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Az Európai Beruházási Bank az Európai  
Unió hitelezési szerve.

Mi vagyunk a világ legnagyobb multilaterális hitelezője 
és az éghajlatváltozás elleni küzdelem  

legnagyobb finanszírozója.

Segítjük a gazdaságot, munkahelyeket teremtünk és 
előmozdítjuk az egyenlőséget.

Az EBB csoport két részből áll: az Európai Beruházási 
Bankból és az Európai Beruházási Alapból. Az EBA a 

kisvállalkozások és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok 
finanszírozására szakosodott.

Lapozza végig kiadványunkat, és ismerje meg a világ 
egyik leghozzáértőbb fejlesztési intézményét!



A Bank 2018-ban 290 millió utas számára 
finanszírozott jobb közlekedést.
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230 000 000 000 euró összegű beruházás az EBB 
tevékenységei révén

64 190 000 000 euró összegű finanszírozás az EBB 
csoport részéről1 

60 000 000 000 euró bevonása a globális 
kötvénypiacokról

23 270 000 000 euró összegű finanszírozás 
kisvállalkozásoknak

13 520 000 000 euró az innováció ösztönzésére

5 000 000 munkahely fenntartása 
kisvállalkozásoknál

854 projekt aláírva

29% 
az éghajlatvédelmi fellépések 
támogatása céljából biztosított 
EBB-finanszírozás aránya

1 A 64,19 milliárd euró összegű finanszírozás 2018-ban mintegy 230 milliárd euró 
összegű beruházást támogatott. Az EBB jellemzően legfeljebb a projektköltségek  
50%-át finanszírozza, de részvételünk más intézményeket is a projektek finanszírozására 
ösztönöz. 



A Bank 2018-ban 15,15 milliárd eurót 
biztosított a környezet védelmére.
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Kiemelt célunk
Az Európai Beruházási Bank négy területre összpontosít: 
az innovációra, a kisvállalkozásokra, az éghajlatra és az 
infrastruktúrára.

Közgazdászaink, mérnökeink, pénzügyi elemzőink és 
éghajlatvédelmi szakembereink együttes szakértelme 
biztosítja projektjeink sikerességét. A szakértőink által 
adott jóváhagyás pedig több befektetőt vonz be a 
magánszektorból. Világszerte azon dolgozunk, hogy 
jobbá tegyük az emberek életét. 2018-ban 20 millió 
ember számára tettük biztonságosabbá az ivóvizet, több 
millió járművezető számára építettünk jobb utakat, és 
több mint 34 millió háztartásba vittünk villamos energiát.



Az EBB támogatásával a Ciprusi Neurológiai és 
Genetikai Intézet felújította a kutatásra és a betegek 
kezelésére szolgáló létesítményeit.
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Finanszírozási és tanácsadási tevékenységünk több millió 
munkahelyet támogat és több ezer kisvállalkozás fejlődését 
segíti. 2018-ban 374 000 kisvállalkozás finanszírozását 
biztosítottuk. Versenyképesebbé tesszük Európát azáltal, hogy 
támogatjuk az élvonalbeli innovációt és az éghajlatvédelmi 
fellépéseket. 29 millió nagysebességű digitális összeköttetést 
támogattunk 2018-ban.

Egyik eszközünk az Európai Stratégiai Beruházási Alap. Ennek 
célja a jelentős európai finanszírozási hiány kezelése, 2020-ig 
500 milliárd euró összegű beruházást hozva létre. Az ESBA 
keretében az EBB csoport 2018 végére 70,4 milliárd euró 
összegben hagyott jóvá finanszírozást, és 375,5 milliárd euró 
összegű beruházást mozgósított.



Hegesztő egy buszösszeszerelő üzemben Szenegálban 
Az EBB beruházott egy alapba, amely segíti a 
vállalat fejlődését.
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Ügyfeleink
Az állami és a magánszektornak egyaránt hitelezünk. 
Helyi bankokon keresztül támogatunk kisvállalkozásokat, 
emellett pénzt kölcsönzünk innovatív startupoknak. A 
közepes piaci tőkeértékű vállalatok közvetlen támogatásban 
részesülhetnek kutatási és fejlesztési beruházásaikhoz. 
Legfeljebb a projekt költségeinek felét hitelezzük meg, 
mivel célunk, hogy hiteleink finanszírozást vonzzanak 
be magánbefektetőktől és más közszférabeli pénzügyi 
intézményektől.

A Bank pénzügyi termékek széles választékát kínálja 
kedvező feltételekkel. Az európai innovációt és szakértelmet 
támogató bizonyos projektek esetében nagyobb kockázatot 
vállalunk, mint a kereskedelmi bankok. Technikai támogatást 
is kínálunk, segítve a projektek előkészítését és végrehajtását.



A Bank segíti a Párizshoz hasonló városokat a megújuló 
energia használatában, a mobilitás fejlesztésében, 
valamint az utak és a hidak felújításában.
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Forrásaink
Az EBB pénzügyileg önálló. A nemzetközi tőkepiacokon 
történő kötvénykibocsátással teremtünk elő pénzeszközöket.

Kiváló hitelminősítésünknek köszönhetően kedvező 
kamatra vehetünk fel pénzt. Ezeket az előnyöket továbbadjuk 
ügyfeleinknek.

Mi vagyunk a globális piacok egyik legzöldebb multilaterális 
bankja. Bankáraink találták ki a „zöldkötvények” piacát.



Kötelezettségvállalásaink
• magas szintű környezetvédelmi és szociális normák 

valamennyi tevékenységünkben
• erős irányítás, átláthatóság és elszámoltathatóság
• minimális környezeti lábnyom



Ajánlatainkkal kapcsolatban további 
információkért kérjük, látogasson el a 

www.eib.org/products oldalra.



Európai Beruházási Bank
U info@eib.org
www.eib.org
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