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Az esb-alapok pénzügyi eszközei megdup-
lázzák a projektekbe való befektetést
Az Európai Bizottság közzétette éves jelentését, 
amelyben összefoglalja az európai strukturális és 
beruházási alapok pénzügyi eszközeinek a 2018 
decemberéig tartó időszakra vonatkozó 
felhasználását. 

Ebben az évben a jelentés azt mutatja, hogy a hitelek, a 
garanciák, és a saját tőke révén a tagállamok jelentős 
előrehaladást értek el. A projektekbe beruházó rulírozó 

alapok végrehajtása jelentősen felgyorsult: 85 %-os növekedést 
ért el az előző évekhez képest. 

A jelentés kitér a nemzeti és regionális programok, illetve a 
különféle támogatásban részesülő területek sokféleségére is. 
Az európai strukturális és beruházási alapok mind a tíz tema-
tikus célkitűzésben támogatják a rulírozó alapokat. A legje-
lentősebb finanszírozást a kis- és középvállalkozások (56 %) 
és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságok kapták 
– elsősorban az energiahatékonyság és a megújuló energia 
terén (15,5 %), ezt követték az innovációba, a kutatásba és 
a fejlesztésbe történő beruházások (15,4 %). 

2018 végéig a pénzügyi eszközökre szánt teljes program-hoz-
zájárulás csaknem elérte a 22,1 milliárd EUR-t, amelyből 
16,9 milliárd EUR esb-alapokból származik. A tagállamok így a 
2020–2027-es programozási időszakra előirányzott pénzügyi 

eszközök csaknem 90 %-át osztották el, megduplázva a 2007–
2013-as programozási időszakban a rulírozó alapok révén ren-
delkezésre álló összeget.

A rulírozó alapok 100 000 kis- és középvállalkozásba való 
beruházást támogattak, valamint több mint 25 000 ház-
tartásban javították az energiafogyasztást, ami éves szin-
ten  több mint  54 000 tonnáva l  csökkentet te  az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást.  

Az eredmények ellenére még mindig akadnak kiaknázatlan 
lehetőségek, és a tagállamok között jelentős eltérések mutat-
koznak. Lengyelország, Svédország, Hollandia, Magyarország, 
Portugália, Spanyolország, Lettország és Litvánia az esb-ala-
pok viszonylag nagy részét pénzügyi eszközökhöz osztja szét; 
és csupán három tagállam nem tervezi pénzügyi eszközök 
létrehozását. 

A 2018-as eredmények megtekintéséhez látogassa meg a 
fi-compass weboldalát. Az első összefoglalót Jonathan Denness, 
a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság osztályvezetője 
mutatta be Brüsszelben a 2019-es FI Campus eseményen. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://bit.ly/39fn6dC
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https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/Financial%20instruments%20under%20the%20European%20Structural%20and%20Investment%20Funds_0.pdf

