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Mi az EBRD?

� Nemzetközi pénzintézet, 
Közép-Európától Közép-
Ázsiáig 29 országban segíti elı 
a piacgazdaságra történı 
áttérést
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� 61 ország és két kormányközi 
intézmény kezében van

� 30 milliárd eurós tıkealappal 
rendelkezik*
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Összesített kötelezettségvállalása 63,7 milliárd 
euró

→ Jegyzet: Nem auditált, mivel 2011. június 30-i adat 



33 hivatalból álló hálózat, 29 országban 
Bankjaink több, mint fele a régióban helyezkedik el

Mőködési területünk
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** A Bank m őködési területének kiterjesztése a dél- és kelet-med iterrán térségre, kezd ı lépésként Egyiptom , Marokkó , Tunézia és Jordánia területét vesszük 
fontolóra



A Bank m őködési területének földrajzi kiterjesztése

DÉL- ÉS KELET-MEDITERRÁN TÉRSÉG

� Tekintve, hogy a Bank a gazdasági átmenetet támogatja, az EBRD 
Kormányzótanácsa jóváhagyta a Bank mőködési területének kiterjesztését a 
dél- és kelet-mediterrán térségre, azon az alapon, hogy a jól mőködı 
piacgazdaságoknak van helyük a pénzintézetben és versenyképesek. 

4

� A Bank hatékony üzleti modellel rendelkezik, amit alkalmazhat az új kihívások 
kezelése során, nemcsak projektek során, hanem olyan társadalmi 
kötelezettségvállalás során is, amelynek célja, hogy a politikai és gazdasági 
átmenet kapcsán Kelet-Európában szerzett tapasztalatokat átadja e régiónak, 
és hozzáigazítsa az ottani igényekhez



A projektek kapcsán felmerül ı igényekre szabott 
EBRD Termék-rugalmasság

� Senior, alárendelt, átváltható

Hitelek

� Törzsrészvény vagy elsıbbségi 

Érdekeltségi befektetések

Az EBRD azért jött létre, hogy elısegítse a piacgazdaságra történı áttérést, 
elsısorban a magánszektorba történı beruházással, de emellett a központi 
kormányzati és a helyi önkormányzati szintő állami szektorba történı 
beruházással is
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� LT (10 évre, vagy hosszabb 
idıtartamra) vagy 
forgó ST

� Rugalmasan változó/ Fix 
kamatlábak

� Valuta választása (€, US$, RUB 
stb.)

részvény 

� Kizárólag kisebbségi pozíció 
(35%-ig)

� mezzanine

� Egyéb

– garanciák

– deviza-swapügyletek



Az EBRD közbeszerzési alapelvei

A Bank ugyanazokat a közbeszerzési elveket vallja, mint a legtöbb nemzetközi 
pénzintézet 

De:
– Igazodik a WTO Kormányzati beszerzési megállapodásának (GPA) 

alapelveihez 
– Minden ország vállalatai részt vehetnek, ideértve a nem részvényes 

országokat is (kivéve az ENSZ Alapokmányának VII. Fejezete szerinti 
szankciók hatálya alá tartozó országokat)
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– Külön szabályozás a helyi önkormányzati ügyfelek részére
– Az egyetlen korlátozó tényezı a szerzıdés teljesítésének képessége
– Nem részesíti elınyben a hazai cégeket
– Kizárólag nemzetközileg elismert szerzıdések alkalmazhatók
– Az egyetlen nemzetközi pénzintézet, amely rendelkezik alapelvekkel a 

magánszektor beszerzései tekintetében
– Külön koncessziós politika a koncessziós megállapodások magánszektorhoz 

tartozó résztvevıivel szembeni kötelezettségvállalás tekintetében
Megjegyzés:
– a Bank Közbeszerzési Politikái és Szabályozása (PP&R) nem az uniós 

irányelveken alapulnak, bár csakúgy, mint az Irányelvek, ezek is igazodnak a 
Kormányzati beszerzési megállapodáshoz (GPA)



Az EBRD közbeszerzési alapelvei

A közbeszerzési eljárások nemzetközi pénzintézetek közötti összehangolása

• Az összehangolás lehetıségét korlátozza, hogy a Bankok céljai - különbözı 
politikájukból és státuszukból adódóan - egymástól eltérnek, (ezzel 
kapcsolatos példák a kiválasztás szempontjai, a tiltott gyakorlatok 
meghatározása, a pénzügyi eszközök)

• A fentiek ellenére a nemzetközi pénzintézetek jelentıs elırelépést tettek a 
közbeszerzési eljárások összehangolása felé, az árubeszerzésre, építési 
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közbeszerzési eljárások összehangolása felé, az árubeszerzésre, építési 
beruházásokra és tanácsadói szolgáltatások megrendelésére vonatkozó 
ajánlati mintadokumentumok összehangolásával

• A Világbank, az Ázsiai Fejlesztési Bank és az EBRD körében jelenleg 
hatékonyan mőködik a közös kizáró intézkedés. A közeljövıben más 
nemzetközi pénzintézetek is követni fogják ezt a gyakorlatot

• Az összehangolás a hatékony együttfinanszírozás esz köze



Az EBRD közbeszerzési politikához kapcsolódó 
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Az EBRD közbeszerzési politikához kapcsolódó 
tevékenységei



Az országokkal folytatott, közbeszerzéssel 
kapcsolatos keret-párbeszéd

� Az elsı EBRD által végzett, 
közbeszerzési ágazattal kapcsolatos 
felmérés (beleértve a jogorvoslati 
eljárásokat is) 2010-ben készült, az 
EBRD arra irányuló er ıfeszítéseinek 
részeként, hogy a m őködési területén 
lévı országokban el ımozdítsa a 
megbízható üzleti gyakorlatok 
kialakítását. A közbeszerzési szektor 
felmérésének célja - az EBRD 
küldetésével összhangban -, hogy 
hatékonyabbá és gazdaságosabbá tegye 
a közbeszerzéseket, és mélyebb 
betekintést nyújtson az EBRD m őködési 
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betekintést nyújtson az EBRD m őködési 
területén lév ı országok közbeszerzési 
jogába és gyakorlatába

� http://ppl.ebrd.com/launch

� Az EBRD szorosan együttm őködik az 
alábbiakkal: az OECD, a SIGMA, az 
OSCE, az ENSZ, az EU és az EBRD 
tevékenységi területén m őködı 
nemzetközi pénzintézetek.

� A Közbeszerzési F ıosztály és a Bank 
Jogi Átmeneti Csoportja készítette

Közbeszerzési tisztvisel ık 13 EBRD országból 
a jelentés útjára bocsátásakor 

Szentpéterváron, 2011 szeptemberében



Az EBRD közbeszerzéssel kapcsolatos felmérése
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Az EBRD közbeszerzéssel kapcsolatos felmérése
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Az EBRD jogorvoslattal kapcsolatos felmérése
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Az EBRD jogorvoslattal kapcsolatos felmérése
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Az országokkal folytatott, közbeszerzéssel 
kapcsolatos keret-párbeszéd

� Az EBRD - UNCITRAL kezdeményezés célja, hogy elımozdítsa a 
közbeszerzési szabályozás kialakítását a FÁK országokban és Mongóliában, az 
OSCE (EBESZ) és az OECD SIGMA együttmőködésével

� Technikai együttmőködési program a 2011. évi UNCITRAL Közbeszerzési 
Modelltörvény támogatása és a FÁK országok és Mongólia közbeszerzési 
szabályozásának jobbá tétele érdekében.
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� Az elsı workshop Örményországban, a második a Moldovai Köztársaságban 
lesz



Köszönöm!
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Köszönöm!


