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Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

A hozzám intézett, az Országgyű lésről szóló 2012. évi )(XXVI. törvény 42. § (8)
bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Magyarországnak milyen élő kötött
segélyhitel megállapodásai vannak?” című , KZ8749. számú írásbeli kérdésére az alábbi
tájékoztatást adom.

Magyarország élő kötött segélyhitel megállapodásai a következ őképpen csoportosíthatóak :

Törlesztés alatt :

Bosznia-Hercegovina — Tuzlai ivóvíztisztító (5,8 millió EUR, törlesztés várható
befejezése 2018 . év)

Montenegró — Oktatási intézmények (15 millió EUR, törlesztés várható befejezés e
2023 . év)
Laosz — Mezőgazdasági minifarmok (8,6 millió USD, törlesztés várható befejezés e
2030. év)

Folyósítás alatt :

Sri Lanka — Kalatuwawa víztisztító (16,7 millió EUR )
Sri Lanka — Labugama víztisztító (17,3 millió EUR)

- Vietnám Quang Binh víztisztító (10 millió EUR)
Vietnám — Hai Phong népesség nyilvántartási rendszer (10 millió EUR)

További kormányzatilag jóváhagyott, aláírt kötött segélyhitel megállapodások :

Indonézia — IKK Vízellátási Program és Kis kapacitású víztisztítók vízhiányo s
területekre (50 millió USD)
Vietnám — Can Tho-i onkológiai kórház (60 millió EUR )
Mongólia — Songino-i Biokombinát rekonstrukciója (25 millió USD )
Laosz -- Élelmiszerlánc-biztonsági rendszer felépítése (30 millió USD)

(aláírás előkészítés alatt)

Országgyű lés Hivatal a

Irományszám :
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Fontos megjegyeznünk, hogy a kötött segélyhitelezés alapvetően nem segély, hanem telje s
mértékben visszafizetendő, kedvezményes hitel, az egyetlen az EU, az OECD és a WTO álta l
is elfogadott állami exportösztönző eszköz, melynek meghatározott rész e
(adományelem+kamattámogatás) elszámolható az ország által vállalt hivatalos fejlesztés i
támogatások (ODA) terhére, és mint az ismeretes, Magyarország uniós csatlakozásako r
vállalta, hogy növeli ODA jellegű támogatásait.

Magyarország számára emellett azért is előnyös a kötött segélyhitelezés, mert a hazánktól
kapott támogatásokat a kedvezményezett országok magyar exportőrök által szállított áru k
vagy projektek finanszírozására fordíthatják, minimálisan 50%-os magyar tartalom kikötés e
mellett. Így a kötött segélyhitel projektek el őmozdítják a magyar gazdasági szerepl ők, KKV-k
külpiaci megjelenését, illetve magyar áruk és szolgáltatások exportját, ösztönzik a magya r
beszállító ipar fejlődését, ezzel javítják a magyar export versenyképességét és a magyar
vállalatok piacra jutási esélyeit az érintett régióban .

Budapest, 2016. február
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Tisztelettel :
Szijjártó Péter
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Kövér László úr részér e
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére hivatkozással,

megkűldöm Dr. Oláh Lajos országgyű lési képviselő „Magyarországnak milyen élő kötött

segélyhitel megállapodásai vannak?” című , K/8749. számú írásbeli kérdésére adott

válaszomat .

Budapest, 2016 . február , ;

Tisztelettel :

Szij]ártö Péter

H-1027 BUDAPEST, BEM RAKPART 47 . TELEFON : +36 1 458 1420 E-MAIL: PETER.SZIJJARTO@MFA.GOV.NU


	page 1
	page 2
	page 3

