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1. Az államadósság alakulásának jellemző tendenciái 2002-2010. között

Dr. Oszkó Péter volt pénzügyminiszter meghallgatása
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Az ülés megnyitása

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok mindenkinek. Tisztelettel és szeretettel üdvözölöm képviselőtársaimat,
azokat, akik segítik munkánkat, a sajtó képviselőit és Oszkó Péter volt pénzügyminiszter urat,
aki elfogadta invitálásunkat a mai bizottsági ülésre.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot mindenki megkapta, így, gondolom, nincs akadálya, hogy erről
szavazzunk. Aki egyetért a napirendi ajánlásban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Egyhangú. Ennek alapján megkezdhetjük munkánkat.

Az államadósság alakulásának jellemző tendenciái 2002-2010. között - Dr. Oszkó Péter
volt pénzügyminiszter meghallgatása

Az elmúlt időszakban jó néhány ülésen vagyunk túl, hiszen az Állami Számvevőszék,
a Magyar Nemzeti Bank, az Államadósság Kezelő Központ, illetve a Nemzetgazdasági
Minisztérium képviselői mellett az elmúlt 8 év volt pénzügyminisztereit is meghallgattuk,
azaz László Csaba, Draskovics és Veres János urakat. A volt pénzügyminiszter meghallgatása
most Oszkó Péter miniszter úréval zárul. Miniszter úr 2009. április 14. és 2010. május 29.
között töltötte be ezt a felelősségteljes posztot. Az eddigi gyakorlatunk alapján arra szeretném
megkérni, hogy amennyiben élni kíván a lehetőséggel, adjon egy kis összefoglalót arról az
időszakról, amelyben ön töltötte be a pénzügyminiszterséget. Megadom önnek a szót.
Parancsoljon!

Dr. Oszkó Péter szóbeli tájékoztatója

DR. OSZKÓ PÉTER, volt pénzügyminiszter: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm
a bizottságnak is a meghívást és a lehetőséget arra, hogy erről a fontos témáról beszéljünk.
Azt kell mondjam, én, személy szerint nagyra értékelem a bizottság működését, nagyon
fontosnak tartom, hogy ezekről a témákról beszéljünk, minél nagyobb nyilvánosság előtt és
minél részletesebben beszéljük ki. Azt gondolom, hogy egy ország demokratikus
döntéshozatala és a választói döntések érettsége szempontjából kritikus, hogy az olyan
témákat, mint hogy milyen intézkedésnek milyen a rövid és hosszú távú a hatása a gazdaságra
és az államadósságra minél többen értsék, és minél többen átlássák. Így lehet csak jó
döntéseket hozni.

Emlékszem, amikor még miniszterként egy Ecofin-ülésen vettem részt, még az uniós
pénzügyminiszterek között is hosszas vita volt, hogy milyen módon, hogyan érdemes rövid és
hosszú távra tervezni, a választói helyes döntéseket szolgálni a pénzügy-politikában. Egy
harvardi professzor, Alberto Alesina erről részletes előadást tartott, és olyan érdekes elméletet
fejtett ki, csak azért mondom el, mert kifejezetten kapcsolódik ennek a bizottságnak a
működéséhez, miszerint az érett demokráciában a választók jobban átlátják az egyes
választási programokban ígért, illetve az egyes kormányzati cselekedetek által előidézett
gazdasági, költségvetési eredményeket vagy feszültségeket. Ezért hamarabb képesek jól
dönteni, és hamarabb képesek leváltani olyan kormányokat, amelyek esetleg helytelen
gazdaságpolitikát folytatnak, még ha rövid távon ez nem is látszik, és hamarabb képesek
olyan politikai erőket választani, amelyek nem felelőtlen intézkedésekkel vagy ígéretekkel,
hanem érdemi, akár nem is a legnépszerűbb gazdaságpolitikai intézkedésekkel segítik elő az
ország felemelkedését. Azt gondolom, az a cél, hogy Magyarországon minél hamarabb ilyen
érett demokrácia legyen. Tehát, ha rajtam múlik, akkor erről a témáról tényleg nagyon
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szívesen beszélek bármilyen fórumon, akár a hétvégi szórakoztató műsorokat is megtölteném
vele, bár ezzel biztosan nem lennék népszerű.

Éppen ezért a háttérben jeleztem is elnök úrnak, hogy sokkal szerencsésebbnek
tartanám, ha ez a beszélgetés minél szélesebb körben, minél több politikai erő bevonásával
történne, nem egy ilyen leszűkített körben, de ugyanúgy, ahogy elnök úrnak, nekem sincs
befolyásom az eseményekre.

Ahhoz, hogy a saját időszakomról beszéljek részletesen, muszáj általában is arról a
helyzetről beszélni, ami addigra kialakult, mire én pénzügyminiszteri pozícióba kerültem.
Ennek kapcsán azt kell mondjam, hogy ha az államadósság százalékos arányú alakulását
vizsgáljuk, márpedig ezt érdemes vizsgálni, akkor valójában a gazdaság állapotáról és az
államadósságról együttesen kell beszélni. Hiszen az, hogy a GDP-arányos államadósság
mennyi, két dologtól függ. Attól, hogy mennyi a nominális államadósság, és mennyi a GDP.
A gazdaságpolitika mérőszáma lehet ilyen módon a GDP-arányos államadósság, hiszen az
egyszerre tartalmaz adatot arra nézve, hogy a növekedési pályát hogyan tudta befolyásolni
valamiféle kormányzati intézkedéscsomag, és az államadósság alakulását hogyan tudta
befolyásolni valamilyen kormányzati intézkedéscsomag. Éppen ezért arról is szeretnék
beszélni, hogy milyen intézkedések azok, amelyek a gazdaság élénkítésén tudtak vagy nem
tudtak segíteni, mert olyan is előfordulhat, hogy valamivel kapcsolatban azt várnánk, hogy
tud, és mégsem tudott, és egyébként azok milyen adósságnövekedést okoztak. Hiszen, mint
mondtam, a GDP-arányos adósság e kettő hozadéka lehet.

Fontos arról is beszélni, hogy egy adott kormány intézkedése nem az adott pillanatban
befolyásolja vagy nem csak akkor befolyásolja a gazdasági növekedést, az államadósságot,
hanem hosszú éveken keresztül. Például egy adóintézkedés, a közszféra bérrendszerét érintő

intézkedés nemcsak az adott évben rendelkezik kimutatható hatásokkal, sőt, éppen akkor
rendelkezik kisebb mértékű hatásokkal, hanem hosszú évekre befolyásolja a költségvetési
pályát is, a gazdasági pályát is. Éppen ezért, és ezt javasolni szeretném, hogy a bizottság
működése során vegyék figyelembe, a költségvetés úgynevezett strukturális egyenlege talán a
legbeszédesebb mutató abban a tekintetben, hogy egy kormány intézkedése milyen általános
és milyen meghatározó hatással van mind a gazdasági növekedésre, mind a költségvetés
egyenlegére és az államadósságra. A költségvetés strukturális egyenlege ugyanis mindig
kiszűri egyrészt a gazdaság ciklikus hatásait, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak
olyasfajta egyenlegét próbálja megállapítani, ami pillanatnyi hatásoktól mentes, másrészt
kiszűri az adott évi egyéb intézkedések hatását, és hosszú távon vizsgálja, hogy a költségvetés
milyen pályán halad.

Ezt csak azért mondom, mert például a 2002-es száznapos program és az akkori
intézkedések kapcsán szokás elmondani, hogy 2002-ben ugyan még nagy volt a hiány, de
onnantól kezdve folyamatosan csökkent. Csakhogy ez általában egyéb tételek miatt alakult ki,
és ha a költségvetés strukturális egyenlegét nézzük végig, akkor igen hosszú ideig romlott, és
csak az utolsó években kezdett el javulni. Tehát ahhoz, hogy adott időszakban működő adott
kormányok konkrét döntéseinek végleges eredményét tudjuk mérni, nem elég csak az adott
pillanatban előidézett hatást mérni, hanem meglehetősen objektív mutatószám lehet a
költségvetés strukturális egyenlegére gyakorolt hatás, mert ez a növekedési és a hosszú távú
költségvetési hatásokat is magában foglalja.

Ha a költségvetés strukturális egyenlegével kapcsolatos változások témájában a
legfontosabb területeket ki akarom listázni, amelyek kapcsán az elmúlt évtizedben fontos
döntések születtek, és nem mindig olyan döntések, amelyek szerencsés eredménnyel jártak,
akkor vizsgálni kell a nyugdíjrendszert, a közszféra bérrendszerét, általában a támogatási
rendszereket, de leginkább az energiaár-támogatásokat és a lakástámogatási rendszert, kisebb
mértékben a családtámogatási rendszert, és emellett vizsgálnunk kell az adórendszert érintő

intézkedéseket. Azt gondolom, ezek azok a témakörök, amelyekben hosszú évek során olyan
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döntések születtek, amelyek nem hozták meg a növekedés tekintetében a várt eredményeket,
viszont jelentős lyukat ütöttek az államháztartáson, és ezzel jelentősen növelték az
államadósságot.

Az elmúlt évtizedben az látszik, mintha a politikai döntéshozó egy olyasfajta dilemma
alapján igyekezne döntéseket hozni, hogy a gazdasági növekedést segítse, vagy az adósságot
konszolidálja. Ez egyfajta dogmává vált, egyébként nemcsak Magyarországon, hanem
általában a gazdaságpolitikai gondolkodásban. Ezt csak azért mondom még el, hogy utána
tényleg a saját kormányom intézkedéseit tudjam felvezetni és részletesen bemutatni. Azt
gondolom, hamis az a látszat, hogy egy kormánynak döntenie kell, hogy adósságot csökkent
vagy növekedést segít, mert igenis jól bemutathatóan léteznek olyan intézkedések, amelyek
egyszerre képesek a költségvetési konszolidációra és a gazdaság versenyképességének
javítására. Ha muszáj ökölszabályt mondani, akkor megpróbálok egyet, de ez nagyon
leegyszerűsítő lesz.  Azt gondolom, hogy valójában az ilyen döntések soha nem két, hanem
három szempont között próbáltak mérlegelni: adósságkonszolidáció, gazdasági növekedés
segítése és politikai népszerűség. A sajnálatos helyzet az, hogy ebből a háromból kettőt lehet
egyszerre megcélozni, hármat sosem. Tehát léteznek olyan intézkedések, amelyek nem
rombolják, hanem akár elő is segíthetik az gazdasági növekedést és az államadósság
konszolidációját, csak politikailag végtelenül népszerűtlenek. Mert ezek a bérszínvonalhoz, a
nyugdíjrendszerhez, a támogatási rendszerekhez tartoznak.

Ha a minket megelőző időszak döntéseit vizsgáljuk, akkor azt kell mondjuk, hogy
voltak adósságot növelő és ezáltal növekedést serkenteni próbáló intézkedések. Ha
megnézzük a növekedési pályát, akkor viszont nem tekinthetjük sikeresnek e tekintetben sem
az intézkedéseket. És voltak adósságot konszolidálni próbáló intézkedések, hát leginkább
2006-ban, de olyan intézkedések, amelyek révén bármelyik aktuális kormány elvállalta volna
a politikai népszerűtlenséget, nem voltak. Tehát mindig olyan típusú intézkedések voltak,
amelyek vagy a növekedési pályát tették tönkre vagy az adósságpályát, mert a politikai
népszerűség, úgymond tabu volt. Azt gondolom, e tekintetben akart a mi kormányunk
szakítani az előző évek során követett logikával, nyilván abban a helyzetben, hogy a mi
kormányunk kifejezetten kijelentette, hogy választási kampányban nem kíván érdemben részt
venni, nem ez az elsődleges fókusza működésének.

Akkor nézzük a konkrétumokat! 2009 áprilisában, amikor én magam a
pénzügyminiszteri székbe ültem, olyan helyzetet örököltem, ahol az akkor hivatalosan
tervezett költségvetési hiány 2,9 százalék volt, bár ezt már korrigálták az év elejéhez képest
tervezett költségvetési hiánnyal. A hivatalos prognózis a gazdasági visszaesésről 3,3
százalékos volt, ehhez képest márciusban a forint gyengülése csúcsokat ért el, nemcsak a
svájci frankkal szemben, hanem az euróval szemben is. Az euróval szemben olyan gyenge
pozícióba került a forint, mint azóta még soha, és az országkockázatot leginkább tükröző CDS
felár 600 bázispont fölött volt. Ebben a helyzetben kellett eldönteni, hogy milyen
gazdaságpolitikát indít el a kormány, és hogyan vészeli át azt az időszakot, amely speciel
nemcsak Magyarországon volt nehéz, hanem az egész világon. Nehéz időszak volt, mert
mindenki recessziótól szenvedett, mindenki próbálta kiegyensúlyozni a gazdasági növekedést,
és tegyük hozzá, az országok nagy része azon az áron is, hogy hajlandó volt rövid időszakra
elszenvedni az államadósság növekedését annak érdekében, hogy a recesszió azonnali
hatásától megkímélje magát.

Ebben az időszakban kellett nekünk döntés hozni arról, hogy milyen iránypályát
válasszunk, milyen költségvetési hiányt próbáljunk a magunk számára meghatározni és
elfogadtatni a finanszírozóinkkal. Hiszen végső soron, amíg az államháztartás hitelfelvevő

pozícióban van, addig kényelmetlen dönteni a költségvetési hiányról, hiszen azoknak is el kell
fogadniuk, akik ezt a hitelfinanszírozást biztosítják, függetlenül attól, hogy azok kik. Tehát
döntenünk kellett a költségvetési hiányról és arról az intézkedéscsomagról, amelynek révén ez
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a költségvetési hiány tartható, és a gazdaság a legkevésbé szenvedi meg. A 2,9-es, megörökölt
költségvetési hiányt hosszú alkudozásokkal 3,9 százalékra tudtuk megemelni és elfogadtatni
az Európai Unióval és a Valutaalappal. Hozzá kell tegyem, hogy az alkudozás során
lényegében két szempont volt, aminek meg kellett felelnünk. Az egyik, hogy régóta túlzott
deficit eljárás alatt állt Magyarország, és az Európai Uniónak határozott elvárása volt, hogy a
túlzott deficit eljárás során legyen kitűzve olyan időpont, amikor az ország eléri a 3 százalék
alatti költségvetési hiányt, akár a válságtól függetlenül is. Ezt az időpontot 2009-ről 2011-re
sikerült kitolni az alkudozás során. A másik fontos szempont emellett az volt, hogy olyan
költségvetési hiányt határozzunk meg, ami segíti az országot abban, hogy visszatérjen a piaci
alapú államháztartási finanszírozáshoz, olyan hiánypályát határozzunk meg, ami hitelesnek,
tehát egyrészt teljesíthetőnek, másrészt racionálisnak és finanszírozhatónak tűnik a piacok
szemében is.

Nekünk ugyan egy év adatott meg, tehát egy évig volt lehetőségünk dolgozni, de úgy
gondoltunk, hogy ez alatt az egy év alatt legalább annyit el akarunk végezni, hogy az
államháztartás finanszírozási forrása ne nemzetközi szervezetek kölcsöncsomagja legyen,
hanem a piac által nyújtott hitelek. Így sikerült megalkudni tehát, hogy 2009-re 3,9 százalékos
lehet a költségvetési hiány, és 2010-re 3,8 százalékos költségvetési hiány. A lényegében akkor
velünk szerződéses viszonyban lévő szervezetek, bár sokkal inkább az Unió a túlzott deficit
eljárásban a számára megadott jogkörök alapján egyértelművé tette, hogy csakis csökkenő
hiánypályát fogad el, olyan, ami 2009-ről 2010-re ne csökkenne legalább minimális
mértékben, az nem lett volna elfogadható. Ilyen módon sikerült a 3,9-et és a 3,8-at kialkudni
abban az időpontban. Nem volt azonban ez egyfajta légből kapott szám, bár érezhető volt a
tárgyalások alatt, hogy 4 alatti számot kívántak mind az uniós tisztségviselők, mind a tárgyaló
szakértők, akik akkor próbálták felmérni a piac hangulatát és fogadókészségét, de ettől
függetlenül ezeket a számokat úgy kalkuláltuk ki, hogy végigtekintettük, milyen programot
kívánunk megvalósítani, és annak mi lehet az eredménye, egyáltalán milyen hiánycél lehet
tartható.

Sokszor, sok fórumon elmondtam, de szívesen megragadom itt is az alkalmat, hogy
elmondjam, a mi programcsomagunk lényegében a Reformszövetség egyfajta semleges
szakértői alapon kialakított csomagján alapult. Amikor végiglistáztuk, hogy milyen
intézkedéseket tartunk kivitelezhetőnek, és mi az, amiről úgy gondoljuk, hogy az ország
számára akár rövid távon, de különösen hosszú távon hasznos végigvinni, akár a
nyugdíjrendszerben, akár a különböző támogatási rendszerekben, akár az adórendszerben,
akkor lényegében arra támaszkodtunk, amit a Reformszövetség korábban meghirdetett.
Kétségtelen, hogy a mozgásterünk nem is a nemzetközi szervezetek irányából, hanem
politikai értelemben volt szűkös, hiszen a minket támogató politikai erők láthatóan nagyjából
azt voltak hajlandók megszavazni, amit még a miniszterelnök kiválasztásakor kvázi előzetes
nyilatkozatban aláírtak. Az abban a nyilatkozatban megjelölt programcsomag is lényegében a
Reformszövetség anyagából került kiollózásra, de ez ilyen módon előre determinálta, hogy
egyáltalán milyen témákkal foglalkozhatunk. Jelzem, hogy volt rossz ez a lista, kifejezetten
olyan témákat tartalmazott, amelyekkel racionális volt foglalkozni.

Ebből a programcsomagból dolgoztunk, és ebből tudtuk kikalkulálni, hogy ezek a
hiánycélok az elkövetkezendő időszakban elérhetőek lesznek. Rögtön a kormány
működésének megindulásakor értelemszerűen készítettünk gazdasági előrejelzést, akkor 6,9
százalékos gazdasági visszaesést prognosztizáltunk 2009-re. Tehát 2009 áprilisában úgy
láttuk, hogy a gazdasági visszaesés majdnem 7 százalékos lesz Magyarországon. És még
gazdasági visszaesést prognosztizáltunk 2010-re is, de azon voltunk, hogy ez ne így legyen,
hogy ez mindenképpen megváltozhasson. Az, hogy ez a mozgástér ilyen szűkösre sikeredett,
öröklött helyzet volt, ezt senkinek sem kell különösebben magyaráznom. Mindig átérző

hangulatban hallgatom, hogy az Orbán-kormány milyen nehéz helyzetet örökölt, mert
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szerintem az Orbán-kormánynál csak egy kormány volt, amely nehezebb helyzetet örökölt, és
az a mi kormányunk volt. Ilyen módon együtt érzek azokkal, akik egyfajta, hosszú válságot
megszenvedett ország gazdasági irányítását kell hogy ellássák. Ebben a nehéz helyzetben, azt
gondolom, határozott és kemény intézkedéseket hajtottunk végre egy olyan csomaggal, amely
egyszerre volt képes célozni az államadósság növekedésének mérséklését, féken tartását és
egyben a gazdasági növekedés pályára állítását, még akkor is, ha nagyobb arányban célzott az
első, mint a második kérdésre, hiszen rövid távon az első volt az égetőbb, az államháztartás
finanszírozását kellett haladéktalanul biztosítani.

A csomag legnagyobb eleme a nyugdíjrendszer átalakítása volt. A legnagyobb rövid
távú hatás a 13. havi nyugdíj megszüntetése, ezen túl a nyugdíjkorhatár emelése, illetve a
nyugdíjindexálás átállítása volt. Egyébéként ez a csomag is tartalmazott már a
korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos szigorítási szabályokat. Ugyancsak jelentős
eleme volt a támogatási rendszer átalakítása, ami rövid távon a családtámogatást, illetve a
lakástámogatási rendszert érintette. Valójában költségvetési hatása sokkal inkább a
lakástámogatási rendszer kivezetésének volt, de magába foglalta az energiaár-támogatások
kivezetését is. Emellett fontos eleme volt az adórendszer átalakítása, azonban egyértelművé
tettük már a nemzetközi szervezetekkel folytatott tárgyalásokon is, hogy a költségvetés
egyenlegének tartását és előremenő rendszerben a javítását nem az adóintézkedésekkel
kívánjuk biztosítani, éppen azért, mert ugyanolyan fontosnak tartottuk a gazdaság növekedési
pályára való visszaállítását, mint a költségvetési konszolidációt. Az adórendszerben egyfajta
bevételsemleges átalakítást végeztünk. Tehát olyasfajta adónemekben növeltük a bevételeket,
amelyekről úr gondoltuk, hogy a versenyképességre alig vagy egyáltalán nem hatnak, és
olyasfajta adónemekben csökkentettük a bevételeket, amelyek viszont kritikusak voltak a
versenyképesség szempontjából. Az áfát és a jövedéki adót emeltük, a személyi
jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékot csökkentettük. Ez a csomag körülbelül 700
milliárdos bevétel-átcsoportosítás volt a közvetlen adók, elsősorban a munkát terhelő adók
javára és a közvetett adók terhére.

Nézzük ennek a csomagnak a hatásait. Ugye, azt mondtam, hogy három szempontot
vizsgál egy kormány. A legegyszerűbb a politikai népszerűség. Ezek az intézkedések nem
voltak politikailag népszerűek, a 13. havi nyugdíj elvételével a lakástámogatási rendszer
kivezetéséig, az 5 százalékos áfaemelésig. Tehát nehéz ezek között népszerű intézkedéseket
találni. Ha a költségvetési egyenlegre gyakorolt hatását nézzük, nyilvánvalóan ez jelentős
javulást eredményezett még egy olyan időszakban is, amikor egyébként önmagában a
gazdasági recesszió eredményeként jelentős volt a bevételkiesés. Nekünk azt kellett tudni
elérni, hogy a recesszió bevételkiesést eredményező hatását lényegében nominálisan
ellensúlyozzuk kiadáscsökkentéssel. Vagyis amennyi bevétel a recesszió miatt kiesik,
annyival vágjunk a kiadási oldalon, és ezáltal nagyjából nominális szinten tartsuk a hiányt.
Ezt egyébként körülbelül meg is tettük, ha így nézzük a számokat. És ennek legyen az az
eredménye, hogy ha az egyéb intézkedések hatására a gazdaság visszaáll növekedő pályára,
akkor a költségvetés egyenlege folyamatosan javul. Ez az a mérőszám, a költségvetés
strukturális egyenlege, ami ezt remekül tükrözi. Ha megnézzük, hogy 2009-ben milyen
változás állt be a költségvetés strukturális egyenlegében, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon
radikális javulás következett be. Nem azért, mert a nominális hiány jelentősen javult 2009-
ben, az körülbelül szinten maradt 2008-hoz képest, hanem mert nagyon jelentős strukturális
változások következtek be a költségvetésben. Lényeges tehertől szabadult meg a
lakástámogatási rendszert, a nyugdíjrendszert tekintve, satöbbi, satöbbi, és ezáltal felmenő

rendszerben sokkal kedvezőbb helyzetbe került a költségvetés.
Az, azt gondolom, illúzió lett volna, és ezt mindenki számára világossá kell tenni,

hogy egy akkor 6,9 százalékosnak látott, később 6,7 százalékban véglegesedett gazdasági
visszaesés időszakában ne csak szinten tartsuk, hanem csökkentsük a nominális hiányt. Így is
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fájdalmas időszak volt ez az országnak. Fontos azonban hozzátenni, hogy növekedési hatások
is tulajdoníthatóak ennek a csomagnak, azt gondolom. Eleve könnyen cáfolható az az állítás,
hogy a költségvetési konszolidáció lett volna maga az, ami gazdasági recesszióba taszította
volna az országot. Amikor átvettük a stafétát, akkor volt a legnagyobb gazdasági recesszióban
az ország, és egy enyhe növekedés időszakában adtuk át a stafétát. Ez nem azt jelenti, hogy
mindezen intézkedések miatt volt mindez, hiszen azt jól tudjuk, hogy olyan globális
folyamatok zajlottak, amelyek önmagukban meghatározták Magyarország gazdasági pályáját.
Viszont, ha konkrétan megnézzük az intézkedéseink hatását, akkor az látszik, hogy a
recesszió a második és harmadik negyedévben volt a mélypontján, a negyedik negyedévben
elkezdett visszájára fordulni, miközben a népet terhelő intézkedéseink, a 13. havi nyugdíj
elvétele vagy a közszféra bérkifizetéseink visszavágása, satöbbi, mind a negyedik
negyedévben léptek hatályba. Amikor ezek a lényegében legkeményebb takarékossági
intézkedések hatályba léptek, akkor bizony már a recesszió elkezdett visszafordulni, és egy
lassú növekedési pálya rajzolódott ki.

Miért volt mindez? Azért, mert láthatóan a magyar gazdaságra sokkal jelentősebb
hatással van a külföldi konjunktúra alakulása és az exportpiacokon való eredményei, mint a
belső fogyasztás alakulása. Ennek rengeteg oka van. Részben önmagában a magas
adósságállomány, a lakosság jövedelmi viszonyai és a jelentős külső adósságállomány,
másrészt az, hogy Magyarország egy kis, nyitott gazdaság, ahol tartósan és jelentősen nem
lehet befolyásolni a lakosság fogyasztási viszonyait. A lakosság maga dönti el, hogy mennyit
fogyaszt importból, és mennyit fogyaszt belföldön előállított termékekből és
szolgáltatásokból. Lehet, hogy kis százalékban el lehet ezt téríteni, de valójában a fogyasztó
hosszú távon mégis azt fogyasztja, amit neki kedve van fogyasztani. És amíg a magyar
gazdaság belső szerkezete nem elég versenyképes, addig önmagában a belső
fogyasztásélénkítésből nagyon nehéz növekedést elérni. Lehet importot gerjeszteni, és más
gazdaságokat támogatni vele, de az első feladat mindenképpen a gazdaság
versenyképességének javítása, és ezt követhet bármiféle fogyasztásélénkítés.

Mi szigorúan ehhez is tartottuk magunkat, és ezért azt gondoltuk, hogy a hazai
növekedés nem fog pályára állni, ha belföldön pénzt szórunk ki bármiféle jövedelemtöbblet
formájában, és ezzel próbálunk növekedést gerjeszteni. Ez ugyanis ilyen viszonyok között
egyrészt inkább a tartozások visszafizetését, a külső adósságállomány csökkentését
eredményezi, másrészt az importot fogja generálni, mert igenis versenyképességi hátrányai
vannak még a magyar gazdaságnak. Sokkal inkább olyan változásokat kell nyélbe ütni, ami
javítja a vállalkozások versenyképességi pozícióját. Ez először az exportnövekedésben fog
megmutatkozni, így nincs más választásunk, mert a belső növekedésben, a belső
fogyasztásban ennek nincs esélye, hogy megmutatkozzon. De később, ha az
exportnövekedésben sikereket érünk el, és a hazai vállalkozások ténylegesen felnőnek a
nemzetközi versenyhez, akkor az már teremthet itthon is olyan viszonyokat, hogy a belső
élénkítő csomag kedvezményezettjei elsősorban a hazai vállalkozások lesznek, pusztán azért,
mert már képesek versengeni a külföldi versenytársakkal.

Elsősorban az adók átalakítása volt az, ami ezt a versenyhelyzetet javítani kívánta,
mert úgy gondoltuk, hogy a járulékcsökkentéssel és azzal az adócsökkentéssel, ami
alapvetően az átlagbér sávjára célzott, elsősorban a foglalkoztatást, a munkaerőpiacot és a
hazai foglalkoztatókat próbáljuk kedvezőbb helyzetbe hozni. Azt gondoljuk, hogy ennek a
versenyképességi hatása kellett hogy látsszon. 2010 elejére egy lassún növekedés megindult,
de az exportnövekedésünk ebben az időszakban már kétszámjegyű volt. Tehát láthatóan az
export volt az, ami magával húzta a gazdaságot. Azt gondolom, hogy egy Magyarországéhoz
hasonló helyzetű országban ez elkerülhetetlen. A magyar exportnövekedésnek és az azáltal
javuló versenyképességnek lehetnek olyan hatásai, hogy a belső piac is erősödjön. És amikor
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ez az erősödés, a versenyképesség javulása már érzékelhető, akkor, az adott pillanatban az
adott kormánynak lehetősége lesz belső piaci élénkítő intézkedéseket is alkalmazni.

Nagyjából ez a 2009-es csomag elvi összefoglalója. 2010-ben a mi kormányunk 5
hónapot töltött még hivatalban. Nyilván ebben az időszakban is igyekeztünk ugyanezt a
politikát folytatni. A 2010-es költségvetést igyekeztünk olyan időnyomás alatt megtervezni,
ami hozzásegíti az országot ahhoz, hogy bemutassa a finanszírozói számára, akkor már a
pénzügyi piacok számára, hogy választási időszakban is képes szigorú költségvetési
célkitűzésekre, és azt a fajta rossz gyakorlatot, ami évtizedek óta megmutatkozott
Magyarország gazdálkodásában, hogy választási években mindig 9 százalékra csúszott fel a
költségvetési hiány, a célkitűzés szintjén is igyekszik megfogni. Jeleztem e tekintetben, hogy
a 2009-es költségvetési hiánycél kitűzésében egyébként is szűk zsákban táncoltunk, mert
csökkenő pályát kellett felrajzolnunk, olyan pályát kellett kialakítanunk, amit a pénzpiacok
elfogadnak, és fontos volt, hogy ez a költségvetés minél előbb készen álljon. Amúgy sem
lehet a költségvetést húzni december közepénél tovább. De azt gondolom, hogy a piaci
finanszírozás biztosításában előny volt az, hogy november végén fel tudtuk mutatni, hogy
igenis vagy költségvetésünk, ami egy konszolidált költségvetési hiányt céloz, és igen szűk
keretek közé szorítja akár az az évben regnáló kormányt, akár bárkit, aki utána jön a
tekintetben, hogy mennyit költhet, és hogyan, milyen pályán tarthatja az államháztartást.

Azt kell mondjam, hogy ennek a nagyon szigorú költségvetési célkitűzésnek megvolt a
hozadéka. Valójában 2009 nyarától folyamatosan piaci finanszírozást tudott szerezni az
ország magának, tehát nemzetközi finanszírozóktól már csak jelképes mértékben történt
lehívás, és lényegében egy sikeres eurókötvény-kibocsátást sikerült teljesítenünk. De ezt
követően 2010 elején egy annál még talán nehezebb piacra, az amerikai piacra is sikerült
visszatérni dollárkötvény-kibocsátással, ráadásul a 2010. januári dollárkötvény-kibocsátás
akkor meglehetősen alacsonyan, a régi CDS-árazás alatt sikerült. A CDS-árazás alatt papírt
kibocsátani a nemzetközi pénzpiacokon akkoriban nem nagyon tudok országot, amelynek
sikerült volna. Tehát meglehetősen honorálták a pénzpiacok ezt a fajta szigorú költségvetési
politikát, és egy csökkenő finanszírozási terhet biztosítottak az ország számára, még úgy is,
hogy idejekorán lecsatlakozott a nemzetközi intézmények finanszírozásáról.

Nem állítom, hogy ennek a költségvetési gazdálkodásnak, ennek a költségvetési
célkitűzésnek nem volt kockázata. Ezt mi sosem állítottunk, és nyilván majd erről is fogunk
beszélgetni, mert feltételezem, hogy a bizottsági tagok kérdéseinek egy része erre fog
vonatkozni. Viszonylag korán terveztük meg a költségvetést, bár megmondom őszintén, ha
december közepén fogadjuk el a költségvetést, akkor sem lettünk volna más helyzetben.
Hiszen valójában arról információnk, hogy egy 6,7 százalékos gazdasági visszaesés pontosan
milyen hatással van az adóbevételekre, 2010. január elején volt. Itt nem is magamat akarom
megvédeni, mert pontosan tudják, hogy egy költségvetési tervezés nem a pénzügyminiszter
által, kézi vezérléssel történik, hanem egy apparátus kalkulációja alapján, inkább az
apparátust kívánom megvédeni. Arról, hogy például a társasági adóbevételek tervezésében
pontatlan volt a költségvetés, és nemcsak a 2010-est, hanem jó pár költségvetést lehetne még
említeni, ahol pontatlanság felmerült, azt gondolom, hogy abban az időszakban, amikor egy
6,7 százalékos recesszió hatását kellett praktikusan, intuitív módon kiszámítani, ez bizony
megesett. A 2009-es társaságiadó-bevételeket is csak 2010. január elején lehetett
prognosztizálni, hiszen akkora volt a december 20-ai feltöltésből bármiféle eredmény. Ennek
érdekében tettük meg azt, hogy kamatkockázati tartalékot, stabilitási tartalékot és egyéb
tartalékokat tettünk a költségvetésbe, olyan mozgásteret, amiből legyen mit megtartani,
legyen miből kiegyensúlyozni, ha bármilyen hiba van a tervezésben.

Azt gondolom, hogy ezeket a kockázatokat viszonylag gyorsan be is azonosítottuk.
Január elején már készített egy olyan költségvetési prognózist a Pénzügyminisztérium stábja,
amiből kiderült, hogy milyen kockázatokat látunk a költségvetés bevételi oldalán. A kormány
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ezt követően azonnal intézkedett a stabilitási tartalék zárolásáról, illetve arról, hogy a
kamatpályában mutatkozó megtakarításokat ugyancsak a költségvetési kockázatok
kiegyensúlyozására tartsa meg. Azzal számoltunk, hogy megmarad az 50 milliárdos
kamatkockázati tartalék, úgy számoltuk akkor, hogy a kamatpályában még további 50
milliárdos megtakarítás érhető le, majd elkezdtük kimunkálni azokat a megtakarításokat,
amelyek egy ilyesfajta recesszió közepén-végén tervezési pontatlanságokból adódtak. Ezeket
sosem rejtettük véka alá, mindig is jeleztük, hogy hogyan próbálunk intézkedni, és ezen a
pályán mozogtunk egészen az átadás-átvétel időszakáig. Ha valakinek még megvan, most már
nem érhető el a minisztérium honlapján, de jó sokáig megvolt, vagy ismeri ezt az átadás-
átvételi dokumentációt, abban is pontosan látja, hogy még ott is kimutattunk költségvetési
kockázatokat. Tehát még a tartalékok zárolása után is számszerűsítettük azt, hogy van egy 0,6
százalékos GDP-arányos költségvetési kockázat. Egyébként beleírtuk az átadás-átvételi
dokumentációba, hogy milyen típusú, a költségvetési kiadásokat érintő intézkedéseket
javasolunk arra, hogy a hiánycél tartható legyen. De természetesen úgy gondoltuk, hogy a
következő kormányzat döntése, hogy ezzel a költségvetési pályával mit kíván kezdeni.

Arról lehet hosszan vitatkozni, ha akarunk, hogy a végső feszültség mennyi volt a
2010-es költségvetésben, viszonylag könnyen le tudom vezetni, hogy a valós bevételi oldali
korrekció körülbelül a GDP 1 százaléka volt. Nem tudom, hogy mennyire lesz hosszú erről a
vita, inkább csak elvi jellegű kijelentésekkel előlegezném meg, azután meglátjuk, hogy
mennyire megyünk bele részletesen. Egyrészt, ha pillanatnyilag ebben a bizottsági munkában
azt ismerjük, hogy milyen intézkedések milyen államadóssági hatásokat eredményeznek, és
azt nyilvánvalóvá tesszük, hogy Magyarország pillanatnyilag abban érdekelt, hogy az
államadósság csökkenjen, akkor, gondolom, abban könnyen megegyezhetünk, hogy ennek az
államadósság-csökkentésnek nem az felelt volna meg, ha nagyobb hiánnyal tervezzük a 2010-
es költségvetést. Igenis egy alacsony, relatíve alacsony, 3 százalék fölötti, de a korábbihoz
képest relatíve alacsony költségvetési hiány éppen azt a célt szolgálta, hogy az államadósság-
pálya ne szabaduljon el. Bármilyen magasabb hiány, amellett, hogy rengeteg konfliktust
eredményezett volna az Európai Unióval és a pénzügyi piacokon, kétségessé tette volna az
ország finanszírozhatóságát, és egyébként államadósság-növekedést is eredményezett volna.

A másik, ha picit meg akarunk szabadulni napi vitáinktól, és meg akarjuk nézni, hogy
valójában a 2010-es költségvetési gazdálkodás általában milyen feltételek mellett zajlott,
akkor érdemes megnézni, hogy a világ országainak 2010-ben milyen költségvetési
feszültségekkel kellett számolniuk, hogyan tervezték meg a költségvetésüket, milyen
elcsúszások voltak benne, és ehhez képest milyen volt a mi költségvetésünk. És akkor azt
látjuk, hogy Írországnak 30 százalék fölötti költségvetés hiánya van, de van jó pár más
eurózóna-tagország, amelynek 10 százalék fölötti a költségvetési hiánya, és nem 1 százalék
körüli költségvetési feszültségektől szenved, hanem jó pár százalékos, akár kétszámjegyű
költségvetési feszültségektől. Érdemes tudomásul venni, hogy a 2010-es költségvetés egy
globális vihar közepén készült. E tekintetben nem magamat, mert azt gondolom, én meg
tudom védeni magam, hanem az akkor dolgozó munkatársakat kívánom megvédeni. Mert a
globális vihar közepén egy olyan házat építettek fel, amelynek lehet, hogy betört három
ablaka, de közben az összes szomszédos ház összedőlt. És amikor egy vihar után ránéz valaki
arra a házra, és látja, hogy annak három ablaka betört, és néhány szomszédos ház szerkezete
ép maradt, de a szerkezete leszakadt, akkor ilyen helyzetben szerintem nem az a helyes
megjegyzés, hogy milyen rosszul lett megépítve ez a ház, mert betört három ablaka, hanem
érdemes összehasonlítani azzal, hogy ki hogyan vészelte át ezt a globális vihart. Ezzel a költői
metaforával szerintem befejeztem felvezetésemet, és várom a szíves kérdéseket.
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Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úr felvezetőjét. Nekem két kérdésem lenne. Az
első arra vonatkozna, hogy a legutóbbi bizottsági ülésünkön Veres János volt
pénzügyminiszter urat hallgattuk meg. Ő arról beszélt, hogy gyakorlatilag egy soha nem
látott, kivételesen jó állapotban lévő költségvetést vettek önök át. A 2008-as évet tekintve
messze olyan számokat produkáltak, ami már az új kormánynak, ez alatt az önök kormányát
értette ez alatt, kellő mozgásteret és kiváló lehetőségeket teremtette. Ebbe persze a válság egy
kicsit bezavart, de alapvetően rendben volt minden, amikor átadták a kormányzást. Szeretném
megkérdezni, hogy önnek erről mi a véleménye. Valóban helytálló-e Veres volt
pénzügyminiszter úrnak ezen vélekedése? A nemzetközi helyzet és az Eurostart kavart be,
egyébként teljesen stabil volt minden. Megjegyzem a 2009-es hiány is több mint 10
százalékkal eltért az eredetileg tervezettől, tehát ez elég jelentősnek tekinthető elkalibrálás.

A 2010-re vonatkozólag említette a társasági nyereségadót. Ott látható, hogy az eredeti
előirányzat 609 milliárdot tett ki, viszont a teljesülés 323 milliárd volt. Tehát nagyon jelentős
eltérés volt a társasági nyereségadóban. A kérdésem persze inkább arra vonatkozna, hogy
amikor önök 2010-ben átadták a kormányzást, akkor kellett készíteni egy jelentést, amit az
Állami Számvevőszék is vizsgált. Annak a vizsgálatnak az volt a megállapítása, hogy a
költségvetési törvényben rögzített, és a választások előtti jelentésben prognosztizált hiány
betartása nem valószínűsíthető. Ez elég súlyos megállapítás. Nem véletlen az, hogy amikor az
új kormány fölállt, az első intézkedések között bankadót, válságadót, magán-nyugdíjpénztári
befizetések eltérítését kellett foganatosítania, hiszen a költségvetési hiányt nem lehetett tartani
se 3,8 százalékon, sem magasabb összegben. Ezért tehát nagyon gyors intézkedéseket kellett
tenni. Ezt nem én mondom, hanem az Állami Számvevőszék írta le az önök által készített
jelentés kapcsán, hogy ezek a hiánycélok akkor nem voltak köszönő viszonyban sem a
valósággal. Kíváncsi lennék a véleményére e tekintetben.

Még alelnök úr jelezte, hogy szólni kíván. Parancsoljon!

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönjük
miniszter úrnak a kimerítő összefoglalót. Azt gondolom, hogy tanulságos volt mindannyiunk
számára, és arra a fontos kérdésre is választ kaptunk, amitől egy kicsit tartottam, hogy a mai
napon még tovább éleződik. Mert ülésezünk most már jó néhány hete, meghallgattuk az ön
előtt hivatalban volt pénzügyminisztereket 2002-őt követően, és valahogy mindegyikük az
eggyel utána lévő ciklusra hárította a felelősséget, mondván, hogy az ő időszakuk alatt igazán
minden rendben volt. Annak az apró problémának az okait, hogy 2002 és 2010 között az
államadósság GDP-arányosan 53 százalékról 82 százalékra emelkedett, valahogy nem
kívánták megmagyarázni, az okokat vagy a következő ciklusban látták, ebben egyetértett
minden eddigi pénzügyminiszter. Kicsit tartottam attól, hogy a mai prezentációban is ezt
hallhatjuk, csak miniszter úr abban a hátrányos helyzetben van, hogy utána már egy másik
oldal által támogatott kormány következett. Ráadásul az eltelt idő is kevés.

Tehát reménykedtünk, hogy miniszter őr az első lesz azok sorában, akik valamilyen
magyarázatot adnak. Azt gondolom, részben kaptunk is magyarázatot az államadósság ilyen
mértékű elszaladására, hiszen miniszter úr világossá tette előttünk, hogy a Bajnai Gordon által
vezetett kormányt megelőző kormányok időszakában az államadósság jelentősen emelkedett,
és ráadásul hallhattunk még itt kitételeket a költségvetési hiány nem túl pozitív alakulásáról,
illetve a gazdaságpolitikai intézkedések mögött álló motivációk közül talán nem azokat vették
figyelembe az önökét megelőző kormányok, amelyek az ország hosszú távú érdekeit
szolgálták volna. Azt gondolom, ez már világos beszéd, talán először hallhattunk ilyet az
albizottság működése során. Ezért mindenképpen köszönet illeti miniszter urat.

Azt gondolom, már az is előrelépés, hogy azt is világosan kihallani véltem az ön
szavaiból, hogy az önökét megelőző időszak költségvetési adatai nem feltétlenül tükrözték a
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valóságot, hogy ezt a finom kifejezést használjam. A hamis költségvetési adatokra vonatkozó
kitételeket nem sorolnám hosszasan, de tény az, hogy önök úgy vették át a kormányzás
lehetőségét Gyurcsány Ferenc kormányától, hogy a leírt költségvetési adatok nem stimmeltek.
Ha jól értettem, ezt most ön is megerősítette, hiszen azzal kellett kezdeniük a munkájukat,
hogy a hiány nem kismértékű módosítására vonatkozó tárgyalásokat kellett folytatniuk
nemzetközi szervezetekkel. Én ezt nem tudom másként értékelni, mint hogy hamis
költségvetési adatokkal találták szemben magukat.

Azt szeretném kérni, miniszter úr, ha megtennék, hogy néhány mondatban hasonló
szakmai alapossággal, ahogy eddig tette, mondana valamit arról, hogy 2002-ben 53
százalékos GDP-arányos adóssággal veszi át egy következő kormány az ország vezetését, és
önöknek már úgy adja át, hogy körülbelül 78 százalék körüli már ez a szám. Tehát ez
testvérek között is másfélszereződésről beszélhetünk. Ennek pedig valami oka kell legyen. Ezt
a hét év folyamán végig nemzetközi hatásokkal magyarázni talán túlzás volna. Nyilván a
2008 előtti időszakra a nemzetközi negatív hatások semmilyen módon nem húzhatók rá. 2008
után, ez már lehet egy hosszabb vita alapja, hogy akkor is a kormányok helyes megoldást
találtak-e a nemzetközi kihívásokra vagy sem, de ott vitázni lehet. De 2008 előtt nemzetközi
hatásokra hivatkozni minimum hiteltelen. Tehát szívesen hallanánk néhány mondatot arról,
hogy mégis miben látja ennek az okát. Mert abban, azt gondolom, egyetértünk, hogy az
államadósság magas szintje a költségvetési hiány magas szintjéhez hasonlóan problémát és
csapdát jelent egy ország gazdaságának.

És ha megengedi, mert úgy korrekt, hogy az ön időszakára vonatkozólag is feltegyek
egy kérdést. Ön a 2010-es költségvetésre vonatkozóan azt mondta, hogy nemzetközi viharok
idején készült. Ez nyilván nem vitatható. Viszont a költségvetés tarthatóságát tekintve nagyon
komoly kritikát jelent, hogy amikor a polgári kormány hivatalba lépett, elrontani nem tudott
semmit, már csak az idő miatt sem, ezt talán még az ellenfeleink is elismerik, olyan
nagymértékű, akkor még unortodoxnak számító intézkedéseket kellett bevezetni, mint a
bankadó, illetve válságadó a költségvetés hiány tartásához. Ezt persze most már Európában
számos ponton követik, tehát mondhatjuk, hogy élenjárók voltunk, de akkor még nem tudtuk,
hogy ez így lesz. De mégis be kellett vetni jelentős, nem szokványos eszközöket annak
érdekében, hogy a költségvetés tartani lehessen. Erről hogyan vélekedik? Ennek tükrében nem
biztos, hogy csak ablakbetörésekről van szó, hanem talán valamifajta komolyabb konstrukciós
hiba történhetett. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Miniszter úr, öné a válaszadás lehetősége.

Dr. Oszkó Péter válasza

DR. OSZKÓ PÉTER, volt pénzügyminiszter: Köszönöm. Külön köszönöm elnök
úrnak és Szijjártó úrnak, hogy egy kiegyensúlyozott szakmai hangvételben folyik a vita,
szerintem ez mindannyiunk számára segítség. Haladjunk időrendben, mert sok kérdés
elhangzott, de szerintem úgy logikus válaszolni, hogy 2002-től kezdjük. Ki kire hárítja a
felelősséget? Én szándékosan akartam olyasfajta beszélgetésbe kezdeni, ami, ha kell, hibákat
elismer, akár a mi időszakunkból is, bár azt gondolom, hogy a mi időszakunkban lehet talán a
legkevesebb államadósság-növekedést eredményező intézkedést kimutatni, de ezzel együtt
kész vagyok a mi időszakunkkal kapcsolatos kérdésekben is elmerülni. Nem gondolom, hogy
leplezni kéne bármilyen, a korábbi időszakban meghozott, és aztán hibásnak minősülő
intézkedést. Az pedig kifejezett szándékom volt, mivel mindenki tud az utódjára mutogatni, és
ezt én is megtehetném, hogy ne tegyem. Ez a bizottsági ülés nem arról szól, hogy a Járai-
kormány gazdaságpolitikáját vitassuk meg. Kész vagyok arra is egyébként, de eddig
szándékosan kerültem az ezzel kapcsolatos kijelentéseket, mert az elvinné a beszélgetést.
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Azt gondolom, hogy 2002-től kezdődően minden kormány intézkedéscsomagjában
kimutathatóak azok a döntések, amelyek effektív államadósság-növekedést okoztak vélt vagy
remélt növekedési hatással, és ezek a növekedési hatások nem következtek be. Nem
gondolom, hogy szándékosan rombolni kívántak ezek a kormányok, hogy direkt azért
döntöttek így, hogy majd jó magas legyen az államadósság, és rossz legyen az országnak. Én
nem vagyok hajlamos arra, hogy a politikai palettát a jó és a gonosz küzdelmeként
ábrázoljam. Azt feltételezem, hogy minden kormány a saját politikai mozgásterében igyekszik
jó irányba vinni a dolgokat. De azt gondolom, hogy egyfajta csodavárás volt abban az
időszakban, amikor az akkori gazdaságpolitikusok azt feltételezték, hogy a közszféra
bérnövekményéből, a minimálbér adómentességének bevezetéséből vagy hasonló
intézkedésekből olyan gazdasági növekedés lesz, ami meghaladja az ebből származó
adósságnövekményt, ezért a GDP-arányos államadósság nem nőni, hanem csökkenni fog.
Teljesen világos, hogy az akkor gazdaságpolitika ezt remélte. Ez egy hibás feltételezés volt.

Más régiós országok ebben az időszakban magasabb növekedést tudtak elérni, többen
restriktív költségvetési politikát folytattak, mégis megelőztek minket gazdasági
növekedésben, mert a gazdaság versenyképességét nagyobb arányban tudták növelni. Az,
amit az előbb elvi jelleggel elmondtam, hogy az itthon kiengedett bértömeg, akár a
minimálbér adómentességének bevezetése formájában, akár a közszféra bértömegének
növelése formájában nem áramlott olyan arányban a hazai gazdaságba, hogy abból növekedés
lett volna. Nem volt olyan szerkezetű a hazai gazdaság, nem volt olyan versenyképes, hogy
ezt fel tudja szívni. Így ebből nem növekedés lett, hanem növekvő államadósság és folyó
fizetésimérleg-hiány. Azt gondolom, hogy ezek elismerhetően hibás döntések voltak, még
akkor is, ha az államadósság tartósan, folyamatosan növekedett miattuk. Mindenki tud olyan
statisztikákat készíteni, ahol a saját döntéseinek hatásait is áttolja az utódaira, mert azt
mondja, hogy kérem szépen, látható, hogy akkor romlott az államadósság, nem az én
időszakom alatt. De mondom, a 2002 eleji hibákat ilyesfajta téves gazdaságpolitikai
várakozásnak tudom be.

Amit eggyel durvább hibának minősítenék, és azt gondolom, furcsa is lenne, ha ezeket
nem így adnám elő, mert amíg nem voltam pénzügyminiszter, független szakértőként elég
kemény véleményeket mondtam ezekről az intézkedésekről. Ha én most itt hirtelen mást
mondanék, akkor elég lenne az akkori újságcikkeket előszedni, és szembesíteni azokkal.
Tehát önvédelemből is ezt kell hogy tegyem, de egyébként meggyőződésből is ezt tenném.
Ami ennél sokkal nagyobb hiba, azt gondolom, az a 2006-os év gazdálkodása volt, 2005 vége
és 2006. Ebben az időszakban olyan sajátos költségvetési helyzet alakult ki, ami már
lényegében elszenvedte mindazokat a károkat, amiket 2002-ben a száznapos csomagok
akaratlanul is előidéztek, de a választási időszakban ezeket a károkat nem azonosította be és
kezelte, hanem halogatta a kezelésüket, fogalmazzunk így. Ugye, 2006-ben megszületett egy
olyan 2006-os adócsomag, ami még ötéves adócsökkentésről beszélt. Ez még hagyján, mert
azt utána vissza lehetett csinálni, de amit a legnehezebben magyarázhatónak tartok, az az 5
százalékos áfacsökkentés volt, ami azonnal lyukakat ütött a költségvetésen, de pozitív
gazdasági hatást nehéz tulajdonítani neki.

Bizonyára a papír sokat elbír, így lehet a 2002 és 2009 közötti időszakra is olyan
kalkulációkat készíteni, ami azt mutatná ki, hogy jogos várakozásokkal születtek
gazdaságpolitikai döntések, és a szerencsétlen körülmény, hogy nem lett akkora növekedés,
mint másutt a régióban, csak az adósságnövekmény maradt meg. De azért bemutathatóak
hibás döntések, és azt gondolom, az, hogy ezek a hibák, fogalmazzunk úgy, ne legyenek
teljesen fölösleges és értelmetlen hibák, legalább azonosítsuk be őket, és vonjuk le a
következtetéseket, hogy ne kövessünk el többé ilyet. Ezt ma már inkább kimondhatjuk, hogy
a 2006-os évben, illetve annak előkészítéseként az adórendszerben és a költségvetéssel
kapcsolatosan születtek olyan döntések, amelyek rossz pályára terelték a gazdaságot. Ezt
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persze a választások után az akkori kormány is gyorsan bemutatta és elismerte, és nekifogott
egy konszolidációnak. Ezzel a konszolidációval kapcsolatban is volt alkalom, amikor
kritikusan nyilvánultam meg. Tudniillik a konszolidáció megint csak a politikai
népszerűtlenséget igyekezett elkerülni, ezért olyan szerkezetűre sikerült, ami az államadósság
csökkenését ugyan próbálta biztosítani, vagy legalábbis lassítani a növekedését, fogalmazzunk
így, mert a költségvetési hiányt csökkentette folyamatosan, de ezzel csak lassult az
államadósság növekedése. Ez végtelenül sérülékennyé tette a gazdaságot. A 2006-os
konszolidáció valóban létezett, a választások után elindult, de olyan szerkezetben, amely az
államadósság problémájával ugyan foglalkozott, de elkerülendő a további politikai
feszültségeket, mert volt elég már akkor, a gazdaság sérülékenységét növelte, a
versenyképességét rontotta.

Valójában ezért nem értek egyet Veres János miniszter úr állításával. Tudniillik lehet,
hogy egy konszolidációs pályán haladt az államadósság, azonban egy olyan konszolidációs
pályán, ami az országot sérülékennyé tette, hiszen egy globális gazdasági visszaesés
időpontjában egy amúgy is sérült szerkezetű gazdaság rögtön a feje tetejére tud állni.
Magyarországon 2008 októberében olyan sikertelen állampapír-kibocsátások voltak, ahol
egyszerűen nem volt érdeklődő a magyar állampapírokra. Magyarán a potenciális hitelezők
azt mondták, hogy ennek az országnak nem adunk kölcsön, és ez nem csak azért volt, mert
magas volt az államadósság, hiszen akkor már az csökkenő pályán volt, hanem azért, mert
látható volt, hogy a magyar gazdaság jövedelemtermelő képessége, elnézést a kifejezésért, a
béka feneke alatt van. Gondolkozzunk egyszerű hitelezői fejjel! Kinek nem ad kölcsönt az
ember? Akinek sok tartozása van már, lehet, hogy éppen csökkenő pályán, de mégis csak sok
tartozása van a múltból, a jövedelemtermelő képessége gyenge, és ezáltal kétséges, hogy a
jövőben képes-e annyi jövedelmet termelni, amiből plusztartozásokat fizet vissza.

Tehát azért volt kétségbeejtő helyzetben 2009 tavaszán az ország, mert ugyan az
adósságpályát az utolsó néhány évben már kezelték, de az előző időszakból még nagyon sok
adósság maradt fenn, és olyan módszerrel kezelték az adósságpályát, ami viszont az ország
jövedelemtermelő képességét jelentősen rontotta, ezáltal kiszolgáltatottá tette a válságnak. Én
nem éreztem úgy 2009 áprilisában, hogy óriási mozgástérrel rendelkező stabil költségvetést és
gazdaságot vettem volna át, ezért remélem, Veres János úr nem fog rám megsértődni, de
elmondtam én ezt már máskor is, máshol is, úgyhogy ilyen szempontból nem is újszerű az
állítás. Azt gondolom, hogy ha versenyzünk abban, hogy mikor volt a legközelebb a szakadék
széléhez az ország, akkor, azt gondolom, hogy akkor volt a legközelebb. Ennyit arról, hogy
jutottunk el 2009-ig.

Hogy hamis volt-e a 2009-es költségvetés? Én a 2006-os költségvetésre sokkal
kritikusabb állításokat tennék. Pláne, hogy a költségvetés mellett volt egy ötéves elfogadott
adócsökkentési program. A 2009-es költségvetésben, azt gondolom, messze nem volt
figyelembe véve az a potenciális gazdasági visszaesés, ami végül bekövetkezett. Itt megint azt
kell mondjam, hogy ez nem magyar specialitás volt. Tehát az Európai Unió is folyamatosan
rontotta a prognózisait. 2008 végén még messze nem álltak olyan rosszul az egyes uniós
tagállamok prognózisai, mint 2009 tavaszára, és a magyar költségvetés nem tett mást, mint
kész ténynek vette ezeket a számokat, és arra tervezett. Márpedig ezek a számok egyébként,
nem Magyarországon elsősorban, 2009 tavaszára megdőltek.

Csak azért akarok egy ilyesfajta finom megkülönböztetést tenni, mert azt gondolom,
különbséget kell tenni a között, amikor valaki, akár önhibájából, akár önhibáján kívül
pontatlanul tervez, és nehéz olyan költségvetést találni, amiben ne lenne pontatlanság. A
pontatlanság mértéke eltérő, a 2009-es költségvetéssel kapcsolatban direkt félretervezést nem
feltételezek, mert a hamisítás vagy a csalás az valójában direkt félretervezés, nem a
pontatlanság kategóriája. Elnök úr jelezte, hogy 2009-ben is volt egy hiányeltérés. Ezzel
kapcsolatban egy gondolatot szeretnék megosztani. Én mint volt pénzügyminiszter, mert azt
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gondolom, hogy pénzügyminiszterként tudok ilyen kérdésekben megnyilvánulni, pláne azért,
mert nem volt politikai kötődésem vagy párthovatartozásom, tehát szélesebb szervezetben
hozott döntésekkel szemben legfeljebb csak meggyőző erővel próbáltam rendelkezni, egyéb
befolyással nem.

Márpedig, ha megnézzük, hogy egy pénzügyminiszternek milyen felelőssége van, és
milyen hatással lehet még akkor is, ha jó befolyással bír az államszervezet működésére, azt
kell mondjam, hogy a pénzügyminiszteri működés fokmérője sokkal inkább a központi
költségvetés pénzforgalmi hiánya. A központi költségvetés pénzforgalmi hiánya az, amire egy
pénzügyminiszter direkt befolyással bírhat. Az sem könnyű, ott is más minisztériumok
működését kell kordában tartani, meg olyan szervezetekét, amelyek azért hajlamosak önálló
mozgásra, és ráadásul az adóbevételektől is függ, nem csak a kiadási oldaltól. De mégis csak
az az a hiányszám, amivel kapcsolatban egyáltalán bármiféle kompetenciája van a
pénzügyminiszternek. A központi költségvetésen kívüli államháztartás gazdálkodását feszült
figyelemmel követi a pénzügyminiszter vagy most éppen nemzetgazdasági miniszter, és aztán
elszenvedi annak eredményeit. Azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatok éppen hogyan
gazdálkodnak, lehet hangosan kiabálni vagy jó tanácsokat adni, de egyéb befolyással nehéz
bírni rá pénzügyminiszterként. (Dr. Dancsó József távozik az ülésről.)

Ez nagyon sok év hiányára elmondható egyébként, az önkormányzati hiány mindig
meglepetés. 2008-ban például még az előző kormány számára pozitív volt, szufficitesek
voltak az önkormányzatok, tehát jobbá tették a hiányt, 2009-ben már jelentősen rontották a
tervezett költségvetési hiányt. És ez igaz 2010-re, 2011-re is, ez a negatív meglepetés sajnos
most már rendszerszerűvé vált. A 2009-es pénzforgalmi hiány jobb volt, mint a tervezett, és
kétségtelen, hogy az eredményszemléletű hiány a beruházás elszámolásával kapcsolatos
Eurostat-szabályok változásai miatt is, meg az önkormányzati költések miatt a tervezettnél
magasabb volt. Azt gondolom, hogy ez a fajta hiányszám vagy gazdálkodás várható. Az, hogy
egy hiány mennyire elfogadható vagy nem fogadható el, részben belpolitikai kérdés, de
sokkal inkább olyan pénzügytechnikai kérdés, amit megítélnek a pénzpiacok. És láthatóan a
pénzpiacok egyáltalán nem vették hírnek sem a 2009-es, sem a 2010-es költségvetési hiányt,
még akkor sem, ha az valamivel a tervezett felett alakult. De itt megint legyünk azért
korrektek. Sok ország tapsolna örömében, ha néhány tizedszázalékos elcsúszásról kéne
számot adnia a pénzpiacok előtt.

Akkor nézzük a 2010-es költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket. A kérdés az volt,
hogy mennyire volt meglepetés, hogy milyen állapotban volt a 2010-es költségvetés az
átadás-átvételkor, illetve mit mondott rá a Számvevőszék. Azt gondolom, hogy a
Számvevőszék összességében, általában nem mondott jelentősen mást, mint az aktuális
pénzügyminisztériumi jelentés, hiszen a pénzügyminisztériumi jelentés az átadás-átvételről
tartalmazta, hogy a költségvetési hiány tartásához további intézkedések szükségesek. Ha
megnézzük az átadás-átvételi dokumentációt, abban szó nem volt arról, hogy intézkedés
nélkül tartható a hiánycél. Jeleztük, hogy mi milyen intézkedéseket látunk kivitelezhetőnek
pusztán a költségvetés kiadási oldalán, azt gondoltuk, elkerülhető az, hogy a bevételi oldalhoz
hozzányúljunk. Jelzem egyébként, hogy a Számvevőszék nemcsak az adott időszakban,
hanem a költségvetés tervezési időszakban is velünk egybehangzó véleményt mondott. Ha
visszakeressük Kovács Árpádnak a költségvetési expozé után tartott beszédét, ott feszesnek,
de teljesíthetőnek minősítette a 2010-es költségvetést. Ezzel megint nem akarom megvédeni,
hanem jelezni szeretném, hogy a szakapparátusok abban az időszakban hasonló kalkulációkat
végeztek. Nem a Pénzügyminisztérium apparátusa számolt teljesen mellé, amikor a
költségvetési expozét tartottam, akkor a Költségvetési Tanács, a Számvevőszék, az MNB
mindenki azokat a számokat számolta ki a bevételi oldalon, amit mi számoltunk, később,
amikor kiabáltak, akkor már mi is kiabáltunk, már mi is jeleztük, hogy itt lehetnek
feszültségek.
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Hogy mennyire lehetett volna más intézkedésekkel tartani a költségvetési hiányt, és
mennyire voltak elkerülhetetlenek azok az adóintézkedések, amelyeket megtett a kormány,
erről azért nem akarok hosszú vitát nyitni, mert szerintem nem ez a tárgya a jelen bizottsági
ülésnek. Ha nagyon pontosan kiszámoljuk, a magán-nyugdíjpénztári intézkedésekből túl sok
egyenlegjavulás nem következett be, nem a tavalyi költségvetési egyenleget javítják az utolsó
két hónap befizetései, ami bekerült a költségvetésbe, az körülbelül 50 milliárd. Ha emellett
kiszámoljuk a különadók hatását, elvégezzük azt a számítást, amit mindig mindenki elfelejt,
hogy a különadók a társasági adóból levonható költséget jelentenek, hiszen a legnagyobb
társasági adófizetők adóalapját csökkentették ezáltal, akkor valójában láthatjuk, hogy a
különadók, mínusz az új kormány által tett társaságiadó-intézkedések körülbelül 210
milliárdos egyenlegjavulást hoztak. A magán-nyugdíjpénztári befizetések átcsatornázásával
együtt körülbelül 260 milliárdos egyenlegjavulás következett be, erre mondtam azt, hogy a
bevételi oldalon nagyjából 1 százalékos egyenlegjavulást hozott össze az új kormány. Mi meg
0,6 százalékos feszültséget jeleztünk az átadás-átvételi dokumentációban. Az, hogy a plusz
0,4 százalék melyik kormány hibája, abban szeretnék semleges maradni, nem megnyilvánulni,
hogy ne vigyük ilyen irányba a vitát.

Ezzel rátértünk a társasági adóra. Ugye, 600 milliárdos volt a tervezett társaságiadó-
bevétel, és ebből bejött nagyjából 330 milliárd. Erre mondtam azt, hogy az új kormány
csökkentette a társasági adót azáltal, hogy a 10 százalékos kulcs értékhatárát 50 millióról
felemelte 500 millióra, illetve egy 360 milliárdos társasági adóalapból leírható, tehát a
társasági adóalapot is csökkentő különadó csomagot vezetett be. A kettő együttes hatása 120-
150 milliárd között van társaságiadó-bevételcsökkenésben. Ebben is körülbelül fele-fele
arányban tudunk osztozni az új kormánnyal. A kieső társasági adóbevétel fele nagyjából
kormányzati intézkedések direkt következménye, a másik fele pedig valóban tervezési
pontatlanság, amit, azt gondolom, akkor már messze nem rejtettünk véka alá. Ekkora
feszültséget mi bőven jeleztünk előre, sőt, a társasági adóból adódó feszültségek miatt
eszközöltük az egyéb tartalékok zárolását annak idején. De ha nagyon korrektek akarunk lenni
a 2010-es bevételi oldal kikalkulálásával, akkor azért érdemes azokat a közvetett adókat
megemlíteni, ahol viszont túlteljesültek a bevételek. A jelentésekből folyamatosan azt látom
kiemelni, hogy a társasági adóban mekkora bevétel-alulteljesülés volt. Azért volt olyan
közvetett adónem, ahol kedvezőbben alakultak a bevételek, amelyek javították ezt a mérleget.

Ezét gondolom azt, Szijjártó úr kérdésére válaszolva, hogy összehasonlítva azt, hogy a
világban mekkora költségvetési feszültséggel küzdenek milyen országok, és ez nem is csak
feltétlenül az eurózóna legrosszabb állapotban lévő tagállamai, Portugália, Görögország,
Írország, hanem lassan a régiós országok is, ha megnézzük az ottani 7 százalék feletti
költségvetési hiányokat, akkor a mi 2010-es költségvetésünk igen jól meg tud még állni a
lábán. Tehát továbbra sem gondolom úgy, hogy a szerkezet összeomlott volna. Köszönöm
szépen.

(Az ülés vezetését Szijjártó Péter (Fidesz), az albizottság alelnöke veszi át.)

SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), az albizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen miniszter úrnak. További kérdések vannak. Pősze képviselő úr, Babák
képviselő úr szeretne kérdezni, majd Balla képviselő úr. Akkor ebben a sorrendben adnám
meg a szót, ha jó úgy miniszter úrnak, hogy összegyűjtjük a kérdéseket. Pősze képviselő úr,
parancsoljon!



- 19 -

További kérdések, észrevételek

PŐSZE LAJOS (független): Örülök neki, mert el kell mennem, így el tudom mondani
az észrevételeimet, kérdéseimet. Egyetértek abban a miniszter úrral, hogy a 2008-as, 2009-es
év olyan időszak volt, amikor hónapról hónapra sem lehetett pontosan látni, hogy milyen
irányban és milyen mértékben alakul a válság, és az is igaz, hogy Európa maga is kullogott az
amerikai események után, sőt, maga a Wall Street is kullogott egy-egy cég eseményei után.
Hogy mennyire nem volt például Magyarország felkészülve, és mennyire kitett volt ennek a
válságnak, felelőtlenül persze, egy személyes példámat hadd mondjam el. 2008. szeptember
közepén a Magyar Hírlapban megírtam, hogy bizony eljöhet ide is a válság, mert akkor már
lehetett tudni a áttételeket a banki portfoliók között, az amerikai és az európai nagybankok
„leányai” itt vannak Magyarországon. Tehát egy viszonylag egyszerű összefüggésről volt szó.
Ennek ellenére két héttel később Gyurcsány Ferenc és a Nemzeti Bank egy-két vezetője
egyértelműen azt nyilatkozta, hogy nem kell tartanunk a válságtól. Akkor, amikor a magam
fajta laikusok, akiknek nincs apparátusuk, már érzékelték az ujjbegyükben, hogy itt valami
nagyon nem frankó.

És itt rögtön megkérdeznék egy dolgot a Nemzeti Bank kapcsán. Előjött a Nemzeti
Bank beszámolójának esetében, hogy fel kellett nyomni a devizatartalékokat. Na most,
nekünk 2008 óta, sajnos, és majd elmondom, hogy miért sajnos, van elég devizánk. Mert jön
be az export miatt a deviza, forint nincs. Deviza az volt bőven. Tehát nem világos számomra,
hogy miért kellett nekünk 34 milliárd euróra felnyomni a tartalék összegét. Szerintem 25-27
milliárd euróval ugyanúgy meg tudott volna felelni a feladatainak a Nemzeti Bank, és akkor
az ott blokkolt hitelállományt esetleg át lehetett volna olyan gazdaságélénkítő programokba
csoportosítani, amelyeket a miniszter úr említett, hogy miért lenne szükséges. Már csak azért
is szükséges lett volna átcsoportosítani, és ez az elmúlt 8 évre végig igaz, mert Magyarország
exportkitettsége, hogy tulajdonképpen innen minden kimegy, nagyon nagymértékben beleront
ebbe a bizonyos államadósság-GDP arányba. Mert miről van szó? Arról van szó, hogy amit itt
megtermelnek a multik, tudjuk, hogy a multik exportja adja a magyar export meghatározó
részét, 100 forintért kiviszik a határon, és az odakint már 150 forint. A magyar GDP, az itt
megtermelt GDP jelentős része áron alul hagyja el az országot, és ha ezt a GDP-t a magyar
cégek állítanák elő, akkor mindjárt más lenne az államadósság GDP-hez viszonyított aránya.
Tehát kevesebb lenne, ha szabad így fogalmazni.

Tehát két kérdésem van igazából. Az egyik, hogy ezt a szerencsétlen strukturális
szerkezetet milyennek ítéli meg miniszter úr az államadósság-GDP viszonyát illetően.
Tudniillik ez a jövő vonatkozásában is alapvető feladat. A másik pedig, hogy a Nemzeti Bank
tartalékaival lehetett volna-e jobban gazdálkodni. Tudom, hogy a Nemzeti Bank önálló,
tiszteletben kell tartani, de rákérdezni azért lehet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor Babák képviselő úr következik,
utána pedig Balla képviselő úr.

BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szólás lehetőségét. Tisztelt
Miniszter Úr! Az államadósság okait szándékozunk vizsgálni, és ebben az időszakban 2002.
és 2010. között az ön minisztersége körülbelül egy évig tartott. Nyilvánvaló, hogy ez ennek
olyan szelete, ami az államadósság növekedésére nem volt túlságosan nagy befolyással, nem
volt nagy hatással. Éppen ezért a kérdésem nem generális, és nem nagy horderejű, de
szeretném megtudni, hogy 2009-ben az a csomag, amit ön összeállított és a parlamenttel
elfogadtatott, a Veres-Gyurcsány-IMF megállapodásának kötelezvénye volt-e, tehát kötelező
pályán járt, vagy pedig saját szakmai kútfőjéből állította össze. Mely kérdés volt az ön
szakmai elképzelése az ország pénzügyi stabilitásának megteremtésére?
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A második kérdésem pedig az lenne, hogy ön itt hivatkozott téves gazdaságpolitikára
és hibás várakozásokra a korábbi éveket illetően. De miután miniszter volt, foglalatoskodott-e
azzal, volt-e rálátása arra, hogy a költségvetési alrendszerekben, magyarul a kiadásokban
milyen strukturális hibák vannak azokon kívül, amelyekben ön intézkedett? Azaz van-e az
alrendszerekben túlköltekezés, korrupció, fölösleges kötelezettségvállalás, ami terheli az
állami költségvetést, ezáltal pedig a hiányt növelve államadósságot generál?

A harmadik kérdés, amit föl szeretnék tenni, nem tudom, jól értettem-e, hogy a 2010-
es költségvetés megalapozottságáról ön is mondotta, hogy voltak nehézségek a pontos
tervezés előtt. Tehát ön azt állítja, hogy a pénzügyi kormányzást 0,6 százalékos feszültséggel
adta át? (Jelzésre.) Jó, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla képviselő úr, parancsoljon!

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr!
Először is én is hadd köszönjem meg ezt a nagyon korrekt párbeszédet, amit itt folytatni
tudunk. Ezért is szeretnék önnel némiképp vitába szállni egy-két ponton. Lehet, hogy csak
egyben. A többiben is lehetne, de azt gondolom, azok talán nem olyan lényegesek. Ha jól
értettem, akkor arról beszélt az imént, hogy meglepetés volt az önkormányzati alrendszer
jelentős eladósodottsága. Ez az a pont, ahol szeretnék önnel vitatkozni, mert szerintem ez nem
lehetett meglepetés. Tehát annak a csomagnak, amit önök beterjesztettek, elfogadtattak,
szerintem több nagyon veszélyes eleme volt, de ez nem is volt veszélyes, ez tuti volt.
Gyakorlatilag a 120 milliárdos önkormányzati elvonás, ami ennek a csomagnak az eredménye
volt, szerintem látni lehetett, hogy nem történik más, csak arrébb tették a lyukat.

Talán olyasmit is mondott, ha jól idézem, hogy ez az előző időszakok alakulásából
nem lett volna várható. Én pedig pont azt gondolom, hogy az előző évek folyamatos
pénzügypolitikája, kormányzati miatt egyértelműen várható lett volna. Ezért szeretném azt
megkérdezni, hogy amikor ezt a döntést meghozták, vizsgálták-e egyáltalán az
önkormányzatok helyzetét. Azt, ugye, tudjuk, hogy alapvető változások az önkormányzati
feladatellátásban nem történtek. Azt gondolom viszont, hogy az önkormányzatok a
lehetőségeiket teljes egészében felélték, folyamatos volt a forráskivonás. Ezek után egy ilyen
120 milliárdos csomag előrevetítette azt a helyzetet, amivel szembesülnünk kellett. Bocsásson
meg nekem, miniszter úr, de úgy gondolom, hogy ez egy hibás döntés volt. Olyan döntés volt,
ami csak papíron létezett, látni lehetett, hogy az államháztartás egészére nem lesz hatása, ha
az önkormányzati alrendszert is figyelembe vesszük.

A kérdésem innentől kezdve egyszerű. Helyesnek tartja-e most is azt a döntést, vagy
már nem?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a válaszadás lehetőségét, miniszter úr,
annyit hadd kérdezzek még öntől, mivel a 2009 előtti intézkedésekről azt mondta, hogy már
csökkenő pályára állították az államadósságot, ezt nyilván úgy kell értetnünk, hogy az
államadósság növekedése csökkenő üteművé vált. (Dr. Oszkó Péter: Igen.) Köszönöm.

Akkor parancsoljon! Három kérdező, három válasz.

Dr. Oszkó Péter válasza

DR. OSZKÓ PÉTER, volt pénzügyminiszter: Köszönöm a kérdéseket, mert éppen
olyan kérdések, amelyek még lényegi témákat érintenek. Tehát lehetőséget adnak arra, hogy
ezeket megvitassuk. Szerintem magamat is kijavítottam, hogy nem az államadósság csökkent,
hanem a költségvetési hiány, és ezáltal az államadósság növekedésének üteme lassult 2006-tól
kezdődően.
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Az, hogy a válságra nem volt felkészülve az ország, ezt tényszerűen megállapíthatjuk,
ebben nem tudok vitatkozni. Sokakat meglepetésként ért egyébként, hogy ebben a
meglepetésben mennyi volt megint az indokolatlan csodavárás, ezt nem tudom megmondani.
Az kétségtelen, hogy az ország sok tekintetben felkészületlen volt, és ami 2008 októberétől
történt, az mindenkit sokkszerűen ért.

Ami a Nemzeti Bank tartalékait illeti, hogy itt azért a történelmi hűséget kövessük, és
mivel már nem vagyok pénzügyminiszter, szabadabban beszélhetek ezekről a témákról, az
első kritika a Nemzeti Bankot az alacsony tartalékok miatt érte. Nyilván a tartalékpolitika
ennek hangulatában alakult. A 2008. októberi időszakban lényegében kialakult egyfajta,
egymás hibáit vizsgáló szakmai vita a monetáris és a fiskális politika alakítói között. A
fiskális politika alakítói elmondták azt a szakmai véleményt, vagy azok közül néhányan, még
ha nem is mindig nyilvános fórumokon, miszerint azért kellett nemzetközi intézményekhez
fordulni hitelcsomagért, mert ugyan nem volt élő az állampapírpiac, de önmagában azt még az
ország túléli, ha van elég jegybanki tartalék. De nem volt elég jegybanki tartalék, tehát a rövid
távú lejáró adósságokra sem volt meg az a tartalékfedezet, ami biztonságban tartotta volna az
országot, ezért kellett elmenni a Valutaalaphoz. A monetáris politika alakítói pedig azt
mondták, hogy a jegybanki tartalék nem megoldás, átmeneti gyógyszer. A baj abból
származik, hogy az ország finanszírozhatatlan volt a pénzpiacokon, ezért kellett nemzetközi
hitelezőkhöz fordulni. Ráadás az, hogy a jegybanki tartalék hirtelen alacsony lett, nem azért
volt, mert fél évvel ezelőtt is alacsony volt, hanem azért, mert a rövid lejáratú tartozásai a
bankszektornak hirtelen megnövekedtek, a válság betörésével gyakorlatilag nem voltak
hajlandók megújítani, különösen a pénzpiaci szereplők a hosszú forrásokat, és a jegybanki
tartaléknak mindig az éven belül lejáró devizaadósságra kell fedezetet nyújtani. Tehát
valójában ez az összeg nőtt meg hirtelen és nem a jegybanki tartalék volt alacsony. Na
mindegy, én csak felidézem a két fél érvelését.

Lényeg a lényeg, kritikus kérdéssé vált a jegybanki tartalék, és nemcsak a jegybank
szempontjából, hanem ezt nyilván a pénzpiacok is elkezdték figyelni. Ha valaki pénzpiaci
befektetőként lejegyzi egy ország állampapírjait vagy egy bank által kibocsátott kötvényeket,
akkor azt is figyeli, hogy mekkora a tartalék, mekkora tartalékai vannak annak az országnak,
hogy ha bajba kerül, akkor várható-e ezeknek a papíroknak a bedőlése vagy sem. Ilyen
szempontból valóban kritikusnak tekintette a jegybank, hogy ezeket a tartalékokat kiemelten
magas szinten tartsák. Az, hogy ez a jelenlegi szint milyen mértékben indokolt, ezzel
kapcsolatban szerintem elég sok vélemény ismert. Legutóbb talán Surányi Györgynek volt
egy hosszú elemzése, amiben egy 4-5 milliárdos tartalékfölösleget mutatott ki. Nem
foglalkoztam jelenleg olyan mélyrehatóan ezzel a témával, hogy ebben pro vagy kontra
véleményt tudjak nyilvánítani.

A következő kérdés volt Magyarország exportszerkezete, és képviselő úr szakszóval a
transzferárazás problémáját vetette fel, miszerint amíg vállalatcsoportok hazai leányvállalatai
lényegében csoporton belüli exportot végeznek, addig a transzferárazás veszélye fenn fog
állni. Hiszen nem piacon értékesítenek, hanem saját vállalatcsoportjaikon belül. Ez a veszély
ismert, és azt gondolom, nem hazai specialitás. Nem nagyon van más eszköze az adott
pillanatban az országnak, minthogy erre az adóhatóság kiemelt figyelmet fordítson. Szerintem
meg is teszi. Továbbra is úgy mondom, hogy a növekedés elsősorban exportoldalon tud
beindulni, és utána lehet belső növekedésre számítani, de kétségtelenül az a cél, hogy ebben
az exportnövekedésben a hazai vállalkozások minél nagyobb arányban vegyék ki a részüket.
És ennek csak az egyik oka az, hogy ott nincs transzferárazási probléma.

A másik oka az, hogy a nemzetközi cégek exportjában igen jelentős az importhányad.
Tehát sokkal nagyobb problémának tartom azt, hogy a nemzetközi vállalatcsoportok
exportjának jelentős része valójában nem is itthon előállított termék vagy szolgáltatás, nem
itthon produkált hozzáadott érték, hanem behozott termékek, behozott anyagok relatíve
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alacsony hozzáadott értéken történő kivitele. Ez alól néhány nagy cég kivétel, azért mondom
el ezt, hogy néhány nagy cég megsértődjön, mert van, aki kutatás-fejlesztést hoz
Magyarországra, satöbbi. Ezek hasznos dolgok. De valóban a cél az, hogy hazai
vállalkozások, amelyek a nulla szintről itthon állítják elő termékeiket és szolgáltatásaikat is,
képesek legyenek ebben a versenyben helytállni, és az exportból minél nagyobb hányadot
kihasítani. És ha erre a szintre eljutnak, akkor lesz olyan belső vállalati szektorunk, amely
akár az élénkítő hatását is hatékonyan fel tudja szívni. Meggyőződésem, hogy a
támogatáspolitikának ezt a fajta strukturális átalakulást kell előidéznie, ami egyébként nem a
nagy nemzetközi cégek hátrányára folytatott politika, mert továbbra is hasznos az ő
jelenlétük, hanem egyfajta felerősítés, a duális gazdasági szerkezet ledolgozása. Azt
gondolom, hogy a mi időszakunk alatt ezt első körben adópolitikai intézkedésekkel próbáltuk
megtenni, és bízom benne, hogy most a támogatáspolitika ebben még további fellendülést tud
elérni.

Beszéltünk az államadósság alakulásáról. Egy gondolatot nem mondtam el, ez egy
kérdésről jutott eszembe, hogy a magyar államadóssággal a furcsa helyzet az, és elnézést,
hogy ilyen szemtelen vagyok, de ezzel közvetve picit a saját kormányunkat fogom
megdicsérni, hogy most már a magyar államadósság körülbelül az Európai Unió átlagán van,
és valamivel alatta az eurózóna tagállamai átlagának. A magyar államadósság 2002-től
emelkedett, és az utolsó időszakban lassult a növekedése. Abban az időszakban lassult a
növekedése, amikor minden más országban hirtelen felugrott az államadósság. Ez nyilván azt
mutatja, hogy abban az időszakban, amikor máshol hozzánk növekedett az államadósság,
akkor elképesztően nehéz munkát végzett el az ország, hiszen pont ebben az időszakban
tartotta féken saját államadósságát.

De ugye, a konkrét kérdés ezzel kapcsolatban az volt, hogy amit mi csináltunk,
mennyire volt örökölt csomag a korábbi kormánytól. Ezzel kapcsolatban két megjegyzésem
van. Egyrészt semennyire, másrészt viszont furcsa mód, ha nagyon akarunk, találhatunk
átfedéseket, de erre is van egy szemtelen magyarázatom. Tudniillik, bármennyire is kritikusan
vette az előttünk lévő kormány, ha külső szakértői források meg akarták mondani, hogy mit
csináljanak, márpedig sok ilyen volt, mert a CEMI-től kezdve a Reformszövetségig sok olyan
anyag készült, ami tartalmazott javaslatokat arra, hogy mit kéne csinálni, valójában ezekből a
csomagokból sokszor átvett. Tehát volt olyan típusú előzetes elképzelése akár az előttünk lévő
kormánynak, ami olyan irányba mutatott, amihez hasonlót mi csináltunk később, csak sokkal
visszafogottabban, sokkal kevesebb politikai konfliktust felvállalva. De ennek az volt az
egyszerű oka, hogy ő maga is táplálkozott azokból a csomagokból, aminek viszont mi a
velejét valósítottuk meg. De ezzel együtt azt gondolom, az teljesen egyértelmű volt, hogy mi a
Valutaalappal kötött szándéknyilatkozatot átírtuk. Az előttünk lévő szándéknyilatkozat
jelentős része átalakult a mi kormányunk alatt. Ez azt mutatja, hogy azt a csomagot mi
alakítottuk ki, nem az előző szándéknyilatkozatokat hajtottuk végre. Sőt, tárgyaltunk azokról
a pontokról, amikről úgy gondoltuk, hogy nem lehet olyan formában megvalósítani, nem is
kell, és belevettünk más pontokat.

Kérdésként hangzott még el, hogy a kiadási oldalon láttunk-e strukturális hibákat. Hát
hogyne! Azért e tekintetben azt kell mondjam, hogy az az egy év, amire eleve tervezni
tudtunk, nyilván azt predesztinálta, hogy olyan kiadásoldali témákhoz nyúljunk hozzá, ami
pusztán szabályozással kezelhető. Ez egy részben egy kicsit rávezet majd az önkormányzati
kérdésre is. Tehát abban tudott egy 1 év alatt működő és ingatag politikai támogatottsággal
rendelkező kormány bármit is alkotni, amiben jogszabály-módosításokkal lehet költségvetési
kiadásokat önmagában meghatározni. A 13. havi nyugdíj elvétele nem feltételez
intézményrendszeri átalakításokat, nem kell hosszú munkát végezni. A támogatások
átalakítása, kivezetése megint egy jogszabály-módosítás. Persze meg kell szavaztatni a
parlamentben, de ilyen szempontból ez rövid idő alatt lezavarható munka.
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Az önkormányzati rendszer, az egészségügyi rendszer átalakítása, a közösségi
közlekedés átalakítása még akkor sem végezhető el egy év alatt, ha egyébként széles körű

politikai konszenzus van rá. De egyébként nem olyan volt a politikai helyzet, hogy
barátkoztak volna a nagy parlamenti pártok ebben az időszakban, tehát nem is volt ebben az
időszakban ilyen széles körű politikai konszenzus. Ezzel együtt azt nem tehettük meg, hogy
akár az egészségügyre, akár az önkormányzatokra, akár más területre olyan költési szintet
engedjünk, ami nem volt arányban az ország teherviselő képességével. De valóban, és ez
nemcsak az önkormányzatokra igaz, az egészségüggyel kapcsolatban nem volt kérdés, de
most kvázi felteszem magamnak, ott is ugyanez igaz, egy nagyon szigorú költési szinten
állítottunk be, de nem tudtunk intézményrendszeri átalakítást tenni hozzá. Az
önkormányzatoknál ráadásul kétharmados többség kellett volna, az egészségügyben pedig
olyan politikai feszültségek voltak, hogy ahhoz sem politikai bátorság, sem idő nem volt.
Tehát ha valaki a pénzügyminiszterség elvállalása előtt azt mondta volna, hogy amellett,
amiket terveztek, csak akkor vállald el, ha az önkormányzati és egészségügyi rendszert is
átalakítják egy év alatt, akkor nyilván azt mondtam volna, hogy egy ilyen vállalásnak semmi
értelme nincs. Ezt nem is vállaltuk, és nem is tudtuk megtenni.

De kétségtelenül nemcsak az önkormányzatoknál, hanem az egészségügyben is
megcsináltuk azt, hogy egy pénzügyi prést hoztunk létre. Kijelöltük azt a számot, amiről úgy
gondoltuk, figyelembe véve, hogy más, hasonló fejlettségű országok ilyen szektorokban
mennyit költenek, hogy ennyit tud elkölteni rá az ország. Azt gondoltuk, hogy ez egyfajta
kellemetlen örökség, de nem tőlünk valójában, hanem az általunk is örökölt állapotból ennyi
megmaradt, ennyit nem tudtunk rendbe tenni, és bizony az önkormányzati, az egészségügyi és
jó néhány más terület a következő kormányra maradt. Hogy hiba volt-e az önkormányzati 120
milliárd? Nem mondom, hogy volt választásunk. Valójában, áruljuk el egymás között, hogy
ez nem volt 120 milliárd, annyival indultunk, de a végeredménye nem volt annyi, 70-80
milliárdnyi prés, ha lehetett az önkormányzatokon. De azért ehhez hozzá kell tenni, hogy az
önkormányzati túlköltések jelentős része beruházási oldalról jött, és nem az önkormányzati
feladatok miatti eladósodásból.

Azt nem mondom, hogy teljes meglepetés volt. Azt tudtuk, hogy kontroll nélküli az
önkormányzati hiány és valójában speciális okai is vannak, hogy miért kontroll nélküli. Ugye,
az önkormányzatok finanszírozásában 2006-tól kezdődően kialakult egy sajátos helyzet,
amikor is az önkormányzati rendszer egy jelentős része akkor még ilyen mértékű pénzügyi
prés nélkül is hitelfelvételbe bocsátkozott. De a felvett hitelek, kibocsátott kötvények jelentős
részét jelentős részét nem költötte el akkor, hanem betétben helyzet el. Ez akkor nem növelte
a szektor hiányát, az akkori hitelfelvétel nem volt automatikusan költségvetésihiány-növelő

tétel, nem is mutatkozott meg a számokban, de kialakult az önkormányzati rendszerben egy
olyan pénzügyi mozgástér, ami felett semmi kontrollja nem volt a központi kormányzatnak.
Ez akkor vált hiánnyá, amikor a betétből elkezdték költeni a pénzt, és ez valójában az elmúlt
időszakban történt meg, ezáltal valóban a nettó adósságállománya növekszik az
önkormányzati rendszernek, és a központi kormányzat pedig tehetetlen. Be lehet vezetni most
már hitelfelvételi korlátokat, csak az a múltban felvett hiteleket nem teszi elkölthetetlenné.

Nem akarom teljesen elsöpörni az asztalról, nyilvánvalóan óriási prés alatt van az
önkormányzati rendszer, és azt is meg lehet érteni, ha ezekből a korábban felvett hitelekből
konkrétan feladatok teljesítésére költ. De ettől függetlenül lehet látni beruházási oldalon is
költéseket, ott is túllógott az önkormányzati költés a tervezettekhez képest, másrészt nem
lehet úgy kezelni, mintha nem lenne feladat az önkormányzati rendszerben. Tehát nem
gondolom, hogy az adósságproblémát ne kellene kezelni, nem gondolom, hogy az
önkormányzati rendszer költési szintjét ne kellene hozzáigazítani az ország teherviselő

képességéhez, de ebben nekünk nagyon szűkösek voltak az eszközeink. Bízom benne, hogy
az utánunk következők más eszközöket is fognak tudni használni.
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Azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam, Babák úr kérdésére valóban nem, de
mondom, az átadás-átvételi dokumentációból is látszott, hogy mi egy 0,6 százalékos
feszültséget számszerűsítettünk, és jeleztük, hogy erre intézkedéseket kell tenni, hogy a
költségvetési hiány tartható legyen. Szerintem ez visszakereshető, hogy csakis további
intézkedésekkel tartható a költségvetési hiány.

Nagyon köszönöm a kérdéseket és meghallgatást.

Az ülés bezárása

ELNÖK: Mi is köszönjük szépen miniszter úrnak, hogy eljött. Azt hiszem, fontos
információkat nyertünk, vagy ha még tovább akarnék menni, akkor ez volt az első olyan
meghallgatás, amikor fontos és pontos információkat nyertünk az államadósság eddigi
alakulásáról. Úgyhogy köszönjük szépen egyrészt az előző időszak intézkedéseinek
bemutatását, másrészt azt, hogy minden kérdésre válaszokat adott nekünk. További jó munkát
kívánunk önnek is. A bizottság tagjainak pedig szeretném jelezni, hogy a költségvetési
bizottság ülésével folytatjuk munkánkat. Az albizottság ülését bezárom. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc.)

Szijjártó Péter

az albizottság alelnöke

Dr. Dancsó József

az albizottság elnöke
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