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A fiskális 
fenntartható
ság tartalma: 

• Hosszútávon fizetőképes és 
hitelképes államháztartás

• Adósságfinanszírozás 
folyamatosan piaci 
eszközökkel

• Változó makrogazdasági 
felételek között biztosított 
fizetőképesség

• Közép és hosszútávú fiskális 
stratégiai időhorizont 



Legyen 
fenntartható

az 
államadósság, 

mert …

• a piacról finanszírozás 
kevesebb gazdaságpolitikai 
kötöttséggel jár, mint a 
nemzetközi hitelsegélyek,

• a magas és növekvő
államadósság negatív 
tőkepiaci következményekkel 
jár,

• az adósságválság negatív 
növekedési
következményekkel jár. 



Az államadósság kockázata



Elméleti 
háttér

• Kiinduló pont a költségvetési 
korlát

• (gt – t) + [(1+rt) / (1+nt)] bt-1 = bt

• g GDP-arányos kormányzati kiadások,  
•  GDP-arányos adóbevétel, 
• r reálkamatláb, 
• n GDP növekedési rátája, 
• b GDP-arányos államadósság.



Módszertan

• Blanchard (2010)
• Elsődleges rés (primary gap), 

d̑ – dt = ( nt – rt)*bt – dt

• Adórés (tax gap), 
 t – ̑ =  t + ( nt – rt)*bt – gt

Adatok: Eurostat, IMF WEO



Fenntarthatóság 
az EU-ban



Elsődleges egyenleg, GDP%, 
2001-2017



Elsődleges rés, 2001-2017



Adórés, 2001-2017



Konvergencia az indikátorokban a 
2010-es években, szórás



Kamatköltség pályaíve (GDP%)
Magyar folyamatosan a felső tartományban, 2012-től együtt.



Államadósság-
átstrukturálás 

dinamikája a KKE 
országokban



Indikátorok

• Államadósság strukturális 
indikátorai
• Futamidő (duráció)
• Deviza-arány
• Külföldi arány (Non-resident)
• Lakossági arány (Retail ratio)

• IMF Heat Map
• adatforrás: Eurostat, nemzeti 

bankok, nemzeti 
államadósságkezelők és 
pénzügyminisztériumok



Heat Map 
methodology
(by IMF)
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IMF Staff Report, since 2014

DEBT PROFILE ANALYSIS: creates annual aggregate index from the 6 indicator

piros = az ország meghaladja a felső benchmarkot, dinamika értéke = 0

sárga = az ország meghaladja a felső és alsó benchmark között, dinamika értéke = +1

zöld = az ország az alsó benchmark alatt, dinamika értéke = +2

fehér = nincs adat/ nem releváns
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Heat Map methodology (by IMF)
benchmarks



KKE adósságstratégiák a 2010-es 
években

CZ HR HU PL RO SK
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futamidő



devizaarány



Külföldi hitelezők aránya



Lakossági állampapír piac aránya



Heat map indicator
methodology: 6 debt structure cells aggregate, 
(green =+2, yellow = +1, red = 0)



CDS spreads (market valuation) 
Bloomberg, 2014-2019



Következtetések

• 2000-es évek kedvező n & r
• 2007 kedvező prim. def. korrekció
• 2009 – 2014/2015 élénkítés, lazítás, 

fenntarthatóság romlása
• 2015-2017 javuló trendek, helyreállított 

fenntarthatóság, konvergencia
• fenntarthatósági elkötelezettség vegyes 

és hullámzó
• Fiskális kockázatközösségként: van együtt 

mozgás, de potyautasság is.
• adósság: dinamikus növekedés, lassú

csökkenés, összetétel-hatás
• Kamatköltség-hatás
• Eltérő szerkezeti mutatók, széttartó

adósságstratégia a KKE-ben. 
• Szerkezet és stratégia hatását gyorsan 

lereagálja a piac.



Köszönöm a 
figyelmet!

kutasi.gabor@uni-nke.hu



CDS graph (market valuation)


