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Tisztelt Képviselő Úr!

A K/74. számú írásbeli kérdésre Varga Mihály miniszter úr nevében és megbízásából a
következő választ adom :

Az Eximbank adósságának 2018-tól az államháztartás alrendszerébe történ ő átsorolása
leginkább technikai-számviteli kérdés, az adósságpályát alakító alapfolyamatokat ugyani s
érdemben nem befolyásolja, amit az is mutat, hogy a besorolás híre nem rázta meg a magyar
hozamokat . Az új adatok szerint az adósságráta 2017-re 73,6%-ra mérsékl ődött, vagyis 2011 -
hez képest 6,9 százalékponttal, és 2016-hoz képest is jelent ősen, 2,4 százalékponttal csökkent
az Eximbank adósságának visszamen ő leges figyelembevételével együtt .

A magyar statisztikai hatóságok meglátása szerint ugyanakkor közgazdasági értelemben a z
Eximbank adóssága más célú, mint a költségvetési hiány finanszírozására kibocsátot t
adósságelemek. Miközben a költségvetés a feladatellátásához szükséges mérték ű adósságot
vonja be a meglévő elemek megújítása mellett, addig az Exim beruházásokhoz nyújt hitelt ,
vagyis tartalmát tekintve továbbhitelezi az adósságát, majd kés őbb „begyűjti” azt.
A hiteleinek nagyobb része kereskedelmi bankoknak nyújtott refinanszírozási ügylet, vagyis a
hitelkockázatot sem az Exim, hanem a kereskedelmi bankok vállalják . Az Exim és az
államháztartás adóssága tehát közgazdaságilag eltérő tartalmú és a gyakorlatban is külö n
kezelt állományokat jelent .

A kormányzat az Eurostat döntését természetesen már a konvergenciaprogramban szerepl ő
középtávú adósságpálya tervezésekor is figyelembe vette, a tervezési horizont végére, 2022-re
az adósságráta az Eximmel együtt is várhatóan már a maastrichti 60%-os kritérium alá kerül ,
tehát tovább folytatódik az adósságnak a nemzetközi intézmények és a hitelmin ősítők által is
elismert csökkentése .
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