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1. BEVEZETÉS
E jelentés jogalapja az (EU) 2017/1601 rendelet (a továbbiakban: EFFA-rendelet)1. Az EFFArendelet 16. cikkének 3. bekezdése kimondja, hogy a Bizottságnak jelentést kell benyújtania
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Számvevőszéknek az Európai
Fenntartható Fejlődési Alap (a továbbiakban: EFFA) garanciaalapjának előző naptári évi
kezeléséről, amely jelentés többek között értékeli a céltartalékképzés és az EFFAgaranciaalap szintjének megfelelőségét, továbbá azt, hogy szükség van-e a garanciaalap
feltöltésére.

2. OPERATÍV HÁTTÉR
Az EFFA fedezi az Afrikában és az Unió szomszédságában megvalósuló műveletek
finanszírozását, ideértve a vegyes finanszírozási műveleteket és az EFFA-garanciát is. Az
EFFA-garancia kulcsfontosságú innovatív elem, amelynek feladata, hogy csökkentse a
partnerországokban végrehajtott fenntartható fejlődési beruházásokkal összefüggő
kockázatokat, ezáltal pedig támogassa a beruházások mozgósítását, elősegítse a fenntartható
és inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődést, elérje a lehető legnagyobb addicionalitást,
valamint bevonja a magánszektorbeli forrásokat. Rendeltetése szerint a garancia
kockázatcsökkentési eszköz, amely a piaci torzulások elkerülésével ösztönzi a
magánforrásokból való finanszírozást.
Az EFFA-garancia általános költségvetésből elkülönített teljes összege 1,5 milliárd EUR.
2019 végén az EFFA-garanciát támogató további hozzájárulások magukban foglalják a Bill
and Melinda Gates Foundation 50 millió USD, Dánia 9,6 millió EUR, a Cseh Köztársaság
300 ezer EUR és Észtország 100 ezer EUR összegű hozzájárulását.
Az EFFA-rendelet 14. cikke létrehozza az EFFA-garanciaalapot, amely likviditási tartalékot
képez, hogy ebből az EFFA-garancia lehívása esetén a támogatható partner részére fizetést
lehessen teljesíteni. Az Unió 750 millió EUR összeget bocsátott rendelkezésre pénzügyi
kötelezettségeinek fedezésére, amely az uniós garanciakötelezettség 50 %-ának felel meg.
Az EFFA-garanciaalapot ténylegesen 2018-ban
600,1 millió EUR összeget fizettek ki az Alapnak.

hozták

létre.

2019. december 31-ig

Az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett legutóbbi bizottsági jelentés2 tartalmazta az
EFFA végrehajtására vonatkozó információkat. A független külső értékelés eredményén
alapuló jelentés megállapítja, hogy az EFFA kiemelten releváns az új globális
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1601 rendelete (2017. szeptember 26.) az Európai Fenntartható
Fejlődési Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozásáról.
COM(2020) 224, A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Fenntartható
Fejlődési Alap végrehajtásáról.
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fejlesztésfinanszírozási modell iránti igény, valamint a szubszaharai Afrika és az uniós
szomszédsági régiók beruházási igényei tekintetében.

3. AZ EFFA-GARANCIAALAP 2019. ÉVI KEZELÉSE
3.1. Pénzügyi irányítás
Az EFFA-garanciaalap befektetési portfólióját az EFFA-garanciaalap eszközkezelésére
vonatkozó iránymutatásokat jóváhagyó, 2017. november 22-i C(2017)7693 bizottsági
határozatban megállapított irányítási elvekkel összhangban fektetik be.
Az iránymutatás szerint a befektetési portfólióban található eszközöknek elegendő likviditást
kell biztosítaniuk a garancia esetleges lehívása esetére, ugyanakkor nagy fokú biztonság és
stabilitás fenntartása mellett optimális hozam- és kockázati szint kialakítását célozzák.
A befektetési célkitűzések és a piaci feltételekre vonatkozó kilátások figyelembevételével
befektetési és kockázatkezelési stratégiákat fogadtak el. A befektetések során a cél a
különböző rögzített hozamú eszközosztályok közötti fokozottabb diverzifikáció volt.
3.2. A portfólió összetétele és fő jellemzői
A befektetési célok elérése érdekében az EFFA-garanciaalap befektetési portfóliójában lévő
eszközöket befektetési stratégia iránymutatásai alapján kezelik. A befektetési stratégiát
referenciamutató formájában fejezik ki, amely megállapítja az elfogadható pénzügyi eszközök
különböző típusainak indikatív megoszlását a portfólióban.
2019. december 31-én a befektetési portfólió elsősorban államok, alsóbb szintű állami
kibocsátók, szupranacionális szervek vagy ügynökségek, valamint külföldi kormányzatok
által kibocsátott értékpapírokból (az 52 %-os referenciamutatóhoz képest a piaci érték 45 %a), továbbá vállalatok és pénzügyi intézmények által kibocsátott fedezetlen kötvényekből (a
18 %-os referenciamutatóhoz képest a piaci érték 22 %-a) és fedezett kötvényekből (a 0 %-os
referenciamutatóhoz képest a piaci érték 14 %-a) állt. A maradékot főként pénzpiaci
alapokban kezelték.
2019 végén a portfólió környezeti, társadalmi és kormányzati kritériumokat teljesítő
kötvényekkel szembeni kitettsége a megfelelő referenciamutatóhoz képest több mint kétszeres
volt.
A portfólió futamideje 2019 végén 2,51 év volt, az EFFA-értékpapírok átlagos hitelminősítése
az alábbiak szerint oszlott meg:
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a portfólió nagy részét likvid értékpapírokba fektették be, és a portfólió egy megfelelő
nagyságú részének (a portfólió összértékének 14 %-a) futamideje 12 hónapnál rövidebb.
A portfólió lejárati, hitelkockázati és likviditási profilját úgy kalibrálták, hogy összhangban
álljon az uniós garanciával fedezett EFFA-műveletekből eredő előre jelzett cash-flow-kkal
(pl. tervezett lehívások, bevételek).
3.3. Teljesítmény
Az éves teljesítmény kiszámítása idősúlyozott alapon történik, hogy ne befolyásolja azt a
portfólió év során jelentősen növekvő mérete.
A sok kihívást jelentő, összességében negatív vagy példátlanul alacsony hozamokkal, továbbá
a kapcsolódó jelentős piaci volatilitással és bizonytalansággal jellemezhető piaci
környezetben az alap éves abszolút teljesítménye 2019-ben 0,242 % volt (idősúlyozott
teljesítmény, a költségek és díjak levonása előtt). Ezt az eredményt, amely összhangban van
az EFFA-referenciamutató éves teljesítményével (0,149 %), úgy sikerült elérni, hogy közben
Európában a kamatszint (különösen a piacok által „hitelkockázat-mentesnek” tartott
kitettségeké és a likvid kitettségeké) negatív volt.

4. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
Az EFFA-garanciaalappal kapcsolatos pénzügyi információkat mutatjuk be az alábbiakban.
2019-ben nem került sor EFFA-garancia lehívására.
4.1. Az EFFA-garanciaalap 2019. december 31-i pénzügyi kimutatásai
A pozitív piaci fejlemények, az euró-hozamgörbe esése, továbbá a rögzített hozamú eszközök
legtöbb szektorában a fenti 3.3. pontban leírtak szerint elért jó teljesítmény következtében az
EFFA-garanciaalap teljes eszközállománya a negatív kamatok hatása ellenére megközelítette
az alaphoz való összes hozzájárulás összegét – 600,1 millió EUR-t –, és 2019. december 31én 599,59 millió EUR-t tett ki. Az eszközök értékesíthetőként besorolt befektetési célú
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értékpapír-portfóliót (594,71 millió EUR), valamint pénzeszközöket (4,88 millió EUR)
foglaltak magukban.
A 2019. évi eredménykimutatás szerint az EFFA-garanciaalap az évet –0,26 millió EUR
összegű, enyhén negatív gazdasági eredménnyel zárta3. Ennek fő oka, hogy a nagyrészt
negatív kamatkörnyezet miatt a készpénzállományra és az értékpapírokra negatív kamatterhek
nehezednek (–0,45 millió EUR), és ezt csak részben tudta kompenzálni az értékpapíreladásokból realizált nyereség, valamint az értékpapír-kölcsönzésből származó bevétel
(0,19 millió EUR).

2019. december 31-i mérleg
(euróban kifejezett összegek)
ESZKÖZÖK
2019. december 31.
EUR
348 061 980

2018. december 31.
EUR
3 577 001

Értékesíthető pénzügyi eszközökből

348 061 980

3 577 001

FORGÓESZKÖZÖK

251 527 281

271 469 460

Értékesíthető pénzügyi eszközökből

246 643 539

5 795 882

1 595

–

4 882 147
4 885 215
(3 068)

265 673 578
265 721 781
(48 203)

599 589 261

275 046 461

2019. december 31.
EUR

2018. december 31.
EUR

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Követelések (azaz értékpapír-kölcsönzési díjak)

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
Folyószámlák
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek elhatárolt
kamata
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

NETTÓ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
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Ez összhangban van a –0,103 %-os pénzügyileg súlyozott megtérüléssel, amelynek meghatározásakor
figyelembe vették az EFFA-garanciaalap 2019-ben bekövetkezett, a kialakítási szakaszban nyújtott
költségvetési hozzájárulásokból fakadó jelentős növekedését. 2019-ben a pénzügyileg súlyozott megtérülés
elmaradt a 3.3. pontban említett idősúlyozott teljesítménytől. Az idősúlyozott megtérülés az Európai
Bizottság valamennyi eszközkezelési tevékenységére vonatkozóan jelentett hivatalos teljesítmény, mivel
lehetővé teszi a be- és kiáramlások által okozott torzító hatások kiküszöbölését.
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NETTÓ ESZKÖZÖK

599 567 587

275 030 778

Az uniós költségvetésből történő hozzájárulás
Valós értékelés értékelési tartaléka
Eredménytartalék
Az év gazdasági eredménye

600 100 000
(188 713)
(68 567)

275 100 000
(655)
–

(275 133)

(68 567)

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21 674

15 683

Egyéb kötelezettségek

21 674

15 683

599 589 261

275 046 461

ÖSSZES NETTÓ ESZKÖZ ÉS KÖTELEZETTSÉG

A 2019. december 31-én befejeződött év eredménykimutatása
(euróban kifejezett összegek)
2019
EUR
A működési tevékenységek bevételei

2018
EUR
–

–

A működési tevékenységek ráfordításai
A működési tevékenységek egyéb ráfordításai
Könyvvizsgálói díjak

–
(15 000)
(15 000)

–
(15 000)
(15 000)

A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

(15 000)

(15 000)

Pénzügyi bevételek
Az alábbiakon realizált kamatbevételek:
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
Értékesíthető pénzügyi eszközök
Egyéb kamatbevételek

188 403
(54 689)
–
(54 689)
–

(1 088)
(1 088)
–
(1 088)
–

Az értékesíthető pénzügyi eszközök értékesítésén realizált
nyereség

240 839

–

2 253

–

(448 536)
(404 272)

(52 479)
(50 958)

(15)

–

(44 249)

(1 521)

PÉNZÜGYI EREDMÉNY

(260 133)

(53 567)

AZ ÉV GAZDASÁGI EREDMÉNYE

(275 133)

(68 567)

Értékpapír-kölcsönzésből származó bevétel
Pénzügyi kiadások
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
kamatráfordításai
Az értékesíthető pénzügyi eszközök értékesítésén realizált
veszteség
Letétkezelési díjak és egyéb pénzügyi kiadások
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4.2. Céltartalékképzés
Az EFFA-garanciaalap finanszírozása az Unió és az Európai Fejlesztési Alap (EFA)
költségvetéséből történik. A jelenlegi többéves pénzügyi keret (2014–2020) esetében az
EFFA-garanciaalap részletes finanszírozási forrásai az alábbiakat foglalják magukban:
400 000 000 EUR az EFA általános tartalékából és 350 000 000 EUR az Unió általános
költségvetéséből, ideértve az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközt. Az EFFAgaranciaalapot továbbá a tagállamok és egyéb hozzájárulók önkéntes hozzájárulásaiból, a
beruházott forrásokon képződött hozamokból, valamint a nemteljesítő adósoktól behajtott
bevételekből és összegekből is lehet finanszírozni. 2019 végéig Észtország, a Cseh
Köztársaság, Dánia és a Bill and Melinda Gates Foundation összesen kb. 49 millió EUR
összegű kiegészítő hozzájárulásról írt alá megállapodást4.
A garanciaalapot 2018-ban hozták létre és a 75 millió EUR-t kitevő első kifizetésre
2018 novemberében került sor. Az uniós költségvetésből a garanciaalap részére történő összes
kifizetés 2019. december 31-ig 600,1 millió EUR-t ért el. 2019 végéig nem került sor EFFAgarancia lehívására.

5. AZ EFFA-GARANCIAALAP CÉLÖSSZEGE ÉS SZINTJE MEGFELELŐSÉGÉNEK
ÉRTÉKELÉSE

2019. december 31-ig összesen három, 165 millió EUR-t kitevő EFFA-garanciamegállapodást
kötöttek, ideértve a 2018-ban kötött egy, illetve a 2019-ben kötött két megállapodást5.
Az EFFA-garanciaalap célösszegét az uniós garanciával fedezett teljes kötelezettségállomány
50 %-ában állapították meg. Az uniós költségvetésből a garanciaalap részére történő összes
kifizetés 2019. december 31-ig elérte a 600,1 millió EUR-t, így a céltartalékképzés teljes
mértékben fedezi az aláírt garanciák kockázatát.
Az EFFA-rendelet 4.2. cikkének megfelelően a Bizottságot az EFFA operatív irányítása
tekintetében a garancia technikai értékelését végző csoport (G-TAG) támogatja, amely
számos európai pénzügyi intézmény hitelkockázati szakértőiből tevődik össze. A G-TAG
feladata, hogy a Bizottság számára – az EFFA-garancia elosztásával kapcsolatos bizottsági
döntések támogatása érdekében – a bankokkal kapcsolatos ügyek, valamint a garanciában
részesülő projektek végrehajtása során történő kockázatfigyelés vonatkozásában független és
pártatlan technikai szakértelmet biztosítson.

4

Észtország: 100 000 EUR; Cseh Köztársaság: 300 000 EUR; Dánia: kb. 9,4 millió EUR; Bill and Melinda
Gates Foundation: kb. 39,2 millió EUR (50 millió USD) – melyből 19,2 millió EUR befizetett tőke.
5
2020 áprilisában további négy megállapodást kötöttek összesen 196 millió EUR összegben.
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