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o Párizsi Megállapodás 
2.1.(c) cikkely:
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o Adatkérés: "üzleti- és banktitok"

o Perek: első- és másodfokon az MTVSZ 
nyert, később viszont a Kúria 
az EXIMnek adott igazat 
→  most az Alkotmánybíróság 
döntésére várunk...

Információ 
a kötött segélyhitelekről?



  

o Az EXIM környezetvédelmi politikája - 
az MTVSZ észrevételeinek egy részét is figyelembe vették

o Szénkivezetés: 2021. jan. 1-től 
(2021. júliusában a bank 
honlapján is)

o A Környezetvédelmi politika néhány 
részlete felkerült az EXIM honlapjára 
(a teljes anyag viszont nem elérhető)

Párbeszéd az EXIMmel: 
zöldülő bank?



  

o 2021. okt.: a glasgow-i csúcs előtt 
- az EXIM nem vállalja fel a fosszilis 
beruházások kivezetését

o 2021. nov: glasgow-i csúcs: 
39 ország vállalja, hogy kivezetik 
a fosszilis beruházások 
finanszírozását  - Mo. nem :(

o 2022. márc. 15.: Európai Tanács:
kezdeményezni az OECD-ben 
fosszilis finanszírozás kivezetését 
- Mo. is támogatta

Az összes fosszilis beruházás 
kivezetése: egyelőre nem?



  

o Az "A" és "B" kategóriájú beruházások 
adatait közzé kellene tenni

- Ehhez képest csupán egy 
(2020-ban közzétett) OECD-jelentés 
van belinkelve a honlapra, de az is 
csak a 2016-os projekteket tartalmazza

Az EXIM környezetvédelmi 
politikájának érvényesítése?



  

o 2019. január: Hetven millió dollárral 
száll be Magyarország egy 
ghánai gázerőmű felépítésébe
 
o KKM: "A magyar állam támogatást 
nem nyújtott sem az exportőr, sem 
a vevő részére (...)" 
- Esetleg az Eximbank? 

o 2022. febr.: Az EXIM 
"üzleti és banktitokra" hivatkozva 
nem hajlandó sem megerősíteni, 
sem cáfolni azt, hogy finanszírozza-e 
a ghánai projektet

Ghánai gázerőmű: az Exim is 
finanszírozza – vagy mésgem?



  

o 2014-2021 között német,
francia és olasz export-hitel
ügynökségek több, mint
13 md. $ értékben vállaltak
garanciát orosz olaj-, gáz- 
és petrolkémiai fejlesztésekre
+ Német és olasz állami
tulajdonú bankok tovább
425 millió $ hitelt nyújtottak.

o És az EXIM? 

Német, francia és olasz ECA-k 
pénzeltek orosz gázberuházásokat



  

A közép- és kelet-európai
exporthitel- ügynökségeket
körüllengő titokzatosságok



  

o Szóban úgy tűnik igen (környvéd. Politika, szénkivezetés) 

o Hogy ez tényleg így van-e, az EXIM által finanszírozott 
beruházásokkal kapcsolatos információk hiányában nehezen 
megitélhető. – Miért titkolózik az EXIM?

o És kívánatos lenne mindenféle fosszilis beruházás 
finanszírozásának beszüntetése

Tényleg zöldül-e az EXIM?



  

Köszönöm a figyelmet!

Fidrich Róbert
fidusz@mtvsz.hu

www.mtvsz.hu
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