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▶INTERJÚ 

2015 júliusában az Unió jogalkotói 
politikai megállapodásra jutottak 
az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról szóló rendelet vonatko-
zásában. A Panorama Wilhelm 
Moltererrel, az ESBA igazgatójával 
beszélgetett. 

▶Hol tartunk most, és mikor kezdi meg működését az ESBA?

Ami azt illeti, a munka nagyon is jó irányba halad. Úgy vélem, 
már idáig is jelentős előrelépéseket értünk el. A lendület 
pedig tovább fokozódik, ahogy az ESBA valóban formát ölt. 
2015 novemberében foglaltam el az ESBA igazgatói székét. 
A helyettesem, Iliana Canova január 1-jén lép hivatalba, és 
a beruházási bizottság frissen megválasztott tagjai is január-
ban kezdik meg a munkájukat. 
 
Az Európai Beruházási Bank kockázatot vállalt, és már ápri-
lisban megkezdte a projektek előfinanszírozását, miközben 
arra várt, hogy az ESBA is megkezdje munkáját. Az EBB iga-
zgatótanácsa ez idáig 34, az ESBA finanszírozásával meg-
valósítandó projektet hagyott jóvá – ami több mint 5 milliárd 
EUR-nyi forrást jelent – az EU költségvetési garanciája 
alapján (az uniós garancia részeként az Európai Bizottság 13 
projektet már jóváhagyott). A műveletek részeként várhatóan 
mintegy 23 milliárd EUR értékű beruházás mozgósítható, és 
az EBB által elfogadott műveletekből 9 projekt esetében már 
megszületett a megállapodás. 

▶Milyen típusú projektek támogathatók az ESBA forrásai-
ból, és ki és hogyan pályázhat ESBA-támogatásra? 

Az ez idáig jóváhagyott projektek tükrében megállapítható, 
hogy a támogatott projektek közel fele a megújuló energia 
és az energiahatékonyság területére koncentrál, míg a többi 
beruházás a karbonszegény gazdaság bővítését támogatja. 
A további beruházások célterülete a kutatás-fejlesztés, az 
ipari innováció, a digitális és szociális infrastruktúra, a közleke-
dés, valamint a kisvállalkozások finanszírozáshoz való jutása. 

A projektek közös eleme – ami a jövőbeli projekteket is jelle-
mezni fogja – a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, 
valamint Európa versenyképességének elősegítése. 

Az ESBA különösen azokat a projekteket és területeket 
igyekszik támogatni, amelyeken egyértelműen szükség van 
a finanszírozásra, vagy konkrét piaci hiányosságok tapasz-
talhatók. Az európai beruházások szintje továbbra is messze 
elmarad a versenyképesség szempontjából megfogalmazott 
elvárásoktól. Az ESBA pont ezért összpontosít azokra a főbb 
területekre, amelyek célja a versenyképesség fellendítése. 
Ide sorolható –többek között – a kutatás, a fejlesztés és az 
innováció, valamint a stratégiai infrastruktúra és a kisvál-
lalkozások köre.

Mérettől függetlenül bármilyen entitás, így például közművek, 
céltársaságok vagy projektvállalatok egyaránt pályázhatnak 
az ESBA forrásaira. Így tehát a legfeljebb 250 alkalmazottat 
foglalkoztató kis- és középvállalkozások, valamint a nem több, 
mint 3 ezer alkalmazottal dolgozó közepes kapitalizációjú tár-
saságok is igényelhetnek támogatást helyi partnerintézmé-
nyeken keresztül az egész Unió területén. A nemzeti fejlesztési 
bankok mellett más bankok is nyújthatnak majd közvetített 
kölcsönöket, és ehhez az alapok és bármilyen további kollektív 
beruházási társaságok is csatlakozhatnak.
 
Az, hogy az EBB ilyen sokféle érdekelt és pénzügyi termék 
vonatkozásában szerzett tapasztalatot és szakértelmet, 
nagy előnyt jelenthet a növekedésösztönző stratégiai pro-
jektekhez szükséges támogatás előteremtésében egész 
Európára nézve.

▶Sokan úgy vélik, hogy az ESBA kizárólag nagyszabású 
projektekhez használható fel, azonban kkv-knak szóló 
dimenziója is van. Valóban elérhető a kkv-k számára is?

Természetesen. Tudjuk, hogy a gazdaságaink dimenziójának 
jövője szempontjából elengedhetetlen, hogy támogassuk az 
európai kkv-kat, amelyek az új munkahelyek elsődleges for-
rásai. Az ESBA költségvetésének mintegy egynegyedét (azaz 
a 21 milliárd EUR-ból 5 milliárdot) ezért a kis- és középvál-
lalkozások támogatására különítettünk el. 

Mind az EBA (Európai Beruházási Alap, az EBB-csoport tagja), 
mind maga az EBB partnerintézmények segítségével fog 
támogatást nyújtani a kkv-knak az ESBA forrásaiból.

Az EBA már eddig is kimagasló eredményeket ért el. A meglévő 
bankokból és intézményekből alakult partnerhálózat révén 
már több mint 50 művelet esetében született megállapodás 
az ESBA égisze alatt. A finanszírozás teljes mértéke megha-
ladja a 2 milliárd EUR-t, ami várhatóan több mint 17 milliárd 
EUR beruházást indukál a jövőben. A támogatásokból mintegy 
65 ezer kkv és közepes kapitalizációjú társaság profitálhat 
majd többek között Belgiumban, Bulgáriában, Csehországban, 
Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Luxem-
burgban, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában és 
az Egyesült Királyságban.

▶Az ESBA célja, hogy kiegészítse a jelenlegi regionális, 
nemzeti és uniós programokat, valamint az EBB folya-
matban lévő műveleteit és tevékenységeit. Miként fog ez 
működni a gyakorlatban? Nincs átfedés az ESBA és az 
európai strukturális és beruházási (ESB) alapok között?

Mindkét alap az unió politikai céljainak támogatására szol-
gál, ugyanakkor két különböző eszközről van szó, amelyek-
nek saját struktúrájuk, szabályrendszerük és időkeretük 
van. Mindazonáltal az egymást kiegészítő jelleg több téren 
is érvényesülhet. 

Az ESB-alapok jellegükből adódóan hozzájárulnak a beru-
házási terv célkitűzéseihez, és kiegészítik az ESBA részeként 
elérhető támogatást. Azáltal, hogy kiegészítik az ESBA-
projekteket, az ESB-alapok jelentősebb hozzáadott érté-
ket teremthetnek. Igyekszünk majd elkerülni a párhuzamos 
erőfeszítéseket és átfedéseket azáltal, hogy a különféle 
finanszírozási formákat olyan projektekre koncentráljuk, 
amelyekben a hozzáadott érték egyértelműen megmutatkozik 
majd, és az uniós finanszírozások hatékonyabban működnek. 

Előfordulhat, hogy a két alap kombinálása további projekt-
finanszírozási lehetőségeket indukál. Franciaország Nord-
Pas de Calais régiójában például a tőke-hozzájárulásunk 
révén (amelyhez az Európai Bizottságnak szóló javaslatunk-
ban az ESBA-t jelöltük meg finanszírozási eszközként) olyan 
kisvállalkozásokat és közepes kapitalizációjú társaságokat 
érintő rendszert igyekszünk támogatni, amelyek a karbonsze-
gény gazdaságot előmozdító beruházásokkal foglalkoznak. 
Ebben az esetben az ESB-alapok az EBB finanszírozásához 
és további magánfinanszírozásokhoz járulnak hozzá, de 
a rendszer technikai támogatása is az ESB-alapokból megol-
dott. Ez az első olyan rendszer, amelyben az ESBA, az ESB-
alapok és a magánberuházók közösen biztosítanak pénzügyi 
támogatást. Reményeink szerint ez a felállás többször is 
megismétlődik majd Európában.

▶  Az egyesült királysági Greater Gabbard Offshore szélfarm 56 szélturbinával  
bővült a Galloper projekt részeként 
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VILÁGFÓRUM  
A FELELŐS  
GAZDASÁGÉRT –  
LILLE, 2015

A felelős világgazdaságot előmozdító világfórumot október 
20–22. között rendezték meg a Nord-Pas de Calais-i 
Lille-ben. A projektvezetők egymás után mutatták be az 
említett beruházási alapból finanszírozandó projektjeiket. 
Az alapot kizárólag a harmadik ipari forradalom (REV3) 
égisze alatt megvalósuló projektek számára tartják fenn. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
www.responsible-economy.org/fr/

Ha a támogatási rendszer technikai vetületét nézzük, a jogi 
keret (ESBA-rendelet) és a célzott irányítási struktúra csak 
azoknak a projekteknek a finanszírozását teszi lehetővé, 
amelyek valóban hozzáadott értéket teremtenek. Az ESBA-
ról szóló szabályozásban említett kritériumokkal összhang-
ban például a beruházási bizottság feladata mérlegelni, hogy 
a projektek jogosultak-e uniós költségvetésből garantált 
támogatáshoz jutni. A minőségi jellemzők alapján felállított 
ranglista segít, hogy a beruházási bizottság szakértői dön-
tést tudjanak hozni ebben a kérdésben.
 
Az ESBA támogatásával az EBB-csoport a korábbinál 
sokkal kockázatosabb tranzakciókban is részt vehet 
a jövőben. Azáltal, hogy a csoport innovációorientáltabb és 

kockázatosabb tranzakciókat is támogatni fog, jelentősen 
meg fog változni a gazdaságra gyakorolt hatása az új beru-
házások mobilizálása terén.

▶A megfigyelők többsége tart tőle, hogy az ESBA kizárólag 
az élmezőnybe tartozó tagállamoknak kedvez majd. 
Miként fogja az alap szavatolni, hogy a régiók és az ága-
zatok között valamiféle egyensúly alakuljon ki?

Az ESBA egyértelműen uniós beruházásokra összpontosít, 
ezért a támogatás nem csak az élmezőnybe tartozó tagál-
lamokat érinti.

Fontosnak tartom ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az ala-
phoz nem tartoznak földrajzi vagy ágazati kvóták. Az ESBA 
igényalapú kezdeményezés, és bármilyen uniós, akár több 
tagállamra kiterjedő projekthez is nyújthat finanszírozást. 
A projekteket az eredményeik szerint fogjuk elbírálni.

A projekt megbízhatósága és a garancia azonban azt vonja 
maga után, hogy bővíthetjük kockázatviselési kapacitásunkat, 
és teljesen új szintű beruházási finanszírozásra számíthatunk. 

A beruházási terv sikere nem csak az ESBA-n múlik. Uniós és 
tagállami szinten egyaránt szükség van strukturális refor-
mokra, és a beruházásokkal kapcsolatos szabályozási és 
adminisztratív akadályok felszámolására. Ebben mindenki-
nek szerepet kell vállalnia. 
 
▶Hogyan fogják mérni az alap hatását?

Az EBB a végrehajtás során és azt követően fogja ellenőrizni 
és mérni az ESBA-támogatások eredményeit és hatásait, 
különös figyelmet szentelve a növekedés és a munkahely-
teremtés terén elért eredményeknek.

Az első eredményekhez gyorsan kellett cselekednünk – 
a nagyjelentőségű projektek mellett olyan beruházásokat 
is előmozdítunk, amelyek valódi hozzáadott értéket teremte-
nek a növekedés, a munkahelyteremtés és a versenyképes-
ség terén Európa-szerte. Meggyőző eredményeink és azok 
a fontos projektek, amiket eddig elindítottunk, jól jelzik, 
hogy összefogással és a közös cél érdekében mire vagyunk 
képesek: a növekedés, a munkahelyteremtés és Európa 
versenyképesebbé tétele érdekében új beruházásokat tudunk 
mozgósítani.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/
plan/efsi/index_en.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm?lang=en

▶  EURÓPA AZ ÉN RÉGIÓMBAN  
2015-ÖS FOTÓPÁLYÁZAT 

Immár sorozatban negyedik éve szólítják meg Európa 
lakosságát – idén először a csatlakozás előtt álló orszá-
gok polgárait is beleértve – hogy mutassák be azokat 
az uniós finanszírozású projekteket, amelyek változást 
hoztak az életükben. A Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság által elindított „Európa az én régióm-
ban” fotópályázat egyike azoknak a lehetőségeknek, 
amelyek részeként kiváló és nagy helyi jelentőséggel 
bíró, uniós finanszírozású projektek mutathatók be. 

A pályázóknak olyan projektről kell fényképet készíte-
niük, amely igazoltan uniós finanszírozással valósult meg 
(például a finanszírozási információt tartalmazó plakettet 
vagy óriásplakátot), és amelyen az Unió zászlaja is szerepel. 
A benyújtási időszakot követően a nagyközönség online sza-
vazással választhatja ki kedvenceit, mielőtt a szakértőkből 
álló zsűri kiválasztja a nyerteseket. 

2015-ben több mint 550 pályamű érkezett. A legtöbb fényké-
pet (110) Görögországból küldték, majd sorrendben Bulgária 
(96) és Románia (77) következett. A három nyertes kétsze-
mélyes utat nyert a Brüsszelben megrendezett októberi Open 
Days rendezvényre. A nyertesek részt vettek a RegioStars díj-
kiosztó ünnepségén, ahol a színpadon a fényképük bekerete-
zett példányával együtt a díjukat is átvehették Corina Creţu 
regionális politikáért felelős biztostól. 

1.   MAŁGORZATA PODSTAWA – Krakkó, Lengyelország: A turisztikai infrastruktúra 
színvonalának javítása Pieninek térségében – ERFA-projekt

2.   TOMAŽ VARLEC – Dobrova, Szlovénia: „LIFE Stop CyanoBloom” – Innovatív  
technológia a cianobaktérium-burjánzás megfékezésére – LIFE-finanszírozás

3.   PARASKEVAS GRIGORAKIS – Thessaloniki, Görögország: Műemlék jellegű  
iskola felújítása és renoválása – ERFA-projekt 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://on.fb.me/1Oi2Nuk

▶552
 jóváhagyott pályamű

▶  3  
nyertes

▶  33
országból 

▶ 4 541
szavazat ▶45 820

látogató a weboldalon
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