
Az Európai Bizottság legfőbb 
célkitűzése, hogy Európát újra növekedési 
pályára állítsa, és újabb adósságvállalás nélkül 
növelje a munkahelyek számát.

A gazdasági és pénzügyi világválság 
kezdetétől fogva szorongatja az Uniót a 
beruházások alacsony szintje és a nagyarányú 
munkanélküliség.

Ezek kiküszöbölésére a Bizottság az Európai 
Beruházási Bankkal közösen beindította 
az európai beruházási tervet. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap 2015-ben létesült, 
az Unió által biztosított kezdeti 21 milliárd 
eurós kerettel. Ez növekedni fog a magán- 
és állami beruházások bevonzásából eredő 

multiplikátorhatásnak köszönhetően, ami 
három év alatt több mint 315 milliárd euró 
értékű beruházást fog mozgósítani. Az első év 
végén a beruházási terv várhatóan több mint 
138 milliárd eurónyi új beruházást mozgósít 
Unió-szerte, a több száz alkalmazottat 
foglalkoztató nagyvállalatoktól a helyi kis- és 
középvállalkozásokig, amelyeknek tőkére van 
szükségük ötleteik megvalósításához. A terv 
eddigi sikerét látva a Bizottság elhatározta 
az alap megduplázását, és javasolta 2020-ig 
a célösszeg legalább 500 milliárd euróra 
emelését, valamint vállalta, hogy legkésőbb 
2022-re elérik a megkétszerezett, 630 milliárd 
eurós összeget.
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A gazdasági válság nyomán az Unióban nagyon 
nagy mértékben nőtt a munkanélküliség

MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK EURÓPAI 
BERUHÁZÁSI TERVRE? 
Az Uniót a gazdasági és pénzügyi világválság kezdete 
óta szorongatja a beruházások alacsony szintje és a 
nagyarányú munkanélküliség.

A lanyha beruházási kedv rövid távon lassítja a 
gazdasági fejlődést, mert a gazdasági tevékenység 
csökkenésével jár. Hosszabb távon árt a 
versenyképességnek és a gazdaság növekedési 
képességének. A beruházások éves szintje jelenleg 
300 milliárd euróval marad el a múltbélitől.  
A beruházások e visszaesése több éven át visszahúzta 
a növekedést és a foglalkoztatást. Többek között az 
alacsony beruházási kedv miatt gyenge még mindig 
Európában a gazdaság fellendülése.

A beruházási szint alacsony maradt, jóllehet 
rendelkezésre állna pénz – csakhogy a befektetőkben 

nincs elég bizalom a beruházáshoz. Arra számítanak, 
hogy a közeljövőben gyenge lesz a növekedés, nem 
utolsó sorban az Unióban és másutt várható politikai 
és gazdasági fejleményeket illető bizonytalanság 
miatt. Némelyik uniós gazdaságban az államadósság 
és a magánszektor adósságállománya is nagy. Néhány 
országban, különösen a kis- és középvállalkozásoknak, 
még mindig nehéz kölcsönhöz vagy támogatáshoz 
jutni. Az államadósság magas szintje miatt – amely 
az Unióban 2008-ban átlagosan a GDP 60%-a 
volt és 2015-re 90% körülire nőtt – a kormányok 
csökkentették beruházásaikat. Ezért az Uniónak össze 
kellett hangolnia erőfeszítéseit annak érdekében, 
hogy fellendítse a beruházásokat és ráállítsa 
Európát a fenntartható munkahelyteremtés és a 
szilárd növekedés útjára. Az Unió válasza az európai 
beruházási terv volt.

Forrás: Európai Bizottság.
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16 + 10 = 26 milliárd euró 5 + 2,5 = 7,5 milliárd euró

EURÓPAI STRATÉGIAI BERUHÁZÁSI ALAP

21 + 12,5 = 33,5 milliárd euró

Teljes befektetés 2015-től 2020-ig
33,5 milliárd kockázatviselési képesség 

> körülbelül 100 milliárd euró �nanszírozást biztosít az Európai Beruházási Bank részéről
> legalább 500 milliárd euró értékű beruházást mozgósít.

Kötelezettségvállalás az alap legkésőbb 2022-re történő megkétszerezésére

A Bizottság átfogó megközelítése három pilléren nyugszik: 
a beruházások újraindításán, a piaci reformokon és a 
túlzott államadósságot elkerülő felelős fiskális politikán.

Az európai beruházási terv e stratégia központi eleme.  
A beruházások előtti akadályok elhárítására összpontosít, 
láthatóságot és műszaki segítséget biztosítva a 
beruházási projekteknek, valamint okosabban felhasználva 
az új és a már létező pénzügyi forrásokat.

A Bizottság az Európai Beruházási Bankkal közösen 
beindította az európai beruházási tervet. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap 2015-ben létesült, kezdeti 
21 milliárd eurós uniós támogatással. Ez növekedni fog 
a magán- és állami beruházások bevonzásából eredő 
multiplikátorhatásnak köszönhetően, ami három év 
alatt több mint 315 milliárd euró értékű beruházást fog 
mozgósítani.

Hogyan működik az alap?
Az alap garanciákat biztosít az Európai Beruházási 
Bank által finanszírozott projektek támogatására. Az 
infrastruktúrát, innovációt és a kisebb vállalkozásokat 
célozza.

Az alap garanciát nyújt, lehetővé téve az Európai 
Beruházási Banknak, hogy több – olykor kockázatosabb 
– projektbe ruházzon be, és ezt hamarabb tegye, mint 

a garancia nélkül tenné. A legjobb úton halad afelé, 
hogy 2018 közepéig legalább további 315 milliárd euró 
értékű reálgazdasági többletberuházást mozgósítson. 
27 tagországban már meg is kezdte működését, és 
az eddig (2016 októberéig) jóváhagyott finanszírozás 
alapján várhatóan több mint 138 milliárd eurónyi 
beruházást segít elő. Működése különösen a kisebb 
vállalkozásoknak válik hasznára. 

2016. októberéig az alap keretében 134 infrastrukturális 
projektet hagytak jóvá, összesen 17,4 milliárd euró 
értékben. Ezenfelül 7,5 milliárd euró értékben több mint 
220 finanszírozási megállapodást hagytak jóvá kisebb 
vállalkozások számára. Várhatóan közel 290 000 kisebb 
vállalkozás részesül majd végül e finanszírozási mód 
előnyeiből. Projektgazdák az Európai Beruházási Bankhoz 
fordulhatnak támogatásért, míg kisvállalkozások a helyi 
pénzügyi közvetítőkön keresztül jelentkezhetnek.

A sok jó projekt egyike például a Ginkgo Fund 2, 
amely szennyezett ipari telephelyeket tisztít meg 
és épít helyükre lakó- és irodaházakat. A Ginkgo 
várhatóan mintegy 5000 lakóegységet fog felépíteni, 
valamint 8500 munkahelyet teremt Belgiumban 
és Franciaországban. A Ginkgo által végzett 
szennyezésmentesítés fontos az európai városok jövője 
szempontjából, amelyekben 3,5 millió korábbi ipari 
telephely áll üresen. Az Európai Beruházási Bank az 
alapból 30 millió euró értékű finanszírozást biztosít. Az 
alap e támogatása elegendő magánbefektetőt vonzott a 
projekt teljes 120 millió eurós költségének fedezésére.

Az alap projektjeinek listája online megtekinthető.

MIT TESZ AZ 
UNIÓ?
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 → Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
 → Európai Tengerügyi és Halászati Alap

A 2014 és 2020 közötti időszakra ezek együtt 454 milliárd 
eurós költségvetéssel rendelkeznek, és olyan kiemelt 
uniós célterületeken hajtanak végre beruházásokat, mint 
a kutatás-fejlesztés és innováció, a kisvállalkozások 
támogatása, a karbonszegény gazdaság, valamint az 
információs és kommunikációs technológiák.

A strukturális alapok abban különböznek az Európai Stratégiai 
Beruházási Alaptól, hogy támogatások és pénzügyi eszközök 
révén biztosítanak tőkét a projektek számára, és végrehajtásuk 
decentralizált módon történik a tagállamokban. Az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap kockázatfinanszírozó eszközöket 
kínál az Európai Beruházási Bank közvetítésével.

Amennyiben egy projekt gazdaságilag életképes, 
potenciálisan kedvez az uniós növekedésnek és 
munkahelyteremtésnek, valamint összhangban van az EU 
beruházási prioritásaival, akkor mind az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapból, mind a strukturális alapokból 
részesülhet finanszírozásban.

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap megerősítése 
és kiterjesztése még több munkahelyet, nagyobb 
növekedést és versenyképességet fog eredményezni, 
és külön hangsúlyt kapnak a kockázatosabb és a 
többletberuházások, amelyeknek kritikus jelentőségük van 
Európa fenntartható növekedése tekintetében.

nA kiadvány interaktív, online tartalmakra mutató linkeket tartalmazó változata PDF- és HTML-formátumban elérhetőn 
na következő címen: http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/investment/hu/n

A beruházási terv nem csupán a finanszírozást jelenti, 
hanem magában foglalja az unió által annak érdekében 
kifejlesztett eszközöket is, hogy a beruházási projektek 
elérjék a reálgazdaságot.

2015 szeptemberében létrejött az Európai 
Beruházási Tanácsadó Platform, hogy Európa-
szerte közigazgatási és technikai támogatást nyújtson 
a projektgazdáknak. A projektgazdák, közigazgatási 
szervek és magánvállalatok technikai segítséget 
kaphatnak ahhoz, hogy projektjeiket elindítsák és 
beruházásra kész állapotba hozzák. Tanácsot kaphatnak 
a megfelelő finanszírozási forrásokról és egyedülálló 
műszaki és pénzügyi szakértőgárdához fordulhatnak.

Annak érdekében, hogy a beruházók könnyebben 
áttekinthessék az Unióban létező beruházási 
lehetőségeket, a Bizottság létrehozta a Beruházási 
Projektek Európai Portálját, amely 2016. június 
1-je óta működik. A projektgazdák online benyújthatják 
projektjeiket, amelyek így láthatóvá válnak a vonatkozó 
beruházási lehetőségek számára – a portál egyfajta 
szolgáltatás a kereslet és kínálat egymáshoz rendelésére.

Európai strukturális és     
beruházási alapok

Természetesen nem csupán ennyi az Uniós gazdaságba 
beruházott pénz. Az uniós költségvetés mindig is magában 
foglalt olyan alapokat, amelyek célja a jövedelem-, a vagyoni, 
valamint a lehetőségek közötti különbségek csökkentése, a 
gazdasági és társadalmi kohézió támogatása és a növekedés 
serkentése volt. Ezek az alapok – talán kissé zavarba ejtő 
néven – az európai strukturális és beruházási alapok. 
Különböznek a beruházási terv részét képező Európai 
Stratégiai Beruházási Alaptól, de a két eszköz nagyon jó 
együttműködésre képes, amit a Bizottság ösztönöz is.

Az európai strukturális és beruházási alapokat öt fő 
alap alkotja, amelyek együttesen támogatják az Uniós 
országokban a gazdasági fejlődést:

 → Európai Regionális Fejlesztési Alap
 → Európai Szociális Alap
 → Kohéziós Alap

A BERUHÁZÁSI TERV ELÉRI A REÁLGAZDASÁGOT

https://youtu.be/zfuXOc1E2qc
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