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Tisztelt Képvisel ő Asszony !

A hozzám intézett, az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében

foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Nem kellene-e inkább visszalépni az angolai

nagykövetség megnyitásától?” cím ű , K/10249. számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást

adom .

A 2002 óta (a polgárháború befejezése) eltelt id őszakban Angola gazdasága rohamos fejl ődésen

ment keresztül . A GDP 2004-2007 között átlag 18%-kal n őtt . A nyersanyagárak csökkenése és a

világgazdasági válság hatásai ellenére 2008-ban a növekedés 13,8% volt. A gazdasági

világválságot követően 2010-tő l újra stabil bővülés jellemezte a gazdaságot, 2010-ben 3,4% maj d

2011-ben 3,9% volt a növekedés, ami 2012-re 5,2%-ra gyorsult . 2014-ben a GDP 4,8%-kal nő tt .

2015-ben a gazdasági növekedés üteme az IMF vonatkozó adatai szerint 3% volt . Az IMF

legutóbbi jelentése szerint az angolai kormányzat a korábbi válságok tapasztalatai alapján gyorsa n

reagált a kialakult helyzetre, és azt prognosztizálja, hogy 2017-ben továbbra is növekedési pályá n

(2016-ra 2,5%-os, míg 2017-re 2,7%-os GDP növekedést prognosztizálnak) lesz az ország

gazdasága .

A jelenlegi olajárcsökkenés miatti bevételkiesés pótlására az angolai kormányzat el őrehozta a

gazdaság diverzifikálására vonatkozó, korábban elfogadott programjának megvalósítását . A

gazdaság szerkezetének átalakítása terén a fő hangsúly a mez őgazdaság fejlesztésére helyez ődött

át. Ez az egyik kiemelt terület, ahol a felhalmozott magyar szaktudás és tapasztalat alapjá n

komoly lehet őségek adódhatnak a bekapcsolódásunkra .
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Egy misszió létrehozásának szükségességét a fogadó ország fejl ődésének hosszabb távú pályáj a

alapján ítéljük meg, amelyben ugyanúgy szerepet játszanak külgazdasági, mint politikai tényez ők.

Megítélésünk szerint az angolai reláció hosszú távon mindenképpen perspektivikus, az ország

gazdaságának diverzifikálása pedig kifejezetten előnyös lehet exporttörekvéseink szempontjából .

Luandában jelenleg 13 európai uniós misszió működik, a V4-ek közül Lengyelországnak, a

szomszédos országok közül Romániának van nagykövetsége .

Nagykövetségünk létesítésének egyszeri kiadásai előreláthatóan 311,1 millió forintot tesznek ki .
A jövő évre vonatkozó fenntartási kiadások várhatóan 615,8 millió forintra tehetőek. A tervezet t

nyitás 2015-ben költségvetési hatással nem jár .

Tisztelettel :

Budapest, 2016 . április ,
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Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnök e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

megküldöm Schrnuck Erzsébet országgy ű lési képviselő „Nem kellene-e inkább visszalépni az

angolai nagykövetség megnyításától? " című, K/10249. számú írásbeli kérdésére adott

válaszomat .

Budapest, 2016 . április „2. "
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