban csupán 77 koronavírusos
megbetegedést regisztráltak. A kormány azonban látta, hogyan tizedeli meg
a vírus Spanyolország egyes részeit, és a tisztviselők tudták, hogy az ország
egészségügyi rendszere nem rendelkezik egy hasonló roham leküzdéséhez szükséges erőforrásokkal.
„Ha hasonló szintet értünk volna el, mint Európa, az ledöntött volna minket” – mutat rá a professzor.
A drasztikus intézkedések lehetővé tették, hogy Marokkóban alacsonyan maradjon a halálozások száma.
A halálozási arány – a halálozások összes fertőzéshez viszonyított száma – az első hullámban egyike volt
a legalacsonyabbaknak a világon. Afrika más részeihez hasonlóan az alacsony halálozási ráta annak
tulajdonítható, hogy Marokkó népessége fiatal.
Emellett a kijárási tilalmak értékes időt adtak a kormánynak ahhoz, hogy tesztelési létesítményeket,
weboldalakat és telefonvonalakat alakítson ki a lakossággal történő kommunikációhoz. A kormány
együttműködött globális szervekkel, köztük az Egészségügyi Világszervezettel, hogy tökéletesítse
a járványra való reagálást, és beszerezte a sürgetően szükséges pénzeszközöket nemzetközi hitelezőktől
– köztük az Európai Beruházási Banktól, amely 200 millió eurós hitelt nyújt egészségügyi
felszerelésekre, képzési és egyéb intézkedésekre az egészségügyi rendszer erősítése
érdekében. Ezek az erőfeszítések komoly stressztől kímélték meg az ország törékeny
egészségügyi rendszerét és 9200 állami szektorbeli orvosát.
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Állandó kapcsolat
A marokkói kijárási tilalmat egy héttel azután vezették be, hogy Hervé Guenassia, az EBB vezető
hitelezési tisztviselője és Marokkóért felelős országfelelőse visszatért Casablancából Luxembourgba.
A járvány kibontakozásakor állandó kapcsolatban volt a marokkói hatóságokkal, és a Bank márciusban
gyorsan reagált a segítségkérésre. A 200 millió eurós EBB-hitelből orvosi eszközöket, felszereléseket és
berendezéseket tudnak vásárolni. A rugalmas hitelfeltételek lehetővé teszik, hogy Marokkó bármilyen,
2020. február 1. utáni Covid19-vonatkozású egészségügyi beszerzésre felhasználhassa a pénzt, és hogy
a tisztviselők utólag igazolják a beszerzéseket. A hitel emellett akár a projektköltségek 90%-át
finanszírozhatja, ami messze meghaladja a szokásos 50%-os határt.
A pénz rekordidő alatt eljutott Marokkóba: 100 millió eurót egyetlen hónapon belül folyósítottak.
„A nyomás hatalmas volt és sürgető, mivel tudtam, hogy szó szerint életeket mentünk. – mondja Hervé
Guenassia. – Az idő létfontosságú volt.”
Hervé Guenassia ugródeszkaként használta fel a marokkói hitelt egy átfogó eszköz –
a szomszédos országok koronavírussal kapcsolatos állami egészségügyi ellátásához
biztosított hitelprogram – felállításához, hogy segítse az EU kelet-európai, közel-keleti és
észak-afrikai szomszédait a válság átvészelésében. Az EBB igazgatótanácsa gyorsan, egy
hónapon belül jóváhagyta az új hitelprogramot. A hitelt a 36 milliárd eurós „Európa együtt”
kezdeményezés tette lehetővé, amelynek célja, hogy segítse az EU partnerországait
a világjárvány kezelésében, összevonva az Európai Bizottság, a tagállamok, az Európai
Beruházási Bank, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank forrásait.
A nemzetközi támogatás igénybevétele
Marokkó a koronavírus által leginkább érintett afrikai országok közé tartozik. Anna Barone, az EBB
marokkói képviseletének vezetője arról számol be, hogy a világjárvány rávilágított az ország
egészségügyi ellátórendszerének hatalmas hiányosságaira: nem megfelelő kórházi infrastruktúra,
a képzett egészségügyi személyzet hiánya, valamint óriási különbségek az egészségügyi ellátással való
lefedettség tekintetében. A válság kezdetén lakosságarányosan Marokkó rendelkezett az egyik
legkevesebb kórházi ággyal a régióban: 1000 emberre csupán 1,1 ágy jutott. Az egészségügyre fordított
állami kiadások is alacsonyak a régióhoz képest; Anna Barone elmondása szerint összegük évente
fejenként 160 USD.
Miközben az infrastruktúra hiánya továbbra is ijesztő kihívást jelent, Marokkónak rövid időn belül
sikerült hatékonyan reagálnia a válságra, sikeresen igénybe véve a nemzetközi közösség által biztosított
pénzt és szakértelmet. Az ország kétszeresére, mintegy háromezerre növelte az intenzív osztályos
kórházi ágyak számát. Tesztközpontokat alakítottak ki, és naponta nyílnak meg újabbak. Az EBB-től és
más hitelezőktől kapott hitelek segítettek megfizetni az oly szükséges egészségügyi felszereléseket,
berendezéseket és kezeléseket.
Nagyobb kihívás volt ugyanakkor a rengeteg képzett egészségügyi szakember összeszedése, akikre
szükség volt a járvány leküzdéséhez. Az adott esetben korlátozott infrastruktúrával rendelkező és ijesztő
földrajzi akadályok (például hegyek vagy sivatag) jellemezte vidéki térségekben különösen kevés
a képzett egészségügyi szakember. „Rendelkezhetnek akár a világ összes pénzével is – ha nincs
személyzet, aki kiosztaná a maszkokat és elvégezné a laboratóriumi teszteket, nehéz lesz a dolog”
– mutat rá Dana Burduja, az EBB vezető egészségügyi szakközgazdásza, aki a marokkói
projekten dolgozik.
Marokkóban 1000 lakosra körülbelül harmadannyi orvos jut, mint a szomszédos Tunéziában (1000 lakosonként
0,54). Az EBB-hitel egy részét „puha” beruházásokra használják fel, ideértve a klinikai orvosok és a doktorok
oktatását, valamint a kórházak egészségügyi és adminisztratív személyzetének képzését.
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Göröngyös út az egyetemes ellátásig
Marokkó 2002-ben útjára indított egy tervet, amelynek célja az egyetemes egészségügyi ellátás
bevezetése. Bár az út hosszú volt és fáradságos, mostanra eredményeket hozott. Marokkóban magas
a várható élettartam, és folyamatosan javulnak az alapvető mutatók. A gyermekhalandóság például
2000-hez képest, amikor 1000 élve születésre 42 halálozás jutott, 2017-re felére, 20-ra csökkent.
Az egészségügyi lefedettség kiterjesztésének legújabb hajtóereje egy 2017-től 2021-ig terjedő ötéves
stratégia, amelynek célja a kórházi erőforrások javítása, az orvosi ellátás önfoglalkoztatókra, illetve
a szabályozott szakmák dolgozóira történő kiterjesztése, az egészségügyi ágazatban dolgozók
számának növelése, valamint az orvostanhallgatók marokkói képzésének szabványosítása.
A kormány készpénzt rendelt ezekhez a terveihez. Az egészségügyre szánt kormányzati kiadások 2019ben nominálértéken 10%-kal emelkedtek, az egészségügyre fordított beruházások pedig az Oxford
Business Group szerint összességében – az állami és a magánszektort tekintve – 40%-kal nőttek.
A valóságban azonban az egészségügyi ellátás, különösen az alapellátás számos marokkói számára
továbbra is elérhetetlen. Miközben az ENSZ 3. számú fenntartható fejlődési célja sürgeti, hogy legalább
az alapvető egészségügyi ellátáshoz legyen biztosított az egyetemes hozzáférés, sok marokkói mégse
jut hozzá ehhez: vagy mert vidéki térségekben laknak, vagy mert nem terjed ki rájuk a RAMED állami
biztosítási rendszer.
„Alapvetően, noha papíron a szegények és a kiszolgáltatottak jogosultak az ingyenes hozzáférésre –
mutat rá Anna Barone –, ezek a szolgáltatások rengeteg hiányossággal küzdenek a felépítésüket,
a személyzetet és a minőséget tekintve.”
A válság mint alkalom a reformra
Anna Barone azt mondja, a világjárvány során Marokkónak nyújtott nemzetközi támogatások áradata
megadhatja a szükséges lendületet ahhoz, hogy kezelni lehessen az egészségügyi ellátáshoz való
hoz z áférés javít ás ával k ap c solatos fennmaradó kérdéseket. „ K i kell has ználnunk
a válságból fakadó szükséghelyzetet az olyan reformok végrehajtására, amelyek rendszerint sokkal több
időt vesznek igénybe” – hangsúlyozza.
Az Európai Beruházási Banknak itt is van szerepe. Anna Barone szerint a Bank szakértelem és technikai
támogatás biztosításával segíthet erősíteni az együttműködést a marokkói egészségügyben érintett
különböző szervek között. Az EU bankja emellett segítheti kórházak felújítását és újak építését,
különösen a vidéki területeken.
Az Európai Unió és Marokkó dolgozik egy 2021 és 2027 közötti új együttműködési programon,
amely szintén új lendületet adhat a reformokhoz. „Óriási lehetőséget kínálhat olyan prioritások
meghatározására, amelyek célja a gazdaság újraindítása és a társadalom támogatása – mutat rá
Anna Barone, – az ország helyreállásának központi pillérévé téve az egészségügyi ellátás javítását.”

Ki kell használnunk a válságból fakadó szükséghelyzetet az
“
olyan reformok végrehajtására, amelyek rendszerint sokkal több
időt vesznek igénybe.
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MEGMENTJÜK A FIATALOK
ÁLMAIT
A kijárási korlátozások alatt hátrányt szenvedhet az oktatás. Marokkó és
Tunézia azonban gyorsan lépett, hogy a diákok megkapják, amire
szükségük van a folyamatos tanuláshoz

A

mikor márciusban a világjárvány miatt be kellett zárni a marokkói iskolákat, a Fezi Euromed
Egyetem keményen dolgozott, hogy online órákat kínáljon a hallgatóknak. A távoktatás azonban
nem könnyű az olyan diákok számára, mint Vafa Harir, aki mintegy 100 kilométerre délre lakik Feztől.
„A kapcsolat lassú volt és instabil, az oldalak folyton összeomlottak” – meséli Vafa, aki digitális
tervezőmérnöki és mesterséges intelligencia szakra jár. És ami még ennél is rosszabb: az online órákba
való bekapcsolódáshoz szükséges mobiladat drága.
Vafa és az egyetem több mint 400 további hallgatója nem rendelkezett saját laptoppal vagy megbízható
internet-hozzáféréssel. Az egyetem külön segítségnyújtásért folyamodott, mivel az EBB már az Európai
Unióval együtt finanszírozta a megépítését. Az Európai Beruházási Bank és az EU marokkói képviselete
500 000 eurót adományozott az Európai Bizottság részéről, segítve a diákok otthonról végzett munkáját.
„A Covid19-világjárvány a bizonytalanságba taszította a diákok álmait – mondja Didier
Bosman, az EBB egyik vezető közgazdásza. – Célunk nem az volt, hogy visszaállítsuk
a normális helyzetet, hanem hogy egy új normalitást biztosítsunk a diákok számára,
amelyben tanulhatnak és kibontakozhatnak.”
Az uniós adomány után néhány héttel 420 laptopot szállítottak le, korlátlan internet-hozzáféréssel,
olyan diákok számára, akik nem rendelkeztek számítógépekkel, és távoli, rossz összeköttetéssel
rendelkező területeken élnek.
Ez az akció olyan lányokra irányult, akiknek szükségük volt számítógépre és internet-hozzáférésre.
A 21 éves Nuhajla Sam negyedéves építőmérnök-hallgató. „Hálás vagyok az egyetememnek és az
Európai Uniónak, hogy megadták nekem a bátorságot és az energiát a továbblépéshez” –
mondja. Mivel Nuhajlának nagyon jó jegyei vannak, három évig megtarthatja laptopját. A támogatás 3D
nyomtatók vásárlását is segítette, amelyekkel újrahasználható maszkokat és eldobható szűrőket
készítenek a hallgatók és a személyzet számára.
Kilábalás a bajból Tunéziában
A Tuniszi Nemzetközi Iskolában fejlesztések zajlanak egy terv keretében, amely a középiskolák
egyharmadának korszerűsítését célozza. A 220 millió eurós projektet a tunéziai kormány, az EBB,
a német KfW és egy uniós vissza nem térítendő támogatás finanszírozza. Amikor azonban a diákok az
érettségire készültek, a tunéziai Oktatási Minisztérium sürgős segítségért folyamodott, mert nem
rendelkezett a diákok biztonságához szükséges higiéniai felszerelésekkel, köztük maszkokkal
és kézfertőtlenítőkkel.
Az EBB részéről Didier Bosman ismét lépett. Tudta, hogy a Bank iskolafejlesztési projektre vonatkozó
hitelmegállapodása a tunéziai dinár leértékelődése miatt váratlanul 8 millió eurós többlettel zárult.
Javasolta, hogy a Bank használja fel e többlet egy részét a tunéziai iskolák higiéniai felszerelésekkel
történő sürgős ellátásához. Egyetlen hét leforgása alatt 750 000 arcmaszkot és 102 500 liter
kézfertőtlenítőt rendeltek meg 240 000 diák, valamint 160 000 tanár és egyéb munkatárs számára.
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SZOLIDARITÁS AZ
OLTÓANYAGOK TERÉN
Egy, a világjárvány egészségügyi és gazdasági hatásának enyhítésére irányuló
úttörő jellegű globális kezdeményezésnek köszönhetően szegény országok
Covid19-vakcinához jutnak Afrikában

S

enki nincs biztonságban, amíg nincs mindenki biztonságban, mivel a fertőző betegségek nem
állnak meg a határokon. Ahhoz, hogy mindenki védve legyen, minden országnak, a gazdagoknak
és a szegényeknek egyaránt hozzá kell jutniuk Covid19-vakcinához.

Ez a küldetése az úttörő jellegű globális COVAX kezdeményezésnek, amelyet a Gavi Oltóanyagszövetség, az Egészségügyi Világszervezet és a járványügyi felkészüléssel kapcsolatos újításokkal
foglalkozó koalíció (CEPI) irányít közösen. Az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság által
támogatott COVAX célja a Covid19-védőoltáshoz való méltányos hozzáférés biztosítása valamennyi
gazdaság számára.

Miközben azt láttuk,
“
Európa-szerte

„A sikeres Covid19-vakcinák igazságos és méltányos elosztása
kulcsfontosságú a világjárvány kezeléséhez és a fejlődő országok súlyos
helyzetének enyhítéséhez – mutat rá Raffaele Cordiner, az Európai
Beruházási Bank e projekten dolgozó beruházási tisztviselője. – Az
Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság »Európa együtt«
keretében tanúsított közös erőfeszítése rámutat arra, milyen fontos
a többoldalú megközelítés a globális egészségügyi problémák
megoldásához. Európa innovatív pénzügyi eszközt állított össze, amely
megmutatja azt a fajta szolidaritást, amelyre embertársainknak ebben
a vészterhes időszakban szükségük van.”

akadályokat emelnek
a járvány terjedésének
megelőzése céljából,
hajlandóság mutatkozott
arra is, hogy
hozzájáruljanak az
oltóanyagokhoz való
Az EBB 400 millió eurót ruház be a COVAX előzetes piaci
méltányos hozzáférés
kötelezettségvállalásába – abba az innovatív pénzügyi eszközbe,
amely 92 alacsony és közepes jövedelmű ország COVAX
biztosításához.

”

eszközben való részvételét fogja támogatni. Az eszköz donorok
által finanszírozott biztonságos és hatékony Covid19 oltóanyagokhoz juttatja az említett országokat. Az országok felkészültségéhez és az oltás
megszervezéséhez nyújtott további támogatással ötvözve – amelyet a Gavi és a szövetség
partnerei, az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Gyermekalapja (az UNICEF) irányítanak
– a COVAX gondoskodni fog arról, hogy a legkiszolgáltatottabbak minden országban
jövedelemtől függetlenül rövid távon védve legyenek.
A méltányos hozzáférés valamennyi ország számára történő szavatolása mellett a COVAX célja
a Covid19-vakcinák fejlesztésének és gyártásának felgyorsítása. Támogatást nyújt oltási kampányok
lefolytatásához, beleértve a vakcinák eredményes elosztásához szükséges, ellenőrzött hőmérsékletű
ellátási láncot.
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globális és egyidejű jellegét
“ Hatásának
tekintve ez a válság példa nélküli.
”

Szolidaritási küldetés
Közel 100 részt vevő önfinanszírozó gazdaság járul hozzá pénzügyileg a COVAX-hoz, erőforrásokat
vonva össze a vakcinák fejlesztéséhez és vásárlásához. Mindeközben 92 alacsony és közepes jövedelmű
gazdaság számára finanszírozzák a modellben való részvételt a donorok hozzájárulásaiból. Ebbe
beletartoznak szubszaharai afrikai országok és az EU déli szomszédságában található országok, ahol
a vakcinák máskülönben megfizethetetlenek lennének. „Ez a szolidaritási küldetés különösen kitűnt –
mondja Anna Lynch, az Európai Beruházási Bank élettudományi szakembere, aki a COVAX-ügyleten
dolgozott. – Miközben azt láttuk, Európa-szerte akadályokat emelnek a járvány terjedésének
megelőzése céljából, hajlandóság mutatkozott arra is, hogy hozzájáruljanak az oltóanyagokhoz való
méltányos hozzáférés biztosításához.”
Az alacsony jövedelmű országok felét, a közepes jövedelműeknek pedig egynegyedét fenyegeti súlyos
gazdasági következmények veszélye a Covid19 nyomán. Az Egészségügyi Világszervezet becslése
szerint a világjárvány hatására összesen 132 millióval növekedhet az éhezők száma a világon.
„Hatásának globális és egyidejű jellegét tekintve ez a válság példa nélküli – mutat rá Debora Revoltella,
az EBB Közgazdasági Elemzések Főosztályának igazgatója. – A világ szinte minden országa és régiója
érintett. Ezen országok mindegyike vagy legtöbbje számára ez egyike az eddig elkönyvelt legsúlyosabb
növekedési megrázkódtatásoknak.”
Méltányos hozzáférés a vakcinákhoz gazdagok és szegények számára
A vakcina az egyik legjobb eszköz arra, hogy le lehessen küzdeni a világjárvány egészségügyi és
gazdasági hatásait.
A COVAX egy sor különböző potenciális oltóanyag fejlesztését finanszírozza. Támogatja a vakcinák
tömeges gyártását, és megtárgyalja a gyártókkal a vakcinák árát. A COVAX beruházásai lehetővé teszik
a gyártók számára a gyártási kapacitás azonnali bővítését, hogy már akkor megkezdhessék a vakcina
gyártását, miközben a klinikai kísérletek zajlanak, és még mielőtt a vakcinát engedélyeznék.
Amennyiben a vakcina sikeres, ezek az adagok rögtön rendelkezésre állnak.
A COVAX azt hivatott biztosítani, hogy minden ország közel azonos gyorsított ütemterv szerint
hozzáférhessen biztonságos és hatékony vakcinaadagokhoz. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy féken
lehessen tartani a világjárványt, és csökkenteni lehessen annak gazdaságokra, közösségekre, egyénekre,
kereskedelemre és utazásra gyakorolt hatását.
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A világjárvány akut szakaszában a COVAX arra összpontosít, hogy elegendő készletet és erőforrást
biztosítson be, hogy minden gazdaságot el lehessen látni a legveszélyeztetettebbek – az
egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók, az idősek és az alapbetegségekkel küzdők –
megvédéséhez szükséges vakcinákkal. A vakcinákat a WHO méltányos elosztási keretrendszere alapján
egyenlően osztják el az önfinanszírozó és az előzetes piaci kötelezettségvállalás keretében jogosult
gazdaságok között.
Egységben az erő
Az Európai Beruházási Bank szolgálatai „olyan gyorsan dolgoztak, ahogyan az emberileg lehetséges” a
COVAX-ügylet kialakítása és aláírása érdekében, számol be a Bank részéről Raffaele Cordiner.
„Figyelemreméltó együttműködés és gyorsaság volt tapasztalható annak érdekében, hogy véget
vethessünk az akut szakasznak és újjáépíthessük a gazdaságokat.”
Az Európai Beruházási Bank hitelét az Európai Bizottság garanciája támasztja alá az Európai Fenntartható
Fejlődési Alap keretében, amely a proaktív fejlesztési támogatási politikát ösztönzi, és elsődlegesen az
EU szomszédságában és Afrikában támogat beruházásokat. Ez hozzáadódik a COVAX-hoz nyújtott
100 millió eurós uniós támogatáshoz.
A vakcinázás fentiek szerinti globális megközelítése lehetővé teszi a társadalmi és gazdasági
helyreállítást, és csökkenti a járvány újbóli fellángolásának esélyét. A COVAX rámutat arra, hogy valóban
egységben az erő.

Európa innovatív pénzügyi eszközt állított össze, amely
“
megmutatja azt a fajta szolidaritást, amelyre embertársainknak
ebben a vészterhes időszakban szükségük van.
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A MÁSIK FENYEGETŐ
JÁRVÁNY
Egy tuberkulózis elleni új védőoltáson dolgozó orvosbiológiai cég kritikus
jelentőségűnek tartja az oltóanyagot a fejlődő világ számára

A

tuberkulózis az elmúlt 30 évben globális veszélyhelyzetté vált. A becslések szerint a világ
népességének egynegyede él ezzel a betegséggel. Nagy problémát jelent a fejlődő országokban,
ahol a szegénység és a kormányzati instabilitás gátolja a megfékezésére irányuló programokat. A
biotechnológiai ágazat azonban nagyrészt figyelmen kívül hagyja a problémát.
Nem úgy Leander Grode. „A világ első számú magányos gyilkosával, és
ezáltal a legveszélyesebb fertőző betegséggel foglalkozom” – mondja.
Nagy szükség van biztonságosabb és hatékonyabb vakcinákra a
tuberkulózissal szemben. A napjainkban használt első számú
vakcina, a BCG körülbelül 100 éves. Az Európai Beruházási Bank
augusztusban 30 millió eurós hitelt írt alá Leander Grode cégével,
a Vakzine Projekt Management (VPM) vállalattal, hogy finanszírozza
a tuberkulózis csecsemőknél történő megelőzését célzó új
vakcinájukkal, a VPM1002-vel kapcsolatos, késői szakaszban lévő
kutatásokat.

finanszírozási
“ Valós
hiány tapasztalható

a fertőző betegségekkel
kapcsolatos klinikai
kutatások terén.

”

Afrika és a HIV tekintetében kritikus jelentőségű
Sokan, akik megkapják a BCG-oltást, végül mégis megbetegednek tuberkulózisban. A VPM reményei
szerint a cég új ellenszere nagyobb védelmet nyújt. Az EBB hitele egy nagyobb ügylet része, amely
magában foglalhat egy 15 millió eurós tételt az AIDS-et okozó HIV vírus elleni gyógyszer támogatása
céljából. Afrikában a tuberkulózis a leggyakoribb betegség a HIV-fertőzöttek körében. „A tuberkulózishoz
hasonló betegségekkel szembeni küzdelem nem állhat meg – mondja Raffaele Cordiner, az Európai
Beruházási Bank VPM-finanszírozáson dolgozó hitelezési tisztviselője. – Reméljük, hamarosan eljutunk
a Covid19 átmeneti szakaszába, a tuberkulózis azonban már legalább 200 000 éve köztünk van.”
A tuberkulózis és a Covid19 hasonlóan, a köhögéskor és tüsszentéskor a levegőbe kerülő apró
cseppek útján terjed egyik emberről a másikra. A koronavírushoz hasonlóan a tuberkulózis is
jelentős problémákat okozhat a tüdőben, ha nem kezelik, de megtámadja az agyat, a vesét és
a gerincet is.
Aki azt gondolja, hogy a koronavírus alattomosan intelligens, annak meg kellene néznie, hogy működik
a tuberkulózis, mutat rá Sina Brückner, a VPM új védőoltásán dolgozó projektmenedzser. „A tuberkulózis
felettébb okos betegség, nagyon alkalmazkodik az emberekhez – mondja. – Nagyon nehéz leküzdeni,
és számos egészségügyi problémát okozhat. Az emberek koplalnak, nagyon lefogynak, nem tudnak
enni. A koronavírushoz képest a tuberkulózissal szembeni küzdelem jóval bonyolultabb. Ez egy teljesen
más szint.”
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Több támogatás a tuberkulózis elleni védőoltáshoz a fejlődő világ számára
A tuberkulózis elleni új vakcinák esetében az egyik legnagyobb akadály a finanszírozás. Ez a fajta
védőoltás elsősorban fejlődő országokon segít, így nem hoz sok pénzt a gyógyszeripari vállalatoknak
– nem úgy, mint a rák elleni gyógymódok, amelyek pénzügyileg sokkal jobban megtérülnek.
Raffaele Cordiner, az EBB hitelezési tisztviselője szerint jelentős igény van finanszírozási
megállapodásokra az Európai Bizottság vagy az Európai Unió részéről a VPM-hez hasonló vállalatok
támogatása érdekében. A különleges megbízásokra vonatkozó megállapodások több eszközt és több
finanszírozást biztosíthatnak az EU bankja számára a kockázatosabb kutatások vagy ki nem próbált
technológiák támogatásához. A tuberkulózis elleni vakcinához nyújtott EBB-hitelt a Hatásfinanszírozási
Keret támasztja alá, amelyet az uniós tagállamok támogatnak, és Afrika szegényebb részein végrehajtott
fejlesztési projektekhez vesznek igénybe. A hitel egy kockázatitőke-megállapodás, amelyet a kísérletek
és a gyógyszer piaci teljesítménye alapján kell visszafizetni. Amennyiben a gyógyszer nem halad előre,
a hitel leírható.
Megfizethető gyógyszer és tömeges vakcinázás
„Valóban fontos, hogy finanszírozzunk ehhez hasonló projekteket – hangsúlyozza Anna Lynch, a Bank
élettudományi szakértője. – Valós finanszírozási hiány tapasztalható a fertőző betegségekkel
kapcsolatos klinikai kutatások terén, és a magas patogenitású kórokozókkal kapcsolatos beruházások
nagyon gyakran reaktív jellegűek. Reméljük, hogy a betegségek okozta össztársadalmi teher aktívan
irányt mutathat a jövőbeni finanszírozáshoz.”
A Vakzine Projekt Management a világ legnagyobb vakcinagyártójának, a Serum Institute of Indiának
egyik leányvállalata. A vállalat alapítója Cyrus Poonawalla, akinek elmondása szerint célja az, hogy
megfizethetővé tegye a gyógyszereket a fejlődő világ számára, és hogy a lehető legtöbb embert be
lehessen oltani.
„A Serum Institute egy elég hihetetlen szervezet – mutat rá Cristina Niculescu, aki szintén élettudományi
szakértő az Európai Beruházási Banknál. – Ténylegesen a megfizethető oltóanyagok filantróp filozófiája
vezérli őket.”
A VPM új gyógyszerével elsődlegesen a szubszaharai Afrika országait fogják megcélozni, ahol magas
a tuberkulózisos esetek száma. A klinikai kísérletekre Ugandában, Gabonban, Kenyában, Tanzániában és
Lesothóban kerül sor.
Leander Grode, a VPM ügyvezető igazgatója szerint a jövő végre derűsebbnek tűnik a tuberkulózis és
más fertőző betegségek elleni vakcinakutatás tekintetében, és ez részben a koronavírusnak köszönhető.
„A Covid megváltoztatta a dolgokat – mutat rá. – Az emberek egyre inkább rájönnek, többé nem
engedhetjük meg magunknak, hogy várjunk a betegségekre, és akkor próbáljuk kezelni az embereket
új gyógyszerekkel. A világ jövője a jobb vakcinákon múlik.”

“ A világ jövője a jobb vakcinákon múlik. ”
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GRÚZ SAJT EGY CSIPETNYI
SVÁJCCAL
Gazdaképzés Grúziában egy svájci mezőgazdasági iskolával, uniós
támogatású hitelnek köszönhetően

A

mezőgazdaság a grúz nemzeti identitás fontos része. Az ország területének fele mezőgazdasági
földterület, és a munkaerő nagyjából ugyanekkora hányada dolgozik ebben az ágazatban – szinte
mind önfoglalkoztatók, kis gazdaságokban. A termelékenység azonban alacsony, és a termelőket
gyakran fenyegeti a szegénység. A mezőgazdaság erősítése és a know-how fokozása érdekében
szakképző iskola nyílik Szarkinetiben, egy Dmaniszi környéki hegyi faluban, a fővárostól, Tbiliszitől
120 kilométerre. Az iskola egy nagy múltú svájci mezőgazdasági iskolával együttműködésben valósul
meg. „Dmanisziben a természeti viszonyok hasonlítanak a svájciakhoz – mondja az iskola igazgatója,
Tinatin Maharadze. – A régió veszélyeztetett, ezért ez a projekt visszahozza az életet, és további
jövedelemszerzési lehetőségeket fog teremteni.”
A Kaukázusi Svájci Mezőgazdasági Iskola a svájci Plantahoffal együttműködésben rövid és hosszú távú
képzéseket fog kínálni a szarvasmarha-tenyésztés és a tejtermelés területén. Ez a nonprofit
magánkezdeményezés saját sajtüzemet és tejgazdaságot fog üzemeltetni, és a svájci és grúz partnerek,
a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség, valamint az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja
által nyújtott vissza nem térítendő támogatások mellett a Bank of Georgia hiteléből finanszírozzák.
Az együttműködés erősítése az EU egyik nagyra becsült szomszédjával
Az EBB 50 millió eurós hitelt írt alá a Bank of Georgiával kis- és középvállalkozások és közepes tőkeértékű
vállalatok számára, amelyet 2020-ban részben folyósítottak. Decemberben a Bank további 25 millió
eurós hitelt írt alá az „Európa együtt” Covid19-cel kapcsolatos vészhelyzeti intézkedéseinek részeként.
A pénzt a Bank of Georgia helyi szervezeteknek hitelezi tovább; közéjük tartozik a Kaukázusi Svájci
Mezőgazdasági Iskola is. Ez volt az EU bankja által a Bank of Georgia részére biztosított első olyan hitel,
amelyet részben helyi valutában bocsátottak rendelkezésre, kiiktatva a végső kedvezményezettek
árfolyamváltozásoknak való kitettségét. „Az Európai Beruházási Bank hitele közvetlen rövid és hosszú
távú hatást gyakorol a piacra – mondja Levan Kobiasvili, a Bank of Georgia finanszírozási részlegének
vezetője. – Lehetővé tette számunkra, hogy az előnyöket továbbadjuk kkv ügyfeleinknek, akik
portfóliónk jelentős részét adják.”
Az EBB helyi valutában nyújtott vonzó finanszírozása az Európai Bizottság támogatásainak
köszönhetően vált lehetségessé, a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség keleti
kezdeményezésének keretében. „Grúziában a kkv-k a gazdaság kulcsfontosságú részét képezik – mutat
rá Andreas Berkhoff, az EBB ezen ügyleten dolgozó hitelezési tisztviselője. – Mi bizonyítjuk, hogy a kkv-k
hasznot húznak a Grúzia és az EU közötti együttműködésből. Támogatásuk érdekében a keleti
partnerség keretében szorosan együtt dolgozunk az uniós képviselettel és a Bizottsággal.” A keleti
partnerség országaiban működő kkv-knak nyújtott uniós támogatás az EU4Business kezdeményezés alá
tartozik. Az Európai Beruházási Bank Csoport kulcsfontosságú partner ebben a kezdeményezésben.
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DIGITÁLIS GYEREKEK
A digitális oktatás átformálja a szerbiai iskolákat, hogy gazdaságilag
ellenállóbbá váljon az ország – és hogy kezelni lehessen a koronavírushoz
hasonló jövőbeni világjárványokat

A

világjárvány rendkívüli mértékben érintette az oktatást, tekintve, hogy 194 országban a világ
összes diákjának több mint 90%-át érintik az iskola- és egyetembezárások. A kormányoknak
gyorsan kellett reagálniuk, kialakítva a távtanulást. Sok helyen online oktatási programokat alkalmaztak.
Ahol ez nem volt lehetséges, a televízióhoz, vagy akár a rádióhoz folyamodtak.
A válság azonban rávilágított az országok közötti és az országokon belüli digitális szakadékra.
Egyértelművé tette, hogy világszerte szükségessé vált az oktatási ágazat digitális átállása. Az Európai
Beruházási Bank része ennek az átállásnak.
Szerbiában a Bank segítségével 2021-re minden iskola digitálissá válik. A digitalizáció és az
oktatási reform a szerb kormány két fő prioritása. Az Európai Beruházási Bank 65 millió eurós
hitelt nyújtott a digitális infrastruktúra és a digitális oktatási anyagok fejlesztésének,
valamint a tanárok képzésének céljára (az UNICEF támogatásával). A projekt jelentőségére
tekintettel a Bank a 111 millió eurós összköltség közel 60%-át finanszírozza. 2021-ben
további 4 millió euróval támogat majd technikai segítségnyújtási és tanácsadási
tevékenységeket.
„A Covid19-világjárvány és az abból fakadó társadalmi korlátozások súlyosan megzavarták az oktatási
rendszereket és folyamatokat – mondja Isabelle Stoffel, az EBB ezen ügyleten dolgozó vezető hitelezési
tisztviselője. – Ezek a példátlan körülmények rámutattak arra, hogy vészhelyzetek esetén a jobb digitális
infrastruktúra javítja az iskolák hatékonyságát. A jövőbeni válságokkal szembeni reziliencia erősítése
mellett ez a beruházás megteremti a feltételeket a fiatalok foglalkoztathatóságához, a jobb
versenyképességhez, valamint az országon belüli innováció növekedéséhez.
Amikor márciusban elrendelték Szerbiában a kijárási korlátozásokat, az oktatás az osztálytermekből
a televíziókészülékekre költözött át. Az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium
oktatási tartalmakat sugárzott általános és középiskolás diákok számára Szerbia nemzeti közszolgálati
televízióadóin. Számos más országhoz hasonlóan Szerbiának gyorsan kellett megoldást találnia és
alkalmazkodnia az „új normalitáshoz”, speciális tartalmakat készítve különböző évfolyamok számára.
Szerbia azonban az elmúlt években már dolgozott digitális oktatási tartalmain. „A kormány még
e projektet megelőzően online tanulási tartalmakat készített négy általános iskolai évfolyam számára,
amelyek a karantén idején rendkívül hasznosnak bizonyultak” – mutat rá Milan Dobrijević, aki
a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium digitális menetrendért felelős osztályát
vezeti, és aki kezdettől fogva részt vett ebben a projektben.
Mivel a projekt egyaránt magában foglalja a digitális infrastruktúra javítását és az iskolai oktatási
anyagokat, a helyi távközlési és az oktatási minisztérium is dolgozik a végrehajtásán. „A jövő év végére
több mint 1800 nagyobb iskola lesz teljes egészében lefedve nagy sebességű, vezeték nélküli internethozzáféréssel, míg a fennmaradó távolabbi iskolák mobil széles sávú egységek segítségével
kapcsolódnak majd az internetre” – mondja Milan Dobrijević.
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Ez kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy
“Szerbia
a tervének megfelelően digitális
gazdasággá váljon.

”

A hardvertől a szoftverig
„A digitális infrastruktúra fejlesztése mellett a projekthez országos szintű tanárképzés is kapcsolódik –
mondja Nihan Koseleci Blanchy, az Európai Beruházási Bank oktatási szakközgazdásza. – Ezenkívül
a szerb Oktatási Minisztérium egyidejűleg interaktív online oktatási anyagokat és tankönyveket
is fejleszt.”
Országszerte összesen mintegy 50 000 tanár kap lehetőséget arra, hogy a képzés keretében fejlessze
digitális készségeit. „Ez kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy Szerbia a tervének megfelelően digitális
gazdasággá váljon.” – mutat rá a szakközgazdász.
Szerbia felismerte, milyen szerepet játszik az oktatás a digitalizációban. Az Eurostat szerint az egyéni
digitális készségek szintje 2015 és 2019 között 32%-ról 46%-ra nőtt. 2018-ban Szerbia-szerte
2000 digitálisan felszerelt tanterem létezett. Egy évvel később számuk meghaladta a tízezret. A mostani
tanév elejétől pedig az informatika kötelező lesz az első osztályosok számára, harmadik osztályban
pedig bevezetik a programozást. „Mindezek a programok ellenállóbbá teszik a szerb oktatási rendszert,
az pedig biztosítani fogja az olyan készségek fejlesztését, amelyek serkentik az új ötleteket és
technológiákat” – mondja Nihan Koseleci Blanchy.
Elvégezték a házi feladatukat
Horvátországban az iskolások szintén élvezhették a megfelelő digitális tervezés előnyeit. Az ország
néhány évvel ezelőtt indított programot az iskolák digitalizációjára irányulóan, olyan színvonalas oktatás
biztosítása céljából, amely az oktatásban és a tanulásban is él a legújabb digitális eszközök adta
lehetőségekkel. A terv magában foglalta új online tartalmak és szoftver biztosítását, a tanárok képzését,
valamint új eszközök telepítését.
Az országos digitalizációs program egy kísérleti projekttel indult 2015 és 2018 között, 150 iskolára, azaz
az ország iskoláinak 10%-ára kiterjedően. A 2019-ben lezárult második szakasz lefedte a fennmaradó
iskolákat. A program összességében több mint 1300 iskola diákjait segítette abban, hogy
magabiztosabban dolgozzanak és tanuljanak online.
A kezdeményezés előkészítését a JASPERS (európai régiók beruházásait támogató közös
program) segítette, és az Európai Bizottság, valamint az EBB támogatja. A JASPERS segíti a
régiókat és a városokat abban, hogy jobban használják fel az uniós forrásokat. A JASPERS
segített Horvátországnak a teljes program előkészítésében, beleértve az azzal kapcsolatos
tanácsadást, hogy miként segíti a gyerekeket az információs technológia oktatási rendszerbe történő
beépítése, hogyan ösztönzi az egész életen át tartó tanulást, és milyen előnyökkel jár az ország
gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából.
Amikor 2020-ban elkezdődtek a kijárási korlátozások, a már meglévő digitalizációs program és egyéb
oktatási intézkedések segítették Horvátországban az otthoni tanulásra történő zökkenőmentes áttérést.
Az általános és középiskolás diákok március közepén, az iskolák bezárásakor megszakítás nélkül folytatni
tudták online a tanulást.
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HONNAN JÖN A PÉNZ?
Az Európai Beruházási Bank, a világ legnagyobb multilaterális hitelezője és
hitelfelvevője 2020-ban 70 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 19 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.

AZ EBB A PIACOKON
A világjárvány hatalmas terhet helyezett a közegészségügyre és a gazdaságra – valamint a pénzügyi piacok
és intézmények működésére. Amikor az EBB márciusban kibocsátotta a világjárvány kitörése utáni első
szupranacionális referenciakötvényt, a Bank tevékenysége irányt szabott a piacnak. Célunk az volt, hogy
rugalmasságot tanúsítsunk a kihívást jelentő és változó körülményekhez való alkalmazkodás tekintetében,
és egyidejűleg arra összpontosítsunk, hogy az EBB gyorsan reagáljon az azonnali támogatást igénylő
területekre – mondja Eila Kreivi, az EBB tőkepiacokért felelős igazgatója.
A több mint fél éven át otthonról dolgozó alkalmazottak által végrehajtott ügyletek révén a Bank, a vezető
menedzserek és az ügyleteinkben közreműködő beruházók tanújelét adták azon elkötelezettségüknek, hogy
bizonytalan piaci körülmények közepette a távolból együtt dolgozzanak.
Az EBB finanszírozási programjának nagyságrendjét a világjárványra válaszként elfogadott csomagok
érdemben nem érintették, mivel a fő válaszlépésünk olyan eszközökben rejlett, amelyekhez garanciák
kapcsolódtak.

VALUTÁNKÉNTI KIBOCSÁTÁSOK
EUR

47,14%
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Az év egyik pozitívuma az volt, hogy fellendült a szociális célokat szolgáló finanszírozás.
Különösen a szociális beruházási kötvények volumenének megugrása nyomán valóban
elmondhatjuk, hogy a finanszírozás szociális ága hatalmasakat lépett előre. Többé nincs
messze lemaradva a zöld finanszírozáshoz képest.
Az EBB ebből is kivette a maga részét. A Bank már áprilisban kibővítette fenntarthatósági kötvényeinek
támogatható területeit, ráirányítva a figyelmet a Bank egészségüggyel kapcsolatos vészhelyzeti intézkedéseire.
A 2018-ban először vízügyi projektek középpontba állításával elindított fenntarthatósági kötvények
keretrendszerét 2019 végén terjesztették ki az egészségügyi ágazatra. Ezek a kötvények építenek az
éghajlatvédelmi kötvényekkel kapcsolatban szerzett szakértelemre; a zöldkötvények ezen keretrendszerét
2007-ben úttörő jelleggel indította el az EBB. A fenntarthatósági kötvények támogatható területei tükrözik,
milyen sokféle finanszírozást nyújt az EBB a világjárvány és következményeinek leküzdéséhez, a széles körű
nemzeti és nemzetközi egészségügyi, illetve gazdasági veszélyhelyzet-elhárítást, valamint a jövőbeni
felkészültségre irányuló terveket illetően.
A technikai átvilágítással kapcsolatban olyan kritériumokat építettünk be, amelyek igazodnak az uniós
fenntarthatósági taxonómiához. Ez mindeddig nagyon fontos volt az éghajlatvédelmi kötvényünk
támogatható területeinek szempontjából, amelyeket az uniós taxonómiával összhangban kiterjesztettünk az
energiahatékonyságon és a megújuló energián túl az éghajlatváltozás mérséklésének két további területére:
az egyik az innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákkal kapcsolatos kutatás, fejlesztés és a
technológiák bevezetése, a másik pedig az elektromos vasúti infrastruktúra és vasúti járművek, valamint az
elektromos buszok területe.

USD

32,27%

GBP

EGYÉB

10,56%

10,03%
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világjárványt hatalmas bizonytalanság övezi. A válság sokkhullámokat indított el a gazdaságban,
és drasztikusan megváltoztatta az EBB csoport műveleteit. Ugyanakkor az Európai Beruházási
Bank Csoport elkötelezett a helyreállítás támogatásának fokozása iránt.
Növelni fogjuk az éghajlattal és a környezetvédelemmel kapcsolatos finanszírozást.
A klímabankra irányuló új ütemterv felvázolja, miként fogjuk teljesíteni céljainkat 2021 és 2025
között. Az éghajlatváltozással szembeni küzdelem egyike napjaink legjelentősebb kihívásainak.
Továbbra is előmozdítjuk az európai uniós országok közötti kohéziót. Még mindig számos
strukturális különbség áll fenn a tagállamok között, és ez különösen egyértelművé vált a Covid19válság során, amely egyes régiókat erősebben sújt, mint másokat. Elkötelezettek vagyunk az Európai
Bizottság méltányos átállást támogató mechanizmusa iránt. A nagymértékben a fosszilis
tüzelőanyagokra támaszkodó régiók segítése révén biztosítani fogjuk, hogy az emberek ne
maradjanak magukra, amikor az iparágak változnak és munkahelyek szűnnek meg.
Az EBB csoport támogatni fogja a vállalatok technológiai átalakulását, ösztönözve az
innovációt, hatékonyabbá téve a vállalatokat, és javítva a szolgáltatásokat. Segítjük a vállalatokat
abban, hogy felgyorsítsák digitalizációjukat, és ezáltal ellenállóbbak és termelékenyebbek legyenek.
Európában jelentős hiány mutatkozik az innovációra és a digitalizációra irányuló beruházásokból, ami árt
a gazdasági növekedésnek, valamint az Európai Unió globális versenyképességének.
Keményen fogunk dolgozni az új többéves pénzügyi keret szerinti uniós megbízatások
végrehajtásán, és együtt fogunk működni a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal, támogatva
a gazdasági helyreállításra irányuló Európai Uniós Helyreállítási Eszközt. Ez támogatni fogja
a válság utáni helyreállítást, és szilárd alapot biztosít a fenntartható, hosszú távú növekedéshez az Európai
Unió éghajlat-politikai, digitális technológiával kapcsolatos és kohéziós prioritásai alapján.
Az Európai Unión kívüli finanszírozás összege az elmúlt évekhez hasonlóan fog alakulni.
A Covid19-válságra, a kisvállalkozásokra és egyéb olyan beruházásokra fogunk összpontosítani, amelyek
serkentik a gazdasági helyreállítást, és fellépnek az éghajlatváltozással szemben. Több olyan projektet
fogunk támogatni, amelyek segítik a fejlődő országokat a növekvő egészségügyi szükségletek
kielégítésében, és erősebbé teszik a gazdaságokat, hogy ellen tudjanak állni az újabb válságoknak.
Az Európai Beruházási Alap 2021-ben jelentősen fokozni fogja tevékenységeit,
elsősorban a Páneurópai Garanciaalapban betöltött kulcsszerepéből és a Covid19-válság
leküzdésére irányuló egyéb válaszlépésekből adódóan. Az EBA 2021-ben felelősséget fog
vállalni az EBB éghajlati és infrastruktúraalapjaiért.
Az új Páneurópai Garanciaalap tevékenységei az operatív tervünkben ismertetett
finanszírozáshoz adódnak hozzá. Ez az új garanciaalap segít további támogatást biztosítani
a különféle méretű vállalkozásoknak, kezelni az egészségügyi szükségleteket, valamint támogatni
az egészségügyi kutatást.
Az EBB csoport irányítását egy új kockázati és megfelelési program fogja erősíteni Román
Escolano felügyeletével, akit 2020-ban neveztek ki az EBB csoport kockázatkezelési
igazgatójává. Az EBB csoport Számvizsgáló Bizottságát szintén megerősítették. A csoport
irányítása kiterjed a Bank igazgatásához alkalmazott szabályokra és folyamatokra.
Az EBB csoport fel fogja használni a válság nyomán levont tanulságokat annak
megvizsgálásához, hogy miként találhatunk új módokat munkánk elvégzésére és feladataink
teljesítésére. A világjárvány alatt számos munkavállaló távmunkázik.
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A 2021. évi operatív terv teljes szövege megtalálható az
www.eib.org/en/publications oldalon.

IRÁNYÍTÁS
Az 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.
2020 elején a Kormányzótanácsot az akkor még 28 tagállam kormányainak miniszterei –
rendszerint pénzügyminiszterei – alkották. (Amikor az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén
kilépett, számuk 27-re csökkent). A kormányzók határozzák meg a Bank hitelpolitikájára
vonatkozó irányelveket, és ők hagyják jóvá évente egyszer az éves beszámolót. Ők határoznak
a tőkeemelésekről és a Bank Európai Unión kívüli finanszírozási műveletekben való
részvételéről. Emellett ők nevezik ki az Igazgatótanácsot, az Igazgatási Bizottságot és
a Számvizsgáló Bizottságot. Az EBB kormányzói 2019-ben egyhangúlag megállapodtak abban,
hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése nem lehet hatással az EBB erős
jegyzett tőkealapjára. 2020. március 1-jével nőtt Lengyelország és Románia EBB-ben jegyzett
tőkéje, aminek révén az EBB tőkebázisa meghaladja a brexit előttit.
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.
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MIRE SZÁMÍTANAK AZ EBB VEZETŐ MUNKATÁRSAI
ÁGAZATAIKBAN VAGY PIACAIKON 2021-BEN?

Gazdaságunkban az egyetlen produktív beruházás a fenntartható beruházás. Az EBB nemcsak pénzügyi
forrásokkal reagált a világjárványra, hanem egy határozott kötelezettségvállalással is azok fenntartható
felhasználására vonatkozóan. Alappillér az elszámoltathatóság, és a Bank az általa nyújtott zöld
finanszírozást az uniós taxonómiai rendelettel összhangban szándékozik nyomon követni – ezt
a keretrendszert 2020-ban hozta létre az Európai Unió a fenntartható befektetések előmozdításának
céljából. Ezt a folyamatot éghajlatvédelmi és fenntarthatósági kötvények kibocsátása révén tükrözzük
a tőkepiacokon; az e kötvényekből származó pénzeszközöket kizárólag környezetbarát vagy társadalmi
jelentőségű beruházásokra lehet fordítani. 2020-ban e kötvények kibocsátási volumene 10 milliárd euró fölé
emelkedett, ami a Bank teljes finanszírozási programjának 15%-át teszi ki, szemben a 2019. évi 7%-kal.
A támogathatóságot 2021-ben ki kell terjeszteni, hogy magában foglalja a biológiai sokféleséget, valamint
a szociális és megfizethető lakhatást.
Aldo Romani, a Pénzügyi Igazgatóság fenntarthatósági finanszírozásért felelős részlegének vezetője

A vízellátási és szennyvízkezelési
szolgáltatások az egészséges
társadalom sarokköveként átvészelték
a világjárványt. A Bank segíteni tudott
a kijárási korlátozások és a kereskedelmi
zavarok miatt rövid távú nehézségekkel
küzdő ügyfeleknek, és az ágazaton
belüli tevékenység 2020-ban némileg
még növekedett is. Ez az állhatatosság
rávilágít arra, hogy mennyire előre
gondolkodik ez az ágazat. Arra
számítunk, hogy az elkövetkező
években is fontos szerepet fogunk
betölteni az ágazat partnereként.
Thomas van Gilst,
a Projektigazgatóság vízbiztonsággal
és rezilienciával foglalkozó
osztályának vezetője

Megkezdtük az EBB környezeti és szociális normáinak
átdolgozását, ami 2021-ben zárul le. A megfelelésen
és a „ne árts” elven alapuló megközelítésmódtól a
környezeti fenntarthatósághoz való pozitív
hozzájárulás irányába mozdulunk el. A biológiai
sokféleség tekintetében célunk immár az, hogy
projektjeink nettó pozitív hatással legyenek.
Reményeink szerint azáltal, hogy a Bank által
finanszírozott projektekben visszafordítjuk a biológiai
sokféleség csökkenését, elősegítjük a Covid19-hez
hasonló kórokozók jövőbeni terjedésének
megelőzését. Emellett annak érdekében, hogy
e törekvésünk tekintetében elszámoltathatóak
legyünk, kidolgoztunk egy rendszert, amellyel
nyomon lehet követni valamennyi környezetvédelmi
beruházást a Bank finanszírozási tevékenységein
átívelően, és amely információkkal és iránymutatással
fog szolgálni egy, a környezetvédelmi finanszírozást
nyomon követő rendszer 2021-ben történő
kidolgozásához a fenntartható finanszírozással
foglalkozó uniós platform keretében, és ezáltal
hozzájárul a zöld beruházások egész Európai Unióra
kiterjedő meghatározásához.
Adina Relicovschi, a Projektigazgatóság
környezetvédelmi politikai részlegének vezetője
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Európán kívül az energetikai
átalakulásban jó alkalmat látunk újabb
vegyes finanszírozási műveletekre olyan
jelentős partnerekkel, mint az Európai
Bizottság, a fejlesztésfinanszírozási
közösség és a magánfinanszírozás, hogy
tiszta villamos energiát és fűtést
biztosítsunk az embereknek. A hatás
eléréséhez nehéz út vezet, és erőteljes
elköteleződésre és együttműködésre van
szükség a Bankon belül.
Dirk Roos, a Projektigazgatóság
energetikai átállásra irányuló
programokkal foglalkozó
osztályának vezetője

Úgy látom, jóval nagyobb hangsúly helyeződik
a digitális technológiára és a digitalizációra
– erre az egész elképzelésre, hogy
a kisvállalkozások megkapják azt a technikai
és innovatív segítséget, amire szükségük van,
különösen digitális innovációs platformok
révén. Több segítséget kell nyújtanunk
a vállalkozóknak és a kisvállalkozásoknak,
hogy kifejlesszék elképzeléseiket,
terjeszkedjenek és új termékeket hozzanak
forgalomba. Rengeteg változást látok az
iparágakban, a bioalapú csomagolás,
a biológiailag lebomló termékek, az
újrafeldolgozott ruházati cikkek, valamint
a körforgásos gazdaság területén. E változások
jelentős részét a fogyasztók határozzák meg,
ami által a termékek fenntarthatóbbá válnak,
és kevesebb hulladék képződik. Emellett úgy
látom, nagy figyelem övezi a hidrogént mint az
új energiarendszerünk egyik jelentős elemét,
és mint a nehéziparunk dekarbonizációjának
eszközét. A világjárvány segített annak
felmérésében, hogy mennyire
kulcsfontosságúak lesznek az innováció és
a digitális megoldások a blokklánc-, a big data,
az űr-, sőt a kvantumtechnológiák révén
ahhoz, hogy kezelni lehessen az egészségügyi
és az éghajlati válságokat a vállalkozások és
a társadalom egésze tekintetében. Ez
történelmi lehetőséget kínál az EBB számára
arra, hogy segítse mozgósítani az e kritikus
területekre irányuló beruházásokat.
Shiva Dustdar, a Hitelezési Igazgatóság
innovációfinanszírozási tanácsadási
osztályának vezetője

Ahogy elborított minket a Covid19-válság, az EBB
tanácsadási szolgálata támogatást mozgósított, hogy
segítse az ügyfeleket a rendkívüli körülmények
közepette történő navigálásban, valamint az azokhoz
való alkalmazkodásban. A támogatás széles skálán
mozgott: magában foglalt arra vonatkozó
tanácsadást, hogy miként lehet a lehető legjobban
felhasználni és kombinálni a rendelkezésre álló uniós
forrásokat a válság hatásainak kezelése érdekében,
valamint kiterjedt a beruházások prioritásainak
újradefiniálásával kapcsolatos segítségnyújtásra, sőt,
a vakcinajelöltekkel kapcsolatban tervezett
projektekhez való hozzájárulásra is. A jövőben
a tanácsadási támogatás alapvető fontosságú lesz
a zöld és a digitális átállásra irányuló jövőorientált
beruházások felgyorsításához, az Európai Unión belül
és kívül egyaránt. Miközben a beruházási projektek
minőségének biztosítása elengedhetetlen, úgy
látjuk, az EBB tanácsadási szolgálata nagyobb
szerepet kap olyan területeken is, mint a stratégiai
tendenciák és kereszteződési pontjaik megértése,
a felmerülő hiányosságok és lehetőségek
azonosítása, valamint konkrét megoldások
kidolgozása az elkövetkező kihívásokra.
Simon Barnes, a Hitelezési Igazgatóság Tanácsadói
Szolgáltatásainak igazgatója

Az EBB azonnali segítségnyújtást biztosított
közép- és délkelet-európai ügyfelei számára
azáltal, hogy felgyorsította a kifizetéseket, és
a régió egészére kiterjedően rendelkezésre
bocsátott egy 1 milliárd eurós célzott Covid19eszközt. Miközben a régiónak viszonylag jól
sikerült kezelnie a Covid19 első hullámát, a
második hullám súlyosan érintette 2020
őszén, és arra számítunk, hogy a vonatkozó
hitelezési tevékenységünket 2021-ben még
sokáig folytatni fogjuk.
Anita Fuerstenberg, a Hitelezési
Igazgatóság Közép- és Délkelet-Európával
foglalkozó részlegének igazgatója

HOGYAN TOVÁBB?

63

AZ EBB CSOPORT COVID19-VÁLSÁGGAL KAPCSOLATOS
FINANSZÍROZÁSAIRA VONATKOZÓAN TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK AZ ALÁBBI OLDALON ÉRHETŐK EL:

www.eib.org/covid-19

MEGOLDÁSOK
A VÁLSÁGRA
TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS 2020

Az EBB csoportot
az Európai Beruházási Bank és
az Európai Beruházási Alap alkotja.

print:
pdf:

ISBN 978-92-861-4889-7
ISBN 978-92-861-4874-3

HU 03/2021

