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MFB-k szerepe a fejlesztési 
együttműködésben

• Multilaterális Fejlesztési Bankok –
2001: 54 milliárd $, 2015: 127 
milliárd $. 

• Addis Abbeba-i vállalás: 400 
milliárd $ a következő 3 évben.

• Igény infrastrukturális 
beruházásokra: 1,5 billió $.

• Hivatalos Fejlesztési Támogatások 
(ODA): 135 milliárd $ évente.

• 1 $ MFB támogatás 2-5 $ 
magánforrást mozgat meg.



Bankok megoldása

“A bolygónk jóléte és az emberek 
állnak a célok középpontjában. 
Nagyobb növekedés, egyenlőség és 
erősebb fenntartható gazdasági 
növekedés felé mutatnak utat.”

MFB-k vezetőinek nyilatkozata 
SDG-k elfogadása alkalmából

„Fő üzenetem a világ 
döntéshozóihoz: új döntéseket kell 
hozni a gazdasági növekedés újból 
beindításához.”

Christine Lagarde, IMF



Fenntartható Fejlődési Célok
valódi természete

• Szegénység a probléma

• Növekedés a válasz

• Klímaváltozás kezelhető a fogyasztás és erőforrás 
felhasználás mértékétől függetlenül

• Problémák kezelhetőek a multinacionális vállalatok 
és a pénzügyi rendszer megváltoztatása nélkül



Lehet a növekedés
a megoldás?

„Ha azt akarjuk, hogy 
mindenki legalább 5 $ napi 
jövedelemmel rendelkezzen a 
világon, ehhez a mai 
folyamatokat figyelembe 
véve 170-szer nagyobb GDP-
re lenne szükség.”

• World Economic Review



Európai Újjáépítési
és Fejlesztési Bank

• Alapítás éve: 1991

• 64 ország és 2 intézmény a (EU, EBB) a részvényesei

• Bank fő feladata a verseny, piacgazdaságra történő 
átmenet támogatása (EU, EU szomszéd országok, 
Balkán, Közel-Kelet, Észak-Afrika)

• M6, MOL, OTP, Budapest Airport, Iberdrola



Atomreaktorok Ukrajnában



Ukrajnai reaktorok

• 15 db szovjet reaktor 
élettartamát akarják 
meghosszabbítani.

• EBRD 300 millió EUR (90 
milliárd Ft) hitelt nyújt 
Ukrajnának az 
atomreaktorok biztonsági 
felújítása céljából.



Energiahelyzet Ukrajnában

Energiahiány

60 % energiaimport

Orosz függés (gáz, szén, 
nukleáris)

Energiaintenzitás az OECD 
átlag négyszerese

Energia megtakarítási 
potenciál: 50 %



Ukrajnai reaktorok

• Tovább erősíti a 
függőséget 
Oroszországtól.

• Nincs pénz 
energiahatékonyságra.

• Mikrorepedések.

• Nemzetközi 
egyezmények 
figyelmen kívül 
hagyása.



www.mtvsz.hu/zombireaktorok



Példák sokasága

• Európai Beruházási Bank: 19 db hitel a VW 
csoport számára 2005-2015 között összesen 
4,3 milliárd (1 290 milliárd ft) EUR értékben

• Európai Beruházási Bank: 20,4 milliárd EUR (6 
000 milliárd ft) kedvezményes hitel az autóipar 
számára 2005-2015 között

• EBRD: Hitelgarancia a Monsanto számára.

• Glencore Zambiában: Bányászat és adócsalás



Köszönöm a figyelmet!
eger.akos@mtvsz.hu
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