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Mekkora pénzekről beszélünk? ESBA garanciák 
eddig az EU tagállamokban (M eur, 2016 

végéig)

Multi-country/EU countries: több tagállamra kiterjedő projektek 
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ESBA: garancia jellegű alap a kockázati fedezetet igénylő 
innovatív beruházási projektekre az EU-n belül. 

Cél: új beruházások elősegítése: megújuló energia, 
energiahatékonyság, infrastruktúra, oktatás, K+I. Innovatív 
projektek kockázati fedezeteként vonzóbbá teszi a 
(magán)befektetők számára.  

Ki nyújthat be? Vállalatok – mérettől függetlenül, közszolgáltató 
vállalatok, közszférába tartozó szervezetek, nemzeti fejlesztési 

Mit tud az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap (ESBA, EFSI)?

vállalatok, közszférába tartozó szervezetek, nemzeti fejlesztési 
bankok vagy egyéb, közvetített hitelt folyósító bankok, egyedi 
beruházási platformok

Elvárt projektjellemzők:

- üzleti szempontból stabil, gazdaságilag és technikailag 
megvalósítható;

- hozzájárul az uniós célkitűzésekhez, a fenntartható 
fejlődéshez és a foglalkoztatáshoz;

- hitelintézeti finanszírozásra érett;

- költségei a vállalt kockázattal arányosak.



ESBA keret: 21 milliárd eur /16 Mrd garancia EU 
ktgvetésből + 5 Mrd allokáció EIB-től/ –ebből 3 év alatt 315 
Mrd euró teljes beruházási összeg. Ezt emelnék 2020-ig 26+7,5 Mrd 

eur-ra, 500 Mrd összeg mobilizálásával. 

Igénylés módja projektméret+pályázóméret függő:

- 1. Nagy infrastrukturális és innovációs projektek köz- és 
magánszektorbeli gazdái: az EIB-n keresztül (25 M eur felett, 

Az ESBA finanszírozás típusai 

magánszektorbeli gazdái: az EIB-n keresztül (25 M eur felett, 

max. 50%-os intenzitásra, ált. 30%-os intenzitás)

- 2. Kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok (40 000 eur - 25 

M eur ): a nemzeti fejlesztési bankokon és a helyi pénzügyi 
közvetítőkön keresztül ( http://www.eif.org/what_we_do/where/hu/index.htm )

- a. Infrastruktúra és Innováció Ablak: EIB-n keresztül igénylendő; b. KKV 
(SME) Ablak: Európai Beruházási Alapon = EIF-en keresztül igénylendő 
(utóbbi garancia vagy részvény befektetés = ‘equity investment’)

Európai Beruházási Tanácsadó Platform: http://eib.europa.eu/eiah

Beruházási Projektek Európai Portálja: http://ec.europa.eu/eipp



EU Alap támogatással kombinálható

- Az ESBA nem minősül állami támogatásnak, az EU Alap-os
projekt nemzeti társfinanszírozása nem lehet ESBA 
(viszont EIF/EIB pénzügyi termék igen).

- kombinálása: lehet a.) projektszinten, b. beruházási 
platformok, c. pénzügyi eszközök szintjén

Az ESBA finanszírozás kombinálható 
EU-s pénzekkel 

platformok, c. pénzügyi eszközök szintjén



ESBA-ra beruházási platformok 
alakítása 

- Több tagállam, szektor, finanszírozási forma behúzása érdekében sokszor  platform 
előnyösebb lehet

- A beruházási platformot köz-vagy magánintézmények vagy csoportjaik hozzák 
létre. Jogi formája sokféle lehet: alap, kezelt számla, szerződéses alapú 
társfinanszírozás vagy kockázat-megosztási megállapodás
- Feleljen meg az EFSI ill. EU-EIB előírásoknak, platform menedzser kell
- Platform is mindkét Ablak alatt igényelhet, a finanszírozás jelentős része köz- és 
magán forrásból jöjjön:  (ön)kormányzati, EU Alapok, kereskedelmi 
bankok, tőkepiac.



- „réteges” alap: Régió: EU Alapokból sajáttőke finanszírozás + 
EIB-n keresztül ESBA: köztes /mezzanine/ adósság + projektszinten: 
kereskedelmi bankok: első helyre sorolt /senior/ adósság, projektszinten.

- A regionális tanács és a kereskedelmi & iparkamara megtakarítási számlát 
nyitott – lakossági befizetésekből az EE/RES/energiafordulat  projektek 
finanszírozására. 

Beruházási platformra és ESBA - EU Alapok 
kombinálására is példa: Nord-Pas-de-

Calais, CAP TRI nevű beruházási platform 

Régió: EIB: EFSI: Régió: 
EU 
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Franciao. 2 régióban: 40 000 lakóház fűtésfelújítása hosszú 
távú hitellel (szigetelés, fűtési rendszer, megújulóra váltás pl. 
PV és napkollektor); 6000 munkahely. ESBA az EIB-n
keresztül: 400 M eur (teljes beruházási összeg: 800 M eur). 

→ A 2 régióban 50-75%-os lakás energiafelhasználás-csökkentés + 

Energy Performance Contracting (= energiahatékonyság szerződés)

Projekt példák –
Energiahatékonyság

Energy Performance Contracting (= energiahatékonyság szerződés)



UK: EE, helyi közintézmények, kórházak, oktatási int., lakás-szövetkezetek, 
NGOk és ESCO-k bevonásával http://www.eib.org/projects/pipelines/pipeline/20150374 

Cseh EE hitelgarancia: 
http://www.eib.org/projects/pipelines/pipeline/20160131

RES példa, Svédo.: EIB + Mirova Eurofideme 3 alap + energia-
fejlesztő Eolus vállalat: beruházási támogatást nyújt a Langmarken
szárazföldi szélpark megépítéséhez, 23,1 MW, = 6 x 3,3 MW 

További energiahatékonysági és 
megújulós ESBA példák

szárazföldi szélpark megépítéséhez, 23,1 MW, = 6 x 3,3 MW 
szélturbina, közte Malmö városa  és Kalmar megyei tanács által 
megvásárolt. Országos hálózathoz fog kapcsolódni a helyi 
alállomáson keresztül, társfinanszírozási program

Vegyes RES projektek is (PV/naperőmű, szél, földhő stb.)



ESBA tanulságok levonása: Európai Számvevőszék (European 
Court of Auditors) javaslatok és Bankfigyelő Hálózat javaslatai 
egybecsengenek:

- Az új tagállamok ESBA projektjei számát növeljék, pl. kisebb 
projektek felé nyitás, átláthatóbb pályázási és döntési struktúra 
stb. révén. KKV Ablak sikeresebb volt.

- Jobban addicionális legyen, készüljön teljesítménymutató. 
Többországos projekt ne számítson eleve hozzáadott értéknek. 

Az ESBA jövője és magyar kilátások

Többországos projekt ne számítson eleve hozzáadott értéknek. 

- EU és EIB „climate action” / klíma-energia vállalásainak 
megfelelőbben több EE és RES, kevesebb (autóutas) 
közlekedési és fosszilis projekt legyen

- A garanciaalap feltöltési rátájának 50%-ról 35%-ra csökkentése 
→ a szűk uniós ktgvetési erőforrások hatékonyabb 
felhasználása, az EU ktgvetésből való jövőbeni lehívások 
valószínűségét is növeli

- … azaz: a fentiek ha beépülnek → nagyobb esély magyar EE és 
RES igénylések előtt! Bankfigyelő Hálózat ezekért lobbizik.



Az ESBA 2020-ig futni 
tervezett, magasabb keret-javaslata
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