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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 42 perc)

Elnöki megnyitó

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló
albizottság második ülésén. Mint azt a képviselőtársaim pontosan tudják, a Gazdasági és
informatikai bizottságnak, illetőleg az Országgyűlésnek is kiemelt feladata, hogy az elmúlt
8 év, különösen az elmúlt 4 év gazdasági tranzakcióit vizsgálja. Nyilvánvalóan a
kormányprogram kiemelt eleme az elszámoltatás kérdése, de itt kicsit eltérő elemzést
szeretnénk majd vinni, aminek az első eleme az elmúlt 8 év gazdasági folyamatainak az
általános elemzése.

A napirend elfogadása

A kiküldött napirendi pontokat a képviselőtársaim megismerték, nem tudom, van-e
ezzel kapcsolatban észrevétel. Ha nincs, akkor arra kérem a képviselő urakat, hogy
szavazzunk erről a kérdésről, ha elfogadják. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen
szavazattal a napirendi javaslatomat elfogadtuk.

Az elmúlt 8 év gazdasági folyamatainak általános elemzése

Az első napirendi pont tárgyalására kerülne sor. Engedjék meg, hadd köszöntsem
Nátrán Roland helyettes államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztériumból. A
munkamódszer, a munkafolyamat úgy alakul, hogy a kormányt fogjuk mindig megkérni arra,
hogy készítsen elemzést az adott tárgybéli ügyhöz. Ebben a félévben még ezen kívül kettő

ülést tervezünk – csak így felvezetésképpen –, a következő ülésen az államadósságról lesz
majd szó, ahova meghívjuk majd a miniszter urat, illetőleg a Nemzeti Bank elnökét.

Sajnálom, hogy Kovács Tibor képviselőtársam nincs jelen, hiszen beharangozta, hogy
ők mindenképpen az általunk készített, illetőleg az általam jegyzett anyaggal összefüggésben
szeretné a korábbi időszak minisztereit, államtitkárait is megszólaltatni, hogy az elmúlt
8 évről pontosabb és reálisabb képet kapjon az ország. Sajnálom, hogy ő nem vesz részt az
ülésen, és majd arra kérem önöket, hogy akkor hívják fel a figyelmet, hiszen azt gondolom, az
elmúlt időszak kormányzati intézkedéseit vizsgálva talán a legfontosabb a Gazdasági és
informatikai bizottság által végzett vizsgálat, hiszen ez a mindennapokat, mindannyiunkat
érintő kérdés.

Bevezetésképpen úgy kezdenénk meg a munkát, hogy államtitkár urat megkérném,
hogy nagyon röviden, tíz percben – hiszen mindannyian ismerjük az anyagot –, csak a
legfontosabb elemeket emelje ki ebből az anyagból – nagyon szépen köszönöm az
összefoglaló munkájukat, óriási elemzést kellett végezniük –, utána áttérnénk a tárgyalására,
ha ezzel egyetértenek a képviselőtársaim is. (Helyeslő jelzések.)

Akkor átadom a szót, köszönöm szépen.

Nátrán Roland helyettes államtitkár (NGM) tájékoztatója

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Megpróbálok nagyon röviden és lényegre törően
beszélni. A következő rövid összefoglaló, illetve előadás az elmúlt 8 év, tehát 2002-2010
közötti gazdasági folyamatokat mutatja be a legfontosabb makrogazdasági paramétereken,
mutatókon keresztül. Ezek lesznek azok a mutatók, illetve körülmények, amelyek talán a
legjobban leírják egy ország gazdasági helyzetét, és itt nyilvánvalóan egy 8-10 éves dinamikát
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mutatunk be. Amit benchmarkként, illetve összehasonlítási alapként használtunk, azok a
bennünket körülvevő országok, a visegrádi négyek, amelyek összehasonlítási alapul
szolgálhatnak. Teljesen hasonló gazdasági helyzetből indulhattak ezek az országok, és azonos
körülmények között fejlődhettek. Beszélni szeretnék röviden a növekedésről, illetve a
versenyképességről, a beruházásokról, a külkereskedelemről, a munkaerőpiacról, a fogyasztás
és az infláció alakulásáról az elmúlt 8 évben.

A növekedés és versenyképesség tekintetében ezek úgynevezett kompozit indexek,
amiket megvizsgáltunk. Az egyik ilyen leggyakrabban használt kompozit index a
versenyképességi mutató, illetve ez a rangsor. Ebben azt látjuk, hogy a 2001-2002-es
helyzethez képest 2010-re milyen változások mutatkoztak. 2001-2002-ben e kompozit mutató
alapján Magyarország volt a legversenyképesebb, tehát összehasonlítva a visegrádi
négyekkel. Ez a helyzet 2004-2005-re változott meg. 2004-ben megelőzött bennünket
Csehország, majd 2005-ben, illetve 2006-ban Szlovákia is, 2007-ben pedig Lengyelország. A
válság hatására némileg módosult ez a sorrend, de végeredményként azt láthatjuk, hogy
Magyarország ebben a versenyképességi rangsorban Csehország és Lengyelország mögé
szorult, Szlovákia elsősorban a válság és az összeomló autóipar miatt 2010-re Magyarország
mögé esett, de az időszak túlnyomó részében Magyarországot megelőzte.

Ez természetesen magával hozza az EU gazdaságához, az EU-s átlaghoz történő
felzárkózás lassulását. E tekintetben az egy főre jutó GDP alakulását szokták vizsgálni a
közgazdászok, ami az EU-27 átlagához történő konvergenciát mutatja. Csehország
e tekintetben a régióban éllovas – mindig is éllovas volt –, Magyarország volt a 2000-es évek
elején, egészen 2005-2006-ig e tekintetben a második a visegrádi négyek közül, ekkor előzte
meg Szlovákia Magyarországot, és azt láthatjuk, hogy az utolsó két-három évben
Lengyelország erősen közelíti Magyarországot. Ez azt jelenti, hogy a környező országok
tekintetében mindenhol gyorsabb volt az EU-s átlaghoz történő felzárkózás, mint
Magyarországon.

Természetesen a termelékenységgel is összefüggésben vannak ezek a folyamatok. A
termelékenység esetében szintén az EU-27 átlagához képesti hozzájárulást, illetve az EU-27
átlagához képesti alakulást szoktuk vizsgálni. E tekintetben hasonló folyamatok játszódtak le,
Szlovákia és Csehország megelőzte Magyarországot, Lengyelország pedig egészen gyorsan
közelít hozzá. Az időszak elején Magyarország relatíve jobb helyzetben volt a visegrádi
négyek között.

A beruházások vizsgálata azért különösen fontos, mert egy fenntartható gazdasági
bővülés jelentős pillére a beruházások alakulása. Magyarországon az első vizsgálat alapján azt
láthatjuk, hogy már 2006-tól drasztikusan csökkent a beruházások szintje, amire azért fontos
kitérnünk, illetve felhívnunk a figyelmet, mert ez nyilvánvalóan nem a pénzügyi-gazdasági
válság miatt történt így. Általánosságban azt láthatjuk, hogy az előző éves beruházási rátát
használva indexként 2006-tól gyakorlatilag minden negyedévben csökkent a beruházási
aktivitás Magyarországon. Igazából két negyedév volt ez alól kivétel csupán 2007-ben, de az
összes többi negyedévben csökkent a beruházási aktivitás Magyarországon. 2000-2004 között
nem volt ez így, gyakorlatilag 2000-2002 között stabilan pozitív tartományban mozgott ez a
mutató, 2004-ben volt egy kiugró beruházási aktivitás, ami gyakorlatilag két vagy három
negyedévre korlátozódott.

Ez a beruházási aktivitás mérhető a beruházási rátán keresztül is. A beruházási ráta az
a mutató, amely azt mutatja, hogy a GDP-hez viszonyítva mekkora beruházási aktivitás
mutatkozik egy országban. Magyarországon a 2000-es évek elején – 2000-2001-2002-ben –
ez a mutató 23 százalékot meghaladó szinten volt, 2005-ben, illetve 2006-ban csökkent
jelentősen először – tehát ugyancsak nem a pénzügyi-gazdasági válság miatt –, majd
természetesen 2009-2010-ben drasztikus csökkenés mutatkozik. A 2010-es mutató így
19,3 százalék, ami a beruházási aktivitás nagyon jelentős csökkenését mutatja.
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A beruházási mutató alakulása természetesen összefügg Magyarország befektetési
pozíciójával is, itt értelemszerűen a külföldi beruházásokról, befektetésekről áll
rendelkezésünkre ebben a táblázatban statisztika. A 2002-es helyzetet viszonyítottuk a 2010-
es helyzethez. 2002-ben azt láttuk, hogy Magyarország körülbelül hasonló külföldi
tőkebeáramlással rendelkezett, mint Csehország, ezzel éllovas volt a visegrádi négyek között,
Szlovákiát kétszeresen, Lengyelországot háromszorosan meghaladó beruházási mutatóval
rendelkeztünk ekkor, ez természetesen egy főre vetítve értendő. Ezzel Magyarország
gyakorlatilag az első helyen volt Csehországgal együtt. 2010-ben ez a helyzet megváltozott,
Csehország előnye szignifikáns lett, tehát jelentősen meghaladta Magyarországot, illetve
Szlovákia szintén beérte Magyarországot, sőt némileg meg is előzte, és Lengyelországgal
szemben is jelentősen csökkent az előnyünk, a korábbi háromszoroshoz képest egy főre
vetítve 2010-ben körülbelül kétszeres külföldi működőtőke-beruházás, befektetés volt
megfigyelhető tehát ezzel Magyarország a harmadik helyre szorult ebben a listában is.

Az újrabefektetések szintje az, ami szintén jelentős mutató. Ez a mutató azt mutatja,
hogy a külföldi befektetők által itt megtermelt jövedelemből mekkora részt használ fel a
külföldi befektető újabb beruházásokra, újabb befektetésekre, és mekkora részt von ki
úgynevezett osztalékon keresztül a beruházásaiból, befektetéseiből. Az újra befektetett
jövedelem aránya a 2000-es évek elején növekvő tendenciát mutatott, 2000-ben körülbelül
50 százalékos újra befektetett jövedelmet láthatunk, ami 2002-re 60 százalék körülire
emelkedett. Tehát azt láthattuk, hogy a megtermelt jövedelem mintegy 60 százalékát újra
befektették az itteni külföldi beruházók. 2003-tól figyelhetünk meg egy jelentős csökkenést
ebben az arányban, a 2007-es évre már 35 százalékon volt az újra befektetett jövedelmek
aránya, tehát rendkívül drasztikus csökkenés mutatkozott, itt megint azt látjuk, hogy már
abban az évben, ahol még nem volt sem a pénzügyi, sem a gazdasági válság hatása
megfigyelhető. 2008-ra aztán tovább csökkent, 25 százalékra, 2009-re pedig 20 százalék alá
csökkent az újra befektetett jövedelmek aránya.

Itt annyi megjegyzést szeretnék csak tenni, hogy a helyzetértékelés egészében érdemes
lenne egy mélyreható vizsgálat, hogy ezeknek a gazdasági mutatóknak az alakulása pontosan
miért alakult így. Nyilvánvalóan a bizottságnak részben ez a feladata, most mi nem tértünk ki
minden ok feltárására, csak a helyzetképet szeretnénk bemutatni.

Ugyanez a beruházásokban megmutatkozó csökkenés természetesen az egyik
legfontosabb beruházási területen, az építőiparban is megfigyelhető. Itt azt láthatjuk, hogy
rendkívül komoly építőipari aktivitáscsökkenést figyelhetünk meg. Mindig a korábbi évhez
képesti építőipari aktivitáshoz viszonyítva vizsgáljuk az adott évi építőipari aktivitást. Ez
alapján azt látjuk, hogy 2001-ben és 2002-ben rendkívül aktív volt az építőipari termelés, ezt
a teljesítményt egyszer 2005-ben sikerült megközelíteni, ezt követően azonban 2006-tól
folyamatosan, minden évben kisebb volt az építőipari aktivitás, mint az azt megelőző évben.
Tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a 2006. évtől kezdve egészen 2010-ig csökkent az építőipari
aktivitás Magyarországon.

Természetesen ugyanez a lakásépítések számában is megfigyelhető. Az átadott
lakások és a lakásépítési engedélyek e tekintetben az irányadó indikátorok. Itt azt láthatjuk,
hogy az átadott lakások tekintetében, nyilvánvalóan egy korábbi reálpiaci, reál-építőipari
aktivitásnak köszönhetően 2004-ben volt egy csúcs, majd ezt követően folyamatosan csökkent
az átadott lakások száma, 2010-ben az elmúlt 10 évben megfigyelhető legalacsonyabb
értékkel szembesültünk. Nyilván ezzel párhuzamosan mozgott a lakásépítési engedélyek
száma is, ami azért rendkívül negatív jelenség, mert ez a jövőben megvalósuló
lakásberuházások alakulását mutatja. Rendkívül alacsony a lakásépítési engedélyek száma.

A külkereskedelem rendkívül fontos területe egy gazdaság működésének. Talán ez a
terület az, ahol a legösszetettebb hatásmechanizmusok figyelhetők meg, és ez az a terület,
ahol elsősorban nem, illetve nem kizárólag Magyarország teljesítménye a meghatározó. A
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külkereskedelmi termékforgalom éves egyenlegében jelentős javulást láthatunk 2009-2010-
ben. Rendkívül jelentős külkereskedelmi aktívumot sikerült elérnie Magyarországnak ebben a
két évben. Ehhez annyi magyarázat fűzendő, hogy ez a jelentős javulás elsősorban a pénzügyi
és gazdasági válság következtében figyelhető meg, mert a hatásmechanizmus az, hogy a
válság következtében drasztikusan csökkent a magyar háztartások és a magyar ipar
fogyasztása, és ez a drasztikus csökkenés a belföldi fogyasztásban nyilvánvalóan a külföldi
fogyasztáshoz viszonyított termékforgalom-egyenlegünket javította. Magyarán ez a folyamat
sajnos nem tekinthető teljes egészében pozitívnak, ugyanis nem a külkereskedelmi
aktivitásunk jelentős bővülése mutatkozik meg mögötte, hanem egy drasztikus belső
keresletcsökkenés.

A piaci részesedésünk e tekintetben nyilvánvalóan fontos és meghatározó. Itt, ha a
2000-es évet tekintjük bázisnak, azt látjuk, hogy Magyarország körülbelül Csehországgal és
Lengyelországgal azonos piaci részesedéssel rendelkezett, és nyilván ezeknek az országoknak
a részesedése jóval meghaladta Szlovákiáét. Itt azt fontos megjegyeznünk ezzel az ábrával
kapcsolatban, hogy itt nem egy főre vetített piaci részesedésről van szó, tehát Magyarország a
2000-es években közel azonos szinten volt a jóval nagyobb népességű Lengyelországgal és a
jelentősen nagyobb GDP-vel rendelkező Csehországgal. Ez a helyzet aztán fokozatosan
változott, nyílt az olló Lengyelország, Csehország, illetve Magyarország között. Azt látjuk,
hogy 2009-re egészen eltávolodtunk Lengyelországtól és Csehországtól, Szlovákia viszont
folyamatosan közelít hozzánk, gyakorlatilag 2005-től kezdve. Azaz, a visegrádi négyek közül
Magyarországon figyelhető meg a legkisebb növekedés a piaci részesedésben.

Ugyanez természetesen az exportdinamikánkban is megmutatkozik. Az
exportdinamikáról azt lehet elmondani, hogy 2009-ben jelentős visszaesés figyelhető meg,
természetesen a pénzügyi és gazdasági válság következtében. 2010-ben van egy úgynevezett
visszapattanás, ez egy statisztikai korrekció az előző éves bázishoz képest, értelemszerűen a
következő évben jelentős javulás figyelhető meg, azonban ez a visszaeső exportdinamika
sajnos nemcsak a pénzügyi és gazdasági válsághoz köthető, ugyanis már 2007-ben és 2008-
ban is megfigyelhetők voltak a lassuló exportdinamika jelei.

A munkaerőpiac természetesen további fontos indikátora egy gazdaság működésének.
A foglalkoztatási ráta az, amit mostanában sokszor hallunk, mint jelentős versenyképességi
szűk keresztmetszetről Magyarországon. Azt láthatjuk megint csak az elmúlt 8-10 év
folyamatait megvizsgálva, hogy a vizsgált országok közül a legjobb helyzetben e tekintetben
szintén Csehország van, ott a foglalkoztatási ráta 65 százalékos szint körül mozgott az elmúlt
8-10 évben, néha meghaladta ezt. Magyarországon az aktivitási ráta 2001-2002-ben közel
azonos volt Szlovákiához, és némileg meghaladta Lengyelország aktivitási rátáját. Az időszak
végére ez a helyzet sajnos megváltozott: Magyarországon nem sikerült növelnünk a
foglalkoztatási rátát, szemben az összes többi környező országgal. Tehát Csehországban is,
Szlovákiában és Lengyelországban is jelentős foglalkoztatásbővülés valósult meg,
Magyarországon ezzel szemben csökkent a foglalkoztatás ez alatt a 8-10 év alatt, amikor
pedig nem csökkent, akkor gyakorlatilag stagnált. Ezzel természetesen szintén az utolsó
helyre kerültünk a vizsgált országok körében a foglalkoztatási rátát illetően.

Ezzel együtt természetesen a munkanélküliség is növekedett Magyarországon.
Relatíve jó helyzetünk volt megint csak a 2000-es évek elején, Magyarországon volt ugyanis
a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta egészen 2005-ig, illetve 2006-ig. Ezt követően
Magyarországon lassú növekedésnek indult a munkanélküliség, ezzel párhuzamosan –
érdekes megfigyelni – Csehországban csökkenő dinamikájú volt a munkanélküliség, ugyanígy
egyébként Szlovákiában és Lengyelországban is, csak ott egy jóval magasabb szintről
csökkent a munkanélküliségi mutató. Az időszak végére, tehát 2010-re már a második
legrosszabb munkanélküliségi mutatóval rendelkezünk. Számszakilag ez azt jelenti, hogy az
időszak elején mutatkozó körülbelül 6 százalékos munkanélküliségünk az időszak végére
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megközelítette a 12 százalékot. Ennél nagyobb munkanélküliséggel egyébként csak Szlovákia
rendelkezik a visegrádi négyek tekintetében.

Itt arra fontos felhívni a figyelmet a munkanélküliségi ráta tekintetében, hogy itt
nagyon fontos ezt párhuzamosan vizsgálni az aktivitási rátával. Tehát ha azt látnánk, hogy
Magyarországon rendkívül magas aktivitási ráta mellett mutatkozik ez a relatíve magas
munkanélküliség, az nem feltétlenül lenne negatív folyamat, ugyanis az azt mutatná, hogy a
lakosság jelentős része munkát keres. Sajnos azonban a helyzet az, hogy Magyarországon
rendkívül alacsony aktivitási ráta mellett mutatkozik ez a magas munkanélküliségi ráta, ez
tehát egy negatív folyamat. Azért szeretném csak felhívni a bizottság figyelmét arra a
folyamatra, hogy ha sikerül az aktivitási rátát növelnünk Magyarországon, tehát a
gazdaságpolitika eléri ezt a kardinális célját, az adott esetben együtt járhat a munkanélküliségi
ráta szinten maradásával, de ez – még egyszer – az aktivitási ráta bővülése mellett pozitív
dolog tud lenni, és értelemszerűen hosszabb távon a munkanélküliségi ráta is csökkenésnek
indul egy magasabb aktivitási ráta mellett. Sajnos – még egyszer – a vizsgált időszakban az
aktivitási rátánk rendkívül alacsony volt. Ez nyilvánvalóan a regisztrált munkanélküliek
számszaki növekedésében is megmutatkozott, gyakorlatilag megduplázódott a
munkanélküliek száma 2001-2010 között.

A háztartási fogyasztás ezzel értelemszerűen párhuzamosan mozgott. A lakossági
fogyasztás szintén fontos komponense a gazdaság működésének. Azt láthatjuk, hogy ha a
háztartások fogyasztási kiadásának a volumenét vizsgáljuk éves összehasonlításban, illetve az
előző éves fogyasztáshoz viszonyítva, akkor leginkább növekvő fogyasztást 2000-2001-2002-
ben figyelhetünk meg, 2003-tól csökkenő mértékű volt a fogyasztás. Arra érdemes még
felhívni a figyelmet, hogy amennyiben a háztartások fogyasztása egy belföldi költségvetési
expanzió következménye, és jóval magasabb fogyasztásbővülést látunk, mint amit a gazdaság
teherbíró képessége képes finanszírozni, akkor ez nem feltétlenül pozitív folyamat. Ennek a
példája egyébként a 2002-es és részben 2003-as év, ahol rendkívül jelentős fogyasztásbővülés
volt. Ennek nyilvánvalóan egy része elhalasztott fogyasztásból származó fogyasztás, egy
másik része pedig a költségvetési expanziónak köszönhető fogyasztásbővülés. Azt
mondhatjuk, hogy a gazdasági növekedés felét-kétharmadát kitevő fogyasztásbővülés
fenntarthatónak és finanszírozhatónak tekinthető. 2007-től sajnos nincs ekkora
fogyasztásbővülés, 2007-2008-ban gyakorlatilag stagnált az előző évekhez képest a
háztartások fogyasztása, megint csak a pénzügyi-gazdasági válságot megelőzően mutatkoztak
már válságtünetek a magyar gazdaságban, és értelemszerűen a pénzügyi és gazdasági válság
következtében jelentős fogyasztáscsökkenés figyelhető meg 2009-ben, illetve 2010-ben.

Ez a folyamat értelemszerűen megmutatkozik a kiskereskedelmi folyamatokban,
gyakorlatilag a háztartások fogyasztásának szinte tükörképe a kiskereskedelem dinamikájának
az alakulása. Itt megint csak 2007-től mutatkoznak válságjelenségek, tehát a pénzügyi és
gazdasági válságot megelőzően, és értelemszerűen ezek a problémák csak mélyültek 2009-
ben a válság miatt.

Amit nagyon fontos még megvizsgálnunk, az ezzel a gazdasági folyamattal
párhuzamos infláció. Nyilvánvalóan egy feltörekvő gazdaság több közgazdasági csatornán
keresztül magasabb inflációs rátával rendelkezhet. Magyarország esetében azonban ez
jelentősen magasabb volt a gazdaság fejlettségéhez képest elviselhetőnél. Azt láthatjuk tehát,
hogy az elmúlt 8-10 évben az inflációs folyamatok gyakorlatilag nem mutattak egyértelmű
trendet. Sajnos azt látjuk, hogy relatíve magas, 5 százalék körüli inflációs tartományban
mozgott, néha fölötte, néha némileg alatta alakult a magyar infláció, amely tehát magasnak
tekinthető. 2007-ben volt e tekintetben egy jelentős kiugrás, akkor elérte a 8 százalékot a
magyar infláció. Korábban – itt megint csak a trendszerűség az, ami az infláció tekintetében
nagyon fontos – világos csökkenő trend volt Magyarországon egészen 2004-ig. A pénzügyi és
gazdasági válság is érdekes folyamatot tükröz, elvileg a pénzügyi és gazdasági válság a



- 10 -

közgazdasági csatornákon keresztül csökkenő inflációban kellene hogy megmutatkozzon,
ezzel szemben Magyarországon 2010-ben nem csökkent az infláció.

Nyilvánvalóan összetett folyamat határozza meg az inflációt, amit érdemes
megvizsgálnunk, az a szabályozott árak alakulása, és azt láthatjuk, hogy Magyarországon az
inflációt meghaladó mértékben növekedtek a szabályozott árak. Sőt, azt is megállapíthatjuk –
erre egy komolyabb analízis sem szükséges –, hogy az inflációs folyamatok nagyon szorosan
összefüggenek a szabályozott árakkal. Sőt, a relatíve magas infláció Magyarországon jelentős
részt a szabályozott árak következménye. Egy ábrán összehasonlítottuk a szabályozott árak és
az infláció alakulását a 2000-es bázishoz képest, és azt láthatjuk, hogy a szabályozott árak
esetében a 2000. évi bázishoz képest 2,2-szeres növekedés mutatkozik, az infláció körülbelül
1,7-szeresére növelte az árakat ebben az időszakban.

Nyilvánvalóan az infláció mellett fontos mutató még a háztartások keresetemelkedése.
Ugyanis, ha az inflációt egy viszonylag magas reálértéken számítva magas keresetemelkedés
kíséri, akkor a háztartások helyzete kevésbé romlik. Ez a reáljövedelem mutatja az infláció
fölötti háztartási keresetnövekedést. Magyarországon 2006-ot követően stagnált, illetve
csökkent a reálkeresetek mértéke, 2007-ben és 2009-ben jelentős visszaesés mutatkozik,
2008-ban és 2010-ben gyakorlatilag stagnált. Van még egy év, amit érdemes kiemelni, a
2004. évet, amikor a korábbi évhez képest nagyon jelentős változás következett be. A korábbi
években jelentős reálkereset-növekedés volt megfigyelhető, majd 2004-ben egy hirtelen
ugrással reálkereset-csökkenés.

Talán nem beszéltem túl hosszan, ezek voltak talán a legfontosabb mutatók, és
összességében a GDP alakulása az, ami ezt jól mutatja. Magyarországon – összehasonlítva a
visegrádi négyek GDP-növekedésével – jelentős GDP-növekedési elmaradásunk van. A
potenciális GDP-nk jelentősen alacsonyabb a visegrádi négyekénél.

Köszönöm szépen.

Kérdések

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak a prezentációját. Engedjék meg,
hogy hadd köszöntsem Schön Péter képviselő urat, aki megtisztelte a bizottsági ülést. Nagyon
örülünk, hogy kíváncsi ezekre a kérdésekre, mert azt gondolom, nagyon fontos elemzést
hallottunk, és itt van körünkben Túróczy László főosztályvezető úr is, köszönöm szépen,
hogy eljött.

Egyetértek államtitkár úrral, hogy mélyebb elemzést fog igényelni ez a kérdés, hiszen
ha ismeri – márpedig ismeri – a bizottság napirendi pontjait, illetőleg tervezett üléseinek
témáit, akkor azok során ki fogjuk tudni bontani ezeket a – mondhatom így – fontos témákat.
Lehet látni egyébként, hogy nyolc évet vagyunk kénytelenek vizsgálni, miközben négy év
alatt is számtalan olyan beavatkozási lehetősége lett volna az előző kormánynak, és ezért
sajnálom, hogy nincsenek itt a szocialisták, mert valójában az ő kormányzásukról beszélünk,
illetőleg ne feledkezzünk el a Szabad Demokraták Szövetsége kormányzati szerepéről sem.
Lehet látni a fordulópontokat, és ezek annyira megmutatkoznak az önök által készített
anyagokból, táblákból. Például itt van az építőipari termelés volumenindexe, 2005-ben állt be
egy nagy roppanás – mondhatom így –, a regisztrált munkanélküliek számának az értékelése,
a táblázatból látszik, hogy 2002-ben a kormányváltást követően már egyből emelkedett, majd
mondható, hogy a 2006-os politikai eseményeket – önnek ezzel nem kell foglalkozni, mi
vagyunk a politikusok, de látható –, az őszödi beszédet követően, hogy egy bizalmi roppanás
állhatott be a gazdaságban. Mert onnantól majd a duplájára emelkedett a munkanélküliek
száma.

Ugyanígy egyébként a politikának a háztartásokra gyakorolt hatása – mert mindig azt
gondoljuk, hogy a politikának nincs hatása a gazdaságra –, ezekből a táblázatokból látszik, és
kiviláglik, hogy a 2006-os választásokat követően akár a háztartások fogyasztására, akár más



- 11 -

rendszerekre milyen hatást gyakorolt a politika, illetőleg azok az elmulasztott intézkedések,
amelyeket meg kellett volna tenni, és nagyon erős bizalomvesztés állt be.

Azt szeretném öntől kérdezni, hogy mennyiben tekinthetőek ezek a – mondjuk –
elmulasztott intézkedések súlyos mulasztásnak, és ön szerint szakmai értelemben, de csak és
kizárólag szakmai értelemben miért nem avatkoztak be, amikor beavatkozhattak volna, hiszen
ott voltak a gazdasági eszközeik. Miért nem tették ezt? Tehát látható, hogy a folyamatok
mennek, és egyre rosszabb a helyzet, tehát szerintem be lehetett volna avatkozni.

Ez lenne az én felvetésem. (Volner János jelez.) Alelnök úr, tessék!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is tisztelettel köszöntöm
államtitkár urat. Nekem több kérdésem is volna, az idő rövidsége miatt természetesen, hiszen
plenáris ülésünk kezdődik, majd csak viszonylag rövid válaszokat kérek én is, de kifejezetten
érdekelnének engem ezek a felvetések.

Először is a beruházások alakulásánál a vissza nem térítendő támogatások kérdésénél,
illetve az olyan egyéb, a beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális támogatásoknál olvastam
az ÁSZ különböző anyagait, amelyekben felrótták a kormány hibájául, hogy nem volt
ezeknek a beruházásoknak utólagos monitoringja. Nem volt egy költséghatékonysági elemzés,
nem volt megtérülési számítás arra vonatkozóan, hogy ez a nemzetgazdaság szempontjából
megtérülő befektetés volt-e egyáltalán, vagy csak a GDP-t pörgettük, és egy-két
makrogazdasági mutatószám változott pozitívan. Az a kérdésem, hogy a minisztériumnál
találkoztak-e erre vonatkozó részletes, igényesen elkészített szakmai anyaggal.

Az építőipari visszaesése és az átadott lakások számának radikális visszaesése fölveti
azt a kérdést, hogy tett-e valamit a kormány azért, hogy a különböző építőanyag-gyártók
körében a hazai tulajdonú vállalkozások részesedését növelje, ezek technológiai fejlettségét
valamilyen pozitív irányba megpróbálja elmozdítani. Gondolhatunk itt akár arra is például,
hogy miért volt szükség arra, hogy különböző külföldi vállalatok PPP-konstrukcióban
méregdrágán építsenek Magyarországon autópályákat. Mi történt azért, hogy visszaszerezzük
a privatizált és nem kis részben külföldre költöztetett magyar cementipart? Tehát ezen a téren
történtek-e érdemi intézkedések? Lehet, hogy az én figyelmemet kerülte el, de nem hallottam,
hogy a szocialisták e téren jeleskedtek volna.

A foglalkoztatás terén azt láttuk az elmúlt években – legalábbis ez az én szubjektív
véleményem –, hogy az erőforrások, amelyeket az állam a gazdaságélénkítés terén a
foglalkoztatás bővítésére költött, azok meglehetősen szétforgácsoltak voltak, és bár különböző

miniszteri és politikusi nyilatkozatokban megjelent az, hogy milyen húzóágazatokat jelölt ki a
kormány, érdemben azonban nem érték el a kritikus mértékű támogatást – akár a nemzetközi
piacra lépéshez szükséges támogatási mértéket – az állami erőforrások. Szétforgácsolódtak
különböző gazdasági ágazatok között ezek az összegek. Az a kérdésem, hogy látott-e esetleg
államtitkár úr, találkozott-e olyasmivel, ami tényleg egy célzott, koncentrált tőkebefektetés,
esetleg egy aktív kezdeményező állami szerepvállalás irányába hatott volna ezen a téren.

Említette államtitkár úr a háztartási fogyasztások alakulását, illetve azt, hogy bizonyos
költségvetési években – 2002, 2003 folyamán – volt egy fedezetlen kiáramlás, az állami
expanzió következtében beállt olyan gazdasági intézkedéssorozat, amely alapvetően
visszavezethető a szavazatok hajszolására és a szavazatmaximálásra való törekvésre. Aztán
láthatjuk, hogy az utána következő években gyakorlatilag stagnált a háztartások fogyasztása,
2009-ben pedig a korábban a háztartások részére juttatott többletforrásokat nagyon durván,
egy lépésben visszavette az állam, különböző megszorító intézkedések formájában. Ezzel
gyakorlatilag tönkre is tette a gazdaság hosszú távú kiegyensúlyozott növekedésének esélyeit.
Ezzel kapcsolatban szeretnék majd egy rövid reakciót kérni.

Illetve a legutolsó pont, amire föl szeretném hívni a figyelmet: láttuk itt a szabályozott
árak alakulását, amelyek jelentősen, az infláció fölötti mértékben nőttek. Az a kérdésem, hogy
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az állam különböző felügyeleti hatóságai részéről – Energiahivatal, PSZÁF s a többi,
amelyeknek elvileg kontrollálniuk kellene a különböző versenypiaci folyamatokat,
kontrollálniuk kellene az állami szabályozás révén a szabályozott árak alakulását –, történt-e
ezen a téren egy teljesen világos monitoringrendszer felállítása, amely megakadályozza azt,
hogy a reálisan érvényesíthető indokolt működési és tőkeköltségeken túlmenően ne
történhessenek különböző áremelések. Tehát történt-e ezen a téren valami?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Más kérdezőt nem látok jelentkezni. Kérem,
hogy válaszolja meg a felmerült kérdéseket, és utána összefoglaljuk.

Válaszadás

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm szépen. Igyekszem röviden válaszolni. Az elnök úr kérdezte a beavatkozási
kérdéseket, illetve a beavatkozási elmaradás okát. Nyilvánvalóan közgazdasági szempontból
lehet erre magyarázatot keresni. Elsősorban valószínűleg a legfontosabb közgazdasági okok a
költségvetési okok voltak. Tehát 2006-tól láthatunk egy jelentős trendfordulót a beruházások,
a lakásállomány alakulása esetében. Tehát 2006-ban, amikor egy költségvetési kiigazító
gazdaságpolitikát kezdett meg az akkori gazdaságpolitikai vezetés, annak érezhető és azonnali
hatása volt a reálgazdaságra. Itt elsősorban a kiigazítás összetétele az, ami talán
közgazdaságilag vitatható, így – most már visszatekintve – azt látjuk, hogy igazoltan rossz
volt a kiigazítás szerkezete.

Ugyanis a bevételek növelésén keresztül valósult meg jelentős részt ez a kiigazítás,
ami negatív spirálba fordította a gazdasági folyamatokat. A nagyobb jövedelemelvonás
alacsonyabb beruházásokat eredményezett, ez alacsonyabb költségvetési bevételeket, tehát
negatív spirálba került a gazdaság, sem növekedni nem tudott ebben a helyzetben –
összehasonlítva a környező országokkal –, sem a költségvetés nem tudott kellő mértékben
stabilizálódni. Ennek a közgazdasági folyamatnak látjuk a hatását, és ez indokolja talán, hogy
miért nem történt beavatkozás. A beavatkozás iránya tehát valószínűleg a kiigazítás kezdetén
volt problémás. Magyarán a válasz az, hogy volt beavatkozás, csak sajnos negatív irányú
következményei voltak ennek a beavatkozásnak. Természetesen ennek a költségvetési
szempontú kiigazításnak a 2002-2006 közötti fiskális expanzió szolgált indokul, magyarán
egy fenntarthatatlan költségvetési hiánnyal és nagyarányú államadóssággal szembesült
Magyarország. Elsősorban ebben az időszakban történt ez a trendforduló.

A beruházások esetében – említette alelnök úr az Állami Számvevőszék
megállapításait, azaz volt-e, van-e minisztériumi hatásvizsgálat – két dolgot fontos kiemelni
szerintem ezzel kapcsolatban. Egyik az, hogy gyakorlatilag az időszak egészében
megvalósultak állami beruházások, autópálya-fejlesztések, PPP-projektek valósultak meg,
mégis azt látjuk, hogy a beruházási ráta drasztikusan csökkent, és drasztikusan mutatkozott
versenyképességi hátrány Magyarországon. Holott elvileg például az infrastrukturális
feltételek javulásával pont az ellenkezőjét szándékozta valószínűleg elérni az előző
gazdaságpolitikai kormányzat, amiből a tanulság az, hogy egy ország gazdasági fejlődését
elsősorban a magánszféra beruházásai képesek elősegíteni. Magyarán, a közgazdaságtanban
crowding out effektusnak hívják ezt a jelenséget, amikor az állami beruházások és ezen
keresztül az állami finanszírozás gyakorlatilag kiszorítja a magánberuházásokat, a
magánkezdeményezéseket a gazdaságból. Ennek a közgazdasági alapvetésnek a gyakorlati
megvalósulását látjuk szerintem ezekben a folyamatokban, növekvő állami beruházás mellett
drasztikusan csökkenő beruházási aktivitás a reálgazdaságban, ami látjuk, hogy sajnos
reálgazdasági növekedésáldozattal jár.
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Részletes minisztériumi hatásvizsgálatok e tekintetében valószínűleg készültek,
elsősorban azonban az európai uniós finanszírozású beruházásoknál. Ugyanis itt az uniós
források felhasználásának feltétele a hatásvizsgálatok elkészítése, amely beruházások nem
EU-s forrásból valósultak meg, ott félek, hogy ilyen szigorú előírás nem volt, és talán nem is
készült hatásvizsgálat már a beruházások megvalósítását követően.

Az építőipar esetében a hazai tulajdonú alapanyaggyártók, hazai tulajdonú építőipari
gazdasági társaságok térnyerése, piaci részvétele az, ami kérdéses ebben az időszakban. Azt
gondolom, itt a legfontosabb tényező megint csak az, amire az előbb hivatkoztam, azaz egy
állami, akár elnagyolt építőipari beruházási program – lásd például autópálya-fejlesztés –, ott
sajnos megvan az a diszkrecionalitás, hogy az állam kivel végezteti ezeket a beruházásokat, és
sajnos azt láttuk, hogy e tekintetben a magyar tulajdonú cégek, illetve alapanyaggyártók
valószínűleg nem voltak túlreprezentálva. Ezzel szembeállítanám a normál piaci
folyamatokat, amikor egy reálgazdasági magánberuházás az, ami ezek mögött az építőipari
aktivitások mögött áll. Ebben az esetben érdemes felhívni a figyelmet a lakáspiac alakulására,
a kiadott engedélyek számára, itt szinte természetes módon hazai alapanyaggyártók
kerülnének helyzetbe, ugyanis a lakáspiac egy fragmentált piac, szembeállítva egy nagy
autópálya-beruházással, ami egy homogén nagyberuházás.

A foglalkoztatás tekintetében megint csak az európai uniós források felhasználására
hívnám fel a figyelmet, ugyanis az Unió kifejezetten ösztönzi az ilyen jellegű
forrásfelhasználást, és Magyarország részesül is ilyen forrásokban, ilyen támogatásokban a
strukturális alapokon keresztül. A foglalkoztatási folyamatokban az mutatkozik meg, hogy a
reálgazdasági folyamatok miatti foglalkoztatáscsökkenést és munkanélküliség-növekedést
sajnos nem tudta sikeresen megfordítani ezeknek az uniós forrásoknak a felhasználása. Tehát
az aktív kezdeményező szerep valószínűleg az uniós finanszírozású programokon keresztül
mutatkozhatott volna meg. Azt gondolom, indultak ilyen programok, de sajnos nem voltak
eredményesek. A tényadatok azt mutatják, hogy nem voltak kellően eredményesek.

A háztartások fogyasztása tekintetében teljesen evidens és nyilvánvaló a 2002-2003-as
reálkereset-bővülés és fogyasztásnövekedés oka. Itt a 2002-es kormányváltást követő
100 napos program, illetve még a következő évben megfigyelhető, elsősorban a közszférában
bekövetkezett bérnövekedés az, ami megnövelte a háztartások rendelkezésére álló jövedelmet,
és így a háztartások fogyasztását is. Erre a folyamatra mondhatjuk azt, hogy fedezetlen volt,
és azt követően gyakorlatilag folyamatosan ennek a keresetemelkedésnek a visszavétele
figyelhető meg a közszférában. Gyakorlatilag – az időszak elejétől eltekintve – 2006-tól a
közszférában a reálkeresetek stagnálása mutatkozik, 2007-től pedig drasztikus reálkereset-
csökkenés figyelhető meg, 2009-ben pedig egy további nagymértékű visszaesés, a 13. havi
jövedelmek, a nyugdíjjövedelmek és a közszféra jövedelmei tekintetében egy fontos egyszeri
csökkenést okoznak ebben a mutatóban. Értelemszerűen ezzel összefüggésben egy nagyon
fontos elem, a belső fogyasztás az, ami rendkívül gyenge volt. Tehát a külgazdasági
folyamatok némileg képesek voltak táplálni a gazdasági növekedést Magyarországon, illetve a
belső kereslet tekintetében talán az állami beruházási aktivitás az, ami fontos hozzáadott érték
volt. Sajnos ezek azok az elemek, amelyek a gazdasági bővülést egyrészt vagy kiszolgáltatottá
teszik – lásd exportdinamika –, vagy fenntarthatatlanná teszik a költségvetésből finanszírozott
nagyberuházások.

A szabályozott árak tekintetében fontos felhívni a figyelmet arra, hogy abban az
esetben, amikor a szabályozott árak jelentősen elmaradnak a valós bekerülési költségtől –
például a gázárak tekintetében –, akkor értelemszerűen indokolt lehet egy fokozatos közelítés
a reálgazdasági piaci árakhoz. Tehát a szabályozott árak növekedése nem önmagában negatív
dolog. Ha viszont olyan mértékű a növekedés, amit az elmúlt időszakban láttunk, és sajnos
kiszámíthatatlan, hogy melyik évben mekkora, akkor arra egyrészt nem képes a monetáris
politika reagálni, másrészt a költségvetési folyamatokat szintén nehezen vizsgálhatóvá teszi.
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Monitoringrendszer egyébként nyilvánvalóan létezik, mind a kormányzati körben, de
leginkább a jegybanki körben. Tehát a jegybank nagyon komoly monitoring infrastruktúrával
figyeli a szabályozott árak alakulását, de e monitoringrendszer érvényesülésének szab korlátot
a kiszámíthatatlan ingadozás a szabályozott árak tekintetében. Tehát ami itt fontos elem lenne,
az a szabályozott árak kiszámítható alakulása.

Ennyit gondoltam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Volner János jelez.) Parancsoljon!

Reflexiók

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Csak egy rövid reakció, mintegy összegzésként, ha
megengedi, elnök úr. A beruházások, vissza nem térítendő támogatások kapcsán gyakorlatilag
hétköznapi nyelvre lefordítva azt szerettem volna megvizsgálni, hogy vajon gondos gazda
volt-e a szocialista kormány, illetve az egymást váltó szocialista kormányok, tekintettel arra,
hogy államtitkár úr sem tudott minisztériumi kutakodása után egyetlen olyan konkrét példával
sem szolgálni, amely arra tett volna le bizonyítékot az asztalra, hogy ezeknél a
beruházásoknál egyáltalán megnézték volna azt, hogy megtérülnek-e ezek a beruházások vagy
sem. Még azok után sem, miután a magyar vállalkozói társadalmat erősen fölborzolták a
Hankook és a hasonló beruházások, amelyek gyakorlatilag a teljes magyar kkv-szektornak
juttatott foglalkoztatásbővítő, beruházásteremtő támogatásokat is meghaladták egy-egy
nagyobb projekt esetén. Tehát ez meglehetősen kétségbeejtő helyzet, hogy így kormányozták
éveken keresztül az országot.

Szintén tanulságosnak találtam államtitkár úr elmondása alapján azt is, hogy a nem
technológiaigényes ágazatoknál, mint amilyen az építőipar, ott sem tett a kormányzat semmit
azért, hogy a magyar kis- és középvállalkozások piaci részesedését növelje, hogy a
kompetenciáikat erősítse. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a legegyszerűbb építési
folyamatokat is külföldi cégekkel végeztette el, nemritkán olyan pénzügyi konstrukcióban
ráadásul, amelyek a magyar nemzetgazdaság számra tartósan veszteséget termeltek. Ez is egy
olyan dolog, képviselőtársaim, amit nagyon fontos most leszögeznünk, hiszen egyértelműen
bebizonyosodott itt a meghallgatás eredményeként.

Ugyanígy a számokból is kiderült, nyilvánvaló volt az, hogy nem volt eredményes a
foglalkoztatás terén tett kormányzati erőfeszítés, őszintén szólva, nem is nagyon tudom, hogy
volt-e olyan, ami ténylegesen ebbe az irányba hatott. Alapvetően azt láthatjuk, hogy ezen a
téren gyakorlatilag Magyarország egy helyben járt, miközben régiós versenytársai lényegesen
kedvezőbb pozíciót tudtak elfoglalni hozzá képest.

A háztartási fogyasztások kérdésénél, amit még egyszer aláhúznék, tényleg csak a
nyomaték kedvéért, a fedezetlen bérkiáramlás, amely korábban megvalósult, az gyakorlatilag
kamatostul lett a későbbiek folyamán visszavéve. Tehát mielőtt bárkiben az az illúzió
képződne, hogy itt a közalkalmazottak vagy bárki más tartósan jól járt, ez nem igaz, rövid
távon jól jártak, hosszú távon kifejezetten rosszul jártak ezzel, hiszen a kormány számos
módon ezt a számukra juttatott összeget vissza is vette a későbbiek folyamán, éppen a
fedezetlensége miatt.

Végül, de nem utolsó sorban a korábbi felvetésemben szereplő szabályozott áraknál
pedig alá is húztam azt már a felvetés során is, hogy természetesen az indokolt működési és
tőkeköltségeket érvényesíteni lehet az árakban, hiszen egy piaci alapon működő társaságtól
senki nem várhatja el azt, hogy ezeket a költségeket tartósan lenyelje. Azonban azt is
láthatjuk, hogy a privatizált – máshol, a nyugati kultúrkörben stratégiai cégekként kezelt –
gazdasági társaságok visszaprivatizálása vagy nemzeti tulajdonba vétele irányába a
kormányzat gyakorlatilag semmit nem tett. Az árak monitorozására pedig nem épült ki olyan
rendszer Magyarországon, amely megnyugtató garanciákat adott volna a fogyasztók részére
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azzal kapcsolatban, hogy az árak változásai valós piaci folyamatokat, nem pedig az itt
befektetett külföldi vállalatok extraprofitra való törekvését tükrözik-e.

Tehát ilyen szempontból összegezve elmondható, hogy a szocialista kormány
nemhogy nem volt gondos gazdája a rábízott vagyonnak, hanem kifejezetten pazarlóan bánt
vele, és miközben azt hirdette, hogy a magyar embereket ők – mint szociálisan érzékeny párt
– megvédik az itteni beruházóktól, megvédik a piaci hatásoktól, ezzel ellenkező értelemben
mutatkoznak meg a számok. A számok ugyanis teljesen egyértelműen azt mutatják, hogy
nemhogy nem védték meg, hanem egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe hozták a magyar
emberek millióit, és ilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy nemcsak a reálkeresetek
csökkentek Magyarországon, hanem a foglalkoztatás bővülésével a közjóhoz való
hozzájárulás magasabb mértékének az esélyei is tartósan tönkrementek. Lényegesen nehezebb
helyzetről tud most az új kormány indulni, mint amit egyébként egy normális
gazdaságpolitika, egy felelős gazdálkodás esetén megörökölhetett volna.

Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, alelnök úr. Tehát látható, hogy a gazdaságnak –
mondhatom így – a 2010-re kifutó és negatív spirálba mutató folyamatai a rossz költségvetési
gazdálkodásnak voltak köszönhetők. Tehát ezt így összefoglalva mindenképpen
megállapíthatjuk. Azt gondolom, azt is rögzíthetjük, hogy lehetett volna olyan közgazdasági
értelemben vett szakmai beavatkozás, amellyel ez megakadályozható lett volna.

Ezzel zárnám akkor ennek a tájékoztatónak a tárgyalását. Van-e még esetleg
észrevétel? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs. Azt gondolom, nem kell szavaznunk a kérdésről,
de mindenképpen úgy látom, hogy tudomáusul veszik a képviselőtársaim.

Nagyon szépen köszönjük a munkájukat, ezt a napirendi pontot le is zárnám, és azzal
engedném el államtitkár urat, hogy a következő ülésünkön az államadósságról lesz szó, tehát
most átmegyünk a mélyebb elemzések irányába, és az államadóssággal fogunk foglalkozni.
Mindenképpen meg fogjuk keresni a miniszter urat, az államtitkár asszonyt, hogy egy
mélyebb tartalmú elemzést – egy vezető összefoglaló és egy mélyebb tartalmú elemzést –
kaphassunk. Nem fogjuk Kovács Tibor képviselőtársunkra bízni, hogy a szocialista volt
érintett pénzügyminisztereknek, gazdaságirányító személyeknek juttassa el az anyagot, hanem
akkor a rendes útja-módja szerint megy. Tehát nem bízunk Kovács Tiborban – én legalábbis
már nem bízom –, úgyhogy majd az apparátusunkon keresztül fogjuk eljuttatni az elemzéseket
az érintettekhez, és természetesen őket is szeretnénk meghívni erre az ülésre. Tehát úgy
készüljenek a Nemzetgazdasági Minisztériumban, hogy itt akkor meghívjuk az
államadóssággal összefüggésben azokat, akik – mondhatom azt – majdnem csődbe vitték az
országot.

Köszönöm szépen. Ezt az egyebekben szerettem volna elmondani, de megragadva az
alkalmat, hogy államtitkár úr itt van, hogy tolmácsolja, hogy mire kellene készülni. Tehát az
írásbeli megkeresés érkezni fog, de arra kérem önöket, hogy kezdjék meg ezt a munkát. Vagy
talán már meg is kezdték. (Jelzésre.) Tessék!

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt
szerettem volna csak felvetni, hogy ha jól tudom, a költségvetési bizottságnál alakult egy
albizottság, amely kifejezetten az államadósság elmúlt 8 évi alakulását vizsgálja. Tehát ezzel
kapcsolatban már van is, létezik szakértői anyag a minisztérium részéről. Azt szerettem volna
csak felvetni, hogy ezt az anyagot nyilvánvalóan ehhez a bizottsághoz is eljuttatjuk. Arra
szerettem volna rákérdezni, hogy mi az, ami ezen felül kellhet. Nyilván, amire ez a bizottság
kíváncsi, az a reálgazdasági folyamatokra való hatása. Tehát hogy hogyan hatott a
reálgazdasági folyamatokra.
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ELNÖK: Igen.

NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Akkor
ezzel egészítjük ki a bizottságnak küldendő anyagot.

ELNÖK: Nagyon jó ötletet adott egyébként, azzal a meghagyással, hogy lehet, hogy
egy együttes ülést tartanánk ezzel az albizottsággal. Szerintem ennek akár lehet indokoltsága.
A képviselő urakkal, illetőleg önökkel megbeszélem, és akkor majd visszatérünk erre.

Köszönjük szépen, és mindenkinek köszönöm a megtisztelő együttműködést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 35 perc)

Dr. Papcsák Ferenc
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


