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Legyen szó tiszta energiáról Észtországban, ivóvízről Le-
sothóban vagy egy jobb kórházról Horvátországban, az 
Európai Beruházási Bank több millió ember életét teszi 
jobbá minden évben. 

Európa klímabankjaként segítünk a világnak a Párizsi 
Megállapodás és a fenntartható fejlődési célok elérésé-
ben. Vállaltuk, hogy a következő évtizedben 1 billió euró-
nyi beruházást teremtünk az éghajlatra irányulóan.

1958 óta több ezer projekthez biztosítottunk hitelt és 
szakértői tanácsadást több mint 160 országban. Az Eu-
rópai Bizottsággal és számos egyéb intézménnyel való 
együttműködésünk révén Európa jövőjébe fektetünk be. 

A világ legnagyobb és legzöldebb multilaterális hitelező-
jeként elősegítjük a gazdasági fejlődést, munkahelyeket 
teremtünk és előmozdítjuk az egyenlőséget. Munkánk 
értékét a társadalmi hasznosság alapján mérjük le, mivel 
minden beruházás jobbá tesz egy életet.  



A horvátországi Fiumében az új Anya-Gyermek 
Kórház 600 000 ember életét könnyíti meg.  
A kórházat az EBB hitele, valamint az EBB és az 
Európai Bizottság tanácsadása támogatja.



Az EBB 2019. évi hatása

280 milliárd euró összegű támogatott beruházás az 
EBB tevékenységei révén

72,2 milliárd euró összegű finanszírozás az EBB 
csoport részéről

1 095 projekt aláírva

50,3 milliárd euró bevonása a kötvénypiacokról 

Több mint 25 milliárd 
eurónyi 

finanszírozás kisebb 
vállalkozásoknak

Több mint 19 milliárd euró éghajlat-politikai fellépésekre

Több mint 16 milliárd euró a környezet védelmére 

Több mint 14 milliárd euró az innováció fellendítésére

4,4 millió munkahely fenntartása 
kisvállalkozásoknál

10 millió ember ellátása biztonságosabb 
ivóvízzel 

12 millió ember részesül jobb 
egészségügyi ellátásban 

7,4 millió háztartás csatlakoztatva a 
villamosenergia-hálózathoz 

117 millió ember részesül jobb mobil 
összeköttetésben 

631 millió további utazás tömegközlekedési 
eszközzel

1,7 millió ember számára csökken az árvíz 
kockázata

5,1 millió m2 energiahatékony épület



Az EBB által támogatott projektek 2019-
ben 13 177 MW energiát termelnek, ami 
elegendő 7,4 millió háztartás ellátásához.



Éghajlat
Nemzedékünk legnagyobb kihívása az éghajlathoz kö-
tődik. Ez fogja meghatározni gyermekeink jóllétét és 
várható élettartamát. Éghajlati és energiacéljaink új nor-
mákat állítanak fel Európán belül és kívül. A közeljövőben 
megszüntetjük a fosszilis tüzelőanyagok támogatását és 
beruházásaink 50%-át az éghajlat-politikára és fenntart-
hatóságra fordítjuk.

Segítséget nyújtunk az éghajlatváltozás veszélyeztetett 
közösségekre gyakorolt hatásainak kezelésében, védve 
a biológiai sokféleséget és a fenntartható gazdálkodást. 
Megőrizzük továbbá a természeti erőforrásokat és a jövő 
nemzedékek számára biztonságossá tesszük a környe-
zetet. Valamennyi tevékenységünk során tekintettel va-
gyunk az éghajlatra. Az általunk támogatott, innovációra, 
kisvállalkozásokra vagy infrastruktúrára irányuló projek-
teknek teljesíteniük kell éghajlati céljainkat. 



Az EBB támogatása révén az észtországi 
Elcogen vállalat elkezdte a hatékony és 
tiszta üzemanyagcella-alapú villamos 
energia tömeges piaci bevezetését.



Innováció  
Az innováció biztosítja Európa versenyképességét és ér-
tékes munkahelyeket teremt. Az EBB csoport lehetővé te-
szi az európai vállalatok számára a legkorszerűbb techno-
lógiák létesítését. Az élvonalbeli ötleteket üzleti sikerekké 
alakítjuk.

A Bank a nagyléptékű kutatás-fejlesztést, valamint a sza-
kosodott kis cégeket is támogatja. A telekommunikáci-
óhoz, légi közlekedéshez, orvostudományhoz és digita-
lizációhoz hasonló ágazatokba történő beruházásaink 
a jóváhagyás pecsétjét ütik a projektekre, ami további 
finanszírozást vonz be a magánszektorból.

Az innováció számos szakaszát támogatjuk. A Bank hi-
teleinek köszönhetően az egyetemek képessé válnak 
kutatási létesítményeik felépítésére és kibővítésére, a 
startupok pedig növelni tudják személyzetüket és korsze-
rűsíteni tudják berendezéseiket. Felkaroljuk az emberek 
fejében megfogant ötleteket, hogy egy jobb hellyé vál-
toztassuk a világot.



Az EBB és az Unicredit úttörő projektje több száz 
nők által vezetett innovatív vállalatot támogat 
Olaszországban. 



Befogadás
A Bank pénzügyi termékek széles választékát kínálja ked-
vező feltételekkel. Az állami és a magánszektornak egya-
ránt hitelezünk. Elősegítjük a kisvállalkozások és fiatalok 
érvényesülését. A hitelekhez és a vezetői pozíciókhoz való 
hozzáférés biztosítása révén támogatjuk a női vállalkozó-
kat. Lehetővé tesszük, hogy az alacsony jövedelműek, az 
önfoglalkoztatók és a mikrovállalkozások is finanszírozás-
hoz és üzleti tanácsokhoz jussanak. Gondoskodunk arról, 
hogy senki ne maradjon magára.

Az EBB hiteleivel legfeljebb az adott projekt költségei-
nek felét fedezi. Ezáltal katalizátor szerepet töltünk be a 
magánszektor fokozottabb bevonásában, megnövelve 
a projekteknek nyújtott beruházások szintjét. Technikai 
támogatást is kínálunk a projektek sikerességének bizto-
sítása érdekében.



Az EBB egyik fejlesztési projektje az afrikai 
Lesothóban, amely tiszta ivóvizet és 
megfelelő higiénés körülményeket biztosít a 
síkság számos részén élő 300 000 embernek.



Fenntarthatóság 
Az EBB a nemzetközi tőkepiacokon történő kötvénykibo-
csátással teremt elő pénzeszközöket. Kiváló hitelminősí-
tésünk lehetővé teszi, hogy kedvező kamatok mellett jus-
sunk finanszírozáshoz. Ezeket az előnyöket továbbadjuk 
az ügyfeleknek.  

Tőkepiaci szakértőink létrehozták és továbbfejlesztették a 
zöldkötvények és a fenntartható kötvények piacát. Jelen-
leg mi vagyunk a zöldkötvények legnagyobb szupranaci-
onális kibocsátója. E kötvények a megújuló energiát, az 
energiahatékonyságot, a tiszta vizet és a megfelelő higié-
nés körülményeket támogatják. Működőképessé tesszük 
a fenntartható finanszírozást. 



Kötelezettségvállalás
Valamennyi tevékenységünk tekintetében átláthatóak 
és elszámoltathatóak vagyunk. Magas szintű környezet-
védelmi és szociális normáink kiváló partnerré tesznek 
minket. Közgazdászokból, mérnökökből, pénzügyi elem-
zőkből és éghajlati szakértőkből álló magasan képzett, 
elkötelezett és sokoldalú személyzetünk világszerte, napi 
szinten dolgozik együtt helyi szakemberekkel, intézmé-
nyekkel és kormányokkal. 



Ajánlatainkkal kapcsolatban további információkért kérjük, 
látogasson el a www.eib.org/products oldalra.

Európai Beruházási Bank 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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Az EBB csoportot az Európai Beruházási Bank (EBB) és az 
Európai Beruházási Alap (EBA) alkotja.

Az EBB az Európai Unió bankja. Az EBB a világ legnagyobb 
multilaterális hitelezője és hitelfelvevője. A luxembourgi 
székhelyű EBB helyi és regionális irodák széles hálózatával 
rendelkezik Európában és azon kívül. 

Az EBA a kisvállalkozásokat támogatja a finanszírozáshoz 
jutás javításával Európában, továbbá egyes Európán kí-
vüli országokban. Az EBA kockázati és növekedési tőkét, 
garanciákat és mikrofinanszírozási eszközöket alakít ki és 
fejleszt tovább az innováció és a foglalkoztatás előmozdí-
tása érdekében.
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Condat Silk FSC Mix papírra nyomtatva.
Az EBB a Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa (FSC) által tanúsított papírt 
használ. Mert azt olyan emberek készítik, akik szeretik a fákat. 
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