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A K/774., a K/775., a K/776. és a K/787. számú írásbeli kérdésekre Varga Mihály miniszter úr
nevében és megblzásaböt, a következő választ adom:

Mindannyian tudjuk, hogy a pénzügyi válság kitörését követően a pénzügyi piacok stabilizálása, a
reálgazdasági növekedés támogatása, valamint a hitelezés beindítása érdekében számos jegybank
lazított monetáris politikáján. Így a világgazdaságot az utóbbi években kedvező hozamkörnyezet és
tartósan laza monetáris kondíciók jellemezték. A fejlett piaci monetáris politikák fokozatos
szigorodásával a feltörekvő és a fejlett régió hozamkülönbsége mérséklődik és a globális likviditás
fokozatosan szűkül, a befektetők ezért jóval kockázatérzékenyebbé válnak, ami olyan turbulens piaci
helyzetet idézhet elő, amelyet az elmúlt hetekben tapasztalhattunk, és amely a magyar piacokon is
éreztette hatását. A turbulens időszakot a török líra gyengülése indította el. A török líra
gyengülésének hatására a régió összes devizája, például a lengyel zloty, a cseh korona, és a magyar
forint is vesztett értékéből. Tudjuk azonban, hogy a magyar gazdaság fundamentumai erősek,
Magyarország sérülékenysége az elmúlt években érdemben csökkent. A számos kormányzati
intézkedés, kiemelten a forintosítás eredményeként 2015-ben a lakossági devizahitelek szinte teljes
egészében eltűntek Magyarországon: 2009-ben még 70% fölött volt a devizahitelek aránya a teljes
lakossági hitelállományban, mára ez már 1 % alá csökkent. Álságos, hogy éppen azok beszélnek a
forintról, akik nem szavazták meg a forintosítást és kiszolgáltatták a magyar családokat a kockázatos
devizahitelekkel. Emellett az államadósság-finanszírozás belföldi lába is erősebbé vált.

A külső sérülékenység érdemi csökkenése, a növekedésbarát gazdaságpolitika és fegyelmezett fiskális
politika együttesen meggyőzte nemcsak a piacokat, hanem a hitelminősítőket is. Ennek megfelelően
2016-ban mind a három nagy hitelminősítő befektetésre javasolt kategóriába sorolta Magyarországot,
sőt azóta a három nagyból kettő hitelminősítő pozitív kilátással látta el hazánkat, vagyis a jövőben
további felminősítések várhatóak.

Ezzel összhangban teljesen indokolatlannak tartjuk politikai hatáskeltés céljából a kormányzatot
támadni a jelenlegi piaci körülményekért és elhamarkodottnak látunk minden olyan állítást, ami a
forint gyengülését tartós trendnek véli.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) tevékenységét a Kormánytól függetlenül
végzi. Magyarország Alaptörvényének 7. cikk (1) bekezdése alapján az MNB elnökéhez ugyanúgy
benyújtható kérdés, mint a Kormány tagjaihoz.
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