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AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI
BANKRÓL DIÓHÉJBAN
Az Európai Beruházási Bank (EBB) az Európai Unió hitelezéssel foglalkozó
ága – mi vagyunk az Európai Unió bankja. Mi vagyunk a világ legnagyobb
multilaterális pénzügyi intézménye és az éghajlat-politikai intézkedések egyik
legnagyobb finanszírozója.
1958-as létrehozása óta az EBB több mint egybillió eurót fektetett be különböző
projektekbe Európában és a világ országaiban. Miközben az éghajlat-politikai
intézkedések valamennyi fellépésünknek részei, tevékenységeink az alábbi
kiemelt területekre összpontosulnak: éghajlat és környezet, fejlesztés, innováció
és készségek, kis- és középvállalkozások, infrastruktúra és kohézió.
Az Európai Beruházási Bank Csoport részét képező Európai Beruházási Alap
a kis- és középvállalkozások támogatására szakosodott; finanszírozást nyújt
a vállalkozói léthez, a növekedéshez, az innovációhoz, a kutatás-fejlesztéshez,
a foglalkoztatáshoz és a regionális fejlesztéshez.
Az EBB együttműködik más uniós intézményekkel annak érdekében, hogy
előmozdítsa az európai integrációt, elősegítse az Európai Unión belüli fejlődést
és támogassa az uniós szakpolitikákat. Ez a munka túlnyúlik Európán: az EBB
több mint 160 országban tevékenykedik és évente milliók életét teszi jobbá az
Európai Unión belül és szerte a világon.
Az összekapcsoltság mindig is az EBB tevékenységének középpontjában
állt. Az EBB beruházásai Európa-szerte közelebb viszik egymáshoz az uniós
országokat. Az általunk nyújtott fejlesztésfinanszírozás hatásának fokozása
érdekében 2022-ben létrehozott EBB Globál révén valamennyi kontinensen
segítünk a globális kihívások kezelésében, valamint a növekedés és
a lehetőségek megteremtésében.

Most, amikor sokan kétségbe vonják a multilateralizmus értékét, az
EBB munkája állandóan emlékeztet arra, milyen erő rejlik az egyesített
európai erőfeszítésekben.
A Covid19 terjedése nyomán a világ közvetlen egészségügyi vészhelyzetekkel
szembesült. Sürgősen oltóanyagot és megoldásokat kellett találni a vírus
terjedésének megfékezésére. Az EBB támogatta Covid19-vakcinák fejlesztését
és gyártását, és jelentős támogatást biztosított egyéb egészségügyi
intézkedésekhez az Európai Unión belül és kívül egyaránt. Ez magában foglalja
a COVAX kezdeményezés finanszírozását, amelynek célja a Covid19 elleni
védőoltásokhoz való méltányos és igazságos hozzáférés szavatolása a világ
minden országában.
A világjárvány különösen súlyosan érintette a kisebb vállalatokat, többek
között az ideiglenes lezárások következtében és mivel ők jellemzően kisebb
készpénztartalékokkal rendelkeznek. Az EBB csoport jelentős mértékben
hozzájárult a válság európai vállalkozásokra és gazdaságra gyakorolt
gazdasági hatásainak mérséklését célzó uniós intézkedésekhez. Az EBB
által létrehozott Páneurópai Garanciaalap nem kevesebb mint 200 milliárd
eurót hivatott mozgósítani, segítve ezáltal a kis- és középvállalkozásokat
a válság átvészelésében.
A világ legnagyobb multilaterális hitelezőjeként az EBB elősegíti a gazdaságok
fejlődését, munkahelyek teremtését, valamint az egyenlőség és a fenntarthatóság
előmozdítását. Együttműködünk állami és magánszférabeli partnerekkel, és
azon mérjük le sikerünket, hogy mennyiben segíti munkánk a társadalmat és
mennyire teszi jobbá az érintett emberek életét.
Az EBB a legzöldebb multilaterális hitelező: az EU klímabankjaként az EBB
világszerte folytatott tevékenységeivel segíti a Párizsi Megállapodás – az
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi szerződés – kötelezettségvállalásainak
teljesítését és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérését. Az elkövetkező
évtizedben az ígéretek szerint egybillió euró jut az éghajlattal és a környezeti
fenntarthatósággal kapcsolatos beruházásokra.

AZ EBB HATÁSA 2021-BEN

360
milliárd EUR

4,8
billió EUR

95,86
milliárd EUR

összegű beruházás
támogatása az EBB
tevékenységei révén

összegben mozgósított
beruházások

összegű finanszírozás az
EBB csoport részéről

65,4
milliárd EUR

55,26
milliárd EUR

több mint
45 milliárd
EUR

újonnan aláírt hitel

előteremtve
a kötvénypiacokról

összegű finanszírozás kisebb
vállalkozásoknak

15,38
milliárd EUR

20,70
milliárd EUR

4,5
millió

összegű finanszírozás
a fenntartható energia és
a természeti erőforrások terén

az innováció, a digitalizáció
és a humán tőke erősítésére

munkahely fenntartása
kisvállalkozásoknál

2012 és 2021 között az EBB
71,92 milliárd euró összegben nyújtott
finanszírozást az Európai Unión kívül,
ebből 26,15 milliárd euró jutott Afrikának

10
millió

8,1
millió

94,3
millió

ember ellátása
biztonságosabb ivóvízzel

háztartás csatlakozása
a villamosenergia-hálózatra

embert kiszolgáló jobb
infrastruktúra

6,8
millió

346
millió

826 000

új előfizető hozzáférése 5G
szolgáltatásokhoz

további utazás
tömegközlekedési eszközzel

embert fenyeget kevésbé
az árvíz kockázata

11 400
MW

33,26
milliárd EUR

783
millió

villamosenergia-termelő
kapacitás, 99,7%-ban megújuló
energiaforrásokból

összegű hitel aláírása a Covid19világjárvány által sújtott
vállalkozások támogatására

ember ellátása jobb egészségügyi
szolgáltatásokkal, köztük
Covid19‑oltásokkal

TÁMOGATÁS UKRAJNA
SZÁMÁRA
Az EBB az ukrán hatóságok és az ukrán nép mellett áll. Támogatja
a független Ukrajnát.
A válságra adott koordinált uniós és nemzetközi válasz részeként pénzügyi
támogatást mozgósítottunk az EBB Ukrajna számára biztosított szolidaritási
csomagja révén, hogy segítsük Ukrajna kormányát sürgős likviditási
szükségleteinek kielégítésében. Ezenkívül az EBB – az Európai Bizottsággal
együttműködve – dolgozik azon, hogy további finanszírozást nyújtson, lehetővé
téve az ukrán kormány számára, hogy továbbra is biztosítsa az országban maradt
emberek számára a kritikus közszolgáltatásokat, gondoskodva arról, hogy
továbbra is rendelkezésre álljanak élelmiszerek, gyógyszerek és üzemanyagok,
egyidejűleg támogatva a közlekedési, energetikai, városfejlesztési és digitális
projekteket is.
Az EBB emellett 4 milliárd eurós programot jelentett be 2022-re és 2023-ra
annak érdekében, hogy segítse az uniós tagállamokon belüli városokat és
régiókat a sürgős beruházási igények kielégítésében, valamint az ukrajnai
háborús menekültek befogadásával és integrációjával kapcsolatos kihívások
leküzdésében. Az EBB új programja a menekültek számára közszolgáltatásokat
nyújtó kulcsfontosságú szociális infrastruktúra fejlesztését hivatott finanszírozni,
beleértve a lakhatást, az iskolákat, a kórházakat és az óvodákat.
Az EBB európai partnereivel együtt tovább vizsgálja, milyen további lehetőségek
vannak Ukrajna és az ukrajnai menekültek támogatására.

Az EBB 100 millió eurós
támogatást nyújtott a német
BioNTech vállalat számára az első
Covid19‑vakcina kifejlesztéséhez.

COVID19
Az Európai Beruházási Bank Csoport vezető szerepet játszott az Európai Unió
Covid19-világjárványra adott globális válaszában, és azonnali intézkedések
meghozatala érdekében összefogott nemzetközi szervezetekkel, köztük az
Egészségügyi Világszervezettel és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapjával.
Az EBB csoport által nyújtott szükséghelyzeti támogatás lehetővé tette kis- és
középvállalkozások, valamint innovatív startupok számára, hogy a rendkívüli
bizonytalanság ellenére is képesek legyenek beruházni. Páneurópai
Garanciaalapunkkal várakozásaink szerint 200 milliárd euró összegű
finanszírozást mozgósítunk, támogatva olyan életképes vállalatokat, amelyek
a világjárvány miatt nehézségekkel küszködtek.
Az EBB emellett segített finanszírozni Covid19-vakcinák, a vírus terjedésének
mérséklését szolgáló megoldások fejlesztését és beszerzését, valamint
a Covid19-válsághoz kapcsolódó egyéb közegészségügyi projekteket.

A világjárvány alatt az EBB támogatta
az Eggtronic nevű olasz induló innovatív
vállalkozást, amely feltalált egy energiatakarékos
áramátalakítót. Jobb energiahatékonyságuk miatt
az Eggtronic átalakítóinak szénlábnyoma jóval
kisebb, mint más hasonló készülékeké.

ÉGHAJLAT ÉS ENERGIA
Az éghajlatváltozás nemzedékünk legnagyobb globális kihívása. Az éghajlati
célkitűzések megvalósítása meg fogja határozni gyermekeink jóllétét és várható
élettartamát. Az EBB éghajlati és energetikai céljai új normákat állítanak fel
Európán belül és kívül. Már nem támogatunk fosszilis tüzelőanyagokon alapuló
projekteket, és 2025-re beruházásaink 50%-át éghajlat-politikai fellépésekre és
a fenntarthatóságra fogjuk elkülöníteni.
Az EBB műveletei felgyorsítják a zöld növekedést és gazdaságaink
dekarbonizációját. Az energiahatékonyságra és a megújuló energiára
összpontosítunk, amelyek egyszerre segítenek csökkenteni CO₂-kibocsátásunkat
és erősíteni energiabiztonságunkat. Valamennyi fellépésünk hozzájárul
a fenntartható társadalmi és gazdasági növekedéshez.
Az EBB beruházásai emellett segítséget nyújtanak az éghajlatváltozás
veszélyeztetett közösségekre gyakorolt hatásainak kezeléséhez, védve
a biológiai sokféleséget és előmozdítva a fenntartható mezőgazdaságot. Óvjuk
a természeti erőforrásokat és a jövő nemzedékek számára biztonságossá tesszük
a környezetet. Az EBB által támogatott valamennyi projektet – akár innovációra,
akár kisvállalkozásokra vagy infrastruktúrára irányul – hozzá kell igazítani
éghajlati célkitűzéseinkhez.

Az EBB támogatta az Anaconda nevű úttörő
spanyol vállalatot, amely költséghatékony
kezelést fejlesztett ki, segítve az orvosokat
emberéletek megmentésében és a stroke utáni
fogyatékosság csökkentésében.

INNOVÁCIÓ
Az innováció biztosítja Európa versenyképességét és értékes munkahelyeket
teremt. Az EBB az innováció számos szakaszát segíti, támogatva az olyan
ötleteket, amelyek javítják az életszínvonalat.
Támogatjuk a nagy léptékű kutatás-fejlesztést, valamint a szakosodott kis
cégeket. A telekommunikációhoz, légi közlekedéshez, orvostudományhoz és
digitalizációhoz hasonló ágazatokra irányuló beruházásaink olyan jóváhagyást
jelentenek a projektek számára, amely további finanszírozást vonz be
a magánszektorból. Az EBB csoport lehetővé teszi az európai vállalatok számára
a legkorszerűbb technológiák létrehozását és fejlesztését.
Az EBB hiteleinek köszönhetően az egyetemek kutatási létesítményeket
építenek és bővítenek, a startupok pedig növelik személyzetüket és fejlesztik
berendezéseiket. Az EBB támogatásával az élvonalbeli ötletekből üzleti
sikerek lesznek.

Az EBB a nyugat-balkáni kisvállalkozások
vezető hitelezője; közel 30 000 vállalatot segít,
félmillió munkahely fenntartása mellett. Munkánk
eredményeképpen több mint 1800 szerbiai
iskola jutott gyorsabb internetkapcsolathoz és
jobb digitális felszerelésekhez, így a tanárok
távoktatást tudtak biztosítani a diákok számára
a világjárvány idején.

BEFOGADÁS
Az EBB elősegíti a kisvállalkozások és a fiatalok szerepvállalását, és
támogatja a női vállalkozókat, hozzáférést biztosítva számukra hitelekhez
és vezető pozíciókhoz. Lehetővé tesszük az alacsony jövedelmű
népességcsoportok, az önfoglalkoztatók és a mikrovállalkozások számára,
hogy finanszírozáshoz és üzleti tanácsadáshoz jussanak, ezáltal pedig
bizonyosak lehessenek projektjeik sikerében.
Hiteleink legfeljebb az adott projekt költségeinek felét fedezik. Az EBB
közreműködése katalizátorként hivatott szolgálni, a magánszektor
részvételének fokozását célozva, hogy ezáltal több befektetés irányuljon
az adott projektre.

FENNTARTHATÓSÁG
Az EBB a nemzetközi tőkepiacokon történő kötvénykibocsátással teremt
elő pénzeszközöket. Kiváló hitelminősítésünk lehetővé teszi, hogy kedvező
kamatok mellett jussunk finanszírozáshoz, ezeket az előnyöket pedig
továbbadjuk ügyfeleinknek.
Az EBB tőkepiaci szakértői létrehozták és továbbfejlesztették a zöldkötvények
és a fenntarthatósági kötvények piacait. Mi vagyunk a legnagyobb
szupranacionális zöldkötvény-kibocsátó; ezek a kötvények a megújuló energiát,
az energiahatékonyságot, a tiszta vizet és a higiéniát támogatják.

Kongói kisvállalkozások – szemben az
informális hitelezők által felszámított
nagyon magas kamatokkal – méltányos
kamatláb mellett részesültek EBB-hitelekben
a világjárvány alatt, ami segítette ezeket
a vállalkozásokat és közösségeiket.

EBB GLOBÁL
EBB Globál – az EBB fejlesztési részlege – 2022-ben kezdte meg működését
fejlesztésfinanszírozásunk hatásának fokozása céljából. Az EBB az elmúlt
évtizedben (2012–2021) több mint 70 milliárd eurót ruházott be az Európai
Unión kívül, évente több milliárd euró értékű beruházást mozgósítva
a magánszektorban. Az EBB Globál megnöveli az EBB hatását azáltal, hogy
helyi szinten cselekszik és világszerte közelebb megy a helyi közösségekhez,
vállalatokhoz és intézményekhez.
Az EBB ki fogja terjeszteni a helyi mikrofinanszírozási intézményeknek nyújtott
támogatását azokban a régiókban, ahol az emberek gyakran nem férnek
hozzá bankokhoz. Ha az emberek hitelhez juthatnak, akkor a vállalkozások
több munkavállalót foglalkoztatnak, a nők függetlenné válnak, csökken az
elvándorlás, és a háztartások kilábalhatnak a szegénységből.
Növelni fogjuk az EBB ágazati szakértelmének helyi szintű elérhetőségét,
megosztva a helyi partnerekkel ismereteinket és tapasztalatainkat. Független
tanácsadást nyújtunk, építve azokra a tapasztalatokra, amelyeket a számos

különféle országban és ágazatban végzett munkánk során szereztünk. Ezek
a tanácsadási szolgáltatások társulhatnak az EBB pénzügyi termékeihez, de
mindenfajta finanszírozástól függetlenül is felkínálhatók.
Az éghajlatváltozás, a Covid19-világjárvány és az egyéb válságok megkívánják,
hogy az általunk nemzetközi és nemzeti partnerbankjainkkal együtt
befektetett milliárdokból billiók legyenek azáltal, hogy új partnerségeket
alakítunk ki és együttműködünk más globális pénzügyi intézményekkel. Ami
a legfontosabb: az EBB közreműködése ösztönzi a magánszektor részvételét,
ami pedig megnyitja az utat a magasabb szintű beruházások felé.
Csak a fejlődő országoknak évente több mint 2 billió euró összegű további
beruházásra van szükségük ahhoz, hogy teljesítsék az ENSZ fenntartható
fejlődési céljait és a Párizsi Megállapodásnak az éghajlatváltozás kezelésével
kapcsolatos törekvéseit.
Az EU klímabankjaként az EBB dolgozik az európai zöld megállapodás
támogatásán; ez az európai uniós keretterv azt hivatott biztosítani, hogy az
uniós éghajlati, energetikai, közlekedési és adópolitikák 2030-ig legalább
55%-kal csökkentsék az üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Az Európai Unió
azonban a globális kibocsátások mindössze 10%-áért felel, ezért az EBB Globál
segít kiterjeszteni az EU dekarbonizációs erőfeszítéseit az Unió határain túlra,
támogatva egy globális zöld megállapodást.
Az EBB Globál az Európai Bizottság kulcsfontosságú szövetségese
a 300 milliárd eurós Global Gateway program tekintetében, amely a digitális,
az éghajlati, a közlekedési, az egészségügyi, az energetikai és az oktatási
ágazaton belüli globális és regionális összekapcsoltság javítására irányuló
projektek támogatását célozza. A fejlesztési célú hitelezés és a pénzügyi
partnerségek felgyorsítják a növekedést, virágzóbbá teszik a vidéki térségeket,
innovatívabbá a városokat, és erősítik a gazdaságokat.

Az EBB Globál tevékenységével támogatja azokat az országokat, amelyek
javítani próbálják a nemek közötti egyenlőséget és a nők munkahelyi
szerepvállalását, kapcsolatot alakítva ki olyan, nők által vezetett
vállalkozásokkal, amelyek beruháznak a jövőbe. Emberek millióit segítjük,
akik nem férnek hozzá a tiszta vízhez, villamos energiához, védőoltásokhoz, jó
egészségügyi ellátáshoz, valamint megfelelő hulladékkezelési rendszerekhez.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
Az EBB valamennyi tevékenysége tekintetében átlátható és elszámoltatható az
uniós polgárok felé. Környezeti és szociális normáinknak köszönhetően kiváló
partnerei vagyunk azoknak az állami és magánszektorbeli szervezeteknek,
amelyekkel együttműködünk. Munkatársaink magasan képzettek, elkötelezettek
és sokfélék. Vannak köztük közgazdászok, mérnökök, pénzügyi elemzők és
éghajlati szakértők, akik világszerte, napi szinten együtt dolgoznak a helyi
szakemberekkel, intézményekkel és kormányokkal.

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 Európán belül és kívül.
Az EBA a kisvállalkozásokat támogatja a finanszírozáshoz jutás javításával Európában,
továbbá egyes Európán kívüli országokban. Az EBA kockázati és növekedési tőkét,
garanciákat és mikrofinanszírozási eszközöket alakít ki és fejleszt tovább az innováció és
a foglalkoztatás előmozdítása érdekében.
Az EBB Globál az EBB nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó részlege. A 2022-ben
létrehozott EBB Globál az EBB évtizedekre visszanyúló kötelezettségvállalását viszi
tovább az olyan területekre irányuló finanszírozást illetően, mint a fejlesztés, az éghajlatpolitikai intézkedések, az innovatív beruházások, a fenntarthatóság, valamint az
emberek segítésének új módozatai szerte a világon.
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