
▶ AZ EBB ELKÖTELEZETT AZ 
EU REGIONÁLIS FEJLESZTÉ-
SÉNEK TÁMOGATÁSA IRÁNT 

(1)   Ezek a megállapítások a szerzőtől származnak és nem tükrözik 
szükségszerűen az EBB és részvényesei állásfoglalását.

Rocco L. Bubbico, az Európai Beruházási Bank (EBB) köz-
gazdásza és a Regionális és Várospolitikai Főigazgató-
ság egykori szakpolitikai elemzője megosztja velünk, 
mit gondol az EBB és az EU regionális politikája közötti 
egymást kiegészítő jellegről, és annak különösen az 
európai beruházási tervben betöltött szerepéről (1).

Az európai regionális politika és az EBB tevékenységei közötti 
kapcsolat jellege erős, és nem korlátozódik csak a pénzügyi 
eszközök operatív együttműködésére. A lisszaboni stratégia 
16 alkalommal tesz említést az EBB-ről, de a konkrétan 
a bankról szóló cikkeken túl, mindössze kettő foglalkozik az 
EBB-vel a politikai célokkal összefüggésben. Az egyik ilyen 
cikk a fejlesztési együttműködésről szól, amit a bank az Unión 
kívüli tevékenységei révén, a teljes hitelezési összeg mintegy 
10 %-ából támogat. A másik a 175. cikk, amely ismerősen 
cseng a regionális közösségben. A bankról itt a strukturális 
alapok mellett, a gazdasági, szociális és territoriális kohézió 
támogatójaként és motorjaként tesznek említést. 

Az EBB stratégiája, hogy kombinálja a hitelezést és a tanács-
adói munkát, valamint az EU által meghatározott politikai pri-
oritásokkal összhangban ötvözze az EBB által nyújtott 
támogatást az uniós finanszírozással. A bank egyúttal a régi-
ókkal és a városokkal is együttműködik. Bizonyos országokban 
a régiók és a városok az állami szektor fő operatív partnerei. 
A gazdasági válság miatt a helyi és regionális hatóságok sok-
kal kiszolgáltatottabbá váltak, mint a többi közigazgatási szerv 
vagy uniós központi kormányzat.  

Az EBB évek óta rendkívül aktív, és jelenleg kihívásokkal teli 
időszakot él át. Jelentős mértékű támogatást nyújt Európának 
a gazdasági válságból való kilábaláshoz, és minden eddiginél 
gyakrabban kerül a politikai viták kereszttüzébe. Ráadásul 
rendkívül gyorsan bővül. A tagállamok által elfogadott és 
2012-ben elindított 10 milliárd EUR-nyi tőkenövelés a hitele-
zési tevékenységek és a szervezet gyors ütemű növekedését 
eredményezte. Az Európai Bizottság által 2014 végén elindí-
tott európai beruházási terv pedig új, további kihívást jelent 
a bank számára. 

A fentiekkel összefüggésben nagy lehetőségek rejlenek 
a bank és a Bizottság által elfogadott modellek közötti 
komplementaritás és koordináció továbbfejlődése terén. 
A 6. kohéziós jelentés megmutatta, hogy a válság drámai 
hatással volt a helyi hatóságoknak a közösségi beruházási 
projektek támogatásával kapcsolatos kapacitására, különö-
sen azokban az országokban, amelyekben szigorú költség-
vetési konszolidációs intézkedésekre volt szükség. 

Vannak olyan politikai és földrajzi területek, amelyek esetében 
a többéves támogatási programok modellje nem helyettesít-
hető könnyen közösségi beruházási projektek finanszírozásá-
val. Ez a modell továbbra is biztosítja a fejlődéshez szükséges, 
ám hiányzó alapvető feltételeket. Több területen azonban, 
például a kkv-támogatás terén, a pénzügyi eszközöknek eme-
lőhatásuk lehet a finanszírozásra, és növelhetik a magánbe-
ruházási kedvet. 

Mindkét modell sikerességéhez minden esetben színvonalas 
helyi kormányzásra és technikai kapacitásra van szükség. 
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) kezdeménye-
zés egyik fő pillére ezért egy olyan tanácsadó központ 
(Európai Beruházási Tanácsadói Szolgálat), amely iránymu-
tatást nyújt a projektekhez és a beruházásokhoz, egyúttal 
a pénzügyi eszközök eredményesebb alkalmazásával haté-
konyabban használja fel az uniós finanszírozást, valamint 
javítja a finanszírozáshoz való hozzáférést. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
www.eib.org/about/invest-eu/index.htm
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