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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)

Az ülés megnyitása

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok, tisztelt képviselőtársaim. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyi
képviselőtársamat, az állami szervek képviselőit, a sajtó munkatársait, mindenkit, aki segíteni
fogja mai bizottsági munkánkat.

Megemlékezés Arnóth Sándorról

Engedjék meg, hogy mielőtt megkezdenénk munkánkat, szomorú kötelességemnek
tegyek eleget. Arnóth Sándor, kedves képviselőtársunk tegnap éjjel autóbaleset következtében
elhunyt. Kérek mindenkit, hogy egyperces felállással adózzunk emlékének. (Megtörténik.)
Köszönöm.

A napirend elfogadása

Mai albizottsági ülésünkre képviselőtársaim megkapták a meghívót. Ebben két
napirendi pontra tettem javaslatot. Kérem, hogy erről szavazzunk! Aki egyetért a napirendi
ajánlásban foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen
szavazattal a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét. Ennek alapján munkánkat
megkezdhetjük.

Külön köszöntöm Nyikos László képviselőtársunkat, a számvevőszéki és költségvetési
bizottság elnökét, aki nyomon követi mai albizottsági ülésünket.

Az államadósság alakulása 2002 és 2010 között

Nyilván képviselőtársaim előtt és a közvélemény előtt is ismert, hogy a magyar
gazdaság egyik legnagyobb problémája és próbatétele az az államadósság, amely csaknem 40
éve nyomja ezt az országot, hol jobban, hol kevésbé. Voltak olyan időszakok, amikor
gyakorlatilag ez határozta meg az ország gazdaságpolitikájának mozgásterét, hogy milyen
mértékű a magyar államadósság, és voltak olyan periódusok, amikor enyhült a nyomás,
enyhült a szigor. Ilyenkor az ország működőképessége, állapota jobb volt, több pénz jutott
olyan intézkedésekre, olyan fontos lépések megtételére, amelyek az egész gazdaság
működésére, növekedésére kihatással voltak. Nyilván a nehezebb, súlyos periódusok 1973
után következtek be, majd az 1990-es évek, a rendszerváltozás utáni évek nagy államadóssága
határozta meg a mozgásteret.

1998 és 2002 között volt egy olyan periódus, amikor lényegesen és jelentősen
csökkent a magyar államadósság, 52-53 százalék között mozgott a GDP-hez mérten. Ekkor
úgy érezhette mindenki, hogy olyan irányba indult el az ország gazdasága, amely mindenki
számára bizakodásra adhatott okot. Hiszen azt a sok-sok maastrichti kritériumot, amely
meghatározta az ország lehetőségeit, különösképpen az eurózónához való csatlakozását,
Magyarország bőven teljesítette. Minden remény megvolt arra, hogy pár éven belül az
euróövezet tagja legyen, később pedig az euró bevezetése is megtörténjen. Sajnos, 2002 után
olyan nem várt fordulat állt be a magyar gazdaságban, ami azt eredményezte, hogy
folyamatos és egyenletes növekedés mellett, persze, ebben voltak mindig hullámhegyek is,
2010-re több mint 80 százalékra növekedett az államadósság, és olyan fojtogató terhet jelent a
magyar gazdaságnak, a magyar gazdaság minden szereplőjének, ami meghatározza immáron
az új kormány mozgásterét.

Nemcsak maga az adósság nyomott bennünket nagy teherrel, hanem annak
következménye, a kamatfizetés is, ami éves szinten eléri az 1100-1200 milliárd forintot. Még
egy-két adattal szeretném önöket riogatni. Ha ez az összeg nem lenne, akkor 2,5-ször többet
lehetne költeni lakásépítésre, több mint kétszer annyit lehetne költeni családok támogatására,
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közel felével csökkenthetnénk az áfaterhelést, a kamatkiadások harmada elegendő lenne a
társasági adó teljes elengedésére, több mint 40 százalékkal csökkenthetnénk az szja-
bevételeket, több mint harmadával a munkavállalókat és a munkaadókat terhelő járulékokat.
Ennyit jelent ez a kamatteher. Tudom azt persze, hogy a modern gazdaságok egyfajta
túlköltekezéssel működnek, de ha csupán csak azt az 52-53 százalékot tekintjük, akkor is
látjuk, hogy milyen óriási terhet jelent ez Magyarország, a magyar gazdaság valamennyi
szereplője számára.

Ez az albizottság azt a feladatot tűzte maga elé, hogy megvizsgálja a 2002 és 2010
közötti folyamatot, amely brutálisan nyomasztó terhet eredményezett az ország valamennyi
lakosa számára, a mindenkori kormány mozgásterét gyakorlatilag beszűkítette, teljesen
lehetetlenné tette. Ez az időszak az, amikor folyamatosan olyan tendenciák figyelhetőek meg,
amelyek azt eredményezték, hogy ma már, talán nem túlzás ezt mondani, az első számú
közellenség az államadósság. És az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb
gazdaságpolitikai cél, hogy hogyan lehet ezt az örökölt adósságterhet folyamatosan, jelentős
lépésekkel csökkenteni annak érdekében, hogy az ország működőképessége,
finanszírozhatósága fönnmaradjon, különösen olyan hektikus és bonyolult világgazdasági
viszonyrendszerben, amelyet manapság tapasztalunk. És ez nemcsak hosszabb, hanem rövid
távon is igaz, hiszen számos olyan kockázati tényező van a világgazdaságban, amely ránk is
hat. E tekintetben nagyon nem mindegy, hogy mennyire sérülékeny Magyarország gazdasága,
mennyire tudunk hitelesek lenni, és mennyiben tudjuk az első számú közellenséget, az
államadósságot kezelhetővé és fokozatosan csökkenthetővé tenni.

Az a célunk a mai bizottsági ülésen, hogy áttekintsük azokat a folyamatokat, amelyek
2002 és 2010 között ezeket a tendenciákat meghatározták, olyan szakmai alapokat kapjunk a
vizsgálat során, amelyek minden képviselőt eligazítanak abban, hogyan és mi módon alakult
ki 8 év alatt ez a körülbelül 12 ezer milliárd forintos többletteher. Milyen csomópontok voltak
ezen évek alatt, amikor döntéshozói helyzetben lévő emberek súlyos és felelősségteljes
döntést kellett hozzanak a növelés, illetve a csökkentés mellett, bár az utóbbit nem
figyelhettük meg sajnos. Mindenképpen olyan csomópontok voltak az elmúlt 8 évben
többször is, amelyek lényegesen befolyásolták a mai helyzet kialakulását. Még egyszer
szeretném hangsúlyozni, bizottságunk feladata elsősorban az, hogy ezeket szakmailag
értékeljük, egyáltalán képbe kerüljünk, mi is és rajtunk keresztül az ország közvéleménye
tisztában legyen azzal, hogy mi is történt az elmúlt 8 év alatt, ki milyen döntést hozott, és
milyen felelősséget vállalt annak érdekében, hogy ez a súlyos helyzet kialakuljon.

Nyilvánvalóan amellett sem tudunk elmenni, nem is mehetünk el, hogy azt is
megvizsgáljuk, ki milyen kormányzati szerepben milyen felelősséggel döntött, miért döntött
úgy, ahogy döntött az ország eladósítása, illetőleg finanszírozhatóságának biztosítása kapcsán.
Hiszen ezek a kérdések alapvetően összefüggnek. Bízom benne, hogy a későbbiekben azok,
akik az elmúlt 8 évben döntéshozói helyzetben voltak, rendelkezésünkre fognak állni, és el
tudják mondani, el fogják mondani az ő szemszögükből, hogy ki milyen döntést hozott, miért
tartotta azt helyesnek és jónak, abban az időszakban milyen elképzelést fogalmazott meg, és
azt hogyan valósították meg. Úgy gondolom, nagyon fontos feladatunk ennek tisztázása is.

Már csak azért is, mert a bizottságunkban nem vesznek részt a Magyar Szocialista Párt
és a Lehet Más a Politika képviselői, pedig ezt a lehetőséget ők is megkapták természetesen.
Nagyon fájlalom, hogy úgy hoztak politikai indíttatású döntést az albizottsággal kapcsolatban,
hogy még meg sem kezdődött a munka. Ők már politikai boszorkányüldözésről beszéltek, és
olyan kijelentéseket tettek, amelyekkel nem bizottságunk munkáját értékelték, azok egyfajta
politikai prejudikációk, előítéletek voltak. Úgy gondolom, ez nem vezet sehová. Azt is
mondhatnám, hogy ők is fizetést kapnak, ők is ennek a parlamentnek a képviselői, tehát
kötelességük lett volna részt venni ezen albizottság munkájában is, már csak azért is, hogy ők
is, a választóik is tisztában legyenek azzal, hogy ki milyen szerepet játszott az elmúlt 8 évben
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az államadósság ilyen mértékű kialakulásában. Ezt nagyon fájlalom és sajnálom, de
természetesen továbbra is nyitottak az albizottság ülései az ő képviselőik számára is, hogy
elfoglalják itt a helyüket, és bekapcsolódjanak az érdemi munkába. Úgy gondolom, ez az ő

érdekük is, hiszen nekik is fontos tudni, hogy az elmúlt kétszer négy évben, amikor
szocialista– szabad demokrata kormányok regnáltak Magyarországon, hogyan és miképpen
hozták meg a döntéseket.

Azért is fontos ez, hogy éppen azt kerüljük el, amit fölvetnek, hogy ez a vizsgálódás
bármilyen politikai célzattal, politikai sandaságból történjen. Határozottan ki tudom azt
önöknek jelenteni, kedves képviselőtársaim, hogy az én célom az, még egyszer mondom,
hogy szakmai alapokra helyezzük vizsgálódásainkat, ezután pedig megkeressük azokat a
csomópontokat, amelyek jelentősen és döntő mértékben befolyásolták a döntéshozókon
keresztül ezeket a tendenciákat, ezeket a folyamatokat. Bízom benne, hogy eredményes
munkát tudunk végezni. Az eredmény alatt elsősorban azt értem, ha a bizottságunk, illetve a
közvélemény ezek után sokkal világosabb képet kap arról, hogyan és mi módon jutottunk
idáig.

Természetesen egy-két képviselőtársamban felmerülhet, hogy miért nem hosszabb
időtávot vizsgál ez a bizottság. Egyrészt megítélésem szerint nekünk elsősorban azokra az
időszakokra kell koncentrálnunk, amikor negatívan és jelentősen, drasztikusan romlott az a
mutató, ami az államadósságot meghatározta. E tekintetben sajnos az elmúlt 8 év ilyen volt.
Nyilvánvalóan, ha valaki ennek kapcsán ingerenciát érez magában, és úgy gondolja, hogy
érdemes más időszakot is megvizsgálni, azt megteheti. De azt hiszem, nekünk nem
gazdaságtörténeti feladatunk van, nem gazdaságtörténeti folyamatokat kell értékelnünk,
hanem a közvélemény politikai szemszögű megközelítését érdemes alkalmaznunk, arra
figyelmezve, hogy szakpolitikusok vagyunk elsősorban, nekünk az a legfontosabb feladatunk,
hogy a szakpolitika segítségével bogozzuk ki azokat a szálakat, amelyek az elmúlt 8 évben
összekuszálódtak igen jelentős mértékben. Ehhez kérem valamennyi képviselőtársam
segítségét, aki a bizottság munkájában részt vesz, hogy aktívan és méltóságteljesen végezzük
ezt a vizsgálatot, annak érdekében, hogy eredményesen dolgozhassunk az elkövetkező
időszakban.

Ezen bevezető gondolatok után szeretném köszönteni Borbély László urat, az
Államadósság Kezelő Központ vezérigazgató-helyettesét, Banai Péter és Nátrán Roland
urakat, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárait. Szeretném megköszönni
mindkét szervezetnek azt az anyagot, amit részünkre eljuttatott az elmúlt időszakban, hogy
képviselőtársaim is el tudjanak mélyedni ezekben a kérdésekben. Azt javaslom tárgyalási
metódusnak, hogy először az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgató-helyettesét
hallgassuk meg, foglalja össze azokat a gondolatokat, amelyeket leírtak, illetve amelyeket
fontosnak tart, utána képviselőtársaim számára nyílna meg a lehetőség kérdések felvetésére,
hogy még inkább tájékozottak legyünk. Borbély úr, öné a szó!

Dr. Borbély László András szóbeli tájékoztatója

DR. BORBÉLY LÁSZLÓ ANDRÁS, az Államadósság Kezelő Központ
vezérigazgató-helyettese: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az albizottság tagjait.
Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy legalább a parlament egy részének közvetlenül is
beszámolhatok az eddig munkánkról. A megküldött anyaggal összefüggésben csak néhány
dolgot szeretnék elmondani.

Az egyik, hogy igazán mindig az ország jövedelméhez érdemes mérni az adósság
alakulását, tehát ennek jobb mérőszáma nincs, mint a bruttó hazai termék, a GDP. A vizsgált
időszakban, sajnálatos módon, 2001-hez képest jelentős növekedés volt, de mint ahogyan
elnök úr mondta, előtte volt egy hosszabb kedvező periódus, amikor az adósság csökkent,
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hiszen ’93-ban 89 százalék volt az adósság GDP-hez mért aránya. Ez volt a legnehezebb
időszak, ráadásul a ’90-es évek közepén a kamatkiadások a GDP 7,5 százalékát tették ki. Az,
hogy akkor egy elfogadható költségvetést fogadjon el az Országgyűlés, óriási erőfeszítést
jelentett. Az adósságot a ’90-es évek második felében részben a szigorú költségvetési politika,
részben a privatizáció és jelentős részben a gazdasági növekedés nőtte ki, hogy így mondjam,
tette lehetővé a jelentős csökkentést. A 2000-es évek elején, legalábbis az első időszakban
ugyan a gazdaság tovább növekedett, de a költségvetési hiányok jelentősen megugrottak.
Erről, gondolom, majd a minisztériumok fognak tájékoztatást adni, hogy mi és hogyan történt.

Az adósság növekedését belülről alakító tényezőket tekintve azt tudom mondani, hogy
jelentős probléma az árfolyamváltozás, hogy viszonylag nagy a devizaadósság részaránya. De
ezt 2008-ig kezelhető szinten tudta tartani az ÁKK. Egy, az adósságra kidolgozott optimális
portfolió modellt alakítottunk ki, ami egyébként nemzetközileg is nagy figyelmet keltett.
Néhány országban van csak ilyen. Ez pont azt próbálta segíteni, hogy a költségvetés
kamatkiadásai kezelhető méretűek legyenek. Gondolják meg, hogy ez a bizonyos adósság a
GDP-hez mérten 51 százalékról fölment 74 százalékra 2010 végéig, és csak a központi
költségvetést veszem. Eközben a kamatok GDP-hez mért aránya nem változott. Tehát a
kamatok továbbra is körülbelül 3,6-4 százalékát tették ki a GDP-nek. Ez nagy nehézséget
jelent a költségvetés számára, hiszen ha 3 százalékos deficitet akar elérni, akkor az elsődleges
egyenlegben, tehát a kamatkiadások nélküli egyenlegben már szufficitet, bevételi többletet
kell generálni, ez pedig mindig szigorú költségvetési politikát jelent. Ehhez vegyük azt hozzá,
hogy úgy következett be gazdasági növekedés, hogy a kamatok nem nőttek az égbe.

Úgy gondolom, ennek részben az optimális portfoliónak nagy szerepe volt. Akkor
kialakítottunk egy megfelelő adósságszerkezetet, valahol 25 és 32 százalék közötti sávban
határoztuk meg a devizaadósság részarányát. A deviza mint árfolyamveszteség, ami
egyébként nem feltétlenül realizált árfolyamveszteség, körülbelül 610 milliárddal növelte az
elmúlt 10 évet tekintve az államadósságot, ehhez képest számos tényező sokkal nagyobb
szerepet játszott. Azt kell mondanom, úgy tűnik, hogy a deviza önmagában sok szempontból
nem mumus. A magánszemélyek, a vállalatok és önkormányzatok adósságát tekintve, ahol
nagyon nagy a deviza részaránya, ott nyilván fontos szerepet játszik, de az állam adósságát
tekintve az elmúlt időszakban nem játszott nagy szerepet.

Ezt két tényező alakíthatta. Nemcsak az, hogy a devizaadósság kezelhető volt, hanem
az is, hogy a devizát tekintve az úgynevezett keresztárfolyam-veszteségeket igyekeztünk
kiküszöbölni. Ez azt jelenti, hogy minden nem forintadósság-elemet igyekszünk átváltani
euróra. Tehát kizárólag euró- és forintadósságunk van. Ennek az az értelme és előnye, hogy
ha mondjuk a japán yen és az USA-dollár elkezd erősödni, most a japán yen sajnálatos módon
gyengülni kezdett, bár jó lenne, ha ebben lenne az adósságunk, de ha ez visszaerősödik, akkor
az euróhoz képest bekövetkező gazdasági erőváltozások is befolyásolhatnák az adósság
nagyságát. Ezt igyekszünk kiszűrni azzal, hogy mindent átváltunk euróra, az euró pedig azért
kiemelt nekünk, mivel gazdasági kapcsolataink nagy része euróban jelentkezik.

Fontos tényező a kamatszint alakulása, ami ugyancsak befolyásolta azt, hogy a
kamatkiadások kezelhető mértékűek maradtak. Talán látják a 6. számú ábrát, itt látszik, hogy
a rövid távú jegybanki kamatlépések, legalább egy éves szintig mindenképpen, de a
vizsgálatok szerint legalábbis a hároméves futamidőt befolyásolják a hozamok alakulását,
ezen keresztül az állampapírkamat-kiadásokat, az államadóssággal kapcsolatos
kamatkiadásokat. A jegybanki kamat ugrálása, láthatóan viszonylag jól kivédte az adósság
emelkedését, és így nem szenvedett annyit a költségvetés, nem kellett olyan nagy
kiigazításokat tenni, mintha ez gyorsan és rövid távon átpörgött volna. Ennek a bizonyos
kamatmozgásnak a kivédésére használják azt a mutatót, amit itt durációnak szokás nevezni.
Ez a kamatrugalmasságot mutatja, ami, ha itt a forintadósságot nézzük, 2,7 év. Ez azt jelenti,
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hogy ha 1 százalékkal megnő a kamatszint az államadósságot tekintve, és ez az egész
adósságon átmegy, akkor ehhez 2,7 év kell.

Ezért, képviselő hölgyek és urak, azt szeretném mondani, ha majd egy rövid távú
kamatváltozás bekövetkezik, abból még nem lehet szerencsére vagy sajnálatos módon az
egész adósság kamatkiadásaira következtetni, mint ahogy az a korábbi években volt, hogy
mondjuk a jegybank csökkentette az alapkamatát, és akkor már előterjesztések születtek, hogy
300 milliárdot meg lehet spórolni a kamatkiadásokon. Jó lenne, ha ez lenne a helyzet, ha
csökken a kamat. De ha emelkedik, akkor természetesen az ellenkezője lenne jó.

Még végezetül azt szeretném mondani, hogy kidolgoztunk teljesítménymutatókat,
amelyek közé tartozik már néhány említett. Ezeken keresztül igyekszünk megfelelő keretek
között tartani az államadósságot. Ezt a teljesítménymutató kört, legalábbis a devizaadósságot
tekintve, 2008 végén kénytelenek voltunk felfüggeszteni, hiszen akkor egy olyan változás
következett be, erről majd sok kérdés lesz szerintem, hogy mi történt itt 2008 szeptembere és
decembere között, hogy jelentősen megváltozott a devizarészarány. Igazán az akkori
időszakot tekintve az történt, hogy a külföldi befektetők, akik jelentős mennyiségben tartottak
és tartanak ma is forintállampapírokat, az állampapír-állományuk egyharmadát 3 hónap alatt
értékesítették a piacon, amitől annak idején az egész kötvénypiac összeomlott. Egy kényszer
szülte változás volt, hogy ennek hatására a kormányzat a Nemzetközi Valutaalaphoz és az
Európai Bizottsághoz fordult, és ennek hatására lett egy jelentős hitelcsomag.

Hozzáteszem, hogy a hitelcsomagból, amelynek euróban számolt teljes összege 20
milliárd euró körüli, de ebből a költségvetés adósságának finanszírozására összesen 12,8
milliárd került lehívásra, és ebből a 12,8 milliárdból is 3,5 milliárd nem adósságkezelési és
finanszírozási célra lett lehívva. További lehívás történt 2009 nyarán, ennek okát talán
mutatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank, amikor már a kormány kijelentette, hogy nincs
szüksége további hitelcsomagi elem lehívására, maga hívta le, 1,5 milliárd euró összegben.
Így a teljes lehívott rész összege 14,3 milliárd, de ebből a kormányzatot visszafizetési
kötelezettségként terheli 12,8 milliárd, és ebből betétben, illetve tovább kihelyezett hitelben
van 3,5 milliárd jelenleg. Ez egy nagyon fontos tényező, mert ami azt a bizonyos 2008. évet
illeti, sajnálatos módon kormánytisztviselők is bejelentették, hogy csődhelyzet van az államot
tekintve, nem beszélve egyes képviselőkről, és most nem a jelenlévőkről beszélek, akik
nemrégen is riogattak, hogy az állampapírpiac össze fog omlani, ha a nyugdíjpénztárak
kikerülnek a rendszerből. Többször bejelentették, hogy csődben van a magyar kormányzat, és
ez nem volt igaz. Tehát az első tényleges konverzióra, amikor igénybe vettük a nemzetközi
hitelforrást, december 2-a volt. Nem október, és nem november. Ez azért van így, mert nagy
tartalékokkal rendelkezünk, mindig éppen arra tekintettel, hogy kisebb-nagyobb piaci
változások ne befolyásolhassák a döntéseket.

Végezetül még annyit szeretnék mondani, hogy hitelpiaci válság nemcsak
Magyarországon nyomta meg az államadósságot, növelte meg a GDP-hez mért arányát is,
hanem sajnálatos módon egész Európában, és kiélezte az adósságproblémát egész Európát
tekintve, ez pedig megváltoztatta a jegybankok magatartását nemzetközi szinten. Hiszen
nagymértékben segíti mind az Egyesült Államok jegybankja, mind az Európai Központi Bank
az egyes országok kibocsátását ott, ahol ez kell. Nem teljesen nyilvános, csak sejtjük, hogy a
jegybankok bizonyos lépéseket megtettek-megtesznek, amikor kell. A FED, az Egyesült
Államok jegybankja nyíltan többször is bejelentette, hogy jelentős csomagokat vásárolt
másodpiacon a kormányzat által kibocsátott állampapírokból. Az Európai Központi Bank nem
ennyire nyíltan teszi, de a pletyka az, hogy amikor januárban sikeres volt a portugál
kibocsátás, amögött a jegybanknak nagyon jelentős piaci vásárlása volt. Szakmailag kiszívták
a fölös eladandó mennyiséget a piacról.

Ez nagy tanulság volt nekünk. A magyar jegybank nehéz helyzetben volt 2008-ban,
amikor a kötvénypiaci összeomlás bekövetkezett, mert akkor az Európai Központi Bank
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kifejezetten ellenséges volt az ilyen magatartással szemben, mert akkor még nem tapasztalta
meg, hogy a saját háza táján ugyanilyen probléma jelentkezhet. Ez részben jó volt, részben
nem, mert hamarabb újraépülhetett volna a kötvénypiac, viszont abból a szempontból jó volt,
hogy mi hamarabb kénytelenek voltunk visszatérni a normál piaci finanszírozáshoz. 2008.
október elején, egy sikertelen kötvényaukciót követően, úgy ítéltük meg, hogy bizonytalanság
van a piacon, és már bejelentették, hogy a Valutaalaphoz fordult Magyarország, akkor
kénytelenek voltunk egyelőre szüneteltetni a kötvényaukciókat. Hozzáteszem, hogy diszkont-
és kincstárjegy-aukciók továbbra is voltak, és kettő kivételével mindegyik sikeres volt. Tehát
a meghirdetett összeget túljegyezték.

Az akkori helyzet azért volt sajátos, mert a jegybank ugyan megpróbált segíteni, de ez
nem nagyon segített azon az ezermilliárdos nyomáson, ami a kötvénypiacra nehezedett, és
kénytelenek voltunk a nemzetközi hitelcsomagból forrást igénybe venni ahhoz, hogy a
kötvénypiacot megtisztítsuk. Ezzel együtt felgyorsítottuk a forint/deviza arány romlását. De
úgy láttuk, hogy sokkal kisebb kockázat a devizaadósság, mint a külföldiek kezében lévő
forintállampapírok. Mert ha beüt a válság, a forintállampapírok nagy részét megpróbálják
azonnal eladni a piacon, és ezzel tönkreteszik a kötvénypiacot. Egyébként ma is 20-25
százalék között mozog a külföldiek részesedése a forint-állampapírpiacon. Ez egy nagyon
erős részesedés. Gyakorlatilag, ha ők elkezdenek eladni, akkor a belföldi piac is megijed, és el
akar adni, ha pedig venni akarnak, akkor elindulnak lefelé a hozamok, és mindenki venni
akar. Tehát igazából ők irányítják igazából a forintkötvénypiacot.

Gondolják meg, hogy a tőkeerőt tekintve Magyarország teljes államadóssága 70
milliárd euró. Felmerült annak idején, hogy milyen limitjei vannak egy alapkezelőnek, amely
4-5 milliárd eurós napi limittel tud kereskedni. Tehát a magyar tőkepiac mérete ebből a
szempontból már determinál, nem szeretem ezt a szót, de ebből a szempontból a magyar
tőkepiac sérülékeny amiatt, hogy nagyon erős a külföldi tevékenység a tőkeerőt tekintve. A
lengyelek egy kicsit jobb helyzetben vannak, mert Kelet-Közép-Európában két komoly
nemzeti tőkepiac van, állampapírpiac, a lengyel és a magyar. A lengyeleknél nagyobb az
ország, nagyobb a GDP, nem egy főre vetítve mondom, hanem nagyságát tekintve, és ez
segítséget nyújt nekik abban, hogy stabilizálhatták a piacot. Persze, voltak intézkedések ennek
érdekében 2008-2009-ben, például azonnal korlátozták akkor a nyugdíjpénztárak külföldi
vásárlásait. Nálunk ez sajnos később következett csak be, és sajátos módon ez is.

Elnök úr azt mondta, hogy a döntési rendszerről mondjak még néhány szót. Az is
nagyon fontos tényező, önök nyilván találkoztak a zárszámadási törvényen belül egy hosszú,
részletes és kissé unalmas leírással, ami azt jelenti, hogy az adósságon belül milyen tényezők
mennyivel változtak. Ezt minden évben tudomásul kell venni a parlamentben, persze, ha
elfogadja, mert az adósság igazán csak törvényi felhatalmazás, törvényi jóváhagyás útján
változhat. Azt nem az ÁKK „csinálja”, hanem az Országgyűlés, nyilván a mindenkori
kormánypárti többségirányításával.

Néhány egyéb, az adósságon belüli tényező van, mint mondjuk az árfolyamváltozás,
de az anyagokból talán látszik, hogy ez kevéssé befolyásolja az adósság alakulását.
Elsősorban a költségvetési egyenlegre van hatása. Az Államadósság Kezelő Központ felett a
felügyeletet az államháztartásért felelős miniszter gyakorolja, annak idején a
pénzügyminiszter, most pedig a nemzetgazdasági miniszter. 2001. március 1-je óta
részvénytársasági formában működik az ÁKK, azelőtt részleges önállóságú költségvetési
szerv volt, amelyet ’95-ben alapítottak. Miért volt jelentősége a részvénytársasággá
alakulásnak? Annak idején a döntési folyamatokat egyértelművé tette, hiszen itt
kulcsfontosságú szerepe van az igazgatóságnak, illetve a tulajdonosnak, azaz a felügyelő

miniszternek. Évente egyszer, ahogyan az államháztartási törvény 113/A §-ában az ÁKK
feladatai meg vannak határozva, egy finanszírozási tervet készít az ÁKK. Ezt jóváhagyja az
igazgatóság, adott esetben módosításokkal, azután jóváhagyja a felügyelő miniszter. Ezt
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mindig nyilvánosságra szoktuk hozni. Ennek főbb számai ma is megnézhetők az
Államadósság Kezelő Központ honlapján, mert ezt decemberben mindig közzétesszük.

Azért tudjuk ezt megtenni, mert egy stabil kibocsátási naptárral dolgozunk, és a fő

számok alapján a befektetők ki tudják kalkulálni, hogy mikor milyen nagyságrendben milyen
állampapírokkal jövünk ki. Ez az elmúlt 15 év nagyon sikeres gyakorlata. A terv maga
természetesen többször változik, változhat. Egyfelől változhat amiatt, hogy a finanszírozási
igény jelentősen módosul. Itt vannak limitek, ha nagy a változás, akár a finanszírozási
igényben, akár a kibocsátási szerkezetben, akkor visszamegyünk a miniszterhez
jóváhagyásért, ugyancsak az igazgatóság jóváhagyásával. Az igazgatóság kéthavonta
ülésezik, jelenleg is három államtitkár a tagja. Nagyon fontos, hogy meghatározó személyek
vesznek benne részt, akik akkor is döntenének alapvetően ezekről a kérdésekről, ha a
minisztériumban lenne a megbeszélés. Talán látszik is, hogy a két helyettes államtitkár jött el
a minisztériumból. Ez azért sajátos, mert az Államadósság Kezelő Központot formálisan,
hivatalosan Kármán András államtitkár úr felügyeli, aki a gazdaságpolitikáért felel. Másik
fontos felügyelőnk a költségvetésért felelős államtitkár, dr. Naszvadi György úr. És azért
jöttek ők ketten, mert a tevékenységünk részben a gazdaságpolitikát, részben a költségvetést
érinti. Ezért is jó, hogy ez a bizonyos igazgatóság így jött létre, mert egyébként ott mindenki
személyében is felel minden egyes döntésért, amit meghoz.

Természetesen az ügyvezetésnek is van bizonyos játéktere, hogy a piaci helyzetre,
piaci döntésekre rugalmasan tudjunk reagálni. Ezt a jogot egy 4 tagú bizottság szokta, például
az aukciók alkalmával gyakorolni. Tegnap volt egy három hónapos kincstárjegy-aukció, most
közel 2,5-szeres volt a benyújtott ajánlat, de mivel rövid futamidejű papírról volt szó, ezért
nem emeltük meg a kibocsátási összeget, ellentétben az elmúlt heti kötvényaukciókkal, ahol a
meghirdetett 45 milliárd helyett összességében majdnem 70 milliárd lett a kibocsátott összeg.
Azért tartjuk jónak ezt a rendszert, mert rugalmasan tudunk reagálni a piacra. Azt szoktam
mondani, hogy amit ma eladhatsz, ne halaszd holnapra, mert mindig jöhet olyan nehéz idő,
amikor szükség lehet a korábban kibocsátott többletekre. Tehát minél előbb teljesítjük a
tervet, annál könnyebb utána átlavírozni a piacon. Ha úgy tetszik, az egészért felelős a
parlament, felelős a kormány, közvetlenül felelős a döntésekért az államháztartásért felelős
miniszter, az igazgatóság tagjai és az ügyvezetés. Várom a kérdéseket.

Kérdések

ELNÖK: Köszönöm szépen vezérigazgató-helyettes úr kiegészítését.
Képviselőtársaim kapják meg a lehetőséget kérdések feltevésére, vagy adott esetben
véleményt fogalmazzanak meg az elhangzottakról.

Mielőtt megadnám a lehetőséget, szeretnék két kérdést föltenni. Az egyik arra
vonatkozna, hogy finanszírozási terv alapján dolgozik az ÁKK, ahogy említette Borbély úr, és
az igazgatóság készíti el a javaslatot a volt Pénzügyminisztérium, most az NGM számára. Azt
szeretném megkérdezni, hogy a vizsgált időszakban, tehát 2002-2010 között az önök által
előterjesztett finanszírozási tervet mindig változtatás nélkül jóváhagyta-e a felügyelő hatóság,
azaz a minisztérium, vagy pedig kezdeményezett-e változtatásokat, módosításokat.
Előfordult-e, hogy nem fogadta el, hogy más javaslatot tett, volt-e ezzel kapcsolatosan
véleménykülönbség? Ha igen, mikor és milyen szituációban?

A másik kérdésem arra vonatkozna, hogy jelezte, a devizatípusú finanszírozás felé
tolódott el a finanszírozás. Milyen motivációi voltak ennek a forinttal szemben. Jelezte, hogy
az árfolyamkockázat kevésbé játszott szerepet, de nyilván volt valamilyen motiváció, hogy a
deviza felé tolták el a finanszírozást. Ez nyilván nemcsak az államháztartás, hanem többek
között a lakossági finanszírozásra is érvényes, hiszen ez ott is megfigyelhető tendencia volt.
Azt szeretném még kérdezni, mivel azt is említette, hogy jelentősen megnövekedett a
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külföldiek részaránya a magyar államadósság finanszírozásában, hogy kik ezek a külföldiek.
Jól hangzik az a kifejezés, hogy külföldiek, de lehet-e tudni, hogy kik állnak az elsődleges
adósságfinanszírozás mögött? Kik azok, akik jelentős befolyással bírnak a magyar
államadósság finanszírozására egy-egy stock bejegyzése kapcsán?

Köszönöm szépen. Nekem ennyi lett volna a kérdésem, de gyűjtsünk össze néhányat,
és akkor talán könnyebb lesz a válasz. Lenhardt képviselő úr, parancsoljon!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm szépen. Itt elhangzott, hogy az MNB
alapkamat-változásai hosszabb távon váltanak ki közvetlen hatást a kamatszolgálatra
fizetendő összegekre. Ezért azt kérdezném, hogy a november végétől végrehajtott
háromütemes, 75 bázispontos emelkedés nagyjából milyen változást indukált a kamatfizetési
kötelezettség szempontjából.

ELNÖK: Babák képviselő úr, parancsoljon!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Engem is nagyon érdekel az a kérdés, hogy miért toltuk
el a deviza irányába az államadósságot, milyen okok játszottak közre.

A másik kérdésem, hogy az MNB milyen jogosítvány alapján hívott le összegeket az
IMF hitelkeretéből. Köszönöm.

ELNÖK: Annyival egészíteném ki Babák képviselő úr kérdését, ha röviden
összefoglalná az IMF-hitel „történetét”: időpont, összeg, miért akkor, miért kellett betétbe
helyezni. Ha egy picit érzékeltetnék vezérigazgató-helyettes úr a folyamatát, akkor ez talán
Babák képviselő úr kérdésére is pontosabb válasz születhetne.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Ehhez hadd fűzzem hozzá, hogy tudomásom
szerint a lehívott IMF-hitel nagy része még mindig devizában van elhelyezve az MNB-ben, és
nem is került felhasználására. Akkor a kettőség itt nehezen értelmezhető, miért az MNB
hívhatott le 1,5 milliárdot, miért a kormány a többit, azért miért ő a felelős, és egyáltalán mi
volt ennek a célja?

ELNÖK: Pősze képviselő úr!

PŐSZE LAJOS (független): Az utolsó két kérdés kapcsán kérdezném, hogy az MNB
által lehívott hitelkeret, illetve a magyar állam által lehívott, az MNB-ben tartott és fel nem
használt hitelnek mennyi a költsége. Az elmúlt 2,5 évről beszélünk. Mert ugye, ennek van
kamatvonzata, és valószínűleg nem sikerül ugyanolyan kamattal kihelyezni. Tehát itt lássuk,
hogy ez egy pozitív vagy negatív szaldós aktus? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mivel más kérdezőt nem látok, megadom a szót vezérigazgató-helyettes
úrnak a válaszadásra. Parancsoljon!

Dr. Borbély László András válasza

DR. BORBÉLY LÁSZLÓ ANDRÁS, az Államadósság Kezelő Központ
vezérigazgató-helyettese: Köszönöm a kérdéseket, mindig jó, ha vannak kérdések, persze,
nem könnyű rájuk válaszolni, de ez egy másik történet. A minisztériumban, amikor már a
benyújtott finanszírozás tervről volt szó, gyakorlatilag mindig jóváhagyták az éves
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finanszírozási tervet, hiszen maguk a vezetői voltak az igazgatóságban azok, akik ezt
előzetesen jóváhagyták. Hiszen az volt a gyakorlat, lényegében ma is az, hogy a mindenkori
közigazgatási államtitkár az igazgatóság elnöke. Az illetékes helyettes államtitkárok, akik
még érintettek az ügyben, szintén részt vesznek az üléseken, ezért mondtam, hogy ha ezt a
minisztériumnak benyújtanánk és megvitatnánk, akkor ugyanazok a személyek
véleményeznék.

Egyetlenegy eset volt, amikor fölülbírálták javaslatainkat, 2008 októberében. Akkor
csak annyit kérdeztek tőlünk, hogy milyen lejárataink vannak év végéig, illetve a következő
években a nemzetközi hitelcsomag ügyében. Az ÁKK képviselői egyetlenegy belső
megbeszélésen vettek csak részt, különben mi közvetlenül nem tárgyaltunk a Valutaalap
képviselőivel közvetlenül a hitelszerződésről. Ezért is történt az a bizonyos sajnálatos dolog,
amikor az Európai Bizottság által nyújtott hitel szerződéséből nem vették ki az állami
jelképeket, illetve az állam által közvetlenül használt dolgokat. Azt mondták, hogy ezt már
megtárgyalták, ezt nem lehet megváltoztatni. Egyébként rengeteg nemzetközi hitelszerződést
kötöttünk az elmúlt időszakban, és azokból ez a pont mindig ki van véve. Van ennek egy
nemzetközi szövege. Ezért mondom, annyira nem vettünk részt a tárgyalásokon, hogy még ezt
sem tudtuk érvényesíteni a szokásos szerződési feltételeinkben.

Ebben nyilván szerepet játszott az Európai Bizottság is, mert ez volt az első ilyen
általa nyújtott hitel, és az abban részt vevő személyek is először tárgyaltak erről – állítólag.
Azért állítólag, mert, még egyszer mondom, mi nem vettünk részt ezeken a megbeszéléseken.
Ahogyan a kérdésekből is kivehető, a 2008-ban lehívott hitelcsomagról mi közzétettünk az
elmúlt években adatokat, hogy mi történt, mi volt a lehívás üteme és milyen volt a
felhasználási üteme. 2008 novemberében lett lehívva euróban számolva 4,8 milliárdnyi hitel a
Nemzetközi Valutaalaptól, és 2 milliárd euró hitel az Európai Bizottságtól. Ez jött meg
december 2-án. Ebből 2008-ban összesen 1 milliárdot forintosítottunk, az összes többi a
Nemzeti Banknál maradt.

Mi volt ennek az értelme? 2008 őszén az Országgyűlés elfogadott egy törvényt, ami a
belföldi hitelrendszer stabilitásának elősegítését célzó forrásokat volt hivatva biztosítani. Ez
volt a bankmentő csomag. A Valutaalaptól lehívott 4,8 milliárd igazából kizárólag ezt a célt
szolgálta, a belföldi hitelrendszer stabilitásának elősegítését. Ez volt a hivatalos neve. Ezt
azért az állam vette föl, mert úgy gondolták az akkori vezetők, hogy ha mégis megszorulnánk,
és nagyon-nagyon muszáj, akkor ezt más célra is föl lehet használni. Ha a jegybank hívta
volna le, akkor nem vehettük volna ezt igénybe, mert a jegybank nem adhat tovább hitelt. Az
a furcsa helyzet van, hogy a jegybank nem adhat hitelt az államnak, de az állam adhat a
jegybanknak, hiszen odatesszük betétre a befolyó pénzt. Ebből az úgynevezett bankmentő
csomagból 300 milliárd forintnak megfelelő összeget garanciaalap-fedezetként, további 300
milliárdot tulajdonrész-vásáslára el kellett különíteni 2008 őszén. Az akkori árfolyamon
számítva 300 milliárd forintnak durván mennyi deviza felelt meg, és azt le kellett kötni,
először 2008 végéig, majd 2009 végéig.

Ebből lett lehívva erre a célra bizonyos összeg. Összesen a magyar bankrendszernek
2,4 milliárd eurónyi összeg lett kihelyezve, de ebből 1,4-et az OTP kapott, amely két
részletben ezt visszafizette 2009 végén, illetve 2010 elején. Két bankkal szemben van még
hitel, amit két év alatt 8 részletben törlesztenek, a Magyar Fejlesztési Bank 560 millió eurót, a
Földhitel- és Jelzálogbank 400 millió hitelt kapott. A Valutaalap, illetve a magyar kormányzat
a nemzetközi gyakorlat alapján úgy vette, hogy nálunk is ugyanazokat a lépéseket kell
megtenni, mint akkor a németeknél, az amerikaiaknál megtettek, hogy az állam bevásárolt a
bankoktól, egyébként pedig megpróbáltak plusz hitelgarancia-lehetőséget biztosítani nekik.
Ezt szolgálta ez a két alap. Összesen a Földhitel és Jelzálogbankba vásárolt be a magyar állam
30 milliárd forintnak megfelelő devizaösszeggel. De ezt is egy éven belül visszavásárolta a
Földhitel- és Jelzálogbank. Ehhez a bankmentő csomaghoz országgyűlési felhatalmazása volt
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a kormánynak. Ez a 600 milliárd természetesen nem tette i a 4,8 milliárd eurónyi összeget, de
annak jelentős részét megjelenítette.

Hogy miért volt erre szükség? Ebben nem szeretnék most hivatalosan állást foglalni,
az ÁKK az ilyen szakmai vitákban, szerintem nagyon helyesen, nem szokott odaállni
semelyik fél mellé sem. Talán ismert, Surányi György kifejtette többször, hogy szerinte az
egész gazdasági probléma legnagyobb kiváltója, a 2008-as piaci támadás kiváltója az
elégtelen devizatartalék volt. Az ország devizatartaléka 17 milliárd volt, és ez a tartalékigény
2008-ban hirtelen megugrott. De vannak különféle mutatószámok, most is legalább ötöt néz a
Magyar Nemzeti Bank, az ő hatásköre a devizatartalék-politika, illetve annak kezelése. Akkor
számítások szerint az igény megugrott 25-30 milliárd körüli összegre. Van egy megállapodás
a magyar állam és a Nemzeti Bank között, ez már összefügg a lehívási üggyel, hogy a
nemzetközi tőkepiacon két magyar szuverén tőkekibocsátó ne versenyezzen egymással. Ezért
megállapodtak már ’98 óta, hogy a külföldi devizapiacra csak az állam megy ki, és ha az
MNB-nek szüksége van devizatartalékra, akkor azt az állam veszi föl neki, és vagy letétbe
helyezi el, vagy átváltja a devizát forintra, ha szüksége van arra a forrásra. Cserébe azt
vállaltuk, hogy mi a belföldi devizapiacon nem végzünk semmilyen műveletet, amikor
devizára van szükségünk, akkor a Magyar Nemzeti Bank biztosítja nekünk a devizát.
Úgyhogy nem a piacon végzünk műveleteket, és ezzel nem befolyásoljuk a forint árfolyamát.

A tartalékszint valószínűleg alacsony volt. Azon folyik vita, hogy a támadást, ami
2008 végén, illetve 2009 tavaszán, amikor 317 forint volt egy euró, érte Magyarországot,
milyen tényező váltotta ki. Nyilván ebben a nagy állami, illetve nagyon jelentős
országeladósodás is szerepet játszik. Itt hangsúlyozom, hogy az ország és az állam nem
azonos. Hiszen az ország külső adósságából jelenleg is csak körülbelül 33-40 százalék közötti
az állam adóssága, a nettó adósságból még kisebb, mert a nettó adósságban a devizatartalék a
másik oldalon mint követelés megjelenik, ezért az államnak viszonylag kicsi nettó
devizaadóssága van, ha a jegybankkal együtt nézzük a pozíciót.

Visszatérve az alapkérdésre, 2008 őszén, ha csak a szűk adósságkezelési szempontokat
nézzük, bár, ha rajtunk múlt volna, nem hívtuk volna le, de nyilván a gazdaságpolitika és
valószínűleg a tartalékpolitika is szerepet játszott, a 6,8-6,9 milliárd euró lett lehívva. Ebből 1
milliárdot használtunk föl 2008-ban, a további lehívások 2009-ben történtek. Mi 4,2
milliárdot hívtunk le és használtunk föl 2009 első negyedévében, ezt követően 2009. július
elején 1,5 milliárdot az Európai Bizottságtól. Ezzel párhuzamosan történt a jegybanki lehívás.
Akkor már egyértelmű volt, hogy beindult a magyar tőkepiac, és nekünk semmiképpen nem
volt szükségünk további nemzetközi csomagra, és nem szerettük volna a devizaadósság súlyát
még tovább növelni az adósságon belül. A jogcím az volt, hogy közösen vette föl az állam és
a jegybank a hitelt a Valutaalaptól. Itt az volt a sajátosság, hogy nincs igazán hitelszerződés.
A képviselő hölgyek és urak ezt megélték tavaly meg tavalyelőtt, amikor nagy vita volt, hogy
mutassa be a kormányzat az IMF-hitel szerződését. Az Európai Bizottsággal van szerződés,
de az IMF-fel nincs. Magára a hitelre van szerződés, de abban csak a lehívási, illetve a
visszafizetési ütemezés van rögzítve. Az az igény, hogy kértünk egy keretet, és megadták.

Ezt a kötelezettséget együtt írta alá a Magyar Nemzeti Bank és a magyar kormány. Ily
módon mind a ketten jogosultak voltak lehívni ebből az összegből. Egy belső egyeztetés volt
arról, hogy mikor, ki és mennyit hívott le. 2009 nyarán a Pénzügyminisztérium vezetése is
úgy látta, hogy nincs szükség további lehívásra, ezért a jegybank maga lépett ez ügyben. Ők
nyilván úgy látták, hogy a devizatartalék növelése szükségessé teszi az újabb lehívást. Mi
erről nem láttunk számokat, bár nyilván kapunk a bankrendszerről igazán komoly
tájékoztatást, de a bankrendszeren belül a devizafinanszírozás futamideje jelentősen rövidült.
Ez az úgynevezett mutató az egyik legfontosabb, amit szoktak nézni, az adott évnek a
következő évre vonatkozóan rövid futamidejű, rövid lejáratú tartozásokat számítja ki. A
LIBOR díjmutató az egyik legfontosabb mutató, amit szoktak nézni, ami az adott évre, illetve
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a következő évre vonatkozóan a rövid futamidejű, rövid lejáratú tartozásokat számítja ki, és
azt mondja, hogy ennyi tartaléknak kell lennie. Valóban az történt, hogy 2007-ben, még a
válság előtt elég volt a 17 milliárd, ott ezt a LIBOR díjmutatót nézték, és 2009-ben pedig már
a 30 milliárdot meghaladó mértékű volt. Jelenleg 34 milliárd a devizatartalék nagysága. Ezt
közli a Magyar Nemzeti Bank.

Hogy mennyi ennek a költsége, nagyon fontos és jó kérdés. Teljesen jogos a fölvetés,
hogy a magyar állam, esetünkben a Magyar Nemzeti Bank kezeli Magyarország tartalékát,
akkor olyan papírokba fektesse, amelyeknél az adós valószínűleg vissza fogja fizetni a
lejáratkor annak ellenértékét. Következésképpen, bár ezt a Nemzeti Banktól kellene
megkérdezni, ők nyilván német vagy hasonló típusú államkötvénybe fektetik.
Magyarországnak természetesen vagy sajnálatosan van egy jelentős felára a német
állampapírokhoz képest. Tehát amennyiért mi szedjük be a forrást, ahhoz képest jóval
alacsonyabb kamatra tudjuk kihelyezni. Ez nem igaz az Európai Bizottságtól felvett hitelre.
Ha együtt nézzük a jegybank és a kormány pozícióját, akkor ezen nincs nagy veszteség, mert
az Európai Bizottság által fölvett hitel például nagyjából azonos a német államéval, az
Európai Bizottság AAA adós, olyan, mint Németország, így nagyon kicsi felárral kaptuk
azokat a hiteleket, amelyeket az Európai Bizottság nyújtott nekünk. Egyébként a
devizaadósság esetén a Valutaalap, illetve az Európai Bizottság által nyújtott hitelnek jelentős
szerepe van a kamatköltségek lefaragásában. Az IMF-hitelnek körülbelül 3,6-3,8 százaléka az
összesített kamatköltsége, és az Európai Bizottság által nyújtott hitelnek is körülbelül ennyi.
Ez pedig a német állampapírszint. Az más kérdés, hogy a központi bankkal kötött
megállapodásban rövid távú letéti kamatot fizet erre a betétre, ami az aktuális nemzetközi
piaci szint. Ez nem 3, hanem néhány tizedszázalékot jelent. Ez ügyben mi jeleztük a
minisztérium felé, hogy jó lenne ezen változtatni, de akkor a minisztérium azt monda, hogy
ezzel a kérdéssel ne foglalkozzunk.

Összességében, ha a jegybanknál veszteség keletkezik, azt az államnak kell
megtéríteni. Emiatt is majdnem 400 milliárddal több az adósság. Ha megnézik, amikor az
MNB kockázati tartalékainak feltöltése, vagy az árfolyam, vagy a külföldi értékpapírok
árfolyamértéke változik, és emiatt veszteség van, akkor ezt meg kell téríteni minden évben
március végéig, ami egyszer 250 milliárd, egyszer 870 milliárd. Akkor következett be jelentős
veszteség a devizatartalékon, amikor a forint jelentősen erősödött.

ELNÖK: Egy kicsit elkalandozott, vezérigazgató-helyettes úr. Még talán arra a
kérdésre kellene válaszolni, hogy kik azok a külföldi vásárlók a piacon, akik meghatározóak a
magyar államadósság finanszírozásában, és utána átadnánk a szót államtitkár úrnak.

DR. BORBÉLY LÁSZLÓ ANDRÁS, az Államadósság Kezelő Központ
vezérigazgató-helyettese: Kicsit elkalandoztam, köszönöm a figyelmeztetést, elnök úr.
Nagyon konkrétan válaszolok a kérdésre. Az a megfogalmazás, hogy külföldi befektetők,
nagyon általános. Vannak benne olyan befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, amelyek tartós
és jó befektetők. Persze, relatív, hogy ki a jó és ki a rossz. De igazán a nagy eladási hullámot
nem ők okozták 2008 végén. Kisebb részben a bankoknál is vannak, illetve vannak ezek a
bizonyos kockázatitőke-társaságok, mint Soros úré is. Itt nem mondanék neveket, mert nem is
tudjuk igazán, hogy ki áll mögötte. Ezek hedge fundok, és ezekkel az a gond, hogy általában
csak azért vesznek, hogy ha úgy alakul, akkor azonnal értékesítsenek, és realizálják a
nyereséget. Ez azt jelenti, hogy például most van egy olyan helyzet, hogy az idén majdnem
400 milliárddal nőtt a külföldiek kezében lévő állampapír-állomány. Ez jó is, meg rossz is. Jó,
mert bizalom a magyar kormánnyal szemben, rossz viszont azért, mert van benne kockázat.
Lehet, hogy olyan befektetők vették meg, akik most beteszik a portfóliójukba, és amikor majd
lejár, akkor visszaváltják, utána vesznek egy újabbat.
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Lehet egy sor olyan, aki most magas hozam mellett megvette, és amikor arra számít,
hogy Magyarország megítélése javul, le fognak menni a hozamok, és akkor megpróbálja
értékesíteni. Ez viszont nekünk kockázat, hogy mi lesz akkor, amikor ténylegesen elkezdik
értékesíteni ezeket a papírokat. Nyilván vannak ilyenek is, de ezek átmeneti befektetők
szoktak lenni. 2008 szeptemberétől, amikor elkezdtek eladni, 3200 milliárdot meghaladó volt
az állomány, és ez 3-4 hónap alatt lement 2200 milliárdra. Nagyon nagy zuhanás volt, de
maradt 2200, tehát nem mindenki adta el, volt, aki megtartotta. Ezekre a külföldi befektetőkre
a jövőben is számítani akarunk. Ilyen szempontból például a deviza/forint aránya, mint
mondtam már, kicsit átértékelődött, mert aki a devizát megvette, annak általában szándékában
sem volt eladni, főleg akkor, amikor vesztett volna rajta. Viszont a forintos eladta, és
tönkrement a piac.

Nálunk a devizaadósság növekedése tényszerűen 2008-ban nőtt meg igazán, addig az
optimálisnak tartott 25-26-27-28 százalékon volt a szintje. Tehát, hogy úgy mondjam, ez egy
gazdasági kényszer volt átmenetileg, amit az is fölgyorsított, hogy 2009 tavaszán
meghirdettük azt a politikát, hogy devizaforrás fedezetével visszavásároltunk
forintállamkötvényeket a piacról. Ezt most a jegybank csinálja az európai piacon, de ha
portugálok ki akarnak bocsátani, akkor megveszi a piacról a fölös papírokat. Mi magunk
voltunk kénytelenek ezt a devizaforrás fedezetére megtenni. Tehát ez egy erőltetett
devizásítása volt a forintnak. végül is az történt, és ez egy másik kérdéshez kapcsolódik, hogy
a külföldi befektetők forint helyett devizában finanszírozták az államadósságot. Sajnálatos
módon megnőtt a külföldiek aránya, mert míg ’97-ben még bőven 42 százalék volt, és a
külföldiek részesedése 45 százalék volt 2001-ben, ez most majdnem 59 százalékra nőtt
devizában és forintban összesen. (Dr. Lenhardt Balázs több kérdést is feltesz.) Nem azonos a
szerkezet, 45 százalék a deviza, 55 százalék a forint. Viszont a külföldi befektetők mivel a
forintpiacon is nagy szerepet játszanak, a portfóliójuk együttesen 55 százalék a teljes
adósságban.

ELNÖK: Azt javasolnám, vezérigazgató-helyettes úr, hogy adjunk lehetőséget az
NGM államtitkárainak is, és ha van még kérdés, vagy kimaradt valami, akkor természetesen
mód lesz még válaszolni. Banai úr, illetve Nátrán úr, önöké a lehetőség. Parancsoljanak!

Nátrán Roland szóbeli kiegészítése

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, röviden összefoglalnám az általunk megküldött anyag
legfontosabb aspektusait. Talán orientálhatja a bizottság munkájának irányát és a kérdéseket
is. Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy az államadóssággal kapcsolatos
közgazdasági és politikai viták azért különösen fontosak, mert ezek a gazdasági mutatók az
államháztartás gazdálkodásával kapcsolatos fenntarthatósági kérdésekre adnak választ.
Leginkább a tendenciák nagyon fontosak, azt gondolom, nem az éppen aktuális, egyszeri
államadóssági mutató. Éppen ezért fontos az, hogy növekvő vagy csökkenő tendenciájú az
államadósság, ez mutatja az államháztartási gazdálkodás közép- és hosszú távú
fenntarthatóságát egyaránt.

Nagyon fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni azt, hogy természetszerűleg többféle
módszertannal lehet mérni egy állam adósságát, különböző szempontok figyelembevételével.
Így a Nemzetgazdasági Minisztérium adatszolgáltatásában és a nemzetközi szervezetek felé
vállalt kötelezettségeink, mint az Európai Unió alapszerződése, szintén a bruttó
államadósságot méri eredményszemléletben és konszolidált módszertan szerint. Ez a
következőt jelenti: a bruttó államadósság tehát nem nettósít az állam követeléseiben,
Magyarország esetében a különbség körülbelül 20 százalékot tesz ki. Jelenleg mintegy 80
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százalék a bruttó államadósságunk, ami nettó értelemben, tehát a követeléseinket is
figyelembe véve körülbelül 60 százalékos mértéket tenne ki. Az eredményszemléletű

számbavétel azért különösen fontos, mert az Európai Unió módszertana, amit az Eurostat
követ, eredményszemléletű. Itt nagyon fontos az, hogy az eredményszemlélet, szemben a
pénzforgalommal, arra fókuszál, hogy mikor és mekkora mértékben fejt ki közgazdasági
releváns hatást az államadósság. A konszolidált államadósság azt jelenti, hogy hogy az
államháztartáson belül a szervezetek közötti forgalmat ki konszolidálja. Mi pontosabb
statisztikai mutatót használunk, ebből kifolyólag pontosan mérhetővé válik egy ország
államadóssága, és ennél még fontosabb, hogy ez összehasonlítható is ugyanolyan módszertan
szerinti számítással. Magyarországon körülbelül a 2000-es évek elején alakult ki az a
módszertan, ami pontosan e köré tette az államadósságot, és ezzel nyilvánvalóan
párhuzamosan gyakorlatilag piaci alapúvá vált a magyar államháztartás finanszírozása. Ezt,
mint ahogy vezérigazgató-helyettes úr elmondta, kötvény- és diszkontkincstárjegy-
kibocsátással történik normál piaci viszonyok között Magyarországon.

Az államadósság változása a bizottság által relevánsnak tekintett időszakban, 2002 és
2010 között rendkívül fontos tendenciáját és összetevőit tekintve. Ugyanis ez mutat rá a
közgazdasággal és az állami gazdálkodással kapcsolatos kérdésekre leginkább. Azt tudjuk
bemutatni, hogy 2002. június 30. és 2010. március 31. között nominálisan 13 491  milliárd
forinttal nőtt meg a magyar állam adóssága, összesen 21 078 milliárd forint értékre. Ami
közgazdaságilag releváns, a GDP-hez viszonyított államadósság, ami a 2002. június 30-ai 50
százalékos szintről 2010. március 31-re 77,5 százalékra nőtt. Ez összesen 27,5 százalékpontos
növekedés a GDP arányát tekintve, ami közgazdaságilag rendkívül fontos. Amit érdemes még
megemlíteni, az az államadósság alakulása és tendenciája nemzetközi kontextusban.

Néhány összehasonlító példát mondanék, de engedjék meg a képviselő urak és
hölgyek, hogy nagyságrendeket mutassak csak be, ne pontos számokat, mert nagyságrendileg
érdemes versenytársaink államadósságát vizsgálni. Szlovákia, Csehország, a balti államok,
Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Bulgária esetében az államadósság sehol nem éri
el a 30 százalékos szintet. A balti államoknál ez 10 százalék alatt van, Szlovákiában és
Csehországban nem éri el a 20-30 százalékos mértéket. Lengyelország esetében szinten
alacsonyabb az államadósság, mint Magyarországon, de tendenciájában növekvő trendet
figyelhetünk meg. Ezzel szemben érdemes talán megemlíteni néhány olyan országot, amelyek
gazdasági teljesítményüket tekintve az élmezőnyben vannak, mégis magas államadóssággal
rendelkeznek. Belgium esetében ez eléri a 90-100 százalékot a GDP arányában, Olaszország
esetében a 120 százalékot is meghaladja, Japán esetében a 180-ot, Németország
államadósságszintje közel a magyart éri el, 80 százalékos szintű, és a görögöknél 140
százalékot meghaladó mértékű.

Azért érdemes ezeket a számokat nemzetközi kontextusba helyezve megvizsgálnunk,
mert ez jól mutatja, hogy nem kizárólag és egyértelműen csak az államadósság mértéke az,
ami fontos egy államháztartási gazdálkodás, egy államadósság-menedzsment szempontjából,
hanem ahogy vezérigazgató-helyettes úr is elmondta, az állampapírok denominációja, a
kockázati felár és nyilván az államháztartás egyéb jellemzői. Visszatérve tehát arra a
tendenciára, ami 2002 és 2010 között megfigyelhető, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a
legfontosabb tényező az államadósság növekedése szempontjából általában is és ebben az
időszakban különösen a mindenkori költségvetési hiány. Az éves költségvetési hiány
magyarázza ezt az adósságnövekményt ez alatt az időszak alatt. Nagyon fontos adósságnövelő

tényező volt az IMF-Európai Bizottság által nyújtott közös hitelnek az MNB-nél biztonsági
tartalékként elhelyezett része. Ez a bruttó államadósságot növeli, a nettót nyilvánvalóan nem.
És nagyon fontos tényező volt ebben az időszakban egyes állami cégek adósságának
átvállalása vagy más módon történő konszolidációja. Ez volt tehát a három legfontosabb
tényező, amelyek közül túlnyomó részt a költségvetési hiány tehető felelőssé az említett
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időszakban az államadósság-növekmény nagy részéért, közel 9 ezer milliárd forintos
növekményért. Ez a növekedés mintegy 70 százalékát magyarázza.

Az árfolyamhatást is érdemes megemlíteni, nyilvánvalóan a devizában denominált
államadósság forintban számított értékét az árfolyam befolyásolja. Itt a legfontosabb talán az,
hogy mekkora árfolyamváltozás mekkora változást indukál az államadósságban. A forint 6
százalékos leértékelődése mintegy 0,5 százalékkal növeli az adósságállományt minden egyéb
tényező változatlansága mellett. Az árfolyamváltozásból eredő adósságnövekmény a vizsgált
időszakban összességében mintegy 500-550 milliárd forintot tett ki. Itt fontos megjegyezni,
hogy az árfolyam erősödése ellenkező hatást vált ki, a forintárfolyam erősödése csökkenti a
devizában nominált adósság forintban számított értékét, míg az árfolyamgyengülés nyilván
ellenkező hatású. A két hatás eredője ebben a 8 éves időszakban az, amit említettem. Fontos
tényező ebben a 8 éves időintervallumban az adósságátvállalások kérdése. Az állami
tulajdonban lévő vállalatok adósságátvállalásáról és egyéb módon történő konszolidációjáról
van szó. Az elmúlt 8 évben összességében 1350-1400 milliárd forint adósságátvállalás történt,
ami az állam explicit adósságának növekményéből mintegy 10 százalékot magyaráz. Itt a
legfontosabb vállalatok, amelyek a konszolidáció, illetve az adósságátvállalás körében szóba
kerültek, a MÁV, a BKV, az MFB, a Nemzeti Autópálya Zrt. és a Nemzeti Autópálya-kezelő

Rt. Ezek voltak talán a legnagyobb tételek ebben az időszakban.
Szintén említette vezérigazgató-helyettes úr az előbb az MNB kiegyenlítési

tartalékának feltöltési kötelezettségét. Ez, ha úgy tetszik, az államháztartási törvényből fakadó
automatizmus. Ez a tényező a vizsgált időszakban összesen 372 milliárd forintnyi
tartalékfeltöltést jelentett, tehát ekkora államadósság-növekményt, ami a változásnak mintegy
3 százalékát teszi ki. Nagyon fontos felhívni a figyelmet még egyszer az IMF és az Európai
Bizottság által nyújtott hitelekre, mert fontos ebből a szempontból megértenünk azt, hogy az
IMF-től és az Európai Bizottságtól felvett hitelek önmagukban nem növelik feltétlenül az
államadósságot, hiszen létező finanszírozási igényt teljesítenek, illetve szolgálnak ki.
Magyarán, ha nem veszünk fel az IMF-től és az Európai Bizottságtól hitelt, akkor
nyilvánvalóan államkötvény, diszkontkincstárjegy vagy egyéb állampapír kibocsátásával
kellett volna ezt a finanszírozást teljesíteni. Ami miatt mégis érdemes az államadósság-
növekmény keretében erről említést tenni, az a bizonyos, a jegybanknál elhelyezett állami
betét, ami mintegy 3 milliárd eurót tett ki. Ez növeli a bruttó államadósságot, mindemellett
természetesen egy biztonsági tartalékot jelent az állam számára. Tehát bármilyen, akár
Magyarországon kívül álló okból bekövetkező piaci turbulencia miatt nem lennénk képesek
devizafinanszírozást teremteni Magyarországon, akkor ez az a jegybanki betét, amit tudunk
használni lejáró állampapírjaink megújítását. Ez egy fontos tartalék, amiből, ha úgy alakul a
piaci környezet, és teljes biztonsággal tudjuk magunkat finanszírozni devizában is piaci
körülmények között, akkor akár döntési helyzet lehet, hogy ezt a devizabetétet felszabadítsuk,
és az államadósság csökkentésére fordítsuk.

Nagyon fontos tényező még, amiről említést kell tenni, az önkormányzatok
adósságának kérdése. Ezt azért fontos megemlítenünk, mert az állam, a központi kormányzat
a központi költségvetési hiányért és a társadalombiztosítási, illetve az elkülönített állami
pénzalapok hiányáért felelhet, azonban az önkormányzatnak is lehetőségük van
hitelfelvételre. A vizsgált időszakban a mintegy 1,5 százalékos szintről 2010 végére 4
százalékot meghaladó mértékre emelkedett az önkormányzatok eladósodottsága a GDP
százalékában. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati eladósodás 450-500 milliárd forintot tett
ki ebben az időszakban.

Ezek tehát a legfontosabb tényezők az államadósság tekintetében. Amit még fontos
megemlítenünk, az az úgynevezett explicit és implicit államadósság közötti különbségtétel.
Az explicit államadósság az, amiről eddig beszéltünk, amit a statisztikai mutatókkal ki tudunk
mutatni. Ezzel szemben az implicit államadósság olyan adósságot takar, amit nem tükröznek



- 19 -

ugyan a mutatók, mégis valamilyen mértékű állami kötelezettségvállalást jelentenek. A
legfontosabb példa talán erre a PPP-konstrukciók léte, illetve finanszírozása. A PPP-
konstrukciók keretében történik a finanszírozása egy-egy nagyberuházásnak, ez nem növeli az
explicit magyar államadósságot, azonban azon a rendelkezésre állási díjon keresztül, amit az
állam minden évben kifizet ezeknek a befektetéseknek a használatáért, nyilvánvalóan
felfogható adósságszolgálatként, tehát az implicit államadósságot mindenképpen növeli.
Rendkívül fontos az implicit államadósság körében vizsgálni a kormányzati szektorba nem
sorolt, állami többségi tulajdonú cégek felgyülemlett adósságát. Emögött is állami tulajdoni
implicit felelősségvállalása van az államnak. Nagyon fontos a generációk közötti
redisztribúció okán a nyugdíjszerű kifizetések figyelembe vétele az implicit államadósságban.
Ez az a kérdéskör, ahol az elmúlt időszakban komoly közgazdasági és politikai viták is
folytak. A nyugdíj célú megtakarítások hatása nyilván fontos az államadósság szempontjából,
implicitté teszik azt. Nagyon fontos megemlíteni ebben a körben, hogy a magán-
nyugdíjpénztári rendszer ezen a fórumon is sokszor megvitatott szisztémájából következően
az explicit magyar államadósság mintegy 11-12 százalékkal magasabb volt a vizsgált
időszakban annál, mintha nem lett volna magán-nyugdíjpénztári rendszer.

Nagyon tehát az államadósság közvetlen következményeként megvizsgálnunk azt,
hogy mi az, ami befolyásolja az ebből fakadó állami kiadásokat, amelyek nyilván az éves
kamatkiadásokat jelentik. Az éves kamatkiadásokat tehát befolyásolja az államadósság
mértéke, annak nominális szintje, nyilvánvalóan befolyásolja a kamatfizetési kötelezettség
mértékét az államadósság denominációja, a forintban és devizában denominált állampapírok
felhasználása. Nagyon fontos ebből a szempontból természetesen az állampapírok lejárata, és
ami kiemelkedően fontos még ebből a szempontból, a kockázati felár. Többféle mutató,
illetve közgazdasági módszertan létezik ennek mérésére. Az egyik elterjedt mérőszám a CDS.
Minél alacsonyabbra tudjuk levinni az államadósság felárát, annál olcsóbban tudjuk
finanszírozni, annál kisebb kamatot kell fizetni.

Összességében tehát fontos, közgazdasági szempontból pedig különösen fontos az
államadósság csökkenő trendjének biztosítása, és különösen fontos a rövid, közép- és hosszú
távon is fenntartható gazdaságpolitikát folytatni annak érdekében, hogy az államadósság után
fizetendő kamatok a lehető legalacsonyabb mértékűek legyenek. Köszönöm szépen.

Kérdések, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr kiegészítését. Ugyanúgy
kérdésekre adnék lehetőséget. Márton képviselő úr élni is kíván ezzel. Parancsoljon, képviselő

úr.

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy gondolom, nagyon sok
fontos, részben szakmai, részben háttér-információt hallottunk. Én itt szorgalmasan
jegyzetelgettem, és most azért szeretnék megerősítést kapni államtitkár úrtól, hogy helyesen
írtam-e le mindent, mert sok számot mondott, elég gyorsan. A másik, hogy a bizottsági
munkának talán sarokpontjai lehetnek azok a számok, amelyekről helyettes államtitkár úr
beszélt. Azt mondta, ha jól értettem, hogy 2002-től 2010-ig 13 491 milliárd forinttal nőtt az
államadósság mértéke. Ez a növekedés, és 22 ezer milliárdra nőtt. De ami fontos, és úgy
gondolom, hogy nekünk mindenképpen ennek a miértjével kell majd foglalkoznunk az
elkövetkezendő időszakban. És ha jól értettem a mondatot, a növekedés 71 százaléka a
költségvetés hiánya miatt keletkezett, ez az összeg megközelíti a 9 ezer milliárd forintot. Úgy
gondolom, ez egyértelműen az elmúlt évek költségvetés-politikájának eredménye, tehát egy
olyan sarkalatos pont, amit mindenképpen érdemes megvizsgálni.
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A mi még nagyon fontos, és számomra nagyon szembeötlő, hogy az önkormányzatok
adóssága GDP-arányosan a 2002-es 1,5 százalékról 2010-re a GDP 4 százalékát elérő

mértékre nőtt. Úgy gondolom, hogy ezek mögött a számok mögött teljesen egyértelműen
hibás döntések és olyan strukturális problémák vannak, amelyek okait és miértjeit
mindenképpen érdemes megvizsgálnunk. Illetve, amiről még szó volt, összegszerűen nem
hangzott el, nem írtam föl magamnak, hogy a növekedésben közel 10 százalékos mértéket tett
ki az állami cégek részbeni alkalmankénti konszolidálása, illetve hitelátvállalása, mint a
MÁV, a BKV, az MFB és a Nemzeti Autópálya Zrt. Úgy gondolom, itt teljesen egyértelműen
és konkrétan kézzelfogható, hogy nemhogy strukturális reformok nem történtek, hanem az
elmúlt időszakban teljesen átgondolatlan módon mint egy feneketlen zsákba mentek ezek a
pénzek, és semmilyen strukturális reform nem történt.

Én ezeket írtam föl, és nagy tisztelettel javasolnám elnök úrnak, hogy talán ezek is
lehetnének azok a pontok, amelyeket érdemes lenne az elkövetkező időszakban körüljárni,
hiszen ezek olyan konkrét tények, amelyek most már hitelesek, és rendelkezésünkre állnak.
Bizony, az elmúlt időszakban jócskán lehetett volna állami beavatkozással, intézkedéssel
ezeken a számokon változtatni, hogy ez ne így alakuljon. És a mi még nagyon fontos, bár itt,
azt hiszem, nem hangzott el, ez pedig az implicit adósság, amit helyettes államtitkár úr így
definiált, ez a bizonyos PPP-program. Én ideírtam magamnak, hogy igen, ez bizony
folyamatosan fizetendő díjakat jelent, amit, akár tetszik, akár nem, be kell tervezni a
költségvetésbe. És ha ezek a díjak nem lennének, akkor értelemszerűen a költségvetés kiadási
oldalán is sokkal kisebb összegek szerepelnének, ezzel lehetne gazdálkodni. Úgy gondolom,
ezek nagyon fontos információk voltak, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Pősze képviselő úr jelentkezett,
parancsoljon!

PŐSZE LAJOS (független): Csak röviden, két témában inspirált helyettes államtitkár
úr hozzászólása. Az egyik, amihez illeszkedik Márton képviselő úr hozzászólása is, hogy
igazán pontos képet akkor kaphatunk, ha 9 ezer milliárdon túl tovább bontjuk a dolgokat, és
megnézzük az elsődleges egyenlegek aggregált hiányát ez alatt a 8 év alatt. Mert azt be kell
látnunk a szakszerűség miatt, és erre hivatkozott is jogosan, hogy a kamatokat valamiből ki
kellett fizetni, kellett menedzselni. Viszont nyilvánvaló, hogy egy növekvő államadósság
mellett már évről évre jelen van a költségvetés tervezésekor az a felelősség, hogy az nem
lehet deficites. Ha jól sejtem, a számokra nem emlékszem pontosan, de több százmilliárddal
volt deficites a kamatkezelés fölött minden évben a költségvetés. Ezt igenis meg kell nézni
tételesen, hogy melyik évben mennyivel. Attól tartok, hogy ez is ki fog összességében akár
1000-1500 milliárdot adni.

Van egy másik izgalmas kérdés, amire majd talán a későbbiekben visszatérünk. A
devizahiány és annak finanszírozása 2008-tól kezdve. Azért az országba jön most ki a deviza
rendesen. Van egy olyan külkereskedelmi helyzet, amiben több milliárd euró deficitünk,
illetve pluszunk van minden évben, de sajnos nincs fogyasztás, mert nem vásárolunk. Ennek
következtében megérné azt külön megvizsgálni, hogy az a 14-17 milliárd euró vajon mire volt
ténylegesen elég vagy nem elég, miért és mennyit kellett ahhoz pluszban felvenni, és mire
kellett az a deviza? Vajon nem azért kellett-e ez a pluszdeviza, hogy a külföldiek, a multik
profitkivitele garantálva legyen, ennek legyen meg a fedezete? És itt akkor elmehetnénk más
irányba. De magamban nem tudom lezárni azt a részt, hogy 17-18 milliárd miért nem volt
elég 2008-ban, miért kellett ezt megduplázni igazából. Értem a bankszektor konszolidációs
igényeit, de az nem olyan nagyságrend volt. Most is azt mondom, hogy egy ilyen államnak,
mint Magyarország, bár nem akarok elmenni ennyire szakmai területre, hiszen a Nemzeti
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Bank képviselőjének is itt kéne lenni, 20-25 milliárd euró között egészen normális tartalék
elég volna. Úgyhogy szeretném, ha erről majd még beszélnénk.

ELNÖK: Babák képviselő úr!

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Az elsődleges költségvetési
hiány magyarázza államtitkár úr szerint az adósság növekedését. Azt hiszem, a bizottságnak
majd azt is meg kell vizsgálnia, hogy mely tételek azok, amelyek a költségvetési hiány
emelésével az államadósságot növelték. Véleményem szerint az Állami Számvevőszék tudja
az elmúlt év vizsgálataiból kimutatni azt, hogy mely rovatokon, mely évben, hol lépte túl az
állami költségvetést a hiánynövekedés kapcsán. Ez rendkívül fontos tapasztalattal
szolgálhatna a jövőt illetően a különféle kasszák esetében, ahol hatalmas összegeket
szerepelnek. De ezeken kívül a költségvetés mely tételeinél voltak olyan gazdálkodási
lazaságok, amelyek oda vezettek, hogy a költségvetési hiány jelentős szerepet játszott az
államadósság növekedésében az elmúlt 8 évben. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lenhardt képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Tisztelt kollégáim már a legtöbb kérdést
föltették helyettem is. Van egy technikai jellegű kérdésem. Megoldható-e, hogy a bizottság
valamilyen intézményesített formában írásban tudna előre kérdéseket feltenni, nem tudom, az
elnök úron keresztül, az uraknak, mert itt rengeteg kérdés merült föl? Például az én
kérdésemre se kaptam választ, de jó lenne, ha beindulna egy interaktív kommunikáció, és nem
kell akkor mindent ide besűríteni. Mert úgy érzem, hogy ezt a párbeszédet folytatni kéne, mert
most már nagyon előremutató volt, és a jövőben is nagyon sok konkrét eredményt tudnánk
leszűrni. Egyetlen konkrét kérdésem lenne államtitkár úrhoz. Információim szerint 2010
decemberében nagyjából 19-20 ezer miliárd forint körül volt az államadósság, most meg a 21
ezer milliárdot meghaladta. Minek köszönhető az elmúlt időszak változása?

ELNÖK: Államtitkár úr, öné a szó!

Nátrán Roland válasza

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Az elsődleges egyenleggel kapcsolatos felvetésre válaszolnék.
Valóban az elsődleges egyenleg az, ami az államháztartás teljes egyenlegével szemben a
kamatkiadások nélkül számított egyenleget mutatja pozitív vagy negatív tartományban. E
tekintetben fontos megjegyezni, hogy az elsődleges egyenleg a vizsgált időszakban 2009 és
2010 kivételével mindig negatív tartományban volt, 2009-ben, 2010-ben és talán már 2008-
ban is szufficites volt az elsődleges egyenleg, míg a teljes egyenlegmutató rendkívül
nagymértékű deficitet mutatott a vizsgált időszak gyakorlatilag majdnem minden évében.

A jegybankkal kapcsolatban fontos azt megjegyezni, hogy korábban is szóba került a
jegybank által az Európai Unió és az IMF által rendelkezésünkre bocsátott hitellehívás. Arra
szeretném felhívni a figyelmet, hogy részben a tartalék az, ami nem növeli az államadósságot.
A jegybanki hitellehívás, a jegybanki tartalék feltöltése mindenképpen pénzügy-politikai,
devizapolitikai, monetáris politikai célokat szolgál, és nem bír közvetlen befolyással a magyar
államháztartás államadósságára. Sőt, gyakorlatilag semmilyen hatással nem bír. Annak
finanszírozására sokkal inkább, tehát ha a piac által is elegendőnek ítélt mértékű a jegybanki
tartalék mértéke, akkor az visszahat az államadósság mértékére a kockázati felárakon
keresztül, míg egy túlságosan alacsony mértékű banki tartalék, ami az elvárt mértéket nem éri



- 22 -

el, a kockázati felárakat emeli. Ilyen közvetett hatás nyilvánvalóan van, de a jegybanki
tartalék feltöltése közvetlenül nem jelentkezik az államadóságban. Ezt fontos volt
megemlítenem.

Ahol a költségvetési gazdálkodás során az egyes években mely tételek mekkora
mértékben járultak hozzá az államháztartási hiányhoz, arról természetszerűen a
zárszámadások adnak egészen pontos és egzakt képet. Hatályos törvényekről beszélünk.
Ebben az esetben gazdaságpolitikai és politikai kérdés az, hogy mely területekre költött többet
ez alatt az időszak alatt az állam, mint az közgazdaságilag vagy társadalompolitikailag
indokolt lett volna. A 2010. decemberi hiánnyal kapcsolatban elhangzott egy számadat.
Mindig, amikor az államadósság pontos, egzakt nominális értékéről beszélünk, nagyon fontos
hozzátennünk, hogy melyik dátumról beszélünk. A legfontosabb tényező talán a dátum
tekintetében az árfolyam. Minden nap mindig más árfolyamon számítva nyilvánvalóan
átértékelődik a devizában nominált államadósság. 2010-ben 21 790 milliárd forintot tett ki a
magyar államadósság. A magyar statisztikai hatóságok, a Nemzeti Bank, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a KSH által összeállított és az Eurostat által ellenőrzött és elfogadott
adósságmutatót március 31-ig kell benyújtani a magyar államnak, és április második felében
publikálja azt az Eurostat. Ezt hívják notifikációnak, egészen pontos, egzakt és auditált
számokat az áprilisi notifikáció keretében kapunk, de előzetes kalkulációk nyilván léteznek.
Még egyszer mondom, 21 790 milliárd forint nagyságrendű volt az államadósság 2010 végén.

Itt nagyon fontos azt is figyelembe vennünk, hogy az államháztartási gazdálkodás
során eltérő ütemben jelentkeznek a kiadások és a bevételek. Mondok egy példát. Amikor 13.
havi nyugdíjat fizet az állam, azt egy időpontban fizeti ki, azonban a társasági adóbevétele
decemberben jelenik meg. Az év során más-más időszakokban, miután nem egyenlően
érkeznek-mennek a bevételek és a kiadások, ezért finanszírozási szükséglet keletkezik. Ezért
növekszik meg az államadósság az év során, azért, hogy ezt a finanszírozási szükségletet
kielégítse. Vannak olyan hónapok, amikor a normál szezonalitásból következően csökken az
államadósság. A hónapokra, napokra lebontott államadóssági mutatók közgazdasági
szempontból nagy relevanciával nem bírnak. Ezért mondtam, hogy a legfontosabb az
államadósság tendenciája, annak dinamikája, annak változása.

ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr válaszait. Igen?

DR. BORBÉLY LÁSZLÓ ANDRÁS, az Államadósság Kezelő Központ
vezérigazgató-helyettese: Bocsánat, csak egy konkrét kérdés volt, hogy az idén mitől változott
az államadósság. Az idén az a kettős folyamat volt, hogy a nettó kibocsátás volt körülbelül
400 milliárd és mivel erősödött a forint, ezért csökkent a devizaadósság forintban kifejezett
értéke, ez nagyjából nulla hatás. Köszönöm.

A napirendi pont lezárása

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Úgy gondolom, hogy ez a két óra gyorsan
elröppent. Szeretném megköszönni vendégeinknek, hogy rendelkezésünkre álltak.
Technikailag azt szeretném kérni, hogy amint készen van a jegyzőkönyv, küldjük ki
képviselőtársainknak, és amennyiben kérdések merültek föl akár a jegyzőkönyv olvasása
kapcsán, akár pedig esetlegesen az elkövetkező időszakban, akkor minél előbb juttassák el
ezeket Marikához. Ő nekem el fogja juttatni, és ki fogjuk küldeni az ÁKK-hoz és az NGM-
hez. Kérem önöket, hogy válaszaikkal segítsék a bizottság munkáját. Illetve szeretném még
azt kérni, mivel láttuk, hogy az IMF, EU hitelek kapcsán kiváló táblák vannak leírással, ha ezt
a bizottság rendelkezésére bocsátanák, akkor talán még inkább áttekinthető lesz
valamennyiünk számára. Láthatjuk, hogy mely időpontban milyen összeg, milyen célból,
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milyen szerződéssel érkezett, és ki írt alá. Jó lenne, vezérigazgató-helyettes úr, ha azt a
döntési mechanizmust, amit itt elmondott arról, hogy hogyan épül föl ez a rendszer, ki vesz
részt benne és milyen döntési kompetenciákkal, szintén írásban megkaphatná albizottságunk.
Jelentős mértékben segítené a munkánkat. Gondolom, ez egy-két napon belül eljuttatható a
bizottság titkárságára.

Amit még szeretnék képviselőtársaimnak jelezni, hogy mind a Magyar Nemzeti Bank,
mind pedig az Állami Számvevőszék vezetőivel értekeztem az elmúlt napokban, és azt az
ígéretet kaptam, hogy ők is rendelkezésre fognak állni a következő alkalommal, amit
szerintem március 31-ére fogok kitűzni. Arra kérem önöket, hogy ezzel kalkuláljanak. Ez egy
talán sokunk által elfogadható dátum, másnap parlamenti ülésnap lesz. Azt kértem az Állami
Számvevőszéktől, és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is szeretném jelezni, ha szükség
lesz valamilyen kooperáció ebben, a mai nap is bebizonyította, hogy a legnagyobb
államadósság-növelő tényező az elsődleges költségvetési hiányokból származott, hogy ezeket
évente nézzük végig, hogy milyen jelentős vagy jellemző eltérések voltak. Ezt meg kell
vizsgálnunk, mert ez egy nagyon fontos kérdés lesz a továbbiakban. Azt szeretném kérni az
ÁSZ és az NGM munkatársaitól, hogy ebben dolgozzanak együtt, hogy majd megkapjuk
időben ezt az anyagot, hogy március 31-én át tudjuk tekinteni, és tudjuk tárgyalni. A Magyar
Nemzeti Bank vezetőivel is értekeztem, ők is készségüket fejezték ki, hogy részt vesznek és
készítenek anyagot az ő kompetenciájukról, feladatkörükről, és ezeket is szeretném tárgyalni.

A hét végére, a jövő hét elejére ezeket az anyagokat szeretnénk megkapni annak
érdekében, hogy a képviselők rendelkezésére álljon, hogy fölkészülhessenek.

Az ülés bezárása

Még egyszer köszönöm szépen valamennyiüknek, vendégeinknek,
képviselőtársaimnak a megjelenést. További szép napot, jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc.)

Dr. Dancsó József

az albizottság elnöke
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