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Tisztelt Képviselő Úr!
A K/19041 . számú írásbeli kérdésre Varga Mihály miniszter úr nevében és megbízásából, a
következ ő választ adom:
Az Eximbank besorolásának indokoltságáról, mint az köztudott, az Eurostat és a magya r
hatóságok hosszas szakmai vitát folytattak, amelyben a magyar fél érvrendszere kiemel t
figyelmet kapott az eljárásban illetékes uniós statisztikai fórumokon .
A gazdasági tárca kiszámolta az államadósság alakulását az Eximbank adataival kiegészítve .
2016 végén az uniós módszertan szerinti államadósság aránya 76% volt, ez számításain k
szerint 2017 végére 74,5%-ra csökkenhetett, figyelembe véve az Eximbankot is . Az
államadósság mértéke 2017-ben is tovább csökkent . A végleges pontosítást akkor tudju k
megtenni, amikor több, a 2017-es évre vonatkozó tényadat (pl . a bruttó hazai termék értéke) is
ismertté válik .
Az Eximbank esetleges besorolása a kormányzati szektor hiányát nem befolyásolná . Az
előzetes kalkuláció alapján, 2016 végén az államadósság 2,1 százalékponttal emelkedne, d e
csökken ő tendenciája fennmaradna : a besorolás a 2016 . évi adósságcsökkenés mértékét
mindössze a GDP 0,1%-ának megfelel ő mértékben változtatná meg .
Mindazonáltal kiemelend ő, hogy az Eximbank besorolásának szóban forgó kérdésére a márciu s
végi EDP-Jelentés hivatott majd választ adni.
Az Eurostat álláspontja szerint statisztikai szempontból az MNB-alapítványok a közszektorb a
tartozó MNB irányítása alatt állnak, így nem tekinthet ők háztartásokat segít ő nonprofit
intézménynek, amiként a KSH jelenleg min ősíti őket. A magyar statisztikusok álláspontja szerin t
az alapítványok az MNB-t ől is és a Kormánytól is teljesen függetlenül m űködnek, forrásaik nem
helyettesítik az állami forrásokat, ezért nem sorolhatók sem a központi bankhoz, sem a
kormányzati szektorba . Mivel az alapítványok nem rendelkeznek adóssággal, viszont
állampapír-állománnyal igen, az esetleges besorolásuk csökkent ő hatást gyakorolna az
államadósságra .
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