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Bevezetés
A kilencvenes éveket követıen, a gazdasági transzformáció lezárultával, az önkormányzati
önállóság megteremtése és az önkormányzatiság, mint érték hangsúlyozása utána a hazai helyi önkormányzati rendszernek is új kihívásoknak és elvárásoknak kellett megfelelnie. Az
euró-zónához való csatlakozás révén ma már a szubnacionális szint szereplıinek is egy gyökeresen megváltozott nemzetközi helyzet szereplıjeként kell helytállniuk. A jelen talán egyik
legfontosabb feladataként a forrásszegény önkormányzatoknak elsıdlegesen forrásfelszívó- és
forrásbevonó képességüket kellene javítaniuk ahhoz, hogy képesek legyenek biztosítani a fejlesztések megvalósításához szükséges pénzeszközöket (Kopányi-Vigvári 2003). Ez a kihívás
napjainkban hatványozottan jelentkezik az európai uniós fejlesztési támogatások elnyeréséhez
szükséges önerı, elıfinanszírozási képesség biztosítása során. A külsı források felhasználásának egyik módja a kölcsönforrások igénybe vétele, ebbe a csoportba sorolhatók maguk az
önkormányzati kötvények is.
Az értékpapír-alapú finanszírozás alkalmazása egyébként nem újkelető a magyarországi önkormányzatok gyakorlatában, mivel már a XIX. század végén is találkozhattunk városi, vármegyei kötvényekkel, majd egy hosszabb, kényszerő szünet után, még a rendszerváltás elıtt, újra feltőntek ezek az értékpapírok, ún. kommunális kötvények formájában (Bánfi–
Sulyok-Papp-Száz 1986). Hosszú idı után elıször, a 90-es évek elején bocsátottak ki aztán
újra a települések már piacgazdaság keretei között is funkcionáló, klasszikus értelemben vett
önkormányzati kötvényeket. Az évtized közepének „kötvény-boom”-ját követıen azonban,
néhány sikeres, illetve balsikerő kibocsátás után a kötvény hosszú idıre szinte teljesen eltőnt
az önkormányzati fejlesztések finanszírozási eszköztárából (Balás-Hegedős 2004). A közelmúltban lehetett aztán újra hallani egy-két kibocsátásról, fıleg kelet-magyarországi városokkal kapcsolatosan (Csabai 2006).
Az önkormányzati kötvényfinanszírozás elméleti hátterének és magyarországi gyakorlatának bemutatásával kapcsolatban korábban már született néhány tanulmány, elemzés és
könyv, ezek azonban elsısorban globálisan magával az önkormányzati finanszírozás problematikájával foglalkoztak, és csak érintılegesen tértek ki a kötvények alkalmazhatóságára. A
kilencvenes évek elején – messze a teljesség igénye nélkül - Jókay Károly, Lados Mihály,
Péteri Gábor, Szmetana György és Vigvári András neve emelhetı ki elsısorban. Az évtized
második felében – bár elsıdlegesen az önkormányzatok hitelfinanszírozásán belül a banki
forrásokra koncentrálva – már több kapcsolódó irodalom is fellelhetı, többek között Balás
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Gábor, Barati Izabella, Bernáth Klára, Hegedüs András és Vigvári András tollából. Nemzetközi szinten elsısorban Dafflon, Freire, Musgrave, Petersen, Közép-Kelet-Európában pedig
Swianiewitz neve említendı meg. A XXI. század elejére azonban – néhány eseti kivételtıl
eltekintve – az önkormányzati kötvényfinanszírozás elméletének és problematikájának elemzése – a kötvényekkel együtt - szinte teljesen eltőnt a hazai szakirodalomból.
Mindez egyben azt is jelenti, hogy ez idáig még nem született olyan nagyobb lélegzetvételő, a fontosabb elméleti összefüggéseket is kellı részletességgel bemutató tanulmány,
mely a piacgazdasági keretek között is helytálló elméleti rendszert állított volna fel a helyi
önkormányzatok kötvényfinanszírozásával kapcsolatban és egyben a magyarországi önkormányzati és tıkepiaci rendszeren belül is alkalmazható lett volna. Ennek megfelelıen dolgozatomban – egyfajta hiánypótló jelleggel – kísérletet teszek arra, hogy az eddigi hazai szakirodalom eredményeit továbbgondolva, valamint a nemzetközi modellek és tapasztalatok
megfelelı adaptálásával ezeknek az elvárásoknak legalább részben eleget tegyek
.
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1. Fejezet.
A kutatás célja és jelentısége
1. 1. A vizsgálat jelentısége és aktualitása
Melyek tehát azok a tényezık, jelenségek, melyek jelenleg – a korábban már említett forráshiány mellett – véleményem szerint indokolhatják a téma újabb, egyben mélyebb vizsgálatát?
Az önkormányzati kötvények kibocsátása értékes alternatívát jelenthet a helyi fejlesztések
finanszírozására a banki, vagy központi beruházási hitelekkel szemben, növelvén ezzel az
önkormányzatok finanszírozási mozgásterét. A kötvények – a hitelekkel szemben – számos
olyan értékes, egyedi tulajdonsággal bírnak, melyek a kötvény értékpapír jellegébıl következnek. Piacképességük folytán például elméletileg több piaci szereplı megtakarításainak
összegyőjtése és felhasználása is lehetıvé válik. Kötvényfinanszírozás esetén ráadásul az önkormányzatok általában rugalmasabb, testreszabottabb törlesztési konstrukciókat, pénzáramlás-típusokat alakíthatnak ki.
Kutatásom fokozott pedig aktualitását az adja, hogy a kilencvenes évek középéhez viszonyítva napjainkra jelentıs változás történt számos, a helyi önkormányzatok finanszírozását
közvetlenül, vagy közvetetten érintı külsı és belsı feltételben. A külsı feltételek változásának egyik eleme az önkormányzati hitelfinanszírozás központi szabályozásának kialakulása,
valamint késıbbi megszilárdulása. Itt az „önkormányzati „csıdtörvény”1 megalkotása és az
önkormányzatok hitelfelvételének központi korlátozása jelentették az elsı lépéseket. Hatással
volt az önkormányzati beruházások értékpapír alapú finanszírozására az új tıkepiaci törvény2
hatályba lépése is, mivel kedvezményesnek tekinthetı, különleges elbánásban részesítette az
önkormányzatokat a kibocsátás során.3 A pénzügyi piacok mőködése is kiszámíthatóbbá vált a
század elejére és a kilencvenes évek közepéhez képest jelentısen csökkent a hitel alapú finanszírozás forrásköltsége is.
A belsı feltételek átalakulása alatt elsısorban az önkormányzatok mőködésével, irányításával kapcsolatos változásokat értem. Valószínőnek tartom, hogy a tıkepiaci finanszírozás magyarországi elterjedésével és lehetıségeinek fejlıdésével a potenciális kibocsátók azaz elsıdlegesen a települések - is egyre több ismerettel rendelkeznek az értékpapír-alapú
finanszírozással kapcsolatban. A kötvényfinanszírozás elterjedésével, az esetleges pozitív

1

1996 évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról.
2001 év CXX. törvény a tıkepiacról.
3
Errıl késıbb, a kötvénykibocsátás hazai szabályozást bemutató fejezetben még részletesen szó lesz.
2
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tapasztalatok ismertté válásával pedig várhatóan az eddig negatív attitőddel, vagy akár elıítéletekkel rendelkezı vezetık hozzáállása is változni fog.
A kínálati oldalt, azaz a helyi önkormányzatokat érintı újdonságokon túl a keresleti
oldalt illetıen is számos változás történt. Ide sorolandó a hazai tıkepiacok szabályozási rendszerének kialakulása és ezáltal a nemzetközi intézményi befektetık markánsabb megjelenése a
piacon. Az önkormányzatok hitelfinanszírozásának átfogó és részletes központi szabályozása,
az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatályba lépése pedig megteremtette az alapot a kötvényvásárlás, mint potenciális befektetési forma kockázatának a befektetık részérıl történı megítélhetısége, értékelése felé. Amennyiben pedig a potenciális vásárlók közül elsısorban a helyi lakosokat vizsgáljuk, a civil társadalom megerısödésével véleményem szerint részükrıl is egyre nagyobb az igény arra, hogy személyesen is részt vegyenek
a helyi döntésekben, aktívan formálván, alakítván a közösség életét meghatározó kereteket –
erre pedig kiváló lehetıség lehet – bizonyos helyi fejlesztési irányok támogatása az önkormányzati kötvények vásárlása révén.

1. 2. A kutatási célok részletes kifejtése
Az önkormányzati kötvények kibocsátása által történı finanszírozás során a szereplık három
fıbb csoportja különíthetı el. Kínálati oldal alatt értem a kötvények potenciális kibocsátóit,
azaz elsıdlegesen a helyi önkormányzatokat.4 A keresleti oldalt azok a megtakarítók, befektetık jelentik, akik hajlandóak a kötvények lejegyzésére, illetve megvásárlására. A modell harmadik fontos szereplıje a központi kormányzat, mely kétféle úton is befolyásolja a kötvényfinanszírozás alkalmazhatóságának feltételeit, körülményeit: egyrészt az önkormányzatok hitelfinanszírozásának korlátozása, szabályozása által, másrészt pedig azáltal, hogy megteremti a
kötvény, mint értékpapír kibocsátásának, forgalmazásának jogszabályi kereteit, intézményrendszerét. A modell egyes szereplıi, a keresleti és a kínálati oldal közötti kapcsolatot pedig a
pénzügyi közvetítırendszer, esetünkben a tıkepiac hivatott biztosítani.
Mivel a helyi önkormányzatok az államháztartási rendszer részei, a potenciális keresleti oldal legjelentısebb képviselıi, az intézményi befektetık pedig a profitorientált versenyszféra szereplıi, ezért a kínálati és keresleti oldal vizsgálata során alapvetıen más megközelítésmódot kell alkalmazni. Ennek megfelelıen tehát logikus és egyben meg is valósítható a két
oldal részben szeparált vizsgálata. Jelen disszertáció kereteit és lehetıségeit azonban messze
meghaladja mind a kínálati, mind a keresleti oldal egyidejő és egyben kellı részletességő
4

A következı fejezetben, az önkormányzati kötvény fogalmának definiálásakor természetesen majd a lehetséges
kibocsátók köre is pontosabban meghatározásra kerül.
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elemzése. Ennek megfelelıen, a kínálati és keresleti oldal közötti kapcsolatot természetesen
szem elıtt tartva, disszertációm elkészítésének céljaként a magyarországi önkormányzatok
kötvényfinanszírozásának elsıdlegesen a kínálati oldal nézıpontjából való elemzését választottam. Ez alatt többek között azt értem, hogy elsıdlegesen a kibocsátók, azaz a helyi önkormányzatok ezirányú lehetıségeit (külsı feltételek), illetve attitődjét, motiváltságát, szakmai
ismereteit (belsı feltételek) vizsgálom.

1.1. ÁBRA
Az önkormányzati kötvényfinanszírozás szereplıinek kapcsolatrendszere
Kínálati oldal: önkormányzatok,
önkormányzati közszolgáltató
vállalatok

Állami szabályozás

Pénzügyi közvetítırendszer
(tıkepiac)

Önkormányzati kötvények
kibocsátása

Megtakarítók (potenciális keresleti oldal):
Hitelintézetek, nyugdíjpénztárak,
befektetési alapok, biztosítók,
lakosság

Forrás: Saját szerkesztés

A kutatás célja tehát az önkormányzati kötvényfinanszírozás külsı és belsı feltételeinek értékelése; az elmúlt évtized és a közelmúlt magyarországi gyakorlatának kritikus elemzése; a jövıre vonatkozó lehetıségek és kockázatok feltárása és a szükséges változtatások megfogalmazása. Ennek megfelelıen az elméleti-módszertani rész keretként szolgál a disszertáció
további fejezeteiben bemutatandó empirikus felmérések eredményeinek elemzéséhez, megértéséhez. Magában foglalja tehát az önkormányzati kötvényeknek a helyi fejlesztések finanszírozásában betöltött szerepének megítélését, a potenciális elınyök és hátrányok, lehetıségek és
veszélyek meghatározását, valamint azokat az elméleti összefüggéseket, melyek megadják a
kötvény, mint finanszírozási eszköz használatának kívánatos és ajánlott módját. Mivel a helyi
önkormányzatok az államháztartás részei, finanszírozási mozgásterük kialakításában kiemelt
jelentısége van a kapcsolódó állami szabályozásnak is – indokolt tehát, hogy az elméleti
részben kitérjek ennek lehetséges modelljeire és eszköztárára is.
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Az önkormányzati kötvényfinanszírozás külsı feltételeinek értékelése során elsısorban
a központi kormányzat szabályozási eszköztárára, illetve a kapcsolódó intézményrendszerre
koncentrálok. Megvizsgálom az önkormányzati kötvény, mint értékpapír kibocsátására vonatkozó elıírásokat, illetve a kötvénynek, mint az önkormányzati hitelfinanszírozás lehetséges
eszközének szabályozását. Mindamellett – eleget téve a keresleti és kínálati oldal szereplıi
közötti interakciók figyelembe vételének – az önkormányzati kötvényfinanszírozást tágabb
gazdaságpolitikai kontextusban is elemzem, értve ezalatt az önkormányzati kötvénypiacnak a
tıkepiaci rendszerbe való beágyazódását és funkcióját. A belsı feltételek tesztelése pedig magában foglalja a helyi önkormányzatok hitel- és kötvényfinanszírozással kapcsolatos szakmai
ismereteinek, illetve attitődjének, motiváltságának felmérését.
A kötvényfinanszírozás hazai gyakorlatának vizsgálata során elsıként bemutatom a
hazai önkormányzati hitel- és tıkepiacok kialakulását, fejlıdését a transzformációs idıszak
kezdetétıl. A magyarországi folyamatokat, történéseket ugyanakkor megpróbálom párhuzamba állítani a gazdasági átalakulás hasonló fázisában tartó más közép-kelet-európai országok
tapasztalataival is. Ezt követıen kerül csak sor a közelmúlt hazai önkormányzati kötvénykibocsátásainak részletes bemutatására és elemzésére.
A kínálati oldallal kapcsolatos fontosabb kutatási célok közül a harmadik csoport a
kötvényfinanszírozás magyarországi jövıbeli lehetıségeinek elemzését foglalja magában.
Ezzel kapcsolatosan célul tőzöm ki a magyarországi önkormányzatok kötvény-kibocsátási
hajlandóságának felmérését, illetve ezzel kapcsolatos elırejelzés készítését is, természetesen
a kapcsolódó ok-okozati összefüggések bemutatatásával párhuzamosan.

1. 3. A kutatás módszere és lépései
A vizsgálat elméleti, módszertani áttekintést és empirikus kutatást is magában foglal. A kutatás egyik célja a kínálati oldal vonatkozásában a kötvényfinanszírozás elméleti kereteinek
megalkotása. Ez egyben annak az elméleti modellnek a meghatározását is jelenti, mely segítségével leírható a kötvényfinanszírozás szereplıinek, a központi kormányzatnak, a helyi önkormányzatoknak és a tıkepiaci közvetítırendszernek a kapcsolatrendszere. A feladatot nehezíti – mint ezt már korábban is említettem – a kapcsolódó hazai szakirodalom hiányossága,
illetve a nemzetközi szakirodalom eredményeinek korlátozott magyarországi alkalmazhatósága.5 Ennek megfelelıen a megszokottnál csupán kisebb mértékben nyílik lehetıség a szakirodalom hagyományos, számos véleményt egyidejőleg ütköztetı bemutatására és ezáltal na-

5

Ennek oka az eltérı felépítéső és mőködéső pénzügyi közvetítırendszer, illetve államháztartási rendszer.
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gyobb szerepet kell, hogy kapjon a fogalmi keretek tárgyalása és a szintetizáló funkció. A
disszertáció témája két külön tudományterület, a közösségi gazdaságtan és a pénzügytan egyfajta speciális metszetét jelenti.
A jelenlegi magyarországi gyakorlat megismerése empirikus felmérések segítségével
történik. A kutatás alapvetıen két irányba fókuszál: egyrészt annak megértésére helyez hangsúlyt, hogy az egyes önkormányzatok eddig miért nem éltek a kötvényfinanszírozás lehetıségével, másrészt azon önkormányzatok gyakorlatának bemutatására koncentrál, akik már bocsátottak ki kötvényt. A kötvényt finanszírozási eszköztárukból eddig mellızı önkormányzatok elemzése Magyarország egész területére kiterjedı, reprezentatív kérdıíves felmérés,
valamint a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) adatbázis kapcsolódó információinak felhasználása segítségével történik. Mivel a kutatás szempontjából kiemelt jelentıségő a kötvényfinanszírozás eddigi magyarországi gyakorlatának
megismerése, a kötvényt kibocsátó önkormányzatok gyakorlatának elemzése mélyinterjúk
segítségével valósul meg.

1. 4. Elızetes hipotézisek
A következıkben megfogalmazom a korábban vázolt kutatási céljaimmal kapcsolatos hipotéziseimet:

H1. A gazdasági transzformáció azonos periódusában járó közép-kelet-európai országok
önkormányzati hitel- és tıkepiacának kialakulása azonos szakaszokkal, problémákkal és
megoldási kísérletekkel írható le.
Úgy gondolom, hogy a jelenleg a társadalmi és gazdasági rendszerváltás közel azonos fázisában járó országok hasonló utat jártak be a gazdasági transzformáció során is, azaz önkormányzati hitel- és tıkepiacaik kialakulás és fejlıdése során is hasonló problémákkal szembesültek, illetve a folyamat során hasonló karakterő periódusok, fázisok különíthetık el. Ennek
ellenére erısen valószínő, hogy az egyes országok önkormányzati hitelfinanszírozására vonatkozó szabályozás gyakorlata is eltérı képet mutat. Ezzel párhuzamosan – illetve ettıl várhatóan nem függetlenül – eltérı lehet a hitel- és tıkepiacok szerepe és jelentısége is a helyi
önkormányzatok finanszírozásában.

H2. Bár a XXI. század elejére Magyarországon kialakultak az intézményi keretek, illetve a szabályozási eszközrendszer a helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásával
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kapcsolatosan, a szabályozás jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy eleget tegyen az Európai Unióhoz való csatlakozás okozta kihívásoknak.
A kötvényfinanszírozás hazai szabályozás alatt két dolgot értek: egyrészt az önkormányzati
kötvény, mint értékpapír kibocsátására, forgalmazására vonatkozó jogszabályokat; másrészt
pedig a kötvényre, mint a helyi önkormányzati hitelfinanszírozás eszközére vonatkozó szabályozást. Az intézményi keretek vizsgálata pedig nem csupán a pénzügyi közvetítırendszerre
vonatkozik, hanem azokra az intézményesült kockázatkezelési megoldásokra is, melyek célja
a kötvénykibocsátásból fakadó kockázatok csökkentése. Véleményem szerint a jelenlegi szabályozás sem a regionalizáció követelményeinek, sem pedig az egységes európai pénzügyi
piac legfontosabb szereplıi, az intézményi befektetık elvárásainak sem felel meg és nem támogatja a helyi szintő szervezıdések forrásszerzését sem.

H3. Véleményem szerint a magyarországi önkormányzati kötvénypiac fejlıdésének
egyik meghatározó gátja a piac elhanyagolható mérete és a kötvények alacsony fokú
likviditása.
A hazai önkormányzati kötvénypiac mérete és jelentısége ma még magyarországi viszonylatban is elhanyagolható. Úgy gondolom, a hitelpapírok hazai piacán ráadásul jelentıs mértékben érvényesül az állampapírok kiszorító hatása is a kötvényekkel szemben. Az önkormányzati kötvénypiac likviditásához kapcsolódó méretgazdaságossági határ meghatározásakor – a
korábbi szakirodalmi megközelítésekkel szemben - ugyanakkor indokoltnak tartanám többféle
méretgazdaságossági-kategória elkülönítését és elemzését is.

H4. A megváltozott külsı körülmények ellenére a helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának gyakorlata még napjainkban is az elmúlt évtizedben megfigyelhetı sémát
követi és közgazdasági jellemzıit tekintve gyakorlatilag alig különbözik a banki hitelfelvételtıl.
A XXI. század elejére jelentıs változások történtek mind a helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának szabályozásában, mind pedig a kibocsátások piaci feltételeiben. Ennek ellenére

úgy

gondolom,

eddig

nem

igazán

történt

érdemi

változás

a

települések

kötvénykibocsátási hajlandóságában és a kötvények sem töltik be valós közgazdasági funkciójukat a helyi fejlesztések finanszírozásában. Úgy gondolom, ma Magyarországon a kötvényfinanszírozásban még további értékes potenciálok rejlenek, mind az önkormányzatok
finanszírozási mozgásterének bıvítésére, mind a hitelfinanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi
kockázatok kezelését illetıen.
16

A kutatás célja és jelentısége

H5. A mai magyarországi települési önkormányzatok többsége nemcsak hogy rendkívül
alacsony szintő ismeretekkel rendelkezik a hitelfinanszírozás és ezen belül a kötvényfinanszírozás közgazdasági törvényszerőségeivel kapcsolatosan, hanem irreálisan negatívan is ítéli meg a kötvénykibocsátás jelenlegi magyarországi feltételeit.
Úgy gondolom, a hazai települési önkormányzatok nagy része még ma is indokolatlanul negatívan viszonyul a külsı kölcsönforrás-bevonáshoz és csupán a végsı megoldásnak tartja a
helyi fejlesztések finanszírozására. Amennyiben pedig mégis ismerik ezt a fajta forrásszerzési
lehetıséget, kapcsolódó elméleti tudásuk meglehetısen korlátozott, sıt számos téveszmét is
tartalmaz. A települések véleményem szerint nincsenek tisztában a banki hitelek és a kötvénykibocsátás közgazdasági tulajdonságai közötti különbséggel, a kötvények potenciális
elınyeivel és hátrányaival. Úgy vélem, a szakmai ismeretek hiánya mellett az önkormányzatok túlnyomó része ráadásul a kötvénykibocsátás külsı feltételeit a valóságoshoz képest indokolatlanul negatívan is ítéli meg.

H6. Az elkövetkezı években várhatóan egyre több magyarországi települési önkormányzat is élni fog a kötvénykibocsátás általi forrásszerzés lehetıségével. Ahhoz azonban, hogy a kötvénynek értékpapír jellegébıl következı összes pozitív tulajdonsága, elınye is érvényesülni tudjon, az önkormányzati kötvénypiac szervezettségét, mőködését
illetıen is számos változtatásra van szükség.
Valószínőnek tartom, hogy a közeljövıben az eddigiekhez képest több település is meg fog
jelenni a kötvénypiacon, akár közvetlenül, akár valamely önkormányzati szolgáltató vállalatának kibocsátása révén. Emellett szólhat az, amennyiben a kötvényfinanszírozást az elmúlt
években választó települések pozitív tapasztalatokkal gazdagodtak és ez ismertté válik a többi
település körében is, egyfajta indikátor hatást váltva ki. Az európai uniós támogatások önrészének finanszírozása is egy potenciális érv a kötvénykibocsátás mellett. Ahhoz azonban,
hogy az önkormányzatok számára az intézményi befektetık, elsısorban a befektetési alapok
forrásai is elérhetıvé váljanak, az önkormányzati kötvényeknek be kell tudnia tölteni azt a
kockázati őrt, ami a jelenlegi hazai tıkepiacon a kockázati skála két szélén elhelyezkedı értékpapír-típus, az állampapírok és a részvények között fennáll.
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2. Fejezet.
A kötvények szerepe a helyi beruházások finanszírozásában
A kutatás elméleti keretének részeként jelen fejezetben megfogalmazásra kerülnek a vizsgálat
szempontjából legfontosabb fogalmak és definíciók. Elsıként megpróbálom tisztázni és értelmezni az önkormányzati kötvénynek értékpapír mivoltából következı speciális tulajdonságait és jellemzıit. A további vizsgálat irányát és módját alapvetıen befolyásolja az is, pontosan mit is értünk önkormányzati kötvény alatt. Vajon érdemes-e a fogalmat leszőkíteni csupán
a települési önkormányzatok kibocsátásaira? Vagy esetleg létezik a kibocsátó személyén túl
más lényeges ismérv is, mely alapján a klasszifikáció megvalósítható? A fejezetben meghatározásra kerül tehát az önkormányzati kötvénynek a kutatás szempontjából releváns fogalma,
értelmezése is.
Valószínőnek tartom, hogy beazonosíthatók lesznek egyedi típusok, struktúrák még az
önkormányzati kötvények körében is, hiszen a kibocsátók – forrásabszorpciós képességük
fokozása érdekében – megpróbálnak lehetıségeik szerint alkalmazkodni a potenciális vásárlók, befektetık igényeihez is, ami eltérı finanszírozási konstrukciókat eredményezhet. Megpróbálom tehát összegyőjteni és osztályozni az önkormányzati kötvények legfontosabb típusait, illetve azt megvizsgálni, hogy az egyes konstrukciók milyen beruházási célok finanszírozására lehetnek leginkább alkalmasak.
Ezt követıen, a fejezet második felében megkísérlem meghatározni a fontosabb jellegzetességeket a másik, azaz a kínálati oldal, az önkormányzatok szemszögébıl vizsgálva is.
Milyen körülmények között célszerő egyáltalán az önkormányzatoknak a hitelfinanszírozást –
és ezen belül a kötvénykibocsátást - választani? Melyek a kölcsönforrás-bevonás elınyei és
hátrányai más finanszírozási formákkal összehasonlítva? Lehet-e a kötvényfinanszírozás - a
központi támogatásokhoz, helyi adókhoz képest - magasabb forrásköltsége okán egyáltalán
versenyképes alternatíva, vagy csupán végsı megoldásként szolgálhat a forrásszegény önkormányzatoknak beruházásaik finanszírozására? Sajnos ezekre a kérdésekre egyértelmő és
teljeskörő választ a szakirodalomban egyáltalán nem találni, így mindenképpen szükséges egy
részben szintetizáló, részben új gondolatokat is tartalmazó komplex modell felállítása.
A hitelfinanszírozás során alkalmazott pénzügyi eszköz jellege szerint megkülönböztethetünk (elsısorban banki) hitelfelvételt, illetve értékpapír (kötvény) kibocsátást. Köztudott,
hogy nemcsak maguk a potenciális kibocsátók, hanem még a helyi lakosság nagy része is a
kötvénykibocsátást csupán a banki hitelfelvétel alternatív technikai formájának tartja. Való-
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ban csupán formai különbség van a kétféle finanszírozási mód között, vagy léteznek alapvetı
közgazdasági és/vagy társadalmi következményei is az egyes alternatívák közötti választásnak? Elengedhetetlen tehát az ezekhez a döntésekhez szükséges elméleti keretek, közgazdasági összefüggések bemutatása, azaz a kétféle finanszírozási stratégia jellemzıinek alaposabb,
mélyrehatóbb elemzése, a pozitív és negatív tulajdonságok beazonosítása, összevetése is.
Jelen fejezetben tehát megpróbálom összegyőjteni, szintetizálni, kiegészíteni és értékelni azokat az ismereteket, összefüggéseket, melyek az önkormányzati kötvények kibocsátása révén történı finanszírozás elméleti modelljének megalkotásához szükségesek. Kísérletet
teszek tehát egy olyan elméleti keret kialakítására, mely segítségével feltárhatók az önkormányzatok kötvényfinanszírozásával kapcsolatos fontosabb szabályok és összefüggések. Az
itt bemutatásra kerülı elméleti modell ugyanis kiindulópontként szolgál arra, hogy késıbb, a
disszertáció empirikus fejezeteiben képes legyek kritikusan és egyben reálisan értékelni a
gyakorlatban elıforduló finanszírozási formákat, illetve a jövıben esetlegesen megvalósítható
forrásszerzési alternatívákat is.
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2. 1. Az önkormányzati kötvény fogalma

Mint már a fejezet bevezetıjében is említésre került, az önkormányzati kötvény az értékpapírok családjába tartozik, bár például az angolszász pénzügyi szakirodalom számos neves képviselıje (Brealey-Myers 1999, Fabozzi-Modigliani 2003, Glen 2002, Rini 2002) a kötvény fogalmának meghatározása során elsısorban inkább a pénzügyi eszközök jóval tágabb jelentéső
csoportjának lényegét igyekszik megragadni. A kötvényeket – és így természetesen az önkormányzati kötvényt is - az értékpapírok csoportján belül az úgynevezett pénzpapírok vagy
kötelmi jogi papírok közé soroljuk, melyek jellemzıen valamilyen követelést, leggyakrabban
pénzkövetelést, azaz hitelviszonyt testesítenek meg (Sulyok-Papp, 1990).
2.1. ÁBRA
Az önkormányzati kötvény, mint értékpapír
Értékpapírok

Tagsági jogokat megtestesítı értékpapír

Részvény

Önkormányzati kötvény

Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír

….

Kötvény

Állampapír

Váltó

Vállalati kötvény

Csekk

….

…..

Forrás: Saját szerkesztés
A hitelfelvevı (önkormányzat) tehát bizonyos jövıbeli pénzösszegeket, (illetve egyes
konstrukciók esetén emellett még akár egyéb szolgáltatást is) ígér a kötvény megvásárlójának
(hitelezı) (Bánfi – Sulyok-Papp, 1998). Önkormányzati kötvények kibocsátása alatt tehát elsıdlegesen a helyi önkormányzatok hitelviszonyt keletkeztetı, értékpapír-alapú finanszírozását értem, nem tartoznak tehát ide a tulajdonosi jogok egy részének átruházását is jelentı
public-private-partnership projektek. A fenti definíció azonban felveti azt a kérdést, hogy
közvetlenül csupán a helyi önkormányzatok által kibocsátott kötvények sorolhatók-e ebbe
kategóriába, vagy esetlegesen szükséges-e a fogalom további bıvítése, pontosítása.
A definíciós problémát tágabb kontextusban vizsgálva számos közös vonást fedezhetünk fel a szubnacionális kormányzati szintek kibocsátásai között (Freire-Peterson, 2004). Ez
az azonosság elsısorban a szubnacionális szint szereplıinek korlátozott pénzügyi önállóságá-
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ból fakad, melynek egyik oka a pénzkibocsátási jog hiánya (Vigvári 2002b). Ennek megfelelıen – természetesen az adott ország államháztartási rendszerének felépítésétıl függıen is –
indokolt lehet akár a szubnacionális szint kibocsátásainak együttes vizsgálta is. A kutatásom
korábban meghatározott célja értelmében az önkormányzati kötvények fogalmának meghatározása során tehát elsıdlegesen a következı tulajdonságok meglétére helyezem a hangsúlyt: A
kötvénykibocsátó az államháztartási rendszer része, pontosabban annak valamely
szubnacionális szintjéhez tartozik; a kibocsátás pedig elsıdlegesen a helyi szintő feladatellátás megvalósításához kapcsolódik, annak érdekében történik.
Mivel az önkormányzati feladatellátás és gazdálkodás nem csupán az önkormányzati
hivatalon és az önkormányzati intézményeken keresztül valósul meg, hanem egyéb gazdálkodást végrehajtó szervezetek által is, indokoltnak tartom az önkormányzati kötvények kategóriájába sorolni bizonyos önkormányzati gazdálkodó szervezetek és szerzıdéses feladatellátó
partnerek kibocsátásait is. A teljes mértékben önkormányzati tulajdonú vállalkozások esetén a
besorolás nyilvánvalónak tekinthetı, míg a magánszférával közös tulajdonú és irányítású projektek közül – lévén az önkormányzati kötvény a közszféra kibocsátása – azon vállalkozások
kibocsátásait sorolom a fogalomhoz tartozónak, ahol az önkormányzat meghatározó tulajdoni
részesedéssel rendelkezik, azaz tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot. Ezzel párhuzamosan a
besorolás alapja lehet az is, hogy a tulajdonos önkormányzat vajon vállalt-e valamilyen mértékő garanciát a kötvénykibocsátásból eredı kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan.6
Sok esetben –méretgazdasságossági okok miatt – a kisebb mérető önkormányzatok
számára a kötvénypiac csak akkor érhetı el, amennyiben erıiket egyesítve, önkormányzati
társulásokon keresztül vagy akár a kistérségi együttmőködés keretein belül közös kibocsátásokat szerveznek - a fogalom kiterjesztése tehát ezekre az esetekre is indokolt. A helyi önkormányzati rendszerek bizonyos modelljei esetén pedig még az önkormányzati kötvények
csoportjába sorolhatók akár a megyei önkormányzatok, akár a regionális szint (régiók) kibocsátásai is, lévén mindannyian az ún. szubnacionális kormányzati szint szereplıi. 7

6

A két besorolási szempont természetesen nem tekinthetı függetlennek, hiszen ilyen jellegő garancia vállalása
szinte kizárólagosan az önkormányzat meghatározó tulajdoni részesedése esetén képzelhetı el.
7
Amennyiben létezik ez a fajta tagolása a szubnacionális szintnek.
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2. 2. Az önkormányzati kötvények csoportosítása és fontosabb típusai

Az önkormányzati kötvények – más kötvénytípusokhoz hasonlóan - számos ismérv alapján
csoportosíthatók, ezek lehetnek: a kötvény kibocsátója; a kötvény tıketörlesztésének (és ezáltal kamatfizetésének) idıbeli alakulása; a kötvény kamatozásának módja; a kibocsátás pénzneme; a forgalomba-hozatal módja; és a kötvény visszafizetésének biztosítéka(i).
A fenti szempontok közül az önkormányzati kötvények esetén az elsı, illetve az utolsó
ismérv bír kiemelt jelentıséggel. A kibocsátó személye ugyanis az a szempont, mely alapján
az önkormányzati kötvény elsıdlegesen megkülönböztethetı más kötvénytípusoktól. Az utolsó csoportképzı változó pedig az önkormányzati kötvény mögött álló biztosítékok megléte,
jellege szerint osztja kategóriákra, típusokra ezen értékpapírokat. A csoportosítás alapját tehát
a kötvényszerzıdésbıl fakadó kötelezettségek fedezeteként felajánlott eszköz, pénzáramlás
jelenti (Freire 2000). Ez az ismérv kiemelten fontos csoportosítást és megkülönböztetést tesz
lehetıvé az önkormányzati kötvények között, mégpedig kizárólagosan erre az értékpapírra
jellemzı ismérvváltozatai miatt. Emellett még, mint a kötvényvásárlás, mint befektetés kockázatát meghatározó szignifikáns faktor, önmagában is kiemelten fontos szerepet játszik a
kötvény értékelése, árazása során. Amennyiben tehát önkormányzati kötvénytípusokról beszélünk, elsıdlegesen a kötvény visszafizetésének biztosítékai alapján történı megkülönböztetés
az indokolt (El Daher 1999). Ezen ismérv szerint az önkormányzati kötvények két (pl.
Fabozzi 1999, Makay 2004), három (pl. Freire – Peterson 2004, El Daher 1999), illetve négy
(pl. Cooner 1987) csoportja is elkülöníthetı.
A további klasszifikáció érdekében a kötvényszerzıdésbıl fakadó kötelezettségek fedezeteként felajánlott eszközök, illetve pénzáramlás alapján én az önkormányzati kötvények
négy típusát különböztetem meg:
1. Szokásos önkormányzati kötvény8
2. Jövedelem-kötvény9
3. Dedikált projekt kötvény
4. Egyéb önkormányzati kötvények

2.2.1. Szokásos (általános kötelezettséget megtestesítı) önkormányzati kötvény
A kifizetések biztosítékát ebben az esetben elsıdlegesen az önkormányzat „ígérete és az ebbe
az ígéretbe vetett bizalom”, azaz közvetlenül az önkormányzat költségvetése jelenti. Ez
8
9

Más néven „általános kötelezettséget megtestesítı kötvény” (general obligation bond).
Más néven „projekt kötvény” (revenue bond).
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egyenértékő azzal, hogy az önkormányzat teljes adóztatási képességét, összes bevételét10 kötelezi el, ami nagyon erıs biztosítékot jelenthet abban az esetben, ha egyrészt rendelkezik a lehetıséggel, másrészt megfelelı elkötelezettséggel, szándékkal is a saját bevételek11, köztük a
helyi adók emelésére. Sok esetben azonban a központi kormányzat közvetlenül vagy közvetve
korlátozhatja12 a kivethetı adók növelésének lehetıségét. Az általános kötelezettséget megtestesítı kötvény biztosítékának értéke nagyban függ tehát az önkormányzatok által kinyilvánított és a külsı szereplık által észlelt, megítélt hajlandóságtól a helyi adók növelésére, vagy a
folyó költségek csökkentésére, tehát minden olyan szükségszerő lépésre, amely a kötelezettségek idıben történı teljesítését elısegítheti.
2.2. ÁBRA
A szokásos önkormányzati kötvény pénzáramlása

Bevételek

Kötvény

Önkormányzat

Project

Forrás: Petersen-Crihfield 2001, 6.o.
Mivel a kötvények visszafizetésére fordítandó pénz elégtelensége esetén esetlegesen
bekövetkezı adóemelés terheibıl a közösség gyakorlatilag minden tagjai részesedik – függetlenül attól, hogy a beruházás által megvalósított szolgáltatást milyen mértékben vette igénybe
– sok esetben az általános kötelezettséget biztosító kötvények kibocsátásához helyi népszavazás keretén belül szükséges a helyi polgárok beleegyezése is (Cooner 1987).13 A hitelfelvétel
terheinek elıbb említett igazságosabb elosztása miatt az önkormányzati kötvények ezen típusával elsısorban tipikusan az ún. közjavak csoportjába tartozó eszközökkel kapcsolatos beru-

10

Számos országban törvény korlátozza az adósságszolgálatra felhasználható bevételeket, illetve eszközöket.
Ide tartoznak az ár- és díjbevételek, illetékek, illetve egyéb saját bevételek is.
12
A központi kormányzat például bizonyos szereplıknek helyi adómentességet adhat, illetve központilag meghatározhatja a kivethetı helyi adók alapját is.
13
Ez a gyakorlat elsısorban az Egyesült Államokra jellemzı, ahol a helyi bevételek döntı hányadát az ún. vagyonadók teszik ki (El Daher 1997).
11
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házásokat finanszírozzák, pl. az oktatással, közterület-fenntartással, helyi kultúrával kapcsolatos fejlesztéseket (El Daher 1997).
A szokásos önkormányzati kötvények csoportján belül is megkülönböztethetünk néhány általánosan elterjedt típust. Az ún. „korlátlan adókivetéső kötvény” (Unlimited tax bond)
esetén az önkormányzat elméletileg határok nélkül14, az adósságszolgálat biztosításához szükséges mértékig tetszılegesen emelheti a helyi adókulcsokat, míg az ún. „korlátozott adókivetéső kötvény” (Limited tax bond) kibocsátása esetén a kötvényszerzıdés szigorú korlátozásokat tartalmaz ezzel kapcsolatosan is (Freire-Torre-Huertas 1999).15
Az általános kötelezettséget megtestesítı kötvények kibocsátói egyébként elsıdlegesen maguk a helyi önkormányzatok lehetnek. Számos országban – különösen igaz ez a keletközép-európai térségre - a szokásos önkormányzati kötvény elterjedését és a vásárlók körében
való népszerőségét jelentıs mértékben csökkenti, hogy az önkormányzatok többsége nem
igazán rendelkezik jelentıs nagyságú saját bevételekkel, illetve kevés mozgástérrel bír az
ezen forrásokból befolyó bevételek nagyságának igény szerinti változtatására, esetleges további növelésére (Balás 2001). Az önkormányzat általános garanciáját - éppen az elıbb említett okok miatt – sok esetben még kiegészítik, megerısítik bizonyos pénzügyi eszközök, illetve egyéb tárgyi eszközök (vagyonelemek) fedezetként való felajánlásával is. Az önkormányzati feladatellátás minden körülmények közötti zavartalan ellátása miatt azonban a legtöbb országban törvény korlátozza az erre a célra felhasználható vagyonelemek körét (Dafflon
2002).

2.2.2. Jövedelem-kötvény
Ebben az esetben a kifizetések fedezeteként a kötvény-kibocsátásból befolyt bevételekbıl
megvalósítandó projekt várható jövıbeli pénzáramlását kötelezik el. A kötvény visszafizetését tehát a projekt által létrejött szolgáltatásból származó díjbevételek, felhasználói díjak biztosítják. Ezen kibocsátások révén a leggyakrabban bizonyos közmővekkel kapcsolatos beruházások, pl. víz-, csatorna és szennyvíz-gazdálkodási projektek, ingatlanfejlesztési beruházások, alagutak, autópályák, kikötık beruházásának finanszírozását biztosítják (Cooner 1987).
Az önkormányzati kötvények ezen csoportja esetén különbséget tehetünk az értékpapírok között aszerint is, hogy a beruházás megvalósítója teljes egészében a közösségi szek-

14

Gyakorlatilag azonban természetesen csak a jogszabályi elıírások által megengedett mértékben.
Ez a korlátozás eredhet abból is, hogy törvényi elıírások miatt nem megengedett az adókulcsok nagyságának
egy bizonyos mérték fölé emelése.
15
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tor16, vagy pedig részben a magánszektor is megjelenik tulajdonosként a projektben. A jövedelem-kötvény, mint finanszírozási eszköz alkalmazása elsısorban az önkormányzati tulajdonban (vagy ppp-projekt esetén résztulajdonban) lévı önkormányzati gazdálkodó szervezeteken (vállalkozásokon) keresztül valósulhat meg.
2.3. ÁBRA
A jövedelem kötvény pénzáramlása
Bevételek

Önkormányzat

Project

Kötvény

Forrás: Petersen-Crihfield 2001, 7. o.
A projekt-kötvény potenciális megvásárlói számára lényeges információt és döntési
alapot jelent az önkormányzat által elkészítendı, a projektre vonatkozó megvalósíthatósági
terv, tanulmány. A kötvény visszafizetésének további garanciája lehet a befektetı felé,
amennyiben a kötvény-szerzıdésben egyéb kötelezettségek, záradékok is megfogalmazásra
kerülnek. A záradék vonatkozhat például a visszafizetések megkönnyítését, biztosítását szolgáló törlesztési alap létrehozására, a létrejött projekt üzemeltetési, fenntartási körülményeire,
illetve minimális mőködtetési élettartamára (Freire 1999).

2.2.3. Dedikált-projekt kötvény (Dedicated revenue bond)
Ennél a konstrukciónál a kötvény kifizetéseinek biztosítékaként egy elızetesen definiált, adott
bevételi forrás, pénzáramlás-sorozat szolgál, ami azonban független a projekt által generált
pénzáramlástól. Fedezetként felajánlhatók bizonyos központi kormányzattól érkezı bevételek17, illetve az önkormányzat egyes helyi adóbevételei is. A dedikált-projekt kötvényeket
több szerzı is (pl. Fabozzi 1998, Johnson 2004) az általános kötelezettséget megtestesítı kötvények csoportjába sorolja.

16
17

Akár közvetlenül maga a helyi önkormányzat vagy valamely az önkormányzati tulajdonban lévı vállalkozás.
Amennyiben ennek az adott országban nem létezik jogi, szabályozási akadálya.
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2.2.4. Egyéb önkormányzati kötvények
Ebbe a kategóriába azokat a kötvénytípusokat sorolom, melyek egyszerre több alaptípus (szokásos önkormányzati kötvény, jövedelem-kötvény, dedikált-projekt kötvény) sajátosságait,
tulajdonságait is hordozzák, azaz tisztán egyik csoportba sem tartoznak. Legelterjedtebb képviselıjük az ún. double-barreled (kétszeres fedezető) kötvény (El Daher 1997). Ennél a
konstrukciónál a kötvénynek a projekt jövıbeli pénzáramlásán alapuló elsıdleges biztosítékát
az önkormányzat megerısíti, összekapcsolja az általános kötelezettséget megtestesítı kötvénytípushoz tartozó garanciák vállalásával is. Bár a kötvény fedezetét elsıdlegesen ebben az
esetben is a létrehozott projektbıl eredı pénzáramlás biztosítja, azonban a bevételek elégtelensége esetén az önkormányzat fent említett „adóztatási képessége” is felhasználható az
adósságszolgálat biztosítására.
Szintén ebbe a csoportba sorolhatók az ún. biztosított kötvények (insured bonds). Ennél
a konstrukciónál valamely biztosítótársaság vállal kezességet a kötvénybıl eredı kötelezettségek teljesítésére, arra az esetre, ha maga a kibocsátó önkormányzat nem lenne képes ezeknek eleget tenni. Ugyanígy akár hitelintézet is vállalhat ilyen jellegő garanciát, melyet sokszor
a garancia tényét megerısítı értékpapír (letter of credit) kibocsátása is kísér (Fabozzi-Fabozzi
1989). Az egyéb önkormányzati kötvények közé tartozik még – többek között - az ún. moral
obligation bond is.18 Ebben az esetben - az általános kötelezettséget jelentı kötvényhez hasonlóan – a kamatfizetések és törlesztések visszafizetésének biztosítékát elsısorban a helyi
adóbevételek jelentik, azonban a kibocsátó önkormányzat jogilag nem kötelezett – míg akár
nem-fizetés esetén sem – az adókulcsok esetleges növelésére, ehhez ugyanis valamely felsıbb
döntéshozó szint19 beleegyezése is szükséges (Johnson 2004).

2. 3. Az önkormányzati beruházások finanszírozási forrásai
Finanszírozásnak a „folyamatos mőködés és a különbözı fejlesztések megvalósításához szükséges pénzeszközök biztosítását” nevezzük (Vigvári 2002, 237. o.). Az önkormányzati finanszírozásának két fı típusa különböztethetı meg. Beszélhetünk ún. operatív finanszírozásról,
illetve beruházás-finanszírozásról. Beruházás-finanszírozás alatt az önkormányzati gazdálkodás és feladatellátás természetébıl fakadó tıkebefektetések, beruházások megvalósításához
szükséges források elıteremtését értjük, míg az operatív finanszírozás a napi mőködéshez
18
19

Magyar fordítása kissé erıltetett módon „erkölcsi kötelesség-kötvény”.
Ilyen lehet például a megyei, vagy regionális (tartományi) szint.
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szükséges források megszerzését jelenti. A továbbiakban – a kutatás céljai értelmében – az
önkormányzati beruházások, fejlesztések finanszírozásával foglalkozom.
Közismert, hogy az önkormányzati fejlesztések finanszírozása általában csupán belsı
források segítségével nem megoldható (Kopányi-Vigvári 2003). Ennek egyik oka az, hogy a
versenyképes helyi gazdasági környezet, a szükséges közösségi és fizikai infrastruktúra kialakítása nagy tıkeigényő, egyszerre több generációt is szolgál. Másrészt sok esetben nem megoldott a közszolgáltatásokhoz használatos vagyontárgyak elhasználódásából fakadó visszapótláshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása sem. Az önkormányzatok tehát a helyi fejlesztések finanszírozásához külsı forrásokat is igénybe kell, hogy vegyenek.
2.4. ÁBRA
Az önkormányzati fejlesztések lehetséges forrásai
Fejlesztési források

Külsı források

Belsı források

Beruházási
támogatások

Folyó költségvetés
nettó eredménye

Saját vagyon
értékesítése

Külföldi források

Hitel + Tıkerészesedés

Forrás: Saját szerkesztés
A külsı források csoportján belül egyre nagyobb szerepet játszanak az ún. költségvetésen kívüli (off budget) források. Ide sorolható például az az eset, amikor az önkormányzat
valamelyik szolgáltató vállalata vesz fel hitelt, általában az önkormányzat valamilyen mértékő
kötelezettségvállalása mellett (Vigvári 2005). A külsı források közé soroljuk tehát magának
az önkormányzatnak és az önkormányzati szolgáltató vállalatoknak a hitelfelvételét is.
A helyi fejlesztések megvalósítása során használható finanszírozási stratégiák egy másik fontos szempontrendszer szerint is vizsgálhatók. Ebben az esetben a csoportosítás alapját
az jelenti, hogy a megvalósítandó beruházás finanszírozási terhei hogyan oszlanak el a helyi
lakosság egyes generációi között. Ezen vizsgálati szempont szerint a fejlesztésekhez szükséges pénzeszközök biztosítása, elıteremtése folyó finanszírozás vagy hitelfinanszírozás útján
történhet (Kopányi-Vigvári 2003). Folyó finanszírozás (pay-as-you-go) esetén a beruházásokat elsıdlegesen a folyó bevételekbıl és az állami támogatásokból finanszírozzák. Ebben az
esetben a beruházások idıben koncentráltan jelentkezı finanszírozási terhe azonban igazságtalanul a jelen generációkra hárul.
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2.5. ÁBRA
Önkormányzati finanszírozási stratégiák
Önkormányzati finanszírozás

Folyó finanszírozás

Hitelfinanszírozás

Hitelek

Önkormányzati
kötvények

Forrás: Saját szerkesztés

A finanszírozás másik lehetséges módja, a külsı kölcsönforrás-bevonás (pay-as-youuse) pedig a hitelpiacon20 és a tıkepiacon keresztül valósul meg, azaz a hitelfelvételre és az
önkormányzati kötvények kibocsátására épít. A hitelek és kötvények visszafizetése pedig a
megvalósított projektbıl származó bevételekbıl és/vagy a jövıben befolyó adókból történik.
A továbbiakban– a kutatás korábban vázolt céljainak megfelelıen - az önkormányzatok külsı
kölcsönforrás bevonásával21, más néven hitelfinanszírozásával foglalkozom.

2. 4. Folyó finanszírozás versus hitelfinanszírozás
Mint elızıleg már megállapításra került, az önkormányzati fejlesztések folyó finanszírozás
vagy hitelfinanszírozás segítségével valósíthatók meg. A kétféle alternatíva közötti választás
azonban korántsem szabad, hogy automatikus legyen. Nem igaz tehát az az állítás, hogy a
folyó finanszírozás – révén, hogy nem terheli kamatfizetési kötelezettség – mindenképpen
elsıdleges prioritást kell, hogy élvezzen. A hitelfinanszírozásnak ugyanis – mint ez a késıbbiekben részletesen bemutatom és igazolom – a folyó finanszírozással összehasonlítva vannak
olyan pozitív tulajdonságai, melyek okán bizonyos esetekben - társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe véve - indokolt és jogos lehet az önkormányzatok külsı kölcsönforrásbevonása.

20

Kereskedelmi banki hitelek, a központi kormányzat által nyújtott beruházási hitelek, stb.
A kölcsönforrás-bevonás történhet a hitelpiac (bankhitelek, a központi kormányzat által nyújtott beruházási
hitelek, stb.) és a tıkepiac segítségével (pl. önkormányzati kötvények kibocsátása). A továbbiakban „hitel” alatt
az összes lehetséges kölcsönforrás-bevonási lehetıséget – köztük tehát az önkormányzati kötvények kibocsátását
is – értem.

21
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2.4.1. Érvek a hitelfinanszírozás mellett
A leggyakrabban említett (pl. Eisner 1992, Dafflon 1998, Vigvári 2002b) és elméletileg leginkább megalapozott érv az önkormányzati külsı kölcsönforrás-bevonás mellett a finanszírozás terheinek intergenerációs megosztása. Hitelfinanszírozás esetén ugyanis a beruházások
költségeinek viselésébıl fakadó terheknek és a beruházás megvalósításából származó elınyöknek a generációk közötti igazságosabb, egyenlıbb mértékő megfeleltetése következik be.
Hosszú lejáratú hitel felvétele esetén ugyanis a beruházás megvalósításának költségei (tehát a
kapcsolódó hiteltörlesztések és kamatfizetések) általában idıben viszonylag egyenletesen
oszlanak el, így elsısorban azt a generációt terhelik, amely a tıkebefektetés megvalósításának
elınyeit, hasznait is élvezni fogja. Hitellel való finanszírozás esetén tehát egyfajta biztosíték
létezik arra, hogy igazságosabb teherviselés valósuljon meg a generációk között a költségek
finanszírozása, terheik viselése során.22
Megjegyzendı azonban, hogy kölcsönforrás bevonása esetén az önkormányzat az elkövetkezı évek megtakarításait „kötelezi el” a hitel törlesztésének egyfajta biztosítékaként,
fedezeteként, tehát így csökkenti az elkövetkezı években befektetési célra felhasználható önkormányzati forrásokat, az ezekbıl megvalósítható helyi beruházásokat és így az újabb generációk számára az önkormányzati feladatellátás minıségének javulásából fakadó elınyöket.
Amennyiben azonban a beruházások elınyeit ténylegesen azok élvezhetik, akik fizettek is
érte, az erıforrások egyfajta optimális allokációja valósítható meg (Swianiewicz 2004).
Mindazonáltal megemlítendı, hogy amennyiben a beruházások a helyi költségvetés megközelítıleg adott százalékát teszik ki minden évben, sokkal igazságosabb ragaszkodni a finanszírozás során az elmúlt években az egyéb források, illetve a kölcsönforrás-bevonás nagyságának egymáshoz viszonyított arányának fenntartásához. Amennyiben ugyanis ilyen esetekben
hirtelen megnövelnénk a hitelfelvétel súlyát a finanszírozási forrásokon belül, az így megvalósított beruházás költségeit is átterhelnénk a jelenlegi generációk válláról a következıkére
(Peterson 2000).
Szintén fontos szerepet játszhat a hitelfelvétellel történı finanszírozás stabilizációs
funkciója. A helyi szinten megvalósítandó tıkebefektetések nagysága évente viszonylagosan
nagy ingadozást is mutathat. Amennyiben az önkormányzat saját megtakarításait kívánja felhasználni ezen beruházási igények kielégítésére, ez jelentıs eltérést, ingadozást fog kiváltani
az erre a célra elkülönítendı saját források volumenében is. Tehát azon önkormányzatok, me-

22

Feltéve, ha a kölcsön futamideje megközelítıleg megegyezik a beruházás révén létrehozott eszköz gazdasági
élettartamával (Petersen 2000).
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lyek beruházásaik nagy részét például helyi adók segítségével finanszírozzák, kénytelenek
lesznek a helyi adókulcsok mértékét is ennek megfelelıen változtatni. Ennek következtében
pedig – a stabil gazdasági környezet kialakítását meggátló – irracionális ingadozás lesz megfigyelhetı a megállapított adókulcsok nagyságában is (Swianiewitz 2004).
Ugyancsak a hitelfinanszírozás mellett szól a folyó finanszírozás révén megszerezhetı
beruházási források esetleges elégtelensége is. Amennyiben ugyanis az önkormányzat bizonyos fejlesztések fedezetét képtelen elıteremteni a folyó költségvetésbıl, ez hitelfelvétel nélkül bizonyos beruházások elhalasztódását okozhatja, ami olyan gazdasági és társadalmi költségekkel járhat, melyeket hosszútávon nem lehet vállalni – ilyen esetekben is indokolt és racionális döntés lehet tehát a külsı kölcsönforrások igénybe vétele (Kopányi-Vigvári 2003).
A hitelfelvétel ugyanakkor csökkenti a központi költségvetésre nehezedı terheket, illetve, mivel a hitelek felhasználása általában hatékonyabb, mint az állami beruházási támogatásoké, így javulhat az önkormányzati feladatellátás finanszírozásának hatékonysága is
(Barati 2002). Hitelfinanszírozás esetén23emellett – a fokozottabb nyilvánosság miatt -az önkormányzatok általában a lakosság igényeihez, preferenciáihoz közelebb álló beruházásokat
valósítanak meg, javítván ezzel a helyi lakosság életminıségét.

2.4.2. A hitelfinanszírozás esetleges hátrányai
A hitelfinanszírozás ellenzıi ezzel szemben többek között azzal érvelnek, hogy az önkormányzatok megjelenése a hitelpiacon – megnövelvén a hitelkeresletet – automatikusan a megszerezhetı források költségét is megdrágítja, emelvén ezzel a tıkeköltséget a magánszféra
szereplıi számára is (Barati 2002). Ez a fajta „kiszorító hatás” egyébként akár még a nemzetközi hitelpiacok vonatkozásában is elıfordulhat, csak ebben az esetben elsısorban magának
az államnak kell elszenvednie a forrásokért való versenyben kialakuló jelentısebb finanszírozási terheket.
Egy másik – sokkal közvetlenebb hatásmechanizmuson alapuló – negatív vonása az
önkormányzatok hitelpiacon való megjelenésének az, hogy a közszféra részeként általuk felvett hitelek állománya közvetlenül hatással van a folyó fizetési mérleg egyenlegére is.24 Az
önkormányzati külsı kölcsönforrás-bevonást ellenzık táborának legnyomósabb érve
ugynakkor az így megszerezhetı pénzeszközök forrásköltségével kapcsolatos. Hitelfelvétel
esetén ugyanis a források felhasználásáért cserébe az önkormányzatoknak kamatot kell fizet-

23
24

Gondoljunk például az önkormányzati kötvénynek nyilvános kibocsátására.
Azaz rontja a fizetési mérleg egyenlegét.
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nie, ami növeli a beruházás költségeit, azaz a projekt megvalósításával járó finanszírozási
terheket.
Milyen körülmények között lehet, ha egyáltalán lehet gazdasági, pénzügyi értelemben
is hatékony a hitelfinanszírozás stratégiája? A magánszférában mőködı, profitorientált vállalkozások esetén pénzügyi értelemben a hitelfinanszírozás elsıdlegesen akkor hatékony, ha az
így megvalósított projekt jövedelmezısége, pontosabban hozama meghaladja a hitelek forrásköltségét.25 Önkormányzatok esetén ez elsıdlegesen akkor teljesülhet, ha a fejlesztések révén
létrejött, illetve magasabb színvonalon ellátott szolgáltatás felhasználói díjai fedezik a hitel
visszafizetését.
Mi a helyzet azonban azokkal – egyébként az önkormányzati feladatellátáshoz tartozó
– beruházásokkal, melyek esetén vagy nincs lehetıség használói díjak beszedésére (pl. városi
úthálózat), vagy gyakorlatilag kizárt a díjak emelése, a szolgáltatás nem megfelelıen piacosított, illetve piacosítható26 jellege miatt? El kell-e vetnünk ezekben az esetben automatikusan a
hitelfinanszírozás gondolatát? Az önkormányzati fejlesztések kölcsönforrás bevonása útján
történı finanszírozása még ilyenkor is indokolt lehet, a következı érvek alapján:
Elıfordulhat, hogy a hitellel finanszírozott beruházás okozta többletszolgáltatás
és/vagy a szolgáltatás színvonalának javulása miatt az önkormányzat pótlólagos adóbevételhez jut (Vigvári 2003b). Ez egyrészt lehetséges a már meglévı helyi adókból befolyó összegek növekedése révén, másrészt akár pótlólagos adókivetés útján is. A helyi adóbevételek
nagyságának emelkedését indokolhatja infrastrukturális beruházások esetén például a magasabb iparőzési adóbevétel, illetve ingatlanfejlesztési célú beruházás esetén a kommunális adóból, vagy vagyonadóból27 befolyó bevételek növekedése is.
Elképzelhetı ugyanakkor az is, hogy a kölcsönforrás-bevonás segítségével korábban
megvalósítható beruházások révén elérhetı fejlesztés haszna meghaladhatja a hitelfelvétel
költségeit is. A külsı forrás bevonása során bizonyos helyi beruházások korábban megvalósíthatók, idıben „elırébb hozhatók”, mint abban az esetben, ha az önkormányzat kénytelen
megvárni, hogy saját megtakarításai, egyéb forrásai elegendıek legyenek a szükséges mértékő
finanszírozáshoz. Ugyanezen oknál fogva, az így korábban megvalósítható, kivitelezhetı beruházások révén –amennyiben ezek egyben a kapcsolódó szolgáltatás-ellátás hatékonyságá25

Sok esetben nem elégséges csupán a hitel forrásköltségét és a beruházás várható hozamát összevetni, ugyanis a
hitelfelvétellel járó kamatkötelezettségbıl keletkezı potenciális adómegtakarítás közvetve hatással lehet magára
a projektnek a pénzáramlására és így a megtérülésére is.
26
A tömegközlekedés például sokkal inkább politikai értelemben nem piacosítható, mint gazdasági szemszögbıl
nézve.
27
Elsısorban az Amerikai Egyesült Államokra jellemzı az ún. „különleges rendeltetéső vállalkozási övezetek”
(special purpose districts) létrehozása, melyek a térség fejlesztésére szánt hiteleket a beruházások révén felértékelıdı ingatlanok után befolyó vagyonadó-növekedésbıl finanszírozzák (Freire-Petersen 2004).
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nak növeléséhez is vezetnek- az önkormányzat számára bizonyos mértékő költségmegtakarítás is valószínősíthetı (DeAngelis-Johnson-Kaczmarski 2002). Bizonyos esetekben pedig a
hitelfelvétel által megvalósítható fejlesztés hasznai nem csupán gazdasági értelemben mérhetık, hanem a pozitív hatások – bár számszerősítésük pénzügyi értelemben nehéz – társadalmi,
szociális téren jelentkeznek.
Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a legtöbb esetben ahhoz, hogy az önkormányzat hozzájuthasson bizonyos európai uniós vagy egyéb beruházási támogatást nyújtó
intézmény forrásaihoz, saját forrásokra, ún. „önrész”-re is szükség van, illetve bizonyos támogatási formák esetén az önkormányzatnak minden, a beruházás megvalósításával kapcsolatos költséget magának kell viselnie, mely költségek visszatérítését csak a projekt megvalósítása után kérheti a fejlesztést támogató alaptól. Kölcsön-forrás bevonás révén ez az ideiglenes
finanszírozási szükséglet megoldható, tehát nagyobb eséllyel pályázhatók meg, érhetık el
ezen külsı források is (Jókay-Kálmán-Kopányi 2004).

2. 5. Választás a kölcsönforrás-bevonás eszközei között: Bankhitel versus kötvénykibocsátás

A kölcsönforrás-bevonás során alkalmazott pénzügyi eszköz jellege szerint megkülönböztethetünk bankhitelt és önkormányzati kötvényt (Vigvári 2002). Önkormányzati kötvények kibocsátása során a tıkepiacról győjthetık források. A továbbiakban bemutatom a kötvényfinanszírozásnak a hitelfelvétellel szembeni, általam összegyőjtött és rendszerezett elınyeit és hátrányait.

2.5.1. A kötvényfinanszírozás elınyei
A helyi beruházások önkormányzati kötvénnyel történı finaszírozásának a banki hitelekhez
viszonyított legfontosabb elınyei véleményem szerint a következık:
1. A teljes hitelösszeg azonnal rendelkezésre áll. A kötvényfinanszírozás sajátossága, hogy
már közvetlenül a kibocsátás után az összes forrás rendelkezésre áll, azaz elkölthetı. Amenynyiben pedig a teljes összegre nincs azonnal szükség, a névérték egy része akár
újrabefektetésre is kerülhet.
2. A kötvények piacképessége. Mivel a kötvények vásárlói általában intézményi befektetık,
azaz például befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, akik elsısorban a hosszú távú lekötésekben
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érdekeltek, a kötvényfinanszírozás révén ezért általában hosszabb futamidejő kölcsön-forrás
bevonás valósítható meg, mint a banki hitelezés során (Dexia 2003). A hosszabb futamidı
ráadásul jobban megfelel az önkormányzati hitelfinanszírozás generációk közötti igazságosabb teherviselést is lehetıvé tevı azon elvárásnak is, miszerint a hitel futamidejének megközelítıleg meg kell egyezni az általa finanszírozott beruházásból származó eszköz gazdasági
élettartamával
3. Alacsonyabb kamatköltség. Egyrészt a kötvény piacképessége miatt, másrészt azon oknál
fogva, hogy a kötvénykibocsátás során több piaci szereplı –az egyéni magánbefektetıktıl az
intézményi befektetıkig - megtakarításai érhetık el, szerezhetık meg, a kibocsátás révén az
önkormányzat nagyobb volumenő és olcsóbb forrásokhoz juthat, azaz az így megszerezhetı
tıke költsége is alacsonyabb lehet (Merton 1995).
4. A megszerzett források felhasználásának nagyobb szabadsága. Az önkormányzat kötvényfinanszírozás esetén – a banki hitelekkel ellentétben - nincs kitéve a hitelintézet által esetlegesen a projekt megvalósítási fokához kötött részletfizetésekhez, illetve az ehhez kapcsolódó
banki ellenırzésnek, monitoringnak
5. A kötvény rugalmasabb pénzáramlása. A kötvény értékpapír mivoltából következik az is,
hogy ennek a pénzügyi eszköznek a használata esetén sokkal rugalmasabban alakíthatók ki a
finanszírozás feltételei, a kötvény pénzáramlása (Petersen-Valadez 2004). A kötvény átruházhatósága okozta nagyobb mértékő likviditás miatt ugyanis a kötvény vásárlója – lehetısége
lévén a futamidı lejárta elıtti „kiszállásra” a befektetésbıl – olyan törlesztési konstrukciókat
is hajlandó elfogadni, melyek egy bankhitelnél elképzelhetetlenek lennének. Ezt a rugalmasságot tovább fokozza, hogy a kibocsátó és/vagy a befektetı kikötheti a kötvényszerzıdésben
akár azt is, hogy különösebb járulékos költségek nélkül – bizonyos külsı feltételek fennállása
esetén28 - a kötvényt még lejárat elıtt törleszthesse, illetve hozzájuthasson a befektetett öszszeghez. Lehetıség van ugyanis a kötvényszerzıdésben a kibocsátó vagy akár a vásárló számára is bizonyos opciós lehetıségek kikötésére. Ez alapján megkülönböztethetünk visszahívható, illetve visszaváltható kötvényeket is (Fabozzi 1998).29

28

Ilyen szituáció fordulhat elı például akkor, ha egy fix kamatozású kötvénykonstrukció esetén a piaci kamatlábak szintje hirtelen jelentısen csökken, s így megéri a kibocsátó számára a kötvény visszavásárlása és a kedvezıbb kamatszinten egy új kötvény kibocsátása.
29
Visszahívható kötvények esetén a kibocsátó, azaz az önkormányzat rendelkezik azzal a lehetıséggel, hogy a
kötvényt meg lejárat elıtt visszavásárolhassa, míg visszaváltható kötvény esetén a tulajdonos, tehát a befektetı
dönthet úgy, hogy él az eladás opciós jogával az önkormányzat felé.
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6. Lokális érdekek és transzparencia. A kötvényfinanszírozásnak ez a pozitív tulajdonsága,
bár közvetlenül pénzügyi értelemben nem érinti a kibocsátó önkormányzatot, de hosszú távon
kedvezı hatásokat generálhat az önkormányzat munkájának megítélésével kapcsolatban.
Amennyiben ugyanis a helyi – akár lakossági, akár vállalati – forrásokat kötvényvásárlás
formájában sikerül a lokális fejlesztések megvalósításának szolgálatába állítani, az így megvalósított beruházások is nagyobb mértékő társadalmi támogatottságot kaphatnak. Ennek következtében pedig kedvezı visszacsatolás alakulhat ki az önkormányzati testület tevékenységével
kapcsolatosan (Bernáth-Jókay-Szmetana 1999). Ezen kívül - az elsısorban a nyilvános kibocsátások által megkövetelt - adat- és információszolgáltatási kötelezettség pedig tovább fokozhatja a közpénzek elköltésének nyilvánosságát és átláthatóságát.

2.5.2. A kötvényfinanszírozás esetleges hátrányai, veszélyei
A kötvénykibocsátás fent említett elınyei mellett azonban nem szabad elfeledkeznünk az
esetleges hátrányokról sem, melyeket a következıképpen foglalom össze:
1. Kockázatkezelés. Amennyiben az önkormányzat kötvények kibocsátása mellett dönt, viselnie kell a finanszírozás ezen formájának választása esetén fellépı speciális kockázatokat is. A
kötvényfinanszírozás legfontosabb kockázatai – a kibocsátó önkormányzat számára - a visszafizetési kockázat; a kamatláb-kockázat; az újrafinanszírozási kockázat; az értékesítési kockázat; az árfolyamkockázat és a visszaváltási kockázat.30
Mindenestre fontos megjegyezni azt is, hogy ezen kockázatok egy része banki hitelfelvétel esetén is jelentkezhet.31 Lényeges különbség azonban, hogy banki finanszírozás esetén a
közremőködı hitelintézet általában ezekre a kockázatokra felhívja a kibocsátó figyelmét és
egyben akár megoldást is kínál a kockázatok esetleges semlegesítésére. Ezzel szemben kötvényfinanszírozás esetén elképzelhetı, hogy a fent említett kockázatok a kibocsátóban egyáltalán nem is tudatosulnak és ezáltal meg sem jelennek a hiteleszközrıl való választás döntési
mechanizmusában. Amennyiben tehát az önkormányzat a kötvények kibocsátása mellett dönt,
általában saját magának, azaz a pénzügyi vezetésnek kell gondoskodnia kapcsolódó kockázatok megfelelı kezelésérıl. Ehhez azonban mindenképpen egy szakmailag is jól felkészült,
gyakorlott pénzügyi menedzsmentre van szükség.32
30

Az egyes kockázati faktorok jelentésének bıvebb kifejtését lásd az 1. Mellékletben.
Ilyen a visszafizetési kockázat, a kamatláb-kockázat, az újrafinanszírozási kockázat és az árfolyam-kockázat.
32
Természetesen – megfelelı szolgáltatási díj fizetése fejében – arra is van lehetıség, hogy a kockázatok egy
része elkerülhetı, áthárítható legyen. Az értékesítési kockázat jegyzési garancia igénybe vételével, az újrafinanszírozási kockázat visszavásárlási jog kikötésével, az árfolyam-kockázat határidıs ügyletek kötése segítségével
küszöbölhetı ki.
31
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2. Tranzakciós költségek. Bár az önkormányzati kötvények kamatköltsége – a már említett
piacképesség okán – általában alatta marad a hasonló bankhitelek kamatainak, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó járulékos, tranzakciós költségek akár jelentıs mértékben is megdrágíthatják az önkormányzat számára az ezúton szerzett forrásokat - elsısorban a pénzügyi közvetítırendszer mőködésétıl és fejlettségétıl, illetve a kibocsátás volumenétıl függıen
(Petersen-Valadez, 2004).33 Különösen jelentısek lehetnek ezek a költségek nyilvános forgalomba-hozatal esetén. Ezen költségek nagy része azonban általában fix költségnek tekinthetı,
melyek nagyobb volumenő forrásbevonás esetén relatíve jelentéktelenné is válhatnak, azaz
kiaknázható válik ebben az esetben is a méretgazdaságosság jelensége.
3. Adminisztrációs kötelezettségek. A kötvényfinanszírozás alkalmazásának egy másik következménye, hogy értékpapír-kibocsátásról lévén szó, a törvényi szabályozás – a hitelfelvételhez képest - az önkormányzatok számára további adminisztrációs feladatokat, teendıket is
elıír (Petersen-Freire 2004). Ez magában foglalja a kötvények kibocsátásának a pénzügyi
felügyelet általi engedélyeztetését34 és az ehhez szükséges információs tájékoztató összeállítását is. Megfelelı szolgáltatási díj megfizetése fejében természetesen azonban ezen feladatok
nagy része áthárítható akár külsı befektetési szolgáltatókra is. Az adminisztrációs terhek
azonban a forgalomba hozatal után sem szőnnek meg, mivel a kibocsátó önkormányzat – különösen nyilvános forgalmazás esetén – rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettséggel
is tartozik a teljes futamidı alatt a Felügyelet és a nyilvánosság irányába.
4. Az olcsó állami beruházási hitelek kiszorító hatása. Elıfordulhat, hogy az államilag támogatott, hosszabb futamidejő kötelezettséget megtestesítı hitelkonstrukciók bizonyos finanszírozási helyzetekben a kötvényfinanszírozás potenciális alternatívájaként jelenhetnek meg
(Csabai 2004). A központi beruházási hitelek ugyanakkor önmagukban általában még szélsıséges körülmények között sem képesek teljesen kiszorítani az önkormányzati kötvényeket, legfeljebb az önkormányzatok bizonyos csoportjai számára jelenthetnek alternatív megoldást.
Ennek egyik oka az, hogy az átlagnál hitelképesebb önkormányzatok a tıkepiacon általában
olcsóbb forrásokhoz juthatnak. Szintén a beruházási hitelek ellen szólhat azok esetleges korlátozott célú felhasználhatósága is. Végül azt sem szabad elfelejteni, hogy a támogatott hitelek

33

Ide soroljuk többek között az audit költségét, a felügyeleti eljárási díjat, a forgalmazási költségeket és az esetleges tızsdei bevezetés díját.
34
A felügyelet általában csupán a kötvényszerzıdés alaki kellékeinek meglétét és a szükséges információs öszszeállítás teljeskörőségét vizsgálja, tehát nem foglal állást a kötvényszerzıdésbıl fakadó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetıségével kapcsolatosan.
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nem feltétlenül tudják pótolni a kötvénynek értékpapírnak voltából következı egyéb pozitív
tulajdonságait sem.
A fent említett elınyökön és hátrányokon kívül a megfelelı pénzügyi eszköz kiválasztása során fontos szempont lehet az is, hogy az önkormányzatok finanszírozásának központi
szabályozása tesz-e különbséget, s ha igen, milyen formában és mértékben a banki hitelek és
kötvénykibocsátás között. Általános gyakorlat azonban, hogy a kétféle forrásbevonási alternatíva használatának állami szabályozásában35 – révén mindkettı a hitelfinanszírozás eszköze –
nincs jelentısebb különbség (Petersen 2004).

35

A hitelfinanszírozás állami szabályozásának eszközrendszerérıl lásd részletesebben a következı fejezetben.

36

A kötvények szerepe a helyi beruházások finanszírozásában

2. 6. Összegzés

A fejezet legfontosabb célkitőzése azon elméleti keret kialakítása volt, mely segítségével
leírható és modellezhetı a szubnacionális államháztartási szint szereplıinek tıkepiaci finanszírozása. A felállított elméleti modell segítségével válnak majd a késıbbiekben empirikusan is tesztelhetıvé a kutatás hipotézisei. A kapcsolódó szakirodalmi háttér hiányosságai,
illetve kiforratlansága miatt azonban a fejezet tartalma jóval több, mint az idevágó elméletek
leíró jellegő, esetlegesen szintetizáló ismertetése. Ahhoz ugyanis, hogy a kutatás korábban
ismertetett céljai megvalósíthatóvá váljanak, mindenképpen szükséges volt új fogalmak definiálásra, illetve új összefüggések bemutatására is.
A fejezet elsı felében az önkormányzati kötvényt, mint értékpapírt vizsgáltam. Ennek megfelelıen a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok közé sorolandó, illetve ezen csoporton belül az ún. közintézményi kibocsátások közé tartozik. A további kutatás, elemzés
szempontjából azonban hiba volna leszőkíteni az önkormányzati kötvény fogalmát csupán a
helyi, települési önkormányzatok kibocsátásaira, hiszen finanszírozási oldalról a
szubnacionális államháztartási szint egyes szereplıi hasonló adottságokkal, lehetıségekkel
rendelkeznek, mely elsısorban korlátozott pénzügyi önállóságukból fakad. A fogalom lényege tehát az, hogy a kötvénykibocsátó az államháztartási rendszer része, pontosabban annak valamely szubnacionális szintjéhez tartozik; a kibocsátás pedig elsıdlegesen a helyi
szintő fejlesztések megvalósításához kapcsolódik, annak érdekében történik. Ennek megfelelıen a továbbiakban önkormányzati kötvény alatt azokat a kötvényeket értem, ahol a kibocsátó:
1. maga a települési önkormányzat;
2. települési önkormányzatok szövetsége, társulása;
3. önkormányzati gazdálkodó szervezet,
4. az önkormányzat és a magánszféra olyan közös vállalkozása, ahol az önkormányzat tulajdoni részesedése meghaladja az 50%-ot;
5. megyei önkormányzat, illetve régió.
Az önkormányzatok az államháztartási rendszer részeként „speciális” adósnak számítanak, ennek megfelelıen az önkormányzati kötvényeknek elsıdlegesen a kötelezettségek
fedezeteként felajánlott eszközök, pénzáramlás jellege alapján különböztethetık meg a legfontosabb típusai. Ezek az elméleti alaptípusok a következık: szokásos önkormányzati kötvény; jövedelem-kötvény; dedikált projekt-kötvény. Léteznek azonban olyan konstrukciók is,
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melyek egyidejőleg több alaptípus bizonyos jellemzıit, tulajdonságait is ötvözik (egyéb önkormányzati kötvény). A finanszírozandó fejlesztés, projekt sajátosságai ugyanakkor egyértelmően behatárolják azt, hogy adott esetben mely kötvénytípus alkalmazása lehet célszerő.
A fejezet második felében a kínálati oldalról közelítettem meg a kötvényfinanszírozás
témakörét, azaz a kötvényt, mint az önkormányzatok potenciális forrásszerzı eszközét vizsgáltam. A szubnacionális államháztartási szint finanszírozási rendszerén belül a beruházások
megvalósításához szükséges források biztosítása folyó finanszírozás, illetve hitelfinanszírozás
segítségével történhet. Kutatásaim megerısítették, hogy egyáltalán nem jelenthetı ki egyértelmően, hogy a folyó finanszírozás (esetlegesen alacsonyabb forrásköltsége okán) mindenképpen preferált kell, hogy legyen a külsı kölcsönforrás-bevonással szemben. A hitelfinanszírozás mellett szól ugyanis a fejlesztések finanszírozási terheinek intergenerációs megosztási
lehetısége; és a helyi gazdasági környezet kiszámíthatóságát növelı stabilizációs funkciója is.
Ugyancsak érv a hitelfinanszírozás mellett, hogy segítségével elıteremthetı az európai uniós
és egyéb fejlesztési alapok forrásainak önrésze, vagy megvalósítható akár a projekt teljes elıfinanszírozás is.
Nem szabad természetesen elfeledkeznünk a hitelfinanszírozás negatívumairól sem.
Az önkormányzatok megjelenése a hitel- és tıkepiacokon a többi piaci szereplı számára a
forrásköltség növekedését okozhatja; illetve közvetetten rontja a folyó fizetési mérleget. A
legnagyobb probléma azonban az így szerezhetı pénzeszközöknek a kamatfizetések miatti
relatíve magas forrásköltségével kapcsolatos. Ennek ellenére a külsı kölcsönforrás-bevonás
még akkor is indokolt lehet, ha a megvalósítandó beruházás hozama – a projektnek az önkormányzati feladatellátás természetébıl fakadó speciális tulajdonságai miatt – nem haladja
meg a finanszírozás forrásköltségét. Mindenképpen célszerő ugyanis a döntés során figyelembe venni az egyébként esetlegesen elmaradó fejlesztések (bár nehezen számszerősíthetı)
társadalmi-gazdasági költségeit, illetve a megvalósítandó beruházás által generált várható
helyi adóbevétel-többletet is.
A külsı kölcsönforrás bevonás – az igénybe vett pénzügyi eszköz jellege szerint – történhet hitelek (elsıdlegesen banki hitelek), illetve önkormányzati kötvény kibocsátása révén.
A kötvényfinanszírozás mellett szól a piacképesség okán az esetlegesen alacsonyabb forrásköltség; a források felhasználásának nagyobb szabadsága; az önkormányzatok és az adott projekt igényeinek jobban megfelelı, rugalmasabb pénzáramlás-konstrukciók kialakításának lehetısége; illetve – különösen a kötvények nyilvános kibocsátása esetén – az önkormányzat és
a helyi közösség közötti kapcsolat szorosabbá válása. Nem szabad ugyanakkor elfeledkez-
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nünk arról sem, hogy a kötvényfinanszírozás akár tetemes tranzakciós költségekkel is járhat,
különösen kisebb volumenő kibocsátások esetén lehet jelentıs arányaiban ez a tétel; illetve a
teljes futamidı alatt jelentkezhetnek további adminisztrációs és információ-szolgáltatási kötelezettségek, terhek is.
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3. Fejezet.
A kötvényfinanszírozás piaci és szabályozási keretei
Ha egy önkormányzat a hitelfinanszírozás (illetve ezen belül a kötvénykibocsátás)
mellett dönt, szükséges annak eldöntése is, hogy milyen volumenő forrásokat vonjon így be,
milyen hosszú futamidı mellett, valamint az így szerzett pénzeszközöket milyen célra használja fel. A fejezetben tehát elsıként meghatározásra kerülnek azok a szempontok, elınyök és
hátrányok, melyek vizsgálatával és értékelésével megalapozott, a helyi közösség érdekeit
hosszú távon is szolgáló döntések születhetnek. Kérdés azonban, vajon léteznek-e olyan erık,
melyek hatására az önkormányzati finanszírozás gyakorlata is ezeket az elveket fogja követni? Elsıdlegesen természetesen maga a központi kormányzat tehet kísérletet arra, hogy a megfelelı szabályozási, jogszabályi háttér kialakításával az önkormányzatokat az általa ideálisnak
tartott irányba terelje (Allen-Tommasi 2001). Másrészt léteznek olyan piaci mechanizmusok
is, mely ezt erısíthetik, bizonyos esetekben akár ki is váltva a közvetlen állami beavatkozást.
A fejezet keretein belül tehát bemutatásra kerülnek az önkormányzatok kötvényfinanszírozásának központi (szabályozási) és piaci korlátai is.
Ennek megfelelıen tehát szó lesz az önkormányok külsı kölcsönforrás-bevonásának
központi szabályozása során alkalmazott fontosabb modellekrıl, illetve eszközökrıl, majd
kitérek a kapcsolódó piaci mechanizmusok szerepére, mőködésére, illetve esetleges korlátaira
is. Mivel az önkormányzati kötvénykibocsátásokra vonatkozó szabályozás szervesen beépül a
hitelfinanszírozással kapcsolatos elıírásokba, illetve hasonló modellek és összefüggések segítségével írható le, ezért a továbbiakban elsıdlegesen a külsı kölcsönforrás-bevonásnak az
alkalmazott pénzügyi eszköz jellegétıl független, globális területén keresztül mutatom be a
fontosabb irányelveket és módszereket, különös tekintettel és figyelemmel azonban a kötvényfinanszírozás esetleges egyedi jellemzıire.36
Az állami szabályozási modellek és technikák megértésének alapvetı eleme annak feltérképezése – természetesen a korábban tárgyalt elméleti háttér segítségével – hogy milyen
célokat, és milyen eszközök segítségével próbálnak elérni. A lehetséges stratégiák természetesen várhatóan több ismérv alapján is csoportosíthatók lesznek, ilyen lehet például az állami
beavatkozás mértéke és az alkalmazott eszközök típusa is.

36

A központi szabályozás általában azonos szabályokat alkalmaz a hitelek és az önkormányzati kötvények esetében mind a kibocsátás (hitelfelvétel), mind a hitelkorlátok, illetve a lehetséges felhasználási célok vonatkozásában. Az önkormányzatok választását a kétféle pénzügyi eszköz között tehát általában elsısorban nem jogi,
hanem piaci, pénzügyi tényezık határozzák meg (Freire-Torre-Huertas 1999).
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A helyi önkormányzatok hitelfinanszírozását alapvetıen meghatározhatják, illetve korlátozhatják bizonyos piaci folyamatok, mechanizmusok is. Fontos lehet tehát annak eldöntése,
vajon elegendı-e az önkormányzatok kötvényfinanszírozásának szabályozását csupán a piaci
erıkre bízni, s ha igen, vajon milyen körülmények, feltételek fennállása esetén lehet ez a
megoldás egyáltalán mőködıképes. A központi szabályozásnak azonban várhatóan még a
piaci mechanizmusok korlátozó szerepe által dominált modell esetén is meg lesz a maga
funkciója.
Ahhoz, hogy a helyi önkormányzatok a hitel- és tıkepiac más szereplıihez hasonló
módon hozzáférhessenek a piaci forrásokhoz, elengedhetetlen az is, hogy a befektetık részérıl a kötvényvásárlás, mint befektetési forma kockázata felmérhetı, megítélhetı legyen. Ennek megfelelıen a fejezet keretei között megpróbálom meghatározni a kötvényvásárlás legfontosabb kockázati tényezıit a potenciális keresleti oldal szereplıinek szemszögébıl nézve
is. Végezetül pedig kitérek az önkormányzati hitel- és tıkepiacok lehetséges globális modelljeire, struktúráira, melyek középtávon egyértelmően meghatározzák és behatárolják a piaci és
egyben a központi állami szabályozás irányát és lehetıségeit is.

3. 1. Elméleti alapvetés az önkormányzati kötvényfinanszírozás alkalmazásához

Amennyiben az önkormányzat – a korábban vázolt szempontrendszer figyelembe vételével –
a hitelfinanszírozás és ezen belül az önkormányzati kötvények kibocsátása mellett dönt, az
mindenképpen felveti annak kérdését is, hogy milyen módon és milyen mértékben használja
fel ezt a pénzügyi eszközt. Ez alatt elsıdlegesen azt értem, hogy


milyen célra,



mekkora volumenben,



milyen hosszú idıtávra (futamidıvel)

történjen a kötvények kibocsátása. A továbbiakban tehát meghatározom azokat a kereteket,
illetve bemutatom azokat az elméleteket, összefüggéseket, melyek segítséget nyújthatnak a
fenti kérdések megválaszolásához.

3.1.1. Mekkora hitelt (és milyen célra) vehet fel egy önkormányzat?
A túlzott mértékő önkormányzati hitelfelvétel fogalmának többféle értelmezési szintje határozható meg (Peterson 2000). A kölcsön-forrás bevonásban közvetlenül érintettek, az önkormányzati vezetık és a bankok szempontjából túlságosan magas hitelterhekrıl akkor beszélhe41
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tünk, amennyiben ezen kötelezettségekbıl fakadó kamatfizetések és törlesztések veszélyeztethetik az önkormányzat fizetıképességét, hitelképességét. Ezen szabály szerint tehát az önkormányzatok olyan mértékben vonhatnak be külsı kölcsön-forrásokat, amelyek még bizonyos kockázati szint átlépése nélkül biztonságosan törleszthetık. A gazdasági hatékonyság
szemszögébıl vizsgálva túlságosan magas önkormányzati hitelfelvételrıl pedig akkor beszélhetünk, ha az így finanszírozott beruházások megtérülési rátája alacsonyabb, mint a gazdaságban megvalósítható egyéb befektetéseké37, illetve még a projekt tıkeköltségét sem haladják meg.
A harmadik, a makroökonómiai hatásokat is figyelembe vevı megközelítés alapján a
helyi szint aggregált hitelkeresletére vonatkozóan határozhatók meg bizonyos szabályok. Túlzott mértékő kölcsönforrás-bevonásról ebben az esetben akkor beszélhetünk, ha a felvett hitel
nagysága szignifikánsan hozzájárul az adott ország költségvetési deficitjének növekedéséhez,
azaz az önkormányzatok költségvetésük folyó deficitjét is hitellel finanszírozzák. Mivel az
önkormányzati kötvénypiac keresleti oldalának vizsgálatához, megértéséhez elsısorban az
elsı értelmezési szint használata releváns, a továbbiakban a hitelfelvétel optimális mértékének
meghatározása során az így definiált „túlzott mértékő eladósodottság” fogalmát használom.
Széles körben elfogadott az a nézet, hogy az önkormányzati költségvetés folyó deficitjének hitelfelvétel révén történı finanszírozása csak nagyon ritkán, rövid idıre és akkor is
csak indokolt, speciális esetekben megengedhetı (Musgrave 1959).38 Ilyen szituáció például
akkor fordulhat elı, ha a bevételek rendelkezésre állása és a kiadások esedékessége között
bizonyos idıbeli meg nem felelés tapasztalható és ez ideiglenes likviditási problémákat okoz.
A kiegyensúlyozott folyó költségvetési egyenleg fenntartása mellett szóló érvek többek között
a következık (Dafflon 2002):
(1) A folyó költségvetési deficit hitellel való finanszírozása a hitelek hitellel való finanszírozásához vezethet és elıbb-utóbb kezelhetetlen mértékő eladósodottságot, hitelezési terheket
okozhat, mely következtében az önkormányzat fizetésképtelenné válhat.
(2) Amennyiben a folyó deficitet folyamatosan külsı kölcsön-forrás bevonásával fedezzük, ez
ideiglenesen az önkormányzati feladatellátás egyfajta eltúlzott mértékéhez vezethet, ami másrészrıl természetesen hosszú távon együtt járna az ezen szolgáltatások finaszírozásának költségeit viselı helyi érintettek terheinek növekedésével is. Az elkövetkezı generációkra hárulna
ugyanis a jelen generációk által élvezett szolgáltatások költségeinek finanszírozásának terhe.
37

Természetesen feltéve, hogy a megközelítıleg azonos kockázatú befektetésekrıl van szó ezen összehasonlítás
során.
38
A szakirodalom ezt az elvet nevezi Musgrave aranyszabályának (The Golden Rule).
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Másrészrıl pedig úgynevezett „fiskális illúzió” alakulna ki, ami a helyi szolgáltatások és ellátás mesterségesen magas – a keresleti oldal igényei által nem feltétlen indokolt és az önkormányzat lehetıségeit hosszú távon meghaladó - szintjét alakítaná ki.
(3) A kiegyensúlyozatlan folyó költségvetés mindemellett jelentıs negatív mikro- és
makroökonómiai hatásokkal is járhat, ugyanis az önkormányzati hitelfelvétel kiszoríthat bizonyos magánszférabeli befektetéseket is a pénzügyi piacokról.39


A helyi önkormányzatok hitelfelvétele révén csökken a magánvállalkozások által a
bankszektortól megszerezhetı pénzügyi források nagysága. Bizonyos szempontból a
helyi önkormányzatok a bankoknál akár versenyelınyt is élvezhetnek a forrásokért
folytatott harcban, mivel a közszféra szereplıjeként kockázatuk megítélése is kedvezıbb lehet.

 A banki forrásokért a helyi önkormányzatok és a többi piaci szereplı között folytatott
verseny a hitelek átlagos kamatszintjének emelkedéséhez is vezethet, ami magasabb
tıkeköltséget okozva növelheti a magánbefektetések költségeit.
 A helyi színtő deficit és eladósodottság növekedésének makroökonómiai következménye lehet hosszú távon az infláció mértékének emelkedése is, ami várhatóan szintén az
általános kamatszint növekedésével járhat.
Az önkormányzatok kölcsönforrás-bevonása tehát –a fent említett kivételektıl eltekintve- a helyi, fejlesztési célú beruházások finanszírozását kell, hogy szolgálja. Ha még egy
lépéssel tovább megyünk, ez azt is jelentheti, hogy az újonnan felvett hosszú futamidejő hitelek nagysága meg kell, hogy egyezzen az adott évben megvalósítandó fejlesztési célú beruházások volumenével (Petersen 2000). Ahhoz azonban, hogy a fent említett szabály a gyakorlatban is követhetıvé és ellenırizhetıvé váljon, mindenképpen szükséges az önkormányzatok
folyó és tıkekiadásainak, -bevételeinek elkülönítése, és egy ezt megalapozó és lehetıvé tévı
elszámolási, számviteli rendszer kialakítása.40
Az utóbbi idıben bizonyos közgazdasági irányzatok azonban némileg korlátozzák
Musgrave „aranyszabályának” alkalmazhatóságát, kiegészítve azzal, hogy a hitelfinanszírozást bizonyos speciális folyó kiadások esetén is megengedhetınek tartják. Ezek közé sorolják
például az emberi tıkébe történı bizonyos befektetéseket (pl. preventív egészségügyi szolgál-

39

Ez a „kiszorítási hatás” azonban csak akkor jelent makroökonómiai szinten komolyabb problémát, ha feltételezzük, hogy az önkormányzati befektetések kevésbé hatékonyak, mint a magánszféra által megvalósítottak
(Swianiewicz 2004).
40
Lásd részletesebben a szabályozásról szóló részben.
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tatás, oktatás), mivel jellegüknél fogva jelentıs mértékő hasonlóságot mutatnak az állótıke
beruházásokkal (Vigvári 2005a).

3.1.2. Mi határozza meg a kölcsönforrás futamidejének hosszát?
A futamidı alatt annak az idıszaknak a hosszát értem, mely során a kölcsöntıke és kamatai
maradéktalanul visszafizetésre kell, hogy kerüljenek, azaz az önkormányzat az utolsó tıkefizetési kötelezettségének is eleget tesz. Az önkormányzati kötvények futamidejét véleményem
szerint elsısorban


a kibocsátó önkormányzat pénzügyi helyzete, lehetıségei;



a pénz- és tıkepiaci állapotok,



illetve a finanszírozandó projekt sajátosságai határozzák meg.

Az elsı szempont alatt többek között azt értem, hogy az adott önkormányzatnak van-e
egyáltalán lehetısége hozzájutni a kívánt futamidejő forrásokhoz, illetve, hogy saját finanszírozási stratégiájához milyen átlagos lejárati idejő külsı kölcsönforrás-bevonás illeszkedik a
legjobban. Ez egyrészt azt is jelenti, hogy sok esetben a bevonható hitelforrások futamidejének maximális hossza a kínálati oldal által meghatározott lehet.
A legfontosabb elméleti hüvelykujj-szabály az, hogy a kötvény futamidejének megközelítıleg meg kell egyeznie az általa finanszírozott beruházás révén létrejött eszköz gazdasági
élettartamával (Peterson 2000). Pénzügyi oldalról nézve erre azért van szükség, mert rövidebb
futamidı esetén az önkormányzat ki lenne téve az ún. refinanszírozási kockázatnak, révén
hogy nem tudható elıre, milyen forrásköltség mellett juthat majd a jövıben hozzá a szükséges
forrásokhoz. Természetesen az is elképzelhetı, hogy amennyiben az önkormányzat hitelképességének megítélésében javulás áll be, illetve a hozamgörbe negatív meredeksége esetén a
forrásköltség csökkenése valószínősíthetı, pénzügyileg is jobban kifizetıdı lenne a rövid
futamidejő finanszírozás irányába elmozdulni. Ha a fent említettek valószínőségét kellıen
magasasnak ítéli, a várható változást még hosszabb futamidejő kötvények alkalmazása esetén
is kihasználhatja az önkormányzat, amennyiben ún. visszahívható kötvények kibocsátása révén
megtartja magának azt az opciós jogot, hogy a kötvényt még a futamidı lejárta elıtt visszavásárolhassa.
Van azonban egy másik - korábban a hitelfinanszírozás elınyei során már említésre
került - érv, mely szintén amellett szól, hogy a kötvény futamideje lehetıleg megegyezzen a
projekt élettartamával. Ez pedig a hitelfinanszírozás ún. intergenerációs megközelítése, mely
szerint csupán így biztosítható az, hogy a finanszírozás terheit, azaz a kamat- és tıkefizetése44
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ket ténylegesen is azok viseljék, akik a kapcsolódó hasznokat, elınyöket is élvezhetik, azaz
akik igénybe vehetik a szolgáltatást, használhatják a beruházás révén létrehozott eszközt.

3. 2. A helyi önkormányzatok és a tıkepiac kapcsolata: elméleti modellek

A disszertáció elızı alfejezetében meghatározásra kerültek azok a fontosabb közgazdasági
összefüggések és alapelvek, melyek mentén megfogalmazhatók az önkormányzatok külsı
kölcsönforrás-bevonásával kapcsolatos lényegesebb szabályok. Természetesen a javasolt és
bemutatásra került módszerek csupán a hitelfinanszírozás stratégiájának elméleti síkon történı
megközelítését tükrözik, azaz egyfajta ideális állapotot. Nem szabad ugyanakkor elfeledkeznünk arról sem, hogy a valóságban többféle oka is létezhet annak, hogy a kötvényfinanszírozás alkalmazásakor - az adott ország pénzügyi és jogi intézményrendszere által determinált
mozgástérben – ne feltétlenül a korábban vázolt, elméleti szinten optimálisnak tartott megoldások alakuljanak ki. Ezek között a tényezık között például megemlítendı (Freire-TorreHuertas 1999):


az önkormányzati pénzügyi menedzsment tagjainak nem megfelelı, vagy esetenként
hiányos szakmai tudása;



a döntések sokszor elsıdlegesen politikai, azaz nem feltétlenül a gazdasági értelemben
vett racionalitást tükrözı jellege;



az önkormányzati gazdálkodás politikai ciklikussága;



az ún. „moral hazard” jelensége.41

A fent említett okok miatt az önkormányzatok tehát külsı beavatkozás nélkül nem feltétlenül képesek, illetve hajlandók a korábban már említett optimális módon alkalmazni a kötvényeket fejlesztéseik finanszírozása során (Dafflon 2002). Melyek hát akkor azok az erık és
eszközök, amelyek segítségével az önkormányzati hitelfinanszírozás a megfelelı stratégia és
gyakorlat irányába terelhetı? Kiemelkedıen fontos szerepet játszhat ebben – különösen a fejlıdı országok önkormányzati hitelpiaca esetén – magának a kapcsolódó állami szabályozásnak a minısége és mikéntje. A központi kormányzat ugyanis a megfelelı szabályozási eszközök használatával – adott lehetıségeken belül – kísérletet tesz, tehet az önkormányzatok fi-

41

Moral hazard, azaz erkölcsi kockázat alatt azt értem, hogy az önkormányzatok sok esetben pénzügyi lehetıségeiket túllépve, túlzott mértékben vonnak be kölcsönforrásokat, abban bízva, hogy fizetésképtelenség esetén a
központi kormányzat majd úgyis mentıövet nyújt számukra.
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nanszírozási gyakorlatának a fent vázolt, ideálisnak vélt irányba való terelésére. A közgazdaságtan más területeihez hasonlóan azonban a közpénzügyekben is léteznek olyan vélemények,
melyek elsıdlegesen inkább a piaci erıkre bíznák az optimálisnak tartott állapot elérését.
A helyi önkormányzatok – külsı kölcsönforrás-bevonás lehetıségeit és módszereit
alapvetıen meghatározó - pénzügyi önállósága, tıkepiaci kapcsolatai tehát két elméleti modell segítségével írhatók le: egyrészt jelentıs mértékő központi állami szabályozás mellett,
másrészt az ún. szabadpiaci (libertiánus) elvek szerint (Vigvári 2005a). Az elsı esetben - figyelembe véve az önkormányzatok mőködésének és gazdálkodásának korábban említett, speciális sajátosságait – a hitelfinanszírozás folyamatába – általában közvetlen formában – akár
jelentıs mértékő központi állami beavatkozás is történhet. Ezzel szemben a szabadpiaci megoldás a helyi önkormányzatokat nem különbözteti meg jelentısen a többi gazdasági szereplıtıl és hitelfinanszírozásuk megfelelı mőködését elsısorban a piaci mechanizmusokra bízza.
Központi beavatkozásra azonban még ebben a szélsıséges esetben is szükség lehet, mégpedig
elsıdlegesen a pénzügyi közvetítırendszer megfelelı mőködését elısegítı szabályozási és
jogi keretek megteremtése okán, másrészt pedig a kötvénykibocsátás hitelezıi kockázatának
intézményes kezelése, mérséklése céljából.
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3. 3. Az önkormányzati kötvényfinanszírozás központi szabályozása: érvek és ellenérvek

A szubnacionális szinten – a nemzetállami keretekhez képest – az állami szerepvállalás egyes
területei, feladatkörei – pl. a jövedelemelosztási-funkció - csupán korlátozott mértékben valósíthatok meg (Tiebout 1956). Mindemellett számos magyarázat szól amellett, hogy a helyi
önkormányzatok folyó költségvetési egyenlege is kiegyensúlyozott kell, hogy legyen (Eisner
1984, Dafflon 1998). Az önkormányzatok központi szabályozásának szükségszerősége melletti egyik legfontosabb érv éppen az, hogy a szubnacionális szint szereplıinek folyó költségvetése csak akkor tartható egyensúlyban, ha a külsı kölcsönforrás-bevonás folyamatába állami beavatkozás is történik (Dafflon 2002).
Az önkormányzatok külsı kölcsönforrás-bevonásának szabályozása tehát elsıdlegesen
arra az alapelvre épít, hogy bizonyos esetekben szükségszerő központi intézkedések segítségével korlátozni az önkormányzatok mozgásterét, illetve a piaci erık hatásait a hitelfinanszírozás során, még ha ez alkalmasint csökkentheti is a helyi önkormányzatok feladatellátásának
és gazdálkodásának rugalmasságát (Petersen 2004). Abban a tekintetben azonban megoszlanak a nézetek, hogy milyen mértékben, mikor és milyen eszközökkel célszerő az államnak
beavatkoznia az önkormányzati pénz- és tıkepiacok mőködésébe. Az központi beavatkozás
két lehetséges területe a következı: egyrészt magának a kölcsönforrás-bevonásának az engedélyezési folyamata, másrészt pedig kapcsolatos lehet a hitelfinanszírozás során igénybe vett
pénzügyi eszközök alkalmazásával is. A továbbiakban elıször az elsı potenciális beavatkozási
területtel foglalkozom részletesebben.
A központi állami szabályozási modellek elsıdlegesen tehát aszerint csoportosíthatok,
hogy hogyan történik meg a döntés a kölcsönforrás-bevonásról, illetve, hogy magának a hitelfelvételnek, vagy kötvénykibocsátásnak az engedélyezése kinek a hatáskörébe tartozik. E szerint az ismérv szerint a szabályozási modellek három típusa alakítható ki (Petersen-Valadez
2004):
1. Közvetlenül valamely helyi végrehajtó szerv42 adhat engedélyt a kölcsönforrás-

bevonásra.
2. Az engedélyezés és elfogadás határozati, vagy törvényi úton történik.
3. A hitelfelvételhez, vagy kötvénykibocsátáshoz valamely felsıbb államigazgatási szint,

vagy intézmény engedélye szükséges.

42

Magyarországon a Polgármesteri Hivatal, illetve ezen belül a Pénzügyi Iroda.
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Bár a három modelltípus elméletileg önmagában is életképes lehet, természetesen egy
adott ország esetén akár egyidejőleg is elıfordulhatnak, amennyiben a központi kormányzat a
kölcsönforrás-bevonás során alkalmazott pénzügyi eszköz jellegének, futamidejének, illetve a
bevont forrás nagyságának függvényében eltérı engedélyezési, szabályozási elveket alkalmaz. A helyi végrehajtó szerv általi közvetlen engedélyezés általában ugyanis csupán relatíve
kisebb összegő, illetve rövid lejáratú43 források bevonása esetén alkalmazott eljárás. Hosszabb
futamidı és nagyobb volumenő források esetén ugyanis ennek a döntéshozatali szintnek a
kölcsönforrás-bevonáshoz való hozzájárulása nem feltétlenül jelent elégséges biztosítékot a
hitelnyújtó számára arra, hogy a források visszafizetése a jövıben ténylegesen a kívánt módon fog megtörténni.
Sokkal erısebb garanciát hordoz magában az a modell, melyben az engedélyezés törvényi (vagy határozati) úton történik: a képviselıtestület döntése alapján már a költségvetés
elfogadása során határozati formát ölt, vagy pedig közvetlenül a helyi lakosság számára kiírt
referendum útján kap megerısítést. Számos országban a kölcsönforrás-bevonás engedélyezéséhez a képviselıtestület tagjai szavazatainak minısített többsége szükséges a döntéshez.
A harmadik szabályozási modell legfontosabb ismérve pedig az, hogy valamely felsıbb államigazgatási szerv engedélye szükséges a külsı kölcsönforrás-bevonáshoz. Ezt a fajta
megoldást egyébként számos fejlıdı ország alkalmazza, hiszen ebben a modellben biztosítható leginkább, hogy a helyi önkormányzatok hitelfelvételi politikája konzisztens legyen magával a nemzeti gazdaságpolitikával is (Petersen-Freire 2004).
A központi szabályozás másik lehetséges beavatkozási területe az önkormányzatok hitelfinanszírozásába az igénybe vett pénzügyi eszköz – hitel, vagy kötvény – használatának
módjával, illetve az így szerezhetı források optimálisnak ítélt nagyságával kapcsolatos. Ez a
fajta szabályozási irányvonal azonban – a mérhetıség és közvetlen ellenırizhetıség okán –
sokszor szinte kizárólagos módon a finanszírozásba bevont külsı kölcsönforrások volumenére
koncentrál. Ez a fajta megközelítés egyébként messze nem alaptalan, hiszen a nem megfelelı
mértékő, azaz túlzott mértékő kölcsönforrás-bevonás bizonyos körülmények között számos
negatív hatással is járhat, ugyanis

43



közvetetten megterheli a központi költségvetést is,



növeli az állam és a magánszféra vállalatai számára a hitelek forrásköltségét,



korlátozza a monetáris politika mozgásterét,

Egy évnél rövidebb futamidejő.
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központi kontroll nélkül a kevésbé felkészült és nem túl alapos szakmai ismeretekkel
rendelkezı önkormányzatok számára akár pénzügyi nehézségekhez is vezethet (Bauc
2000).

Mindezt Barati (2002) kiegészíti még azzal is, hogy a nemzetközi piacokon ugyanazon forrásokért való versengés révén a szubnacionális szint hitelfelvétele növelheti az állam
számára a finanszírozás költségeit, illetve ronthatja a fizetési mérleg egyenlegét is. A külsı
kölcsönforrások volumenének szabályozásán, korlátozásának kívül a központi beavatkozás
célterülete lehet még a hitelfinanszírozás során igénybe vett pénzügyi eszköz futamideje, az
eszköz jellege (hitel vagy kötvény), illetve az így szerzett források felhasználási lehetıségeinek, azaz a kölcsönforrás-bevonás céljának elıírása is. Roubini (1995) ugyanakkor hozzáteszi,
hogy a szigorú és jogi értelemben is kötelezı érvényő központi szabályozásnak egyben stabilizációs funkciója is lehet helyi szinten, kiemelve például a helyi adóterheknek a gazdaság
szereplıi számára kiszámíthatóbb jövıbeli alakulását.
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3. 4. A központi szabályozás lehetséges eszközei

Az önkormányzatok hitelfinanszírozásának, így egyben kötvényfinanszírozásnak központi
szabályozása során alkalmazott modelleket és technikákat többféleképpen is csoportosíthatjuk. Ez alkalommal – összhangban a disszertáció korábbi elméleti fejezeteivel - a kölcsönforrás bevonás fontosabb paramétereire, jellemzıire (a hitelfinanszírozás futamideje, célja, volumene, biztosítékai) vonatkozó szabályozási irányelveket és eszközöket mutatom be.

3.4.1. Az önkormányzati kötvények futamideje
Mint az elızı fejezet által tárgyalt elméleti-módszertani részében is említésre került, az önkormányzati kötvény futamidejének lehetıleg meg kell egyeznie az általa létrehozott eszköz
gazdasági élettartamával. A kötvények futamidejének közvetlen központi elıírása, korlátozása
azonban viszonylag ritka jelenség, ha mégis elıfordul, akkor is elsısorban csak a maximális
futamidı hosszának meghatározása révén (Rossi-Dafflon 2002). Számos esetben az állami
szabályozás feladata inkább annak közvetlen, vagy közvetett biztosítása, hogy az önkormányzatok számára a hosszabb futamidejő források is elérhetık legyenek. Különösen fontos ez
például az ún. fejlıdı országok esetén, ahol a még kialakulatlan, nem tökéletesen mőködı
tıkepiacon a pénzügyi szabályozórendszer kiszámíthatóságának hiánya és a rendkívül
volatilis kamatszintek okán viszonylag nehéz, vagy akár lehetetlen az elızı alapelvnek megfelelı, hosszabb lejáratú, gyakorta 10-15 év lejáratú forrásokhoz hozzájutni.

3.4.2. A kötvények kibocsátásának célja
A korábban már említett okoknál fogva, az önkormányzati kötvények kibocsátása a legtöbb
országban csupán beruházási célra megengedett. Amennyiben ezt a kikötést összekapcsoljuk
az elızı pontban kifejtett, a kötvény futamidejének szabályozásával kapcsolatos megfontolásokkal, kijelenthetı, hogy az önkormányzati kötvények kibocsátása elsıdlegesen olyan beruházási célú kiadások finanszírozását kell, hogy szolgálja, mely ráfordítások révén létrehozott
eszköz várható gazdasági élettartamával a kötvény futamideje nagyjából megegyezik. Ennek
megfelelıen a legtöbb nyugat-európai országban a folyó költségvetés hiányának hitelfelvétel
révén történı finanszírozása általában nem megengedett (Dafflon 2002).44

44

Ez a szabályozás érvényesül például Ausztria, Svájc, Dánia, Franciaország, Németország és Spanyolország
esetén is (Dafflon 2002).
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Az azonban többnyire lehetséges, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási problémáit szigorún rövid lejáratú hitelforrások segítségével finanszírozza.45 Ideiglenes likviditási
nehézségek adódhatnak például abból, hogy a központi kormányzattól érkezı pénzeszközök
ütemezése nem feltétlenül egyezik meg az önkormányzat pénzkiadási kötelezettségeinek idıbeli eloszlásával. Azt azonban, hogy a kölcsönforrások ténylegesen beruházási célra fordítódnak-e, igazából akkor csak lehetségese egyértelmően megítélni, ha az önkormányzat mind
folyó, mind tıkeköltségvetést is készít.
Általában a fenti szabály alól is léteznek azonban kivételek, melyek bizonyos különleges, egyedi esetekben megengedik a források nem beruházási célú felhasználást is. Ilyen szituáció fordulhat elı például akkor, ha a kölcsönforrás bevonásának célja (Petersen-Freire
2004):


az önkormányzat fizetıképességének helyreállítása az adósságrendezési eljárás során,



természeti katasztrófák (árvíz, tőzvész stb.), járványok okozta károk enyhítése,



az önkormányzati feladatellátás strukturális átalakításával kapcsolatos.
Az önkormányzati kötvénykibocsátás céljának szabályozása általában két alapmodell

segítségével írható le. Az elsı esetben a kötvényfinanszírozás bármilyen beruházási célra
megengedett, míg a másik modell alkalmazása esetén az így megszerzett pénzeszközök felhasználását korlátozzák bizonyos speciális közösségi célok megvalósítására (Freire-TorreHuertas 1999).
A kötvényfinanszírozással kapcsolatos szabályozás gyakran épít a beruházási célok
aszerinti megkülönböztetésére, hogy a fejlesztés elsıdlegesen közösségi vagy üzleti célokat46
szolgál-e. Annak megfogalmazása azonban, hogy mit is értünk közösségi cél alatt, többféle
megközelítésben is lehetséges. Kiindulópontként elsıdlegesen az önkormányzatok által kötelezı jelleggel ellátandó feladatok szolgálhatnak, míg üzleti célúnak minısülnek általában azok
a projektek, melyek a magánszférával közösek és ezáltal nemcsak az önkormányzat, illetve a
közösség részesül a beruházás által esetlegesen megtermelt profitból.47 Kifejezetten üzleti
célú projektek esetén sok esetben a központi szabályozás nem is engedélyezi a beruházás finanszírozására általános kötelezettséget biztosító kötvény kibocsátását, sıt megtiltja bármely

45

Mivel azonban az önkormányzati kötvények futamideje jellemzıen 1 évnél hosszabb, ezért jelen vizsgálat
keretein belül ennek a lehetséges felhasználási célnak a további elemzésével részletesebben nem foglalkozom.
46
Public purpose, illetve private benefit.
47
Jogosan felvetıdhet azonban a kérdés, hogy egy ppp-projekt is szolgálhat közvetetten akár közösségi célokat
is, gondoljunk például arra, hogy a helyi lakosság egy részének foglalkoztatása révén csökkentheti a munkanélküliségi problémákat, stb.
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más kölcsönforrás esetén magát, a további biztosítékot jelentı önkormányzati garanciavállalást is.

3.4.3. Milyen értékben bocsáthat ki kötvényt az önkormányzat?
A központi állami szabályozás a legtöbb országban igyekszik kontrollálni az önkormányzatok
külsı kölcsönforrás bevonásának mértékét is, mely során általában nem tesz jelentıs különbséget a hitelfinanszírozás során használt pénzügyi eszköz jellege szerint, azaz általában a hitelfelvétel és a kötvénykibocsátás ugyanazon elbírálás alá esik, ugyanazok az elıírások vonatkoznak mindkét esetre (Swianiewitz 2004).
A szabályozás során az elsıdleges kiindulópont az lehet, hogy a megvalósítandó projekt finanszírozása céljából kibocsátott önkormányzati kötvény milyen fedezettel, biztosítékokkal rendelkezik. Általában más szabályok vonatkoznak tehát egy általános kötelezettséget
megtestesítı kötvényre, illetve egy olyan projekt-kötvényre, mely visszafizetésének biztosítékát kizárólag a kapcsolódó beruházás jövıbeni pénzáramlása jelenti, tehát a projekt esetleges
kudarca az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát önmagában várhatóan nem veszélyezteti.
Gyakran alkalmazott módszer tehát, hogy a kölcsönforrások volumenét korlátozó elıírások
többsége esetén a kibocsátott projekt-kötvényeket nem kell, vagy csak egy csökkentetett, korrigált minimális mértékben szükséges figyelembe venni az adósság nagyságát szabályozni
hivatott limitek, mérıszámok meghatározásakor.
A központi szabályozás a külsı kölcsönforrás-bevonás volumenének szabályozása során - az önkormányzatok egészséges pénzügyi mőködését biztosítandó – általában bizonyos
kvantitatív limiteket határoz meg, melyek megadják azt a maximális értéket, amit a hitelfinanszírozás során nem szabad túllépni. Ezek a mutatószámok négy különbözı csoportba sorolhatók (Rattsø 2002):
1. Adósságszolgálati-mutatók
2. Adósságállomány-mutatók
3. Az új kölcsönforrás-bevonás mértékére vonatkozó elıírások
4. Tıkekiadásokra vonatkozó elıírások
Az adósságszolgálati mutatószámok alkalmazása azt hivatott biztosítani, hogy az önkormányzatok folyamatosan eleget tudjanak tenni a kölcsönforrás-bevonás következtében
keletkezı fizetési kötelezettségeinek. A limitek számítása során az aktuális (folyó) fizetési
kötelezettségeket viszonyítják az önkormányzat – általában valamely módon korrigált – folyó
bevételeihez. Amennyiben a mérıszám értéke túllép egy törvényileg elıre meghatározott li-
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mitet, az magával vonja a további hitelfelvétel tilalmát is egyben. A szabályozás által elıírt
limit értéke a legtöbb országban többnyire 10 és 20 százalék közé esik (Peterson 1998).
Az adósságállomány-mutatók és az új kölcsönforrás-bevonás mértékére vonatkozó
mutatószámok használatával a központi kormányzat elsıdlegesen azt szeretné elérni, hogy az
önkormányzatok eladósodottsága ne veszélyeztethesse a feladatellátás finanszírozásának biztosítását és ne okozhassa a pénzügyi egyensúly megbomlását még hosszú távon sem. Az adósságállomány-mutatók számítása során általában az önkormányzatok hosszú lejáratú adósságállományát viszonyítják - az adósságszolgálati mutatókhoz hasonlóan - a folyó bevételek valamely módon korrigált értékéhez.48
A tıkekiadások korlátozása talán a legritkábban alkalmazott eszköze a központi szabályozásnak. Segítségével ugyanis csak közvetett módon ellenırizhetı az önkormányzatok beruházási célú hitelfelvétele, illetve kötvénykibocsátása. A tıkekiadások korlátozásának legismertebb példája Európában egyébként az Egyesült Királyság (Shah 2002).
A fent említett, az önkormányzatok külsı kölcsönforrás-bevonását, illetve ezáltal kötvénykibocsátását is korlátozó és szabályozó mutatószámok minden önkormányzatra való automatikus alkalmazása a gyakorlatban általában kiegészül olyan esetekkel, kivételekkel, amikor az elıírt limit értékének meghaladása esetén is lehetıség van az önkormányzat számára
további hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra, igaz, általában valamely felsıbb szintő közigazgatási egység, szervezet elızetes engedélyével. Ezek az esetek általában a következık lehetnek (Petersen-Freire 2004):


Az elıírtat meghaladó mértékő kölcsönforrás bevonás egy kiemelkedıen kedvezı
hitelképességgel rendelkezı önkormányzat számára.



Hitelfinanszírozás olyan projekt esetén. mely kimagasló jövedelmezısége révén
jelentıs mértékben javíthatja az önkormányzat pénzügyi helyzetét.



Kölcsönforrás-bevonás természeti katasztrófa vagy polgári szerencsétlenség kárainak enyhítésére.

Ezzel szemben DeAngelis-Johnson-Kaczmarski (2002) úgy véli, megfontolandó lehet
akár a helyi önkormányzatoknak a település mérete szerinti differenciált szabályozása is. Eltérı és egyben szigorúbb korlátok alkalmazását javasolják az olyan önkormányzatok esetén,
melyek a közelmúltban már küzdöttek fizetési nehézségekkel.

48

Lengyelország esetén az ország folyó fizetési mérleg hiányának a GDP-hez viszonyított nagyságához kötik az
önkormányzatok hitelállományára vonatkozó korlátozásokat. Amennyiben például ez az arány meghaladja a
60%-ot, az önkormányzatok folyó költségvetését egyensúlyban kell tartani, azaz hitelállományukat tovább nem
növelhetik (Swianiewitz 2004).
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3. 5. Az önkormányzatok kötvényfinanszírozásának piaci korlátai

Az önkormányzatok hitelfelvételekor nem csak a központi kormányzat ellenırzése, hanem
akár erıs piaci kontroll is érvényesülhet. A szabadpiaci modell lényege tehát az, hogy a
szubnacionális szint szereplıinek külsı kölcsönforrás bevonása a hitel- és tıkepiaci folyamatok és mechanizmusok által válik behatárolttá és szabályozottá. Barati (2002) szerint ez a
kontroll annál erısebb, minél kevésbé vállalja fel a központi kormányzat az önkormányzatok
hiteleinek esetleges visszafizetését, azaz minél nyilvánvalóbb, hogy nincsen implicit kormányzati garancia a kötelezettségek mögött. Ahhoz azonban, hogy a szabályozást kizárólagosan csak a piaci erıkre lehessen bízni, az alábbi elméleti alapfeltételeknek is teljesülnie kell
(Ter-Minassian 1996):


Az önkormányzatokra a többi piaci szereplıvel azonos elıírások vonatkoznak, azaz
nem részesülnek kivételezett eljárásban a hitelezés folyamata során.



A hitelezési folyamat minden résztvevıje azonos informáltsággal rendelkezik, azaz az
önkormányzatokról, mint hitelfelvevırıl minden szükséges adat és információ megszerezhetı.



A piaci szereplık, köztük az önkormányzatok is közgazdaságilag racionálisan viselkednek.



Az önkormányzatok hitelfelvétele mögött nem áll sem implicit, sem explicit kormányzati garancia.
Amennyiben tehát a fent említett feltételek maradéktalanul teljesülnek, nincsen szük-

ség különösebb mértékő közvetlen kormányzati beavatkozásra, azaz a piaci mechanizmusok
önmagukban is képesek megoldani az önkormányzatok hitelfinanszírozásának külsı kontrollját (Blankart-Borck 2000). Ez egyben azt is jeleni, hogy a piac a hitelfelvevı önkormányzat
hitelkockázatának felmérése révén, illetve a finanszírozandó projekt megvalósíthatóságának
megítélése által meghatározza azokat a kondíciókat, melyek esetén hajlandó a szükséges hitelforrások biztosításra az önkormányzat számára. Ez általában azt jelenti, hogy nagyobb kockázat fennállása esetén csak sokkal szigorúbb körülmények között, tehát elsıdlegesen a befektetık részérıl elvárt magasabb hozam mellett lesznek csak piacképesek a kötvények, azaz van
lehetıség az értékpapírok forgalomba hozatalára. Ezáltal tehát azok az önkormányzatok, melyek további eladósodását a piac kedvezıtlenül fogadja, hosszú távon nem lesznek képesek a
kötvények piacképes értékesítésre, tehát az így történı forrásszerzés lehetıségébıl kizárttá
válnak.
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Természetesen létezik azonban egyfajta kompromisszumos álláspont is a két szélsıséges nézet, azaz a központi állami szabályozás dominanciája, illetve a teljes mértékben a piaci
mechanizmusokra építı modellek között. Viszonylagos egyetértés uralkodik ugyanis abban,
hogy a központi kormányzat feladata mindenekelıtt az önkormányzatok hitelfinanszírozásának egyfajta közvetett szabályozása, mégpedig a megfelelı jogszabályi és intézményi háttér
kialakítása és fenntartása révén (Dexia 2003). Ez alatt elsıdlegesen a pénzügyi közvetítırendszer megfelelı mőködését elısegítı intézkedéseket, illetve az önkormányzatoknak a piaci
alapú hitelezési folyamatokba, a hitel- és tıkepiacok mőködésébe való bekapcsolódásának
elısegítését érthetjük.
A legfontosabb ezirányú feladatok – különös tekintettel a fejlıdı országok még kialakulatlan szubnacionális hitel- és tıkepiaca esetén – a következık lehetnek (Noel 2000):


Az ún. moral hazard csökkentése, annak egyértelmő kinyilvánítása által, hogy az önkormányzati hitelfelvétel mögött nem áll semmiféle kormányzati garancia sem.



A piaci folyamatok átláthatóságának elısegítése.



A piaci erık érvényesülésének biztosítása.



A verseny kialakulásának elısegítése a hitel- és tıkepiacokon.



Megfelelı szakmai képzettség rendelkezı helyi menedzsment létrehozása különös tekintettel a számviteli, költségvetési és pénzügyi ismeretek minıségére.
Természetesen az egyes feladatok prioritása, illetve a megfelelı szabályozási eszkö-

zök és lépések kiválasztása erısen determinált egyrészt az önkormányzati hitelpiac jelenlegi
struktúrája, illetve a pénzügyi közvetítırendszer aktuális felépítése és fejlettsége által is.

3.5.1. Az önkormányzati kötvények kockázata
Ahhoz azonban, hogy a piaci mechanizmusok megfelelı kontrollt gyakorolhassanak a
szubnacionális szint szereplıinek külsı kölcsönforrás-bevonása felett, mindenképpen szükséges, hogy a potenciális hitelnyújtók (befektetık) is megfelelı minıségő és mennyiségő információval rendelkezzenek a hitelfelvevı önkormányzatok mőködésérıl. Ez pénzügyi értelemben egyben azt is jelenti, hogy mérhetınek és a külsı szereplık által is reálisan megítélhetınek kell lennie a kötvényvásárlás, mint befektetési alternatíva kockázatának.
A kötvénynek – mint lehetséges megtakarítási formának – a potenciális vásárlók, azaz
a befektetık szemszögébıl vizsgálva többféle típusú és jellegő kockázati tényezıje azonosítható be. A kötvény, mint fix kamatozású értékpapír legfontosabb kockázati faktorai a hitelkockázat; a hozamkockázat; a lejárati kockázat és a likviditási kockázat (Fabozzi 1998). Ön-
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kormányzati kötvény esetén azonban a korábban említett kockázati tényezıkön túl más, egyedi
kockázati faktorok is megjelennek, speciális hitelfelvevırıl lévén szó. A helyi önkormányzatok hitelkockázatát alapvetıen meghatározza, hogy elıfordulhat, hogy a kibocsátó önkormányzat nem tud, vagy nem is akar eleget tenni a kötvény visszafizetését elısegítı valamely
szükséges intézkedésnek (Kehew-Matsukawa-Petersen 2005).49 Mindezt Vigvári (2005a) kiegészíti még a következıkkel is:


Hitelfelvétel esetén az így nyert összegek általában azonnal elkölthetık, míg a visszafizetés terhei a következı testületre hárulnak.



A korábban már említett erkölcsi kockázat (moral hazard) miatt elképzelhetı, hogy az
önkormányzat pénzügyi teherbíró képességéhez képest szándékosan nagyobb volumenő külsı kölcsönforrást von be a helyi fejlesztések finanszírozására.



Az önkormányzati vezetés nem megfelelı szintő szakmai ismeretei miatt a finanszírozott projekttel kapcsolatos elképzelések megalapozatlannak bizonyulnak.
Az önkormányzati kötvények hitelezési kockázatát a fent említett egyedi, speciális té-

nyezıkön kívül azonban jelentıs mértékben determinálhatja magának az államháztartási szektor egészének, illetve ezen belül a szubnacionális szintnek a hitelkockázata is. Ezen ún.
szektorális kockázat magában foglalja és méri az önkormányzati finanszírozási rendszer függetlenségének mértékét, a szabályozás kiszámíthatóságát; a szubnacionális szereplık általános
fizetési hajlandóságát és morálját; az adósságrendezési szabályozás minıségét; valamint az
ország általános gazdasági helyzetét is (Peterson 1998). El Daher (2004) a makrogazdasági
indikátorok közül is elsıdlegesen az infláció mértékét, illetve ennek várható jövıbeni alakulását emeli ki, mint a szektorális hitelkockázat egyik meghatározó tényezıjét.

3.5.2. A hitelezési kockázat kezelése
Az önkormányzatok hitelezési kockázatának kezelésére, illetve az esetleges késıbbi pénzügyi
nehézségek rendezése érdekében különbözı intézményesült megoldások képzelhetık el. Ezek
egy része a központi kormányzat által kezdeményezett és támogatott, másik része viszont a
magántıke által dominált és profitorientált alapon mőködik. Vigvári (2005a) a következı intézményesült kockázatkezelı megoldásokat különbözteti meg:
1. Szabályozott adósságrendezés
2. Állami garancia intézmények
3. A pénzügyi szolgáltató piac speciális szereplıi
49

Általános kötelezettséget megtestesítı kötvény kibocsátása esetén az önkormányzat például nem hajlandó a
helyi adókulcsoknak a kötvény visszafizetéséhez szükséges emeléséhez hozzájárulni.
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4. A magántıke szerepe

Az önkormányzatoknál fellépı pénzügyi nehézségek során követendı eljárások egyik
szélsıséges esete a kötelezettségekkel kapcsolatos feltétel nélküli állami helytállás, míg a másik végpontot a pénzügyi ellehetetlenülés minden következményeinek az önkormányzatokra
való hárítása jelenti (Vigvári 2003a). A garancialapok mőködése elsıdlegesen állami forrásokon alapul és a kérelmek elbírálása során gyakorlatilag elvégzik az önkormányzat és egyben a
megvalósítani kívánt projekt minısítését is. A pénzügyi szolgáltató piac szereplıi közé sorolja
Vigvári (2005a) az önkormányzatok finanszírozására szakosodott intézményeket, illetve a
szektor gazdálkodásának, mőködésének átláthatóságát biztosító ún. monitoring szervezeteket
is.
Ezen intézmények közül Barati (2002) az ún. forgóalapokat50, illetve a kötvénybankokat emeli ki. El Daher (2000) ugyanakkor hangsúlyozza mind az állami alapítású és mőködtetési, mind pedig a profitorientált módon mőködı hitelminısítı vállalkozások ezirányú tevékenységének jelentıségét is. Peterson (2000) és Davey (1988) az önkormányzati fejlesztési
alapok51 mőködésének fontosságára hívja fel a figyelmet, különösen a fejlıdı országok még
kialakulatlan és nem megfelelıen mőködı hitel- és tıkepiacai vonatkozásában.

50

A forgóalapok a helyi önkormányzatok számára kedvezményes kamatozású hiteleket nyújtanak és befolyó
összegeket újbóli hitelnyújtásra használják fel (Barati 2002).
51
Municipal Development Funds (MDFs).
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3. 6. Az önkormányzati hitelpiac típusai, modelljei

A szubnacionális szint hitelkereslete a pénzügyi közvetítırendszer különbözı struktúráinak
kialakulása révén is kielégíthetı, de emellett természetesen maga a központi kormányzat is
formálhatja, alakíthatja a piaci struktúrát, hatással lehet ezekre a folyamatokra. Az önkormányzati hitel- és tıkepiacoknak tehát eltérı modelljei, típusai különböztethetık meg annak
függvényében, hogy a nagyrészt hosszú lejáratú hitelforrásokat milyen piaci szereplık és milyen formában kínálják, nyújtják az önkormányzatok számára. A legfontosabb elméleti alaptípusok a következık:
1. Monopol helyzető önkormányzati bank által uralt hitelpiac: Ebben az esetben egy monopolhelyzetben lévı bank, egy speciális önkormányzati bank nyújtja a hitelkínálatot. Az önkormányzati bank vagy teljesen állami tulajdonban van, vagy pedig mőködése az állam által
erıteljesen szabályozott, befolyásolt. Gyakorlatilag tehát a központi kormányzat allokálja a
beruházási támogatásokat és kölcsöntıkét is az önkormányzatok számára. Ebben a piaci
struktúrában a szereplık közötti speciális megbízó-ügynök kapcsolat ún. „hatékonysági kockázatot” (efficiency risk) eredményez (Noel 2000). Az önkormányzat ugyanis nincsen rákényszerítve arra, hogy mindent megtegyen a beruházás sikerességéért, hiszen a további finanszírozási források rendelkezésre állása és költsége független az elızı forrásokból megvalósított projekt sikerességétıl.
A speciális önkormányzati bank és az önkormányzatok között ebben a modellben
szükségszerően hosszú távú kapcsolat alakul ki, ami egyfajta speciális bizalmi viszonyrendszer létrejöttét is jelenti.52 A rosszabb pénzügyi helyzetben lévı önkormányzatok általában
olcsóbb forrásokhoz juthatnak, míg pénzügyi megerısödésük, talpra állásuk után a hitelekért
cserébe már magasabb kamatlábakat kell vállalniuk. A monopolhelyzetben lévı, piaci versenytıl mentesen tevékenykedı önkormányzati bank hasznos és értékes segítséget jelenthet az
önkormányzatok számára a piacgazdaságba való átmenet elsı szakaszában azáltal, hogy elsajátíttathatja az önkormányzati vezetıkkel a hitelpiac mőködésének legfontosabb szabályait
(Kehew-Matsukawa-Petersen 2005). Segítséget nyújthat a hitelkérelmek elkészítésében, a
beruházási projektek megtervezésében, megfelelı pénzgazdálkodási rendszer kialakításában
Ennek a modellnek egy további jellemzıje, hogy az önkormányzati bank hasznos és
értékes eszköz lehet a központi kormányzat kezében is az országos gazdaságpolitikai prioritásoknak az önkormányzati szint felé való továbbításában, ami alátámasztja azt az empirikusan
52

Ezt a speciális kapcsolatrendszert hívják „relationship banking”-nek is.
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is megfigyelhetı sajátosságot, hogy a speciális önkormányzati bank dominanciája elsısorban
az erıteljesebben centralizált önkormányzati rendszerek esetén figyelhetı meg (Peterson
2000). A központi kormányzat ragaszkodása a monopol helyzetben lévı önkormányzati
bankhoz a decentralizáció kezdeti szakaszában teljesen reális és logikus magatartás. Az átmenet a magánszféra által dominált, kompetitív piaci rendszerbe ugyanis számos korlát ledöntését jelenti, amihez elsıdlegesen szükséges a helyi önkormányzatok megfelelı szakmai tudással és gyakorlattal rendelkezı pénzügyi menedzsmentjének kialakulása, az önkormányzati
pénzügyi finanszírozási rendszer átláthatósága és kiszámíthatósága, a hitel- és tıkepiacok
mőködésének megfelelı szabályozási és törvényi hátterének kialakulása.
2. Tökéletesen kompetitív önkormányzati hitelpiac: A skála másik végpontját a tökéletes verseny jelenti a hitelpiacon. Ebben a piaci szerkezetben a központi kormányzat – mint megbízó
– allokálja a beruházási támogatásokat a helyi önkormányzatok, mint ügynökök között. A
megbízó-ügynök kapcsolatrendszer egy másik értelmezése szerint pedig a magán pénzügyi
közvetítı rendszer, mint megbízó áll kapcsolatban a hitelt felvevı önkormányzatokkal, az
ügynökökkel (Noel 2000). Az önkormányzatok részérıl fellépı moral hazard azonban lényegesen kisebb mértékben van csak jelen, hiszen a további finanszírozási lehetıségek beszőkülésétıl, korlátozásától való félelem jelentıs mértékben mérsékli az erre irányuló hajlandóságot. Ebben a piaci struktúrában az önkormányzatok kötvény kibocsátásával közvetlenül is
megjelenhetnek a tıkepiacon. Természetesen már korántsem beszélhetünk olyan szoros, közvetlen kapcsolatról a hitelezı és a hitelt felvevı önkormányzat között, mint a speciális önkormányzati bank uralta hitelpiac esetén. Az önkormányzatok beruházásaiknak kötvénykibocsátás útján való finanszírozása esetén a központi kormányzat csak minimális ellenırzést
gyakorolhat az önkormányzati projektek megvalósítása felett, elısegítvén az önkormányzati
feladatellátás decentralizációját is.
3. Vegyes típusú hitelpiac: Az önkormányzati hitelpiacok két – a skála ellentétes végpontján
elhelyezkedı – bizonyos szempontból szélsıséges „ideáltípusai” között a valóságban természetesen számos átmenet, köztes megoldás, modell létezik. A megbízó-ügynök kapcsolatrendszer szemszögébıl megvizsgálva ezen piaci struktúrát további speciális kapcsolat-típusok
azonosíthatók be. Ebben a modellben úgynevezett többszörös megbízó-ügynök problémakörrıl beszélhetünk, hiszen már a központi kormányzat beruházási támogatásainak disztribúciója
is több csatornán keresztül valósul meg.53 Külön figyelmet érdemel az állami dominanciájú
közvetítı szervezetek, intézmények és a magánszféra hasonló szerepő vállalkozásainak vi53

Gondoljuk például bizonyos állami tulajdonában lévı közvetítı intézményekre, speciális alapokra.
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szonyrendszere is, ami szélsıséges esetben akár egy nem-fair piaci versenyhelyzetet is eredményezhet az állam által nyújtott beruházási hitelek mögött megbújó implicit garanciavállalás
miatt.
A szubnacionális hitel- és tıkepiacok kialakítása során a megfelelı modell kiválasztása elsısorban az adott országra jellemzı, speciális paraméterek függvénye. Peterson (2000)
szerint elsısorban két, meglehetısen komplex változócsoport azonosítható be, mely a megfelelı struktúra kialakítását determinálja. Az elsı az önkormányzati finanszírozási rendszer stabilitását, illetve megfelelı mőködését méri. A másik paraméter pedig a pénzügyi közvetítırendszer fejlettségét mutatja.

3.1. ÁBRA

Azönkormányzati finanszírozási
rendszer stabilitása

Az önkormányzatok hitel- és tıkepiaci kapcsolatainak tipizálása

Csehország
Lengyelország

Chile

Románia
Brazília
Bulgária
Kenya
A pénzügyi közvetítırendszer fejlettsége

Forrás: Peterson 2000, 19.o.

Mindez tehát egyben azt is jelenti, hogy az egyes esetekben mások a lehetıségek és
távlatok azon, a közeljövıben, illetve középtávon sikerrel kecsegtetı stratégiák kiválasztása
során, melyek az önkormányzatok tıkepiaci részvételének ösztönzését tőzik ki célul.
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3. 7. Következtetések

Amennyiben az önkormányzat a kötvényfinanszírozás mellett dönt, szükséges dönteni annak
mikéntjérıl is, azaz a kibocsátás célját, volumenét, illetve a kötvény futamidejét is meg kell
határozni. Általánosan elfogadott szabály, hogy önkormányzati kötvényt kibocsátani – a korábbiakban említett esetek kivételével – kizárólag beruházási célra szabad, amit elsıdlegesen
a kiegyensúlyozott folyó költségvetés fenntartására vonatkozó – jelen fejezet keretei között
részletesen elemzett - közgazdasági összefüggések indokolnak. A kötvény futamidejének pedig – lehetıség szerint – meg kell egyezni a beruházás által létrehozott eszköz gazdasági élettartamával. A futamidı megválasztása során fontos szempont lehet még a kibocsátó önkormányzat pénzügyi helyzete, illetve az adott ország pénzügyi közvetítırendszerének fejlettsége
is.
A külsı kölcsönforrás-bevonásnak, így magának az önkormányzati kötvények kibocsátásának is megvan a maga helye, speciális funkciója a helyi fejlesztések finanszírozásában.
Általános az egyetértés azonban abban, hogy ahhoz, hogy az önkormányzatok megfelelıen,
az ideálisnak tartott módon tudják használni ezt az értékes finanszírozási alternatívát, mindenképpen szükséges a kényszerítı ereje valamilyen mértékő külsı kontrollnak is. Ennek oka
egyrészt az önkormányzati gazdálkodás speciális, politikai indíttatású döntésekkel is átszıtt
rendszerébıl, másrészt pedig a szubnacionális szint szereplıinek korlátozott mértékő pénzügyi önállóságából is fakad.
Ez a fajta külsı ellenırzés, kontroll megvalósítható egyrészt jelentısebb mértékő központi kormányzati beavatkozás, szabályozás mellett, másrészt pedig elsısorban a piaci erık,
mechanizmusok kényszerítı erejében bízva is (szabadpiaci megoldás). Mivel a külsı kölcsönforrás-bevonás nem megfelelı alkalmazása akár komolyan is veszélyeztetheti az önkormányzatok pénzügyi stabilitását, a világ legtöbb országában a központi kormányzat megpróbálja behatárolni azokat a szabályozási kereteket, melyen belül az önkormányzatok a kötvénykibocsátás lehetıségével élhetnek. A központi beavatkozást ellenzık ezzel szemben azzal érvelnek, hogy az esetleges problémák különösebb állami kontroll nélkül is automatikusan
megoldódnak a piaci erık, mechanizmusok megfelelı mőködése esetén, a túlzott mértékő
központi szabályozás ugyanakkor, véleményük szerint, akadályozza az önkormányzatok finanszírozási technikáinak a gyorsan változó piaci környezethez való rugalmas alkalmazkodását.
A központi szabályozás lehetséges modelljei elsıdlegesen aszerint csoportosíthatok,
hogy hogyan történik meg a döntés a kölcsönforrás-bevonásról, illetve, hogy magának a hitel61
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felvételnek, vagy kötvénykibocsátásnak az engedélyezése kinek a hatáskörébe tartozik. A
központi szabályozás lehetséges eszközeit vizsgálva szintén többféle csoportosítási lehetıség
is elképzelhetı, ezek közül – az elızı elméleti fejezetben bemutatott gondolatmenet logikáját
követve - a kölcsönforrás bevonás fontosabb paramétereire, jellemzıire (a hitelfinanszírozás
futamideje, célja, volumene, biztosítékai) vonatkozó szabályozási irányelvekkel és eszközökkel foglalkoztam részletesen.
Ahhoz, hogy közvetlen központi beavatkozás ne legyen szükséges a hitelfinanszírozás
folyamatába, és csupán a piaci mechanizmusokra lehessen bízni az önkormányzatok ezirányú
kontrollját, a piac mőködésével kapcsolatos számos feltételnek teljesülnie kell. Ide sorolandó a
piaci szereplık racionalitása, megfelelı mértékő informáltsága, illetve az, hogy az önkormányzatokat a szabályozás nem különböztetheti meg jelentıs mértékben a többi piaci szereplıtıl, s hitelfelvételük mögött semmiféle kormányzati garancia sem állhat.
Az állami szabályozás azonban még abban az esetben is indokolt lehet, ha egyébként
erıs piaci kontroll is érvényesül a szubnacionális hitel- és tıkepiacokon. Ebben az esetben a
központi kormányzat elsıdleges feladata az ide vonatkozó szabályozási és jogi háttér kialakítása révén a pénzügyi közvetítırendszer megfelelı mőködésének elısegítése, illetve az önkormányzatoknak a piaci alapú hitelezési folyamatokba, a hitel- és tıkepiacok mőködésébe való
bekapcsolódásának elısegítése. Ahhoz azonban, hogy a piaci mechanizmusok megfelelı
kontrollt gyakorolhassanak, mindenképpen szükséges, hogy a potenciális hitelnyújtók is megfelelı minıségő és mennyiségő információval rendelkezzenek a hitelfelvevı önkormányzatok
mőködésérıl és ezáltal a kötvényvásárlás kockázatáról.
Az önkormányzati kötvény, mint befektetés hitelezıi kockázatát alapvetıen determinálja magának az államháztartási rendszer egészének ún. szektorális kockázata is. Az önkormányzatok hitelezési kockázatának kezelésére, illetve az esetleges késıbbi pénzügyi nehézségek rendezése érdekében különbözı intézményesült megoldások képzelhetık el, ilyen lehet az
adósságrendezési folyamat szabályozása, állami garancia intézmények létrehozása, a pénzügyi szolgáltató piac speciális szereplıinek mőködése, illetve a magántıke bevonása az önkormányzati fejlesztésekbe. A piaci erık érvényesülésének lehetıségét, illetve a központi
kormányzatnak a pénzügyi közvetítırendszer kereteit formáló szabályozási alternatíváit középtávon alapvetıen behatárolhatja az adott ország szubnacionális hitel- és tıkepiacának
szerkezete, felépítése is.
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Az elmúlt bı két évtizedben jelentıs változások történtek a fejlett ipari országok önkormányzati finanszírozásában, ezen belül is elsısorban a hitelfinanszírozás területén. A legmarkánsabb változásokra koncentrálva elmondható, hogy a külsı kölcsönforrás-bevonásnak elsısorban kockázati jellegében és mértékében fedezhetık fel eltérések az elızı idıszakhoz képest
(Vigvári 2003a). Általánosságban kijelenthetı, hogy az önkormányzatok autonómiája nıtt az
állammal szemben, ugyanakkor az állami felelısség mértéke gyakorlatilag alig változott, ezért
mindenképpen szükség volt a szabályozási eszköztár megújítására és más, úttörınek tekinthetı intézményes kockázatkezelési technikák alkalmazására is.
A helyi önkormányzatok komolyabban csupán a kilencvenes évek környékén kezdtek
el érdeklıdni a tıkepiaci finanszírozás iránt, erre az idıszakra tehetı az Amerikai Egyesült
Államok - a világon jelenleg is a legnagyobb forgalmú és jelentıségő - szubnacionális tıkepiacának megélénkülése is. A korábban domináns szerepet játszó banki és takarékpénztári hitelekkel szembeni térnyerés kulcsfontosságú eleme volt a pénzügyi dereguláció és a kedvezı
makrogazdasági környezet is, ennek következtében számos önkormányzat már a nemzetközi
tıkepiacokon is megjelent.
A fejezetben elsıként áttekintést nyújtok a helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának szerepérıl és jelentıségérıl a fejlett országok gyakorlatát véve alapul. Elemzésem során elsıdlegesen a kötvények révén történı forrásszerzésnek a hitelfinanszírozáson belüli súlyát vizsgálom, ugyanakkor részben kitérek a kapcsolódó szabályozási eszköztár, technikák
bemutatatására is.54 A fejezet második felében sor kerül a kutatás elsı hipotézisének tesztelésére, azaz részletesen elemzem a kelet-közép-európai országok – köztük Magyarország - önkormányzati kötvényfinanszírozását, egyfajta történeti áttekintést nyújtva az elmúlt bı egy
évtized alatt történt fontosabb változásokról, illetve a fejlıdés egyes, egymást követı szakaszainak sajátosságairól.
Az úttörınek tekinthetı összehasonlítás, történeti áttekintés azon túl, hogy az egyes
idıszakok legfontosabb sajátosságainak feltárását és az országok közötti párhuzamok feltárását helyezi elıtérbe, az önkormányzati kötvénykibocsátások szabályozásának és az értékpapíroknak a helyi beruházások finanszírozásában betöltött szerepének bemutatása révén egyben
54

Amennyiben az szorosan és kizárólagosan a kötvények kibocsátása útján történı forrásszerzésre vonatkozik.
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hozzájárulhat a jelenlegi magyarországi gyakorlat megértéséhez, szélesebb spektrumban való
vizsgálatához és elemzéséhez is.

4. 1. A fejlett országok helyi önkormányzatainak kötvényfinanszírozása

A korábban említetteknek megfelelıen elsıként a fejlett országok kötvényfinanszírozását
vizsgálva rövid áttekintést nyújtok az Amerikai Egyesült Államok szubnacionális tıkepiacának mőködésérıl, majd kitérek az európai országok közül Ausztria, Belgium, Franciaország,
Németország, Olaszország és Spanyolország gyakorlatának bemutatására is.55

4.1.1. Önkormányzati kötvénypiac az Egyesült Államokban
Az Amerikai Egyesült Államok szubnacionális kötvénypiaca nemzetközi összevetésben is a
legnagyobb jelentıségő országos tıkepiacok közé sorolható, mind a kereskedés volumenét,
mind pedig hitelfinanszírozáson belül betöltött súlyát tekintve. A piac hatalmas méretét mutatja, hogy közel 60000 szubnacionális szereplı forrásszükségletének fedezése okán közel
tizenháromezer nyilvános kötvénykibocsátás történik évente átlagosan, kb. 300 milliárd dollár
összértékben (Kehew-Matsukawa-Petersen 2005, 21). A fent említett össznévérték egyébként
tartalmazza az önkormányzati szolgáltató vállalatok kötvénykibocsátásait is. Jelenleg az amerikai önkormányzatok infrastrukturális beruházásainak döntı hányada tehát kötvénykibocsátás révén finanszírozódik.
A helyi kötvénypiac dinamikus fejlıdésének alapja a helyi önkormányzatok decentralizált finanszírozási rendszere, illetve számos, a pénzügyi közvetítırendszer mőködését elısegítı innováció volt. A szubnacionális kötvénypiac megélénkülésérıl gyakorlatilag a nyolcvanas évek végétıl beszélhetünk, az 1986-os átfogó adóreform56 óta, mely adómentességet adott
a kötvényvásárlóknak kamatbevételük után, mind az állami, mind a szövetségi, mind pedig az
ide vonatkozó helyi adókat illetıen (El Daher, 1997).
A kötvénypiac fejlıdéséhez jelentısen hozzájárult, sıt mondhatni annak alapjait teremtette meg az ország jól mőködı és transzparens pénzügyi közvetítırendszere. Az Egyesült
Államokban az önkormányzatok hitelezési kockázatának kezelésére, illetve az esetleges késıbbi pénzügyi nehézségek rendezése érdekében számos intézményesült megoldás mőködik
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Lévén ezek azok a fejlett európai országok, ahol a kötvények révén történı forrásszerzés valamilyen oknál
fogva speciális, sajátos jellemzıkkel bír.
56
Tax Reform Act, 1986.
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(Vigvári 2005). Megemlítendı itt például a garancia-biztosító cégek kiterjedt hálózata, mely
vállalkozások a kibocsátó önkormányzatok hitelminısítését végzik, illetve lehetıvé teszik a
hitelezési kockázat megosztását a vásárló és a szolgáltató között. Ugyancsak ide sorolhatók a
kormányzati támogatású ún. önkormányzati bankok, melyek mőködése már a 60-as évek elején megkezdıdött. A kötvénypiac megélénkülésben szerepet játszottak az állami tulajdonú
forgóalapok57 is, melyek – az állam által is preferált és támogatott beruházási célok esetén –
kamattámogatást nyújtottak az önkormányzatokkal, illetve biztosították a megfelelı nagyságú
forrást a fejlesztések megvalósításához. A kötvényvásárlás, mint befektetési forma likviditási
kockázatát ugyanakkor jelentısen csökkenti az önkormányzati kötvények jól mőködı és kiterjedt másodlagos piaca is (Vigvári 2002b).

4.1.2. Önkormányzati kötvényfinanszírozás a gazdaságilag fejlett európai országokban
Mind a hitelforrásoknak a helyi önkormányzatok finanszírozásában betöltött szerepét tekintve, mind pedig az önkormányzati kötvények kibocsátása révén történı forrásszerzés jelentıségét illetıen még a gazdaságilag fejlett európai ország körében is eltérı sajátosságok fedezhetık fel. Európában elsısorban Olaszország és Spanyolország említendı meg, amennyiben
kiterjedt, jól mőködı önkormányzati kötvénypiacról beszélünk (El Daher 1997). Ennek megfelelıen nemzetközi áttekintésem ezen részében nevezett országok gyakorlatával kissé részletesebben foglalkozom, bemutatva ugyanakkor számos más ország önkormányzati rendszerének kötvényfinanszírozását is.
Ausztriában a helyi önkormányzatok által igénybe vett hitelforrások nagy része intézményi befektetıktıl, fıleg hazai bankoktól, biztosítóktól származik. A nyilvános kibocsátású kötvények a kilencvenes évek végére elveszítették jelentıségüket, részben a pénzügyi
közvetítırendszeren belül a hitelpiacnak a tıkepiac feletti dominanciája miatt, részben azáltal,
hogy a helyi (települési) szint kibocsátásai nem tudták elérni azt a méretgazdaságossági határt,
mely felett már pénzügyi értelemben is rentábilis lett volna a kötvénykibocsátás igénybe vétele a közvetlen banki hitelfelvételhez képest (Thöni-Garbislander-Haas 2002). Ausztriával
ellentétben, Belgiumban viszont 1986 óta önkormányzati kötvények gyakorlatilag nincsenek
forgalomban. (Vanneste 2002).
A francia önkormányzatok gyakorlatilag szabadon, korlátok nélkül vehetnek igénybe
külsı kölcsönforrásokat, azaz bocsáthatnak ki kötvényt is. A központi, adminisztratív szabályozás helyett elsıdlegesen inkább erıs piaci kontroll érvényesül a szubnacionális hitel- és
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State Revolving Funds.
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tıkepiacon. A bankok elsıdleges hüvelykujj-szabályként általában abban az esetben tartják
hitelképesnek az önkormányzatokat, ha azok éves adósságszolgálata nem haladja meg folyó
költségvetésük 20 százalékát (Kusztosné 1998).
Németországban a helyi önkormányzatok beruházási kiadásainak átlagosan 10 százalékát fedezi hitelfelvétel. A külsı kölcsönforrás-bevonás szabályai azonban akár tartományi
szinten is különbözıek lehetnek. A hitelfelvétel és így a kötvénykibocsátás is kizárólag csupán beruházási célra megengedett, a folyó költségvetési deficit külsı kölcsönforrás-bevonás
útján nem finanszírozható. Az önkormányzatok hitelállományának szinte teljes egésze a tartományi bankoktól, illetve takarékpénztárakból származik (Kusztosné 1998). Az önkormányzatok külsı finanszírozásában tehát egyértelmően a bankszektor túlsúlya a jellemzı, így a
kötvénykibocsátás jóval kevésbé elterjedt forrásszerzési technika.
A külsı forrásbevonás során alkalmazott pénzügyi eszközt illetıen azonban az egyes
regionális szintek között is jelentıs különbség van. Tartományi szinten a külsı kölcsönforrás
bevonás értékének átlagosan több mint 20 százaléka történik kötvénykibocsátás útján, míg a
helyi önkormányzatok esetén ez az arány nem éri el az egy százalékot sem (Färber 2002). A
közvetlen banki hitelek aránya tehát a helyi (települési) önkormányzatok esetén a legmagasabb, ezek a piaci szereplık a tıkepiacon keresztül alig bocsátanak ki közvetlenül kötvényt.
Olaszországban az 1990. évi CXLII. törvény alapján a helyi önkormányzatok döntésük alapján szabadon élhetnek a kötvénykibocsátás jogával. Az önkormányzati törvény58
ugyanakkor kimondja, hogy a kötvényfinanszírozás kizárólag csak beruházási célra megengedett.59 A szabályozás szofisztikációja céljából az 1996/152 miniszteri rendelet további elıírásokat is megfogalmaz.60 Olaszországban jelenleg a legjelentısebb kötvénykibocsátók a régiók. Az elmúlt években például Szicília egy milliárd dollár értékben bocsátott ki nemzetközi
eurokötvényt, Toscana 450 milliárd líra, Szardínia 500 millió dollár, Piemont pedig 18,2
milliár líra értékő kibocsátással jelentkezett (Fraschini 2002). A tartományok közül Milánó,
Verona és Bergamo kibocsátásai említendık meg. A legalsó, a helyi önkormányzati szint szereplıi közül az elmúlt években Róma, Nápoly és Torinó városok kibocsátásai tekinthetık a
legjelentısebbeknek.

58

1994. évi DCCXXIV. törvény.
A kibocsátó önkormányzat nem küzdhet pénzügyi nehézségekkel és a kibocsátás révén keletkezı pénzügyi
kötelezettségek –az elızı költségvetési év számai alapján- nem okozhatnak deficitet, illetve a kibocsátás évében
az önkormányzat költségvetésének is egyensúlyban kell lennie. A kibocsátás összegének ezen felül meg kell
egyeznie a beruházás forrásszükségletével is.
60
A kötvény futamidejének meg kell haladnia az öt évet. A kötvény névleges kamatlába nem haladhatja meg egy
százalékpontnál nagyobb mértékben a hasonló kondíciójú állampapírokét. A kötvénykibocsátásból származó
kötelezettségek teljesítésére sem a központi kormányzat, sem más regionális szint sem vállalhat garanciát.
59
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Németországhoz hasonlóan, Spanyolország esetén is szignifikáns különbségek fedezhetık fel az egyes regionális szintek kötvénykibocsátásai között, mind volumenében, mind
pedig relatív nagyságukat tekintve, azaz a kötvényfinanszírozásnak a teljes külsı kölcsönforrás-bevonás értékéhez viszonyított súlyát nézve. A legnagyobb értékben, illetve hitelfinanszírozáson belüli arányait tekintve is a régiók éltek a kötvénykibocsátás lehetıségével, a bevont
kölcsönforrások volumenének közel harmada kötvények értékesítése révén folyik be. A helyi
(települési) önkormányzatok szintjén elsıdlegesen a települések mérete szerinti differenciálódás fedezhetı fel, azaz az 50 ezer fı alatti népességszámú települések szinte egyáltalán nem
vették igénybe a kötvényfinanszírozást, sıt még az 50 és 500 ezer fıs lakosú városok esetén is
csak elvétve találkozhatunk kötvényekkel. Ezzel szemben az 500 ezer fınél nagyobb népességgel rendelkezı metropoliszok esetén a kötvények tekintélyes, 20 százalékot is meghaladó
súllyal képviseltetik magukat a hitelfinanszírozáson belül (Monasterio-Escudero-SuárezPandiello 2002).
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4. 2. A szubnacionális hitel- és tıkepiacok kialakulása és fejlıdése Közép-KeletEurópában

4.2.1. A kutatás célja és hipotézise
A múlt század utolsó évtizedében a kelet-közép-európai országok egy drasztikus társadalmigazdasági átalakulással szembesültek. Meglátásom szerint a piacgazdaságba történı átmenet
során az önkormányzati kötvény- és hitelpiac kiépülésének azonos szakaszai, problémái fedezhetık fel a gazdasági rendszerváltás hasonló fázisában járó országok esetén. Kutatási hipotézisem tehát a következı:
H1. A gazdasági transzformáció azonos periódusában járó közép-kelet európai országok
önkormányzati hitel- és tıkepiacának kialakulása azonos szakaszokkal, problémákkal és
megoldási kísérletekkel írható le.
Úgy gondolom, hogy jelenleg a társadalmi és gazdasági rendszerváltás közel azonos fázisában
járó országok hasonló utat jártak be a gazdasági transzformáció során, azaz önkormányzati
hitel- és tıkepiacaik kialakulás és fejlıdése során is hasonló problémákkal szembesültek, illetve a folyamat során hasonló karakterő periódusok, fázisok különíthetık el. Ennek ellenére
erısen valószínő, hogy az egyes országok önkormányzati hitelfinanszírozásra vonatkozó szabályozási gyakorlata eltérı képet mutat. Ezzel párhuzamosan – illetve ettıl várhatóan nem
függetlenül – eltérı lehet a hitel- és tıkepiacok szerepe és jelentısége is a helyi önkormányzatok finanszírozásában.

4.2.2. A kutatás módszere
A közép-kelet-európai szubnacionális kötvénypiacok kialakulása és története véleményem
szerint nem elemezhetı csupán önmagában, mindenképpen szükséges magának az önkormányzati hitel- és tıkepiac egészének, egymásra hatásának, esetleges kiegészítı funkciójának
együttes vizsgálata is.61 Az önkormányzati hitel- és kötvénypiac helyi finanszírozásban betöltött szerepe együtt vizsgálandó az egyéb beruházási források kínálatával és keresletével is.62 A
legfontosabb jellegzetességek és sajátosságok megértése szempontjából elengedhetetlen a
kereskedelmi bankok által nyújtott hitellehetıségek vizsgálata, a bankok hitelezési tevékenységének, funkciójának elemzése is, nemcsak azért, mert a kölcsönforrás-bevonás folyamatá61

A vizsgálatot nehezíti, hogy a fıleg a kilencvenes évek elsı felére vonatkozó adatok általában csupán korlátozott mértékben és nem egységes szerkezetben állnak rendelkezésre, ezért sok esetben a jelenségek pontos mérése
helyett csupán a fontosabb tendenciák, változások azok, amelyek megragadhatók és interpretálhatók.
62
Mint a hosszú távú hitelfelvétel eszköze, az önkormányzati kötvények kibocsátása elsıdlegesen beruházási
célt kell, hogy szolgáljon, ezért elsısorban az egyéb beruházási forrásokkal összevetve vizsgálandó.
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ban mindegyik országban jelentıs szerepet töltenek be, hanem azért is, mert a legtöbb kötvénykibocsátás aláírói, sıt vásárlói is elsısorban maguk a kereskedelmi bankok voltak.
A fejezet ezen részében tehát bemutatom a rendszerváltó országok közül – lévén ezen
államok voltak egyidejőleg a gazdasági transzformáció közel azonos szakaszában – Lengyelország, Csehország és Magyarország önkormányzati hitel- és tıkepiacainak kialakulását és
fejlıdését a kilencvenes évek elejétıl egészen az Európai Unióhoz való csatlakozás idıpontjáig. Részben tehát megpróbálok egyfajta történeti áttekintést nyújtani, részben pedig feltárni
azokat a jellegzetességeket, általános vonásokat melyek a kelet-közép-európai országok önkormányzatainak kötvényfinanszírozására vonatkoznak. Elemzésemnek ugyanakkor – részben a rendelkezésre álló, nem tökéletesen összefüggı, pontos és messze nem standard szerkezető, minıségő adatok rendelkezésre állása, részben terjedelmi okoknál is fogva nem lehet és
nem is célja lépésrıl-lépésre, részletesen leírni, statisztikai mutatószámok segítségével
kvantifikálni és összehasonlítani a vizsgált kelet-közép-európai országok önkormányzati hitelpiacának, illetve kötvénypiacának jellemzıit. A cél elsısorban a közös vonások, párhuzamok – amennyiben ezek léteznek - felkutatása és a jelentısebb változások, trendek beazonosítása és vizsgálata.

4.2.3. Az elsı lépések: Az önkormányzati hitel- és tıkepiacok kialakulása
A transzformációs idıszak kezdetén gyakorlatilag jelentısebb mértékő kölcsöntıkebevonásról nem beszélhettünk sem a lengyel, sem a magyar, sem a cseh(szlovák) önkormányzatok vonatkozásában, mivel beruházásaik finanszírozásának forrása szinte kizárólagosan a
helyi költségvetés többlete volt.63 Az önkormányzatok eladósodási folyamata csupán a kilencvenes évek elején kezdıdött meg. A szubnacionális szereplık egyre gyakrabban fordultak
a kereskedelmi hitelpiac felé, az 1993-as évben Csehországban a bevont külsı kölcsönforrások értékének 93 százaléka bankhitel, 2 százaléka önkormányzati kötvény, 5 százaléka pedig
az Állami Környezeti Alap hiteleinek formájában testesült meg (Peterson–Matoušková–
Tačjman 1997).64 Bár még nagyon kevés esetben, de már külföldi bankoktól felvett hitelekkel
is találkozhattunk.
A legtöbb önkormányzat azonban – részben a posztszocialista rendszer túlzott mértékő
állami szintő eladósodásához kötıdı negatív emlékek hatására – vonakodott, sıt elutasította a
63

Lengyelországban a helyi önkormányzatok nagy részének költségvetése az egész transzformációs idıszak alatt
szufficites volt.
64
A kisebb önkormányzatok esetén a banki hitelek és az egyéb finanszírozási források elkülönítése statisztikailag ebben az idıszakban még nem volt lehetséges az általuk használt és készített egyszerősített számviteli beszámolók alapján. A fenti megoszlási viszonyszámok tehát nem tartalmazzák a kisebb önkormányzatok hitelfelvételére vonatkozó adatokat.
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hitelpiac révén megszerezhetı forrásokat. Megfelelı tapasztalat, ismeret és elızmények híján
az önkormányzati vezetık, illetve a pénzügyi menedzsment tagjainak többsége a külsı eladósodást egyértelmően a helyi gazdálkodás sikertelenségének és az önkormányzati mőködés
gyengeségének tekintette, nem ismervén a kölcsöntıke-bevonás közgazdasági szerepét és
esetleges elınyeit sem. Csehszlovákiában ráadásul 1991. április 26-a és 1992. december 31-e
között - az önkormányzati vagyon felelıtlen értékesítést megakadályozandó – speciális adminisztratív korlátozások, szigorítások voltak érvényben. Bizonyos, az önkormányzati tulajdont
közvetlenül érintı határozatok esetén – ide tartozott a hitelfelvétel65 is – az önkormányzati
testület tagjainak 3/5-ös többségére volt szükség a pozitív döntés megszületéséhez, amennyiben ezt elızetesen a testület tagjainak legalább 1/10-e indítványozta (Oliveira–MartinezVazquez 2001).
Ebben az idıszakban a bankszektor is elsıdlegesen inkább a vállalatokat, a vállalkozói
ügyfélkört részesítette elınyben, preferálta a hitelfelvétel során. Csehországban például még
1994-ben is a kihelyezett hosszú lejáratú banki hiteleknek csak kevesebb, mint 2%-a vett részt
az önkormányzatok finanszírozásában (Peterson–Matoušková–Tačjman 1997, 43). Ennek
egyik oka az volt, hogy a megfelelı számviteli eljárásrend, a hiteles és standard szerkezető
kimutatások hiánya nélkül az önkormányzatok gazdálkodása, pénzügyi helyzete kevésbé volt
átlátható, megérthetı a bankok számára, így az önkormányzatok hitelképességének megítélése
és a hitelkihelyezés kockázatának feltérképezése, elırejelzése is komoly problémát jelentett.
Ezt a hátrányt még tovább súlyosbította az is, hogy az önkormányzatok új szereplıi voltak a
hitel- és tıkepiacnak, így motivációik, mőködésük sem lehetett ismert a bankok számára. Az
önkormányzatok által elsısorban igényelt hosszabb lejáratú bankhitelek kevésbé voltak csak
elérhetık, ami részben a térségbeli országok gazdasági helyzetének bizonytalanságának, a
hosszú távú elırejelzések nehézségének és a kihelyezéseknek tulajdonított magasabb kockázatnak tudható be. A helyi önkormányzatok a bankszektortól leginkább csak középlejáratú (13 év) és rövidebb futamidejő forrásokhoz juthattak hozzá.66
Az évtized elején a külsı kölcsönforrás-bevonásnak – az alkalmazott pénzügyi eszköz
jellege szerint - már egy másik formája is megjelent: 1992-ben sor került az elsı (rendszerváltás utáni) cseh- és magyarországi önkormányzati kötvények kibocsátására is.67 Az önkormányzati kötvények gyakorlatban való szélesebb körő elterjedését azonban jelentısen hátrál65

Valamint bizonyos hitelekhez kapcsolódó garanciavállalás és a hitelek átütemezése is.
1993. december 31-én a cseh önkormányzatok kereskedelmi bankokkal szembeni hitelkintlévısége lejárat
szerint a következı módon alakult: rövid lejáratú hitel 632,96 millió CZK, középlejáratú hitel 818,761 millió
CZK, hosszú lejáratú hitel 532,661 millió CZK értékben (Forrás: Pénzügyminisztérium, Csehország).
67
Az elsı önkormányzati kötvénykibocsátásra Lengyelországban csak 1996-ban került sor.
66
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tatta a fejletlen és kialakulatlan tıkepiac, valamint a kapcsolódó szabályozási, jogszabályi
háttér majdnem teljes hiánya.
Az elmondottakból tehát egyben az is következik, hogy ebben az idıszakban még
egyáltalán nem beszélhettünk az önkormányzatok túlzott, egészségtelen mértékben való eladósodásáról. Csehországban az idıszak vége felé, 1993-ban, az önkormányzati kölcsön-forrás
bevonásból származó adósságszolgálat nagysága az önkormányzatok folyó kiadásainak átlagosan még egy százalékát sem tette ki országos szinten. A hitelkintlévıségek értéke pedig a
kiadásoknak 3,2 százaléka, a bevételeknek pedig csupán 2,9 százaléka volt (Oliveira–
Martinez-Vazquez 2001, 13).
Az önkormányzati szektor hitelfelvétele és kötvénybocsátása az évtized közepéig Magyarországon sem volt igazán jelentısnek tekinthetı (Vigvári 2003). Ennek közvetlen okaként
részben a magas inflációt, az állampapírok irreálisan magas reálhozamának kiszorító hatását,
illetve az önkormányzati vezetıknek a külsı kölcsönforrás bevonással kapcsolatos – a rendszerváltás elıtti idıszak rosszemlékő nemzetgazdasági tapasztalatain alapuló – negatív attitődjét említhetjük meg. Bár az elsı magyarországi kötvények kibocsátására 1992-ben került
sor, az értékpapír-alapú forrásszerzés azonban még az idıszak végére sem tudott igazán meghatározó szerepet kiharcolni még az önkormányzatok hitelfinanszírozásán belül sem. A banki
alapú finanszírozás dominanciájához jelentıs mértékben hozzájárult az önkormányzati hitelpiacon 98%-os részesedéssel rendelkezı OTP hitelpolitikája is, a bank jellemzıen a kötvények kamatlába alatti forrásköltséggel kínált hitellehetıségeket az önkormányzatok számára
(Bernáth–Jókay–Szmetana 1999). A vizsgált idıszak alatt, tehát 1990 és 1994 között egyébként a kibocsátott kötvények – egyetlen eset kivételével – mind zártkörően kerültek forgalomba.

4.2.4. Az önkormányzati hitel- és kötvénypiac megélénkülése
Az önkormányzati hitel- és tıkepiac megélénkülése és elsı „virágzása” Csehországban az
1994-97-es, Magyarországon az 1993-95-ös, míg Lengyelországban az 1995-98-as évek közötti idıszakra tehetı. Ez alatt a periódus alatt Magyarországon a kölcsönforrásoknak az önkormányzati kiadásokhoz viszonyított aránya kevesebb, mint két százalékról közel hat százalékra emelkedett az idıszak végére, azaz gyakorlatilag megháromszorozódott (Pigey 1999).
Hasonló nagyságrendő változások történtek a cseh és lengyel önkormányzatok hitellel való
finanszírozásában is.
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4.1 ÁBRA
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Forrás: Magyar Nemzeti Bank

Az önkormányzatok által igénybe vett kölcsönforrások volumenének emelkedésében
több tényezı is közrejátszott: A hitelek növekvı népszerősége részben az önkormányzatoknak
a beruházási célra felhasználható források iránt megnövekedett keresletére vezethetı vissza,
aminek oka egyrészt a közösségi és fizikai infrastruktúra68 jelentıs tıkebevonást igénylı fejlesztése, másrészt a privatizáció által az önkormányzatok tulajdonába került bizonyos eszközök állagmegóvásával, megújításával kapcsolatos pótlólagos forrásigény volt. A központi
kormányzat által biztosított pénzeszközök - bár reálértékük általában jelentısen nem csökkent
– nem bizonyultak elégségesnek a hosszabb távú források iránt megnövekedett kereslet kielégítésére.69
Az önkormányzatok többsége elıször a központi kormányzat által speciálisan a környezet védelmét, a természeti környezet fenntarthatóságát és az ehhez kapcsolódó közösségi
infrastruktúra kiépítését célzó környezeti alapok, illetve ezek intézményei, bankjai révén kerültek elıször kapcsolatba a kölcsöntıke-bevonással. Csehországban elsısorban az 1992-ben
létrehozott „Állami Környezeti Alap”70, illetve az 1995-ben elindított MUFIS71 program emlí68

Kommunális szolgáltatások, vezetékes gázellátás, szennyvíz-tisztítás, csatornázás, közlekedési hálózatok kiépítése.
69
A beruházási célú kiadások ebben az idıszakban az önkormányzatok összkiadásainak Csehországban kb. 3638%-át, Magyarországon 18-22%-át, Lengyelországban 23-25%-át tették ki (Swianiewicz 2004, 36), (Peterson–
Matoušková–Tačjman 1997, 50).
70
State Environmental Fund
71
Csehország és az Amerikai Egyesült Államok kormányai által létrehozott Municipal Infrastructure Finance
Program.
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tendı meg, Lengyelországban pedig az 1994-ben létrehozott „Önkormányzati Fejlesztési
Ügynökség”72, illetve az „Állami Környezeti Alap”, és annak bankja, a BOS73. Magyarországon pedig szintén az „Állami Környezeti Alap”.74
Bár az alapok többségében vissza nem térítendı, illetve támogatott hiteleket nyújtottak, a források pályázati úton történı megszerzése miatt az önkormányzatoknak el kellett sajátítani a beruházási projektekhez kapcsolódó pénzügyi tervek elkészítését, a hitelezıkkel való
megfelelı kommunikáció formáit és információigényét, illetve meg kellett tanulniuk a speciális hiteleszközök használatát is. A keresleti oldal aktivitásának megélénkülésében az is szerepet játszott, hogy bizonyos központi kormányzati – és sok esetben külföldi, fıleg amerikai75 –
segítség, programok, tanfolyamok keretén belül – az önkormányzati menedzsment tagjainak
lehetısége nyílott a piacgazdaság és a hitelpiac mőködésével kapcsolatos ismeretek elsajátítására, megismerésére is.
Ebben az idıszakban számos, a helyi önkormányzatok mőködését, gazdálkodásának
számviteli rendjét szabályozó rendelet, törvény illetve intézmény jött létre, született meg.
Lengyelországban ide sorolandó az 1994-es Számviteli törvény, illetve a „Helyi önkormányzatok finanszírozásáról” szóló törvény. Lengyelországban az önkormányzatok túlzott mértékő
eladósodottságát meggátolandó, az állam bizonyos korlátok közé szorította a kölcsöntıkebevonás mértékét is: az éves adósságszolgálat nagysága nem haladhatta meg az adott évre
tervezett bevételek 15%-át (Kopańska-Levitas 2004, 55).76 Megemlítendı még Lengyelországban a regionális számvevıszékek77 1993-as megalakulása, Csehországban pedig az önkormányzati kötvénykibocsátások pénzügyminisztériumi, késıbb értékpapír-felügyeleti, a
külföldi fizetıeszközben denominált kötvények kibocsátásának pedig központi banki engedélyeztetési kötelezettségének bevezetése. Létrejött elsı független hitelminısítı ügynökség, a
CERA is.78 Az önkormányzatok mőködését érintı rendeletek, jogszabályok megszületése je72

Municipal Development Agency
Bank for Environmental Protection
74
A környezeti alapok finanszírozási forrásai egyrészt a környezet használatáért beszedett díjak, a környezetszennyezéssel járó tevékenységek folytatásáért kirótt bírságok, valamint az állam által nyújtott központi támogatások. Pénzeszközei elsısorban a következı megvalósítási célokra vehetık igénybe: megújuló természeti erıforrások felhasználása, energia-megtakarítás, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, szennyvíztisztítás, hulladékhasznosítás.
75
A térségben elsısorban az USAID és kapcsolódó donorszervezetek tevékenysége volt jelentıs. Lengyelországban az USAID „Municipal Development Agency” nevő szervezete tevékeny szerepet vállalat az elsı önkormányzati kötvények kibocsátásában is.
76
Az adósságszolgálat meghatározásakor azonban nem vették figyelembe a reáleszközökkel fedezett hitelekbıl
származó fizetési kötelezettségeket (Levitas, 1999).
77
Regional Accountig Office, a továbbiakban RIO
78
Central European Rating Agency, késıbb a Fitch Ratings vásárolta meg. Elsısorban intézményi hitelnyújtók,
hitelfelvevık pénzügyi helyzetét, fizetıképességét vizsgálta, bár mőködésének jelentısége ebben az idıszakban
még csak marginális volt.
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lentıs segítségét nyújtott a hitelezıknek kihelyezéseik kockázatának megítélésében és segítette az önkormányzatok gazdálkodásának és pénzügyi helyzetének áttekinthetıségét is.
A három vizsgált ország közül Lengyelország volt az egyedüli, ahol a hitelpiac megélénkülését gyakorlatilag az önkormányzati kötvénypiac kialakulása indikálta. Az 1995decemberében elfogadott „Kötvénytörvény”79 kirobbanó hatást gyakorolt az önkormányzati
kölcsönforrás-piacra: az elkövetkezı, 1996-os évben a piaci hitelforrások közel fele köténykibocsátás útján került az önkormányzatokhoz, 1998-ig pedig közel 50 önkormányzati kötvénykibocsátás történt (Levitas 1999).
A korábban említett, Magyarországra és Csehországra is vonatkozó általános magyarázaton túl a sikerben jelentıs szerepet játszott a törvény megfelelı „tálalása”, marketingje is,
ami erısen támaszkodott Lengyelországnak a két világháború között virágzóan mőködı kötvénypiaci hagyományainak felélesztésére. Bár a törvény messze nem volt tökéletes, mégis
megfelelı szabályozási, jogi hátteret teremtett a kibocsátásoknak és egyben jól lehetıséget is
az egyes településeknek ismertségük, népszerőségük növelésében (Levitas 1999). Az önkormányzatok részérıl a kötvénykibocsátás népszerőségét az is fokozta, hogy ezen pénzügyi
eszköz alkalmazásakor nem kellett magukat kitenni a befolyt források megfelelı felhasználását célzó banki ellenırzésnek, monitoringnak.
Az elkövetkezı években a kötvénykibocsátási kedv és hajlandóság fenntartását kiválóan szolgálta az ekkoriban elfogadott „Banktörvény” is, ami Közép-Kelet-Európában egyedülálló módon preferálta az önkormányzati kötvényeket a hitelintézetek portfóliójában. A törvény ugyanis az egyes hitelkihelyezésekhez tartozó szavatoló tıke-követelmények megállapításakor az önkormányzati kötvényeket az egyéb, gazdálkodó szervezetek által kibocsátott
értékpapírokkal80 szemben az ún. második osztályba sorolta, amely csoport esetén a bankok
tartalékképzési követelményei jóval alacsonyabbak voltak (Kopańska-Levitas 2004). A bankok sok esetben éppen ezért - amellett, hogy a kibocsátás „aláírójaként” is szerepet kaptak - a
legtöbb esetben maguk vásárolták fel az értékpapírokat, magyarán szólva a kötvénykibocsátás
egyfajta „bújtatott bankkölcsönné” vált. Ez is hozzájárult tehát ahhoz, hogy a vizsgált idıszak
alatt Lengyelországban mindösszesen egy nyilvános kibocsátás történt csak.
Csehországban és Magyarországon az önkormányzati kötvények elterjedését az is segítette, hogy a törlesztések biztosítékaként, azaz a kötvény fedezeteként általában nem kellett
önkormányzati eszközöket felajánlani, így a viszonylag kisebb települések is élhettek (és éltek
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Bond Law

80

Kivéve néhány speciális intézmény értékpapírjait, mint pl. a Varsói Értéktızsde, a Nemzeti Bank, stb.
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is) ezzel a forrásszerzési lehetıséggel.81 Általánosságban elmondható, hogy a kötvények futamideje 5 év körül mozgott, általában változó kamatozású értékpapírok voltak, forrásköltségük a magas infláció miatt kifejezetten jelentısnek volt mondható.
A nyilvános kibocsátású kötvények elterjedését a vizsgált országokban azonban több
tényezı is nehezítette: az engedélyezési eljárás hosszú és idıigényes volt (bár elsısorban csak
alaki, jogi és formai követelményekre koncentrált), a prospektus és kibocsátási tájékoztató
elkészítése sok pénzbe került és szintén sok idıt vont el, nem mőködött az értékpapíroknak
másodlagos piaca sem, illetve a kibocsátás speciális és rendszeres információszolgáltatási
kötelezettséget is rótt az önkormányzatok nyakába. Nem meglepı tehát, hogy a vizsgált idıszakban a térségben összesen csak pár nyilvános kibocsátás történt.
A törvényi elıírások ráadásul egyik országban sem támogatták az ún. projektkötvények82 kibocsátását, az ebben az idıszakban piacra került kötvények - elsı közelítésbentehát kizárólagosan ún. „általános kötelezettséget megtestesítı” kötvénynek tekinthetık, azaz
az önkormányzat összes bevételével és teljes „adóztatási képességével” kellett, hogy helytálljon a kötelezettségekért. A vizsgált periódus másik jellegzetes vonása, hogy részben az önkormányzati ügyfelekért folytatott éles piaci verseny, részben a hitelfinanszírozás fokozott
népszerőségének eredményeként erre az idıszakra tehetı néhány kisebb önkormányzat kötvénykibocsátása is. Ez a kibocsátási nagyságrend azonban az intézményi befektetık számára
teljesen irreleváns volt, ami egy újabb magyarázatként szolgál a keresleti oldal kereskedelmi
bankok által dominált összetételére.

4.2.5. Restrikció és korrekció és önkormányzati hitelezésben
A hitelpiaci eufóriát Magyarországon már 1995-ben, Csehországban 1997-ben, míg Lengyelországban 1998-ban követte jelentısebb visszaesés, illetve magának az államnak a részérıl
kezdeményezett restrikció, megszorítás. A visszaesés elsıdleges oka az egyes országokban
fennálló súlyos gazdasági nehézségek, a bekövetkezett gazdasági recesszió és bizonytalanság
mellett a túlzottan is liberális, illetve esetenként hiányos központi szabályozás volt. Magyarországon például a hitelfelvételhez és kötvénykibocsátáshoz nem volt szükség semmilyen
felsıbb kormányzati szint engedélyére sem, bármilyen célra és feltétellel lehetett forrásokat
bevonni. A központi kormányzat ugyanakkor kinyilvánította, hogy semmiféle állami garanci81

A cseh önkormányzati kötvénypiac elemzését megnehezíti, hogy a jogszabályi háttér ellentmondásossága
miatt az önkormányzatok önkormányzati kötvényt (municipal bonds) és kötvényt is kibocsáthattak, illetve, hogy
bizonyos esetekben a törvény speciális banki közremőködést is elıírt a kibocsátásokhoz kapcsolódóan
(Kopanska – Levitas 2004).
82
Revenue-bonds
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át sincs az önkormányzatok hitelfelvétele mögött. Ezzel ellentétben 1995-ben mégis négy,
pénzügyi problémákkal küzdı településnek (Bakonszeg, Nágocs, Páty, Bátorliget) is mentıövet nyújtott – amit több önkormányzat is kedvezı precedensként értékelt (Jókay-SzepesiSzmetana 2004). Számos település már nem csupán beruházásai célból, hanem a folyó deficit
finanszírozása miatt is a hosszútavú hitelfelvétel vagy a kötvénykibocsátás eszközéhez nyúlt.
Egyre több önkormányzatnak támadtak pénzügyi nehézségei a kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatban – a külsı beavatkozás elkerülhetetlenné vált.
A kedvezıtlen események hatására kormányzat felismerte, hogy nem lehet csupán a
piaci erıkre bízni a hitelpiac mőködését, azaz mindenképpen a kapcsolódó szabályozási háttér
elmélyítésére, szigorítására van szükség. Ennek megfelelıen Csehországban például 1997 és
1998 között teljesen felfüggesztették az önkormányzati kötvények kibocsátásának engedélyezését (Kameníkova 1999). A térség országai –az átmeneti recesszióból való kilábalást követıen – úgy érezték, a hitelezési szabályok, eljárás, és monitoring szigorítására, erısebb kontrolljára van szükség. A megfelelı szabályozási eszközök kiválasztásában és alkalmazásában
azonban Lengyelország, Magyarország és Csehország esetén is lényeges különbségek voltak
megfigyelhetık.
Lengyelországban az önkormányzatok további eladósodását meggátolandó, és a túlzott
hitelfelvételt korlátozandó, elsısorban adminisztratív limiteket, korlátokat vezettek be 1998ban: az éves adósságszolgálat és az önkormányzat által vállalt harmadik fél javára83 vállalt
garanciák értéke nem haladhatta meg a bevételek 15%-át, a teljes hitelkintlévıség értéke pedig a bevételek 60%-át. Korlátozták a külföldi hitelfelvétel lehetıségét is, illetve – az ország
jelentıs eladósodottsága miatt – az önkormányzatok hitelfelvételi lehetıségét a teljes lengyel
államadósság alakulásához kötötték, azaz amennyiben a konszolidált államadósság eléri a
GDP 50%-át, az önkormányzatok adott évi hitelfelvétele (arányaiban) nem haladhatja meg a
költségvetését (Kopańska-Levitas 2004).
Csehországban az adminisztratív, bürokratikus korlátok helyett inkább preventív, a
bankok önkormányzati hitelkihelyezési kockázatának megítélését megkönnyítı intézkedéseket, szabályokat hoztak. A helyi önkormányzatok költségvetésével kapcsolatban újabb, szigorúbb rendelkezések léptek életbe 2000-ben: a folyó költségvetésnek minden esetben egy megalapozott, középtávú pénzügyi terven, elırejelzésen kellett alapulnia, a tervezés során törekedni kellett a költségvetés egyensúlyának biztosítására, illetve bizonyos mértékben a folyamat
során figyelembe kellett venni a felsıbb kormányzati szintek költségvetésének prioritásait,

83

Például önkormányzati tulajdonú vállalkozások.
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lehetıségeit akár egy utólagos revízióval, változtatással is. A 15000 fı feletti települések
számára kötelezı jelleggel külsı auditot írtak elı, illetve szigorúan szabályozták és korlátozták az önkormányzatok által harmadik fél kötelezettségeiért vállalható garancia módját és
mértékét is (Ježek–Marková–Váňa 2004).
A kelet-közép-európai térség többi országához hasonlóan az évtized közepén Magyarországon is restrikciós lépések történtek a központi kormányzat részérıl a helyi önkormányzatok hitelfelvételének szabályozására. Az 1995-ös költségvetési törvénybe beépült egy adminisztratív mennyiségi limit az igénybe vehetı külsı kölcsönforrások volumenével kapcsolatban, mely szerint az önkormányzatok adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határa nem haladhatta meg az ún. korrigált saját folyó bevételek 70%át.84. Az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságát biztosítandó és egyben ezáltal a kötvényvásárlás kockázatának megítélhetıségét is elısegítendı, 1995-tıl kezdıdıen elıírták a kötelezı könyvvizsgálatot a megyei jogú városok, a fıvárosi kerületek, a fıváros, és a 100 millió
forintnál nagyobb hosszú lejáratú hitelállománnyal rendelkezı önkormányzatok számára is
(Bernáth-Jókay-Szmetana 1999). 1996-ban pedig –a térségben egyedülálló módon - életbe
lépett az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló, ún. önkormányzati csıdtörvény
is, mely egy adósságrendezési folyamatot, eljárást határoz meg, amelynek célja az önkormányzatok pénzügyi helyzetének rendezése, helyreállítása, a pénzügyi problémák megoldása,
a hitelezık érdekének védelme mellett (Makay 2004).85
Számos intézkedés született az önkormányzati kötvénynek értékpapír jellegébıl fakadó tulajdonságainak - értve ezalatt most elsıdlegesen forgalomképességet – szabályozásával
kapcsolatosan is. Az 1996-ban életbe lépett Értekpapírpiaci törvény86 4. számú mellékletében
külön foglalkozik a kötelezı kibocsátási tájékoztatónak kizárólag az önkormányzati kötvények esetén szükséges tartalmi elıírásaival. Korábban ugyanis az önkormányzatokra is a vállalati kibocsátókra vonatkozó rendelkezések voltak életben, melyek nem tudták a befektetık
által az önkormányzatoktól, mint speciális adóstól elvárt információigényt megfelelıen kielégíteni.87 Mivel a törvény nem rendelkezett a kötvények zártkörő kibocsátásáról, az
Értékpapírfelügyelet hozott ezzel kapcsolatosan elıírásokat: a kibocsátások minimális összegét 5 millió forintban határozta meg, a befektetık körét elızetesen meg kellett határozni és
84

Bár a rendelkezést az Alkotmánybíróság formai okokból hatályon kívül helyezte, az késıbb beépült az Önkormányzati törvénybe.
85
A törvényrıl, kiemelt jelenıségénél fogva, a hazai önkormányzatok kötvényfinanszírozását bemutató jelenlegi
szabályozási keretek elemzése során még részletesen lesz szó.
86
1996. évi CXI. törvény.
87
Részben valószínőleg ez az intézkedés is hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzati kötvényeknek a hasonló
lejáratú állampapírokhoz viszonyított kamatprémiuma jelentısen, 200-300 bázispontra mérséklıdött (BernáthJókay-Szmetana 1999).
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kötelezı volt brókercéget is igénybe venni a forgalomba hozatal során. Nyilvános kibocsátások esetén a minimális összeghatár 10 millió forint volt (Balás-Hegedős 2004).
A restrikciós intézkedések hatására a kelet-közép-európai térség kompetitív önkormányzati hitelpiacainak fejlıdése megtört, az önkormányzatok hitelkereslete egyéb, a kormányzat és bizonyos állami dominanciájú alapok, intézmények által nyújtott hitelek felé fordult. A cseh önkormányzatok kereskedelmi banki hitelállománya pl. 1998-ról 1999-re közel
400 millió cseh koronával, az önkormányzati kötvény-állomány értéke pedig 200 millió cseh
koronával csökkent, míg az egyéb forrásból származó hitelek állománya 2,4 milliárd koronával nıtt (Kopańska-Levitas 2004, 136). Magyarországon az összességében restrikív jellegőnek tekinthetı intézkedések hatásaként 1996-ra jelentıs mértékő visszaesés történt az önkormányzati szektor hosszú lejáratú hitelfelvételében, illetve kötvénykibocsátásában is (JókaySzepesi-Szmetana 2004). Egyedül Lengyelországban nem változott jelentısebben az önkormányzati hitelek hitelintézeti és kormányzati források közötti megoszlása, sıt az önkormányzati kötvénypiac – bár messze nem az elızı idıszakban produkált növekedési pályán –de továbbra is a viszonylag népszerő volt és- bár kismértékben csökkenı –de még így is jelentıs
részét elégítette ki az önkormányzatok hitelkeresletének.

4.2.6. Döntés a hipotézisrıl
A fejezetben bemutatott elemzés alapján tehát egyértelmően kijelenthetı, hogy kapcsolódó
hipotézisem elfogadásra került. A kutatás eredményei a következı tézisben összegezhetık:
T1. A közép-kelet-európai országok közül Csehország, Lengyelország és Magyarország önkormányzati hitel- és tıkepiacának kialakulása és fejlıdése azonos szakaszokkal, problémákkal és megoldási kísérletekkel írható le. Mindez azt jelenti, hogy a gazdasági transzformáció
azonos periódusában járó országok esetén – idıben szinte teljesen párhuzamosan - karakterében gyakorlatilag azonos szakaszok, fejlıdési periódusok figyelhetık meg. A rendszerváltás
kezdetétıl az Európai Unióhoz való csatlakozásig eltelt idıszak egyértelmően három szakaszra bontható. Az elsı szakasz legfontosabb jellemzıje a helyi önkormányzatok szinte elhanyagolható mértékő kölcsönforrás-bevonása, elsısorban rövid és középlejáratú hitelek formájában; a bankszektor minimális érdeklıdése az önkormányzati szektor iránt, illetve az elsı önkormányzati kötvények megjelenése a periódus végén. A második szakasz a külsı kölcsönforrás-bevonás mértékének drasztikus emelkedésével; a kereskedelmi banki hitelek mellett a
különféle környezeti alapok és hitelprogramok által nyújtott kölcsönforrások igénybe vételével és az összességében kialakulatlan, liberális központi szabályozással jellemezhetı. A har-
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madik, összességében restriktív periódus pedig a helyi önkormányzatok kölcsönforrásbevonására vonatkozó szabályozás szigorodásával; a gyakorlatilag a jelenben is érvényes szabályozási eszközrendszer kialakulásával; illetve ennek következtében az önkormányzatok
hitelfelvételének és kötvénykibocsátási hajlandóságának jelentıs csökkenésével; a hitelfinanszírozáson belül pedig az állami beruházási hitelek részarányának emelkedésével írható le.
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5. Fejezet.
A magyarországi helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának szabályozási és piaci keretei
A fejezet keretei között megvizsgálom a magyarországi helyi önkormányzatok kötvénykibocsátás révén történı finanszírozásának jelenlegi mozgásterét, a kutatás célja tehát azoknak a
külsı korlátoknak a feltárása és elemzése, melyek közvetlenül is hatással vannak az önkormányzatok kötvényfinanszírozására. Ennek megfelelıen bemutatom és elemzem – az elméleti
fejezetekben bemutatott módszertan segítségével - azokat az erıket, melyek jelentıs befolyással bírnak a kötvénykibocsátásról való döntésre, illetve a kötvény, mint értékpapír legfontosabb jellemzıire, paramétereire.
Mint arról korábban már szó volt, ezek a külsı korlátok alapvetıen két csoportba sorolhatók: vizsgálható mind az állami szabályozás, mind pedig a piaci mechanizmusok kényszerítı hatása is. Ennek megfelelıen a fejezetben bemutatom és kritikusan elemzem egyrészt
a magyarországi helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának aktuális szabályozási kereteit, másrészt pedig kitérek a piaci erık mőködésének hatékonyságára is.88 Az állami szabályozási keretek értékelése során külön vizsgálom a kötvényre, mint az önkormányzati hitelfinanszírozás eszközére vonatkozó elıírásokat, illetve az önkormányzati kötvénnyel, mint értékpapírral kapcsolatos szabályozási kereteket.
A kötvényfinanszírozás külsı korlátainak bemutatása során ugyanakkor elengedhetetlen magának a kötvénypiacnak az elhelyezése a hazai tıkepiaci, illetve hitelpiaci struktúrán
belül. Az önkormányzati kötvénykibocsátások ugyanis csak akkor lehetnek sikeresek, amenynyiben a potenciális keresleti oldal szereplıi részérıl is létezik megfelelı érdeklıdés ezen
értékpapírok irányába. Ehhez egyrészt szükséges magának a pénzügyi közvetítırendszernek
az egészséges mőködése, illetve az, hogy a kötvény, mint forrásszerzı pénzügyi eszköz kockázati és likviditási karaktere megfeleljen a potenciális befektetık elvárásainak is. A fejezet
keretein belül sor kerül a kötvényfinanszírozás hazai szabályozási és piaci kereteire vonatkozó
két hipotézisem tesztelésére is.

88

Pontosabban arra, hogy a jelenlegi szabályozás vajon képes-e biztosítani a megfelelı keretek kialakításával a
piaci erık érvényesülését és egyben zavartalan mőködését.
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5. 1. A magyarországi helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának keretei

A disszertáció elméleti részének felépítését követve a szabályozási háttér bemutatásakor külön tárgyalom a kötvénnyel, mint értékpapírral kapcsolatos elıírásokat, korlátokat, illetve a
kötvénykibocsátásnak, mint az önkormányzati forrásszerzés egy potenciális formájának szabályozását. A fejezet végén azonban – összegzendı és értékelendı az önkormányzatok kötvényfinanszírozással kapcsolatos lehetıségeit és korlátait – a két elemzés eredményeit együttesen felhasználva hozok döntést kapcsolódó hipotézisem elfogadásáról, vagy elvetésérıl.

5.1.1. A kutatás hipotézise
H2. Bár a XXI. század elejére Magyarországon kialakultak az intézményi keretek, illetve a szabályozási eszközrendszer a helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásával
kapcsolatosan, a szabályozás jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy eleget tegyen az Európai Unióhoz való csatlakozás okozta kihívásoknak.
A kötvényfinanszírozás hazai szabályozása alatt két dolgot értek: egyrészt az önkormányzati
kötvény, mint értékpapír kibocsátására, forgalmazására vonatkozó jogszabályokat; másrészt
pedig a kötvényre, mint a helyi önkormányzati hitelfinanszírozás eszközére vonatkozó szabályozást. Az intézményi keretek vizsgálata pedig nem csupán a pénzügyi közvetítırendszerre
vonatkozik, hanem azokra az intézményesült kockázatkezelési megoldásokra is, melyek célja
a kötvénykibocsátásból fakadó kockázatok csökkentése. Véleményem szerint a jelenlegi szabályozás sem a regionalizáció követelményeinek, sem pedig az egységes európai pénzügyi
piac legfontosabb szereplıi, az intézményi befektetık elvárásainak sem felel meg és nem támogatja a helyi szintő szervezıdések forrásszerzését sem.

5.1.2. Az önkormányzati kötvény, mint értékpapír
A disszertáció harmadik fejezetében bemutatott gondolatmenetet követve tehát elıször magával a kötvénnyel, mint értékpapírral kapcsolatos aktuális hazai jogi szabályozás legfontosabb jellemzıit, sajátosságait mutatom be. A hatályos magyarországi tıkepiaci törvény89
alapján az önkormányzati kötvény a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok közé tartozik. A
törvény szerint kötvény kibocsátására jogosult (Korm. 3. §):

89

a)

az állam, beleértve a külföldi államot is,

b)

a Magyar Nemzeti Bank,

2001. évi CXX törvény a tıkepiacról (a továbbiakban Tpt.)
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c)

az önkormányzat,

d)

nemzetközi szervezet és minden olyan külföldi szervezet, amely saját joga alapján
kötvény kibocsátására jogosult,

e)

jogi személyiséggel rendelkezı gazdálkodó szervezet, illetve a jogi személyiséggel
rendelkezı külföldi gazdálkodó szervezet fióktelepe.
Önkormányzat alatt értendı a község, a város, a fıváros és kerületei, valamint a me-

gye önkormányzata.90 Ez egyben azt is jelenti, hogy a jelenleg hatályos magyarországi jogszabályok nem teszik lehetıvé sem a régiók, sem a többcélú kistérségi társulások kötvénykibocsátását. Sıt, még az önkormányzatok 100 százalékos tulajdonában lévı szolgáltató
vállalatok kibocsátásai sem minısülnek önkormányzati kötvénynek, leszámítva azt a speciális esetet, amikor a kibocsátó település garanciát vállal a kötelezettségek visszafizetésére is
(Tpt. 46.§).
Korábban, a disszertáció elméleti részében az önkormányzati kötvényeknek négy fı
elméleti csoportját, alaptípusát különítettem el. Ma Magyarországon klasszikus értelemben
vett szokásos önkormányzati kötvényrıl nem beszélhetünk, a törvényi elıírások szerint ugyanis a kötvénykibocsátásból fakadó tıke- és kamatfizetések fedezeteként - a likvid hitel kivételével – a normatív hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az
államháztartáson belülrıl mőködési célra átvett bevétel nem használható fel (Ötv. 88.§ (1)).
Ugyanígy, az ún. önkormányzati törzsvagyon sem ajánlható fel a kötvénykibocsátásból fakadó kötelezettségek fedezeteként.91 Mivel a kötvény visszafizetésének zálogaként a korábban
említett bevétel-típusok egyáltalán nem határolhatók, különíthetık el, így ma Magyarországon szigorú értelemben dedikált önkormányzati kötvényekrıl sem beszélhetünk. Ez tehát azt
jelenti, hogy a jelenlegi szabályozási keretek mindösszesen a jövedelem-kötvények, illetve – a
fogalom kissé leszőkített értelmezését használva - a szokásos és egyéb önkormányzati kötvények kibocsátását teszik csak lehetıvé.

90

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 1. § (1), a továbbiakban Ötv.
Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon minısül, mely „közvetlenül a kötelezı önkormányzati feladatés hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja” (Ötv. 79. § (1)).
91
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5.1.2.1. A kötvények forgalomba hozatala és az ezzel járó kötelezettségek
Az értékpapírok forgalomba hozatala nyilvánosan vagy zártkörően történhet.92 Az önkormányzati kötvények zártkörő forgalomba hozatala esetén információs összeállítást; nyilvános
forgalmazás esetén pedig kibocsátási tájékoztatót és nyilvános ajánlattételt (ún. hirdetményt)
kötelezı készíteni, illetve közzétenni. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír – így maga az
önkormányzati kötvény is – azonban ún. kibocsátási program keretében is forgalomba hozható.93 A helyi önkormányzat által kibocsátott kötvény, illetve általa garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetıleg szabályozott piacra történı bevezetéséhez azonban a
kibocsátó más, egyszerőbb tartalommal is elkészítheti a korábban említett tájékoztatót (Tpt.
46. §.). Ez egyben azt is jelenti, hogy az önkormányzati kötvények tájékoztatójának elkészítése egyrészt kisebb mértékő információszolgáltatási kötelezettséget és ezáltal adminisztrációt
követel meg, másrészt pedig részben más jellegő információk közzétételét vonja maga után
A kötvényt kibocsátó önkormányzatokat azonban nemcsak a forgalomba-hozatallal
kapcsolatosan terhelik – elsısorban információszolgáltatási - kötelezettségek, hanem a kötvény teljes futamideje alatt.94 Csakúgy, mint a tájékoztató elkészítésekor, a helyi önkormányzatokra ma Magyarországon a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási feladatokkal kapcsolatosan is egyedi szabályok vonatkoznak. A tıkepiac más szereplıihez képest az önkormányzatok
például nem kötelezettek éves és féléves gyorsjelentés készítésére, ami azt jelenti, hogy számunkra csupán éves jelentés benyújtása a kötelezı.95 Ez a fajta megkülönböztetés egyrészt
kielégíti a befektetık speciális információigényét a közintézményi kibocsátó irányába; másrészt pedig jelentısen enyhíti az önkormányzatoknak a szabályozó hatóság felé irányuló adatszolgáltatási, adminisztrációs kötelezettségeit is.

92

A zártkörő kibocsátás legfontosabb ismérvei a következık: a kötvényeket kizárólag minısített befektetık számára ajánlják fel, illetve a nem minısített befektetık száma nem haladhatja meg a 100 fıt. Megjegyzendı azonban, hogy zártkörően forgalomba hozott értékpapír nyilvános értékesítésre történı felajánlása, illetıleg szabályozott piacra történı bevezetése esetén is a nyilvános forgalomba hozatalra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
(Tpt. 20. § (2)).
93
A kibocsátási program ugyanazon kibocsátótól származó kötvények egymást követı nyilvános kibocsátásának
összessége, ahol a kibocsátás alapfeltételeit a program indításakor rögzítik, az egyedi adatok pedig majd csak az
egyes részkibocsátások során kerülnek meghatározásra (Tpt. 23. §.).
94
A törvény ugyanis az értékpapírok – így az önkormányzati kötvény – nyilvános kibocsátása esetén ún. rendszeres tájékoztatási kötelezettséget is elıír. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátó köteles vagyoni, jövedelmi helyzetének, mőködésének fıbb adatait a nyilvánossággal rendszeresen megosztani. Az értékpapírok kibocsátóinak ezen
kívül még az úgynevezett rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek is eleget kell tenniük (Tpt. 52.§).
95
Az éves jelentésnek többek között tartalmaznia kell az önkormányzat elızı évi tevékenységének a korábbi
évekkel való összehasonlítását lehetıvé tévı leírását, elemzését; a kötvény forgalomba hozatali céljának megvalósulását; az önkormányzat által kibocsátott értékpapírok struktúrájának változását; a vezetı tisztségviselık
személyében történt változásokat; valamint az önkormányzat elızı évi költségvetési beszámolóját és a könyvvizsgálói záradékot (Tpt. 5.sz. Melléklet).
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5.1.3. A helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának központi szabályozása
Mint a disszertációnak az önkormányzatok külsı-kölcsönforrás bevonásának kereteit bemutató elméleti fejezetében már kifejtettem, a központ szabályozás lehetséges modelljei elsıdlegesen aszerint csoportosíthatók, hogy milyen szinten és hogyan történik meg a döntés a kölcsönforrás-bevonásról, illetve, hogy a hitelfelvétel fontosabb paramétereire esetlegesen milyen
központi elıírások vonatkoznak. Ennek megfelelıen a magyarországi szabályozási gyakorlat
bemutatásakor is ezt a fajta klasszifikációt követve mutatom be a helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozására vonatkozó jelenlegi állami szabályozás legfontosabb sajátosságait. Ezt
követıen pedig, a hitelfinanszírozás külsı kereteit ugyancsak formáló piaci mechanizmusok
mőködésének megítéléséhez felmérem és értékelem a kötvény, mint befektetés hitelezési kockázatának kezelésre irányuló, jelenlegi mőködı intézményesült megoldásokat is.

5.1.3.1. Döntés a kötvénykibocsátásról
Az önkormányzati kötvények kibocsátásához – lévén a hosszú lejáratú hitelfinanszírozás eszközei – jelenleg Magyarországon a közgyőlés tagjainak kétharmados többsége szüksége. Nem
kell tehát semmilyen felsıbb közigazgatási szint engedélye sem ehhez az eljáráshoz. Még az
értékpapíroknak a nemzetközi tıkepiacon való kibocsátásához sem szükséges semmiféle külsı beleegyezés sem.96 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pedig a kibocsátás során
csupán a kötvénnyel mint értékpapírral kapcsolatos alaki és formai elıírások betartását, illetve
a kibocsátások nyilvántartását végzi. Az Állami Számvevıszék – esetleges ellenırzés esetén szintén nem végez hatékonysági elemezést a finanszírozási források megfelelı megválasztásával kapcsolatosan, csupán a gazdálkodás törvényi megfelelését ellenırzi.
A jelenleg érvényben lévı magyarországi közbeszerzési törvény97 rendelkezése értelmében 2004. május 1. óta a banki szolgáltatások is a törvény hatálya alá tartoznak, azaz hitelfelvétel esetén is kötelezı a versenyeztetés a pénzintézetek között. A törvény azonban kötvények kibocsátása esetén - ellentétben a banki hitelfelvétellel – nem rendeli el kötelezı jelleggel a közbeszerzési eljárás lefolytatását a forgalomba-hozatal során. Ezáltal tehát a központi
szabályozás - akarva-akaratlanul - a kötvényfinanszírozást preferálja a banki hitelek igénybevételével szemben, hiszen így a kötvényt kibocsátó önkormányzat számára megtakaríthatóvá
válik a közbeszerzéssel járó fokozott adminisztrációs kötelezettség, illetve felelısség is.

96
97

Egészen 2001-ig ehhez még a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükségeltetett (Balás-Hegedüs 2004).
2003. évi CXXIX. tv.
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5.1.3.2. Kölcsönforrás bevonás fontosabb paramétereire, jellemzıire vonatkozó elıírások
Mint arról a kapcsolódó elméleti részben is szó volt, ebben az esetben a központi szabályozás
a kötvényfinanszírozás legfontosabb jellemzıivel - a kötvény futamideje, a kibocsátás célja és
összege – kapcsolatosan állít fel korlátokat. Ami az önkormányzati kötvények futamidejét
illeti, ezt illetıen jelenleg Magyarországon nem létezik semmiféle törvényi elıírás sem, azaz
az önkormányzatok elvileg szabadon dönthetnek a kötvények lejárati idejérıl. Ehhez hasonlóan a kibocsátási célt vonatkozásában is elmondható, hogy nincsen semmiféle jogi korlátozás,
azaz elméletileg nem feltétlenül kötelezı az így szerzett forrásokat beruházási célra fordítani,
bár a kötvényszerzıdésben és a tájékoztatóban a kibocsátás célját is meg kell jelölni.
Mint az elızıekbıl is következik, az önkormányzati kötvénykibocsátások jelenlegi
magyarországi szabályozási rendszere elsısorban a külsı kölcsönforrás-bevonás mértékének
korlátozásán alapul. Ahogy azt már az elméleti részben is bemutattam, ennek lehetséges eszköze az adósságszolgálati-mutatók, az adósságállomány-mutatók, az új kölcsönforrás-bevonás
mértékére, illetve a tıkekiadások nagyságára vonatkozó elıírások alkalmazása. Jelenleg hazánkban az állam az adósságszolgálat maximális nagyságára, illetve közvetetten az új kölcsönforrás-bevonás mértékére vonatkozóan állít fel szabályokat.98 Az önkormányzati törvény
1996-os módosítása elıírja, hogy a kölcsönforrás-bevonásból származó99 adósságszolgálat
maximális éves nagysága nem haladhatja meg az önkormányzat ún. korrigált saját bevételeinek100 értékét (Ötv. 88.§ (2)).. A szabályozás érdekessége, hogy a likvid hitelre azonban nem
vonatkozik a fenti korlátozás (Ötv. 88.§ (4)). Ami tehát az új kölcsönforrás bevonás mértékét
illeti, jelenleg Magyarországon nem létezik az önkormányzatok hitelállományának abszolút
nagyságát elıíró közvetlen rendelkezés.101
A törvény által elıírt hitellimit egy kifejezetten óvatos és körültekintı hitelpolitikát
tesz csupán lehetıvé az önkormányzatok számára – jelentısen csökkentvén ezzel a kötvényvásárlás, mint befektetési forma kockázatát. Ugyanakkor Balás-Hegedüs (2004) arra is rámutat, hogy a szigorú korlát alkalmazása a települések mintegy felét szinte teljesen elzárta a hitelpiacoktól, mivel a saját bevételek alacsony szintje miatt ezek az önkormányzatok nem ké98

Hajba (2004) ezzel kapcsolatban ugyanakkor megemlíti, hogy akár megfontolandó lehetne a kötvények futamidejének a finanszírozandó beruházás élettartamához kötése is.
99
Ide sorolódik a lízing és a harmadik fél javára vállalat garancia is.
100
A korrigált saját bevétel a saját folyó bevételeknek (helyi adók, az önkormányzat illetékbevétele, kamatbevétele, a környezetvédelmi bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei) a kamat- és tıketörlesztésekkel, lízingdíjakkal csökkentett összegének 70 százaléka.
101
Amennyiben azonban az elızı évben teljesített kiadások összege meghaladja a 100 millió forintot és az önkormányzat hitelállománnyal is rendelkezik, vagy újabb hitelt kíván felvenni, akkor kötelezı „az önkormányzati
gazdálkodás legfontosabb dokumentumainak, a pénzforgalmi jelentésnek, a mérlegnek, a pénzmaradvány- és az
eredménykimutatásnak külsı könyvvizsgáló általi éves felülvizsgálata és közzététele”, egészen a hiteltörlesztés
utolsó évéig (Ötv. 92/A § (1),(2)).
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pesek biztosítani az elıírt értéket – bár az erıs piaci kontroll miatt valószínőleg jelentıs részük amúgy sem bizonyult volna hitelképesnek és tudott volna piaci alapon kölcsönforrásokhoz jutni. Vigvári (2003a) ugyanakkor megjegyzi, hogy a hitellimit az önkormányzati szektor
egészére nem, hanem csupán egyes önkormányzatok számára jelent korlátot. Ezt támasztja alá
Péteri (2004) megállapítása is, mely szerint a teljes önkormányzati rendszer vonatkozásában a
hitellimit átlagos értéke sohasem érte még el a 15 százalékot – a hitelfinanszírozásban véleménye szerint tehát még további tartalékok vannak. Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az
önkormányzati szektor a bankrendszerrel szemben a rendszerváltás óta– eseti kivételektıl
eltekintve - nettó hitelezıi pozícióban volt, 2006-tól jelentıs változások történtek ezen a téren,
és a trend megfordult.
5.1 ÁBRA
A helyi önkormányzatok monetáris intézményekkel szembeni pénzügyi pozíciója
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Forrás: Magyar Nemzeti Bank

A törvény kikényszerítése egy másik lényeges kérdés, hiszen 2004-ben például négy
település is volt, mely annak ellenére, hogy túllépte a hitellimitet, még további hitelforrásokat
vont be a finanszírozásba (Balás-Hegedüs 2004). Konczné (2005) ugyanakkor rámutat arra is,
hogy teljesen indokolatlan a jelenlegi szabályozás azon vonása, mely azonos súllyal kezeli a
hitelfelvételt és az önkormányzat által vállalt kezességvállalást, garanciát a hitellimit számolásakor – utóbbiak ugyanis általában csupán 10-15 százalékban kerülnek beváltásra – véleményem szerint indokolt lenne tehát a hitellimit számítása során eltérı fontosságot tulajdonítani
az egyes kötelezettségeknek. Nem értek egyet viszont Hajba (2004) azon kritikájával, mely
szerint a korlát számítása során az áthúzódó adósságszolgálati terhek nem jelennek meg a
mutatószámban és ezáltal könnyen csıdhelyzet is kialakulhat.
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5.1.4. A hitelezési kockázat kezelése
A korábban említett, a kölcsönforrás-bevonás folyamatába történı közvetlen állami beavatkozáson kívül természetesen léteznek más eszközök is arra, hogy az önkormányzatok kötvényfinanszírozása az ideálisnak tartott irányt kövesse. Ennek egyik módja a központi kormányzat
részérıl a kapcsolódó piaci mechanizmusok megfelelı mőködésének biztosítása, a szükséges
szabályozási keretek megteremtése. Ide sorolható tehát – és egyben kiemelt jelentıségő is– az
a törekvés, hogy a kibocsátók tevékenysége és ezáltal a kötvények hitelkockázata reálisan
felmérhetı, illetve megfelelı módon kezelhetı legyen a befektetık számára. Az elkövetkezıkben tehát bemutatom és értékelem az elméleti részben kifejtett intézményesült kockázatkezelési megoldások Magyarországi szerepét és mőködését.
Jelenleg Magyarországon – a térség országai közül egyedülálló módon – külön jogszabály, a korábban már említett 1996. évi XXV. törvény rendelkezik a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról. A törvény megalkotásának legfontosabb célkitőzései a
következık voltak (Vigvári 2003a):


Az önkormányzatok fizetıképességének helyreállítása



Az adósságrendezési eljárás szabályozása



A hatékony hitelezıvédelem biztosítása



A követelések lehetıleg vagyonarányos kielégítése



Az önkormányzati feladatok biztosítsa az adósságrendezési eljárás során



Az önkormányzatok felelıs gazdálkodásának kikényszerítése.
A törvény világossá teszi, hogy az önkormányzatok hitelfelvétele, kötvénykibocsátása

mögött nem áll implicit kormányzati garancia. Az önkormányzatok tehát felelısséggel tartoznak esetleges rossz pénzügyi döntéseikért. A törvény célja ugyanakkor elsıdlegesen inkább a
fizetésképtelenség megelızése, hiszen gyakorlatilag mindkét fél, hitelnyújtó és hitelfelvevı
érdeke is a megállapodás (Bernáth–Jókay–Szmetana 1999). A törvény tehát egy olyan jogi és
adminisztratív eljárást határoz meg, mely pontosan szabályozza mindkét fél számára a folyamat egyes szakaszaiban követendı lépéseket. Az adósságrendezési eljárást egyébként mind a
hitelezı, mind pedig az érintett önkormányzat is kezdeményezheti.102 A törvény az eljárás
különbözı szakaszait, fokozatait is elkülöníti, biztosítván ezzel annak lehetıségét, hogy az
érintett felek között megállapodás szülessen és a bírósági adósságrendezési procedúra csak
ténylegesen indokolt esetben és egyben végsı megoldásként induljon el (Jókay-Szepesi102

Sıt a polgármester számára egyben kötelezı is az elıírt lépések megtétele abban az esetben, ha az önkormányzat valamely kötelezettségének esedékessége óta már több, mint hatvan nap eltelt.
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Szmetana 2004).103 A törvény tehát a csıd- és felszámolási eljárás egyfajta speciális keverékének is tekinthetı (Vigvári 2003a).
Az önkormányzati csıdtörvény megítélése ugyanakkor egyértelmően pozitívnak tekinthetı. A gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy a törvény összességében hatékonyan
tudta ellátni funkcióját, kiemelendı elsısorban preventív szerepét. Bevezetése óta 2004-ig
például 60 bíróságon kívüli megegyezés született és mindösszesen 11 alkalommal volt szükség az adósságrendezési eljárás lefolytatására (Jókay-Szepesi-Szmetana 2004), (KopányiWetzel 2004). Nem értek tehát egyet azzal az állítással, mely szerint elsıdlegesen a törvény
bevezetésének köszönhetı az önkormányzatok hitelfelvételének a törvény hatályba lépése
utáni drasztikus visszaesése – a valóságban ez ugyanis több más, kedvezıtlen körülmény
együttes hatásának a következménye volt.

5.1.4.1. Állami garancia intézmények
A kötvények hitelkockázatának kezelésének egy másik formáját testesítik meg az állami garancia intézmények. A helyi önkormányzatok Magyarországon bizonyos egyedi, kiemelt
jelentıségő projektjeik megvalósításához kapcsolódó nagyobb összegő hitelfelvétel, illetve
kötvénykibocsátás esetén igényelhetnek állami garanciavállalást. Ennek lehetséges formái a
következık (Hungaroholding Consulting Rt. 2005):
1. Nemzetközi fejlesztési intézmények hiteleihez kapcsolódó garancia: A központi költ-

ségvetés bizonyos nemzetközi fejlesztési intézményekkel104 kötendı hitelszerzıdéseknél kezességet, vagy egyéb szerzıdést biztosító önálló kötelezettséget vállalhat.
2. Egyedi költségvetési kezességvállalás: A kormánynak lehetısége van arra, hogy az

önkormányzatok egyedi, kiemelt projektjeihez kapcsolódóan egyedi kezességet is vállaljon.
3. Az MFB Rt kezessége és bankgaranciája: Az önkormányzatok egyedi, kiemelt pro-

jektjeihez kapcsolódó hitelek esetén a Kormány határozata alapján az MFB Rt készfizetı
kezességet és bankgaranciát vállalhat. Ezen garanciavállalás mögött a költségvetés jogszabályi alapú kezessége áll, így a kereskedelmi bankok számára az MFB Rt garanciája
egyenértékő a költségvetési garanciával.
103

Az eljárás megindulása után a bíróság pénzügyi gondnokot jelöl ki, az önkormányzati gazdálkodás önállósága
és bizonyos képviselıtestületi jogosítványok korlátozásra kerülnek. A fizetıképesség helyreállítása céljából az
önkormányzat azonban akár visszterhes állami kamattámogatásban is részesülhet. Amennyiben egyezség ennek
ellenére sem születik, a bíróság elrendelheti akár a teljes önkormányzati vagyon felosztását is.
104
Ilyen intézmény a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD), Európai Beruházási Bank (EIB), Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbank (KfW), Északi Beruházási Bank
(NIB), valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB).
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Ami pedig a költségvetési garanciának a hazai helyi önkormányzatok finanszírozásában
betöltött szerepét illeti, ez a kockázatcsökkentési módszer az elmúlt években csak ritkán került alkalmazásra, kizárólag csak nagyobb volumenő, 50-100 milliárd forintos hitelfelvételek
esetén.105 Ugyanakkor a kockázatokat tovább mérsékelendı, Vigvári (2003a) kiemeli az önkormányzatok belsı kontrollmechanizmusának kiépítésének, szabályozásának szükségességét
is, illetve speciális garancia-termékek bevezetésének lehetıségét.

5.1.5. A kötvény, mint az önkormányzati finanszírozás eszköze: a szabályozás értékelése, döntés a hipotézisrıl
Az elemzés során külön-külön is részletesen kifejtettem és értékeltem a kötvénynek, mint
értékpapírnak tulajdonságaira, kibocsátására vonatkozó elıírásokat, illetve a kötvénynek, mint
az önkormányzati hitelfinanszírozás potenciális eszközének szabályozását. A levont következtetések alapján kapcsolódó hipotézisem elfogadásra került. Ennek megfelelıen úgy gondolom, az önkormányzatok kötvényfinanszírozására vonatkozó jelenlegi magyarországi szabályozás összességében nem gátja a kötvények elterjedésének, sıt a potenciális befektetık oldaláról nézve - liberális szellemisége ellenére - meghatározó szerepet játszik a kötvényvásárlás
hitelkockázatának csökkentésében is. A vizsgálat eredményei a következı tézisben összegezhetık:
T2: Bár a XXI. század elejére kialakultak az intézményi keretek, illetve a kapcsolódó eszközrendszer a helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának szabályozásához, azok jelenlegi
formájukban még nem alkalmasak arra, hogy eleget tegyen az Európai Unióhoz való csatlakozás okozta olyan kihívásoknak, mint a regionalizáció, illetve a helyi közösségek önszervezıdése. A törvény ugyanis éppen a régiók és a többcélú kistérségi társulások kötvénykibocsátását nem teszi lehetıvé, illetve jelentısen korlátozza az önkormányzati szolgáltató vállalatok
ezirányú lehetıségeit is. Mindenképpen üdvözlendı ugyanakkor, hogy a tıkepiaci szabályozás a kibocsátás során megkülönböztetetten kezeli az önkormányzatokat, megkönnyítvén ezzel az adminisztrációs terheket és kifejezvén a befektetık speciális információigényét a
szubnacionális kibocsátó irányába. Az önkormányzatok hitelfinanszírozásának szabályozása
elsıdlegesen a hitellimit korlátozó hatásán alapul, ami véleményem szerint indokolatlanul
egyoldalú

megközelítését

jelenti

a

problémának,

mindenképpen

érdemes

lenne

szofisztikáltabb eszközrendszert alkalmazni, akár a helyi önkormányzati szektor hitelfelvételének az államháztartás eladósodottságához kötésével, akár településkategóriánként eltérı ha105

Például a budapesti 4-es metró és a központi szennyvíztisztító megvalósításával kapcsolatosan az állam garanciát vállalt az EIB felé az önkormányzat által felvett hitelre.
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tárérték megszabásával. Ugyancsak indokoltnak tartom a hitellimitbe sorolt kötelezettségek
eltérı súlyú kezelését. Az önkormányzati csıdtörvény ugyanakkor úgy gondolom, kiváló alapot és hátteret teremt a kötvények hitelkockázatának megítélhetıségéhez, bár önmagában nem
képes pótolni a kockázatkezelés más, alternatív megoldásainak hiányát.
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5. 2. Önkormányzati kötvények és a tıkepiac: a kötvényfinanszírozás piaci korlátai

A disszertáció elızı részeiben a kötvényfinanszírozást elsısorban a kibocsátók, azaz a helyi
önkormányzatok szemszögébıl vizsgáltam. Ahhoz azonban, hogy teljes legyen a korábban
vázolt elméleti modell szereplıinek kapcsolatrendszere, mindenképpen szükséges a potenciális keresleti oldal képviselıinek szempontrendszere szerinti vizsgálat is. Az önkormányzati
kötvénypiac jelenlegi helyzetével és jövıbeli kilátásaival kapcsolatos hipotézisem a következı:
H3. A magyarországi önkormányzati kötvénypiac fejlıdésének egyik meghatározó gátja
a piac elhanyagolható mérete és a kötvények alacsony fokú likviditása.
A hazai önkormányzati kötvénypiac mérete és jelentısége ma még magyarországi viszonylatban is elhanyagolható. Úgy gondolom, a hitelpapírok hazai piacán ráadásul jelentıs mértékben érvényesül az állampapírok kiszorító hatása is a kötvényekkel szemben. Az önkormányzati kötvénypiac likviditásához kapcsolódó méretgazdaságossági határ meghatározásakor – a
korábbi szakirodalmi megközelítésekkel szemben - ugyanakkor indokoltnak tartanám többféle
méretgazdaságossági-kategória elkülönítését és elemzését is.
A keresleti oldal képviselıinek szempontrendszere szerinti vizsgálat azt jelenti, hogy a továbbiakban a kötvény, mint pénzügyi eszköz, értékpapír kerül elemzésre. Mindez azt jelenti,
hogy a kötvénynek versenyeznie kell, versenyképesnek kell lennie a tıkepiac más forrásgyőjtı befektetési formáival szemben is, azaz az önkormányzati kötvénypiac csak globálisan, a
hazai, illetve akár a nemzetközi tıkepiac viszonylatában lesz értelmezhetı. A pénzügyi eszközök árazásakor használt általános szempontrendszer legfontosabb értékelési faktorai a következık (Bodie-Kane–Marcus 1996)
1. A befektetés hozama
2. A befektetés kockázata
3. A befektetés likviditása

Ami az elsı két szempontot illeti, ezek nem kezelhetık függetlenül, hiszen a két változó
között egyértelmő pozitív kapcsolat van.106 Ugyanígy a kevésbé likvid értékpapíroktól elvárt
hozam is szignifikánsan magasabb. Összefoglalva tehát, azt, hogy az önkormányzati kötvények milyen hozamígéret mellett lehetnek piacképesek, egyértelmően attól függ, hogy a potenciális befektetık mekkora kockázatot tulajdonítanak ezeknek az értékpapíroknak, illetve attól,
106

A pénzügyi eszközök kockázata és a befektetık által elvárt hozam közötti összefüggés a pénzügyi szakirodalomból ismert számos modell segítségével leírható, ilyen például a CAPM, az APT és a kockázatott értéken
alapuló megközelítés.
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hogy a másodlagos piac milyen mértékő likviditást biztosít számukra. A továbbiakban tehát
megvizsgálom -elsısorban a hazai tıkepiac keretei között– hogy mi határozza meg az önkormányzati kötvények kockázatának megítélését, illetve hogy mi az a méretgazdaságossági határ, mely felett a kötvények a tıkepiaci szereplık forrásaiért versenyképesek lehetnek.

5.2.1. Az önkormányzati kötvénypiac helye és szerepe a magyarországi tıkepiacon belül
A következıkben röviden összegezem az elemzési idıszak alatt107, azaz 2002-tıl gyakorlatilag napjainkig – a hazai tıkepiacok legfontosabb jellemzıit, illetve megpróbálom elhelyezni
az önkormányzati kötvénypiacot – jelentıségét és nagyságát illetıen – ezen a piacon belül. A
vizsgálat során természetesen elkülönülten kezelem az elsıdleges és másodlagos tıkepiacokat. Az elsıdleges piacok elemzésekor elsısorban a forgalomban lévı értékpapírok állományát, míg a másodlagos piac esetén a kereskedés volumenét, illetve összértékét használom
indikátorként. A tızsdei kereskedés mellett ugyanakkor – méretgazdaságossági korlátok miatt
– elsısorban az ún. OTC piacok vizsgálatát tartom fontosnak.
5. 2 ÁBRA
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Forrás: Központi Elszámolóház és Értéktár
Ami a KELER108-en belül lebonyolított ügyletek számát illeti, 2003-tól jelentıs mértékő forgalomnövekedésnek lehettünk tanúi. A 2002-es évhez képest 2006-ra a kereskedés
összértéke több, mint háromszorosára emelkedett. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy ez a
bıvülés elsısorban az állampapírügyletekbıl származó forgalomnövekedésnek köszönhetı.

107

Az elemzési idıszak alsó és felsı határának meghatározása során figyelembe vett szempontokat – révén ezek
szervesen szorosabban kapcsolódnak a kötvényfinanszírozás kínálati oldali megközelítéséhez – a következı
fejezetben, a magyarországi kötvénykibocsátásokat bemutató empirikus elemzés elején mutatom be.
108
Központi Elszámolóház és Értéktár.
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5.3 ÁBRA
A Budapesti Értéktızsdén kötött azonnali értékpapírügyletek számának alakulása
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Forrás: BÉT
Ami a Budapesti Értéktızsdén kötött azonnali értékpapírügyletek számát illeti, az elızıekhez hasonló nagyságrendő növekedés figyelhetı meg. A két piac jelentısége – amennyiben ezt a forgalom nagysága alapján ítéljük meg – egymáshoz képest jelentısebb mértékben
nem változott a vizsgálati idıszak alatt.
5.4 ÁBRA
A BÉT azonnali piacán forgalmazott értékpapírok piaci tıkeértéke szerinti megoszlása 2006ban109
Részvények
1 743,8

Befektetési jegyek
7 994,6

Kárpótlási jegy
Jelzáloglevelek
Vállalati kötvény

7 875,7
220,1

Államkötvények
Kincstárjegy

270,0

154,4
667,5

Forrás: Budapesti Értéktızsde
A Budapesti Értéktızsdén forgalmazott értékpapírok köre megoszlását tekintve ugyanakkor jelentıs eltérést mutat az OTC piachoz képest: a tıkeérték alapján a részvények körülbelül azonos súlyt képviselnek az állami kibocsátású értékpapírokkal és együttesen az értékpapírkészlet értékének közel 90 százalékát jelentik – a forgalom tekintetében viszont a tızsdén a részvények önmagukban is több, mint 94 százalékot adnak. Egy szinttel tovább szőkítve
109

December 31-i idıpontra vonatkozóan.
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az elemzés körét, megvizsgáltam – révén az önkormányzati kötvény is ebbe a kategóriába
tartozik – a magyar rezidensek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok állományának nagyságát a vizsgált idıszak alatt. Ezen a piacon egyértelmően az állampapírok
dominanciája érvényesül, mind a forgalomban lévı állományt, mind pedig a kereskedés volumenét tekintve. A központi költségvetés által kibocsátott értékpapírok állománya egyébként
lineárisan növekvı trendet követett a vizsgált idıszakban, évente körülbelül 1000 milliárd
forinttal bıvült. Egyértelmően megállapítható viszont, hogy ez a növekedés az államkötvényállomány növekedésnek tudható be, azaz a központi költségvetés értékpapír-alapú finanszírozása egyértelmően eltolódott az önkormányzati kötvények „versenytársának” tekinthetı, hoszszabb lejárati idıvel rendelkezı államkötvények irányába.
5.5 ÁBRA
A központi költségvetés által kibocsátott értékpapírok állománya 2002-2006
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Forrás: Államadósság Kezelı Központ
Amennyiben a magyar rezidensek által kibocsátott, állampapírnak nem minısülı, hitelviszonyt megtestesítı egyéb értékpapírokat nézzük, ezek forgalomban lévı állománya a
vizsgált idıszak alatt szintén lineárisan, évente körülbelül 300 milliárd forinttal bıvült, 2006
végére meghaladta az 1400 milliárd forintot. Az európai uniós átlaghoz képest ez az érték
még GDP-arányosan is rendkívül alacsony, az állampapírnak nem minısülı, hitelviszonyt
megtestesítı értékpapírok állománya ugyanebben az idıpontban a jelentıs szubnacionális
tıkepiaccal rendelkezı országok közül Németországban 54.000, Olaszországban 193.000,
Spanyolországban 137.000 milliárd forint volt.110 A kibocsátók döntı hányadát Magyarorszá-

110

Csupán a rezidensek által kibocsátott, hosszú lejáratú, hitelviszony megtestesítı értékpapírok 2006.12.31-i
idıpontra vonatkozó állományát véve alapul, 193 Ft/dollár árfolyamon számolva. Forrás: BIS adatok alapján
saját számítás.

94

A magyarországi helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának szabályozási és piaci keretei

gon a monetáris intézmények adták, az egyéb pénzügyi közvetítık, nem pénzügyi vállalatok
és a helyi önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok állománya egyik évben sem érte el
együttesen még a 7 százalékot sem. Az önkormányzati kötvényeknek azonban még ebben a
viszonylag kismérető piaci szegmensben is csupán marginális szerep jutott, állományuk piaci
értéke egy százalék alatt maradt.111
5.6 ÁBRA
A helyi önkormányzatok által kibocsátott kötvények állománya
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Forrás: Magyar Nemzeti Bank

5.2.2. Önkormányzati kötvények és állampapírok: kiszorító hatás?
A vizsgált idıszakban, illetve napjainkban is Magyarországon a hitelviszonyt megtestesítı
hosszúlejáratú értékpapírok piacán az állampapírok szerepe egyértelmően meghatározó.
Amennyiben a forgalomban lévı értékpapír-állományt vizsgáljuk, az EU15 országok közül
csupán Görögország, Írország és Nagy-Britannia esetén játszanak jelentısebb szerepet az állami kibocsátású értékpapírok. A helyi önkormányzatok és a központi kormányzat is a közületi szektor része, ennél fogva értékpapírjaik hasonló kockázati-szegmenst képviselnek. Ezért
azt gondolom, a vizsgált idıszak alatt, illetve napjainkban is az állampapírok Magyarországon a hiteleszközök piacán jelentıs kiszorító hatást gyakorolnak.

111

A vizsgált idıszakban történt önkormányzati kötvénykibocsátásokról a következı fejezetben részletesen lesz
szó.
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5.7 ÁBRA
A központi kormányzat által kibocsátott állampapírok állományának aránya az egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok állományának százalékában112
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Forrás: BIS
Ennek egyik oka az, hogy a magyar államadósság GDP-hez viszonyított nagysága kifejezetten magas. A központi kormányzat hitelfinanszírozásának mértéke még nemzetközi viszonylatban is jelentısnek mondható, ezáltal nagy mennyiségő potenciális befektetıi forrást
von el a piac többi tagja, elsısorban a hasonló kockázati kategóriát képviselı szubnacionális
szint szereplıi elıl.
5.8 ÁBRA
A konszolidált államadósság nagysága a GDP százalékában 2004-2005
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Forrás: BIS
A korábban említettekkel szemben az ábrán az látható, hogy a magyar államadósság
nagysága GDP-arányosan kissé alacsonyabb az uniós átlagnál, amennyiben azonban kiszőrünk néhány, kimagaslóan nagymértékő eladósodottsággal rendelkezı országot (Belgiumot,
Olaszországot, Máltát), akkor Magyarország már a jelentısebb nagyságú állománnyal rendel112

EU15 – Luxemburg nélkül - 2006.12.31-i idıpontra vonatkozóan.
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kezı országok csoportjában foglal helyet. Nem szabad ugyanakkor arról sem elfeledkezni,
hogy nem mindegy, hogy ez az adósság hogyan oszlik meg az államháztartás egyes szintjei
között.
5.9 ÁBRA
A közületi szektor adósságának megoszlása alrendszerek szerint 2005-ben

ES
Központi kormányzat
IT

Regionális szint
Helyi önkormányzatok

HU

Elkülönített állami
pénzalapok

EA12
EU25
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Forrás: Európai Központi Bank
Mint az ábra is mutatja, a közületi szektor finanszírozása Magyarországon elsıdlegesen a központi kormányzat szintjén történik. Rendkívül alacsony, csupán 1-2 százalékos súlylyal képviseltetik magukat a helyi önkormányzatok, szemben az európai uniós átlaggal, ahol a
szubnacionális szereplık adósságának aránya csaknem eléri a húsz százalékot. Az állampapírok kiszorító hatását tovább fokozza, hogy a központi költségvetés hitelfinanszírozása az
elmúlt években jelentısen eltolódott az értékpapír-alapú forrásszerzés irányába: a hitelek
szerepe fokozatosan mérséklıdött az államháztartási hiány finanszírozásában, 2001-rıl 2005re a központi kormányzat hitelfelvétele 1957 milliárd forintról 946,3 milliárd forintra csökkent.113
Ugyancsak a kiszorító hatást erısíti az is, hogy a rövid futamidejő kincstárjegyek kibocsátása
általi finanszírozást arányaiban egyre nagyobb mértékben váltja fel az önkormányzati kötvények közvetlen versenytársának tekinthetı hosszabb futamidejő államkötvények értékesítése
révén történı forrásszerzés.114
Mindez tehát egyben azt is jelenti, hogy a jelenlegi piaci szerkezet mellett az önkormányzati kötvények egyáltalán nem juthatnak szóhoz a jóval kiterjedtebb másodlagos piaccal
rendelkezı állampapírok mellett? Azt gondolom, az önkormányzati kötvények versenyképe-

113
114

Forrás: Államadósság Kezelı Központ, Éves jelentés 2001, 2005.
Mint ez a korábban már bemutatott 5.5 ábrán is látható.
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sek lehetnek, amennyiben a befektetıkben tudatosul az, hogy ezek az értékpapírok jelenleg
Magyarországon az állampapírokhoz képest más kockázati kategóriát képviselnek. Ennek
magyarázata az, hogy bár mindkét kibocsátói kör az államháztartás része, a kockázati besorolást ugyanakkor más, részben szabályozási jellegzetességek is befolyásolják. Ma Magyarországon az önkormányzati csıdtörvény nyilvánvalóvá teszi, hogy az önkormányzati kötvények
mögött nem áll semmiféle kormányzati garancia sem - illetve elérı szabályok vonatkoznak az
államháztartás egyes szintjeinek gazdálkodására115 és hitelfelvételére is – véleményem szerint
tehát indokolt az állampapírok és az önkormányzati kötvények önálló kockázati kategóriába
sorolása.
Az önkormányzati kötvények piacképességéhez emellett természetesen még az is
szükséges, hogy a potenciális befektetık megkapják a magasabb kockázatért cserébe a megfelelı kockázati prémiumot is. A fenti állítás empirikus bizonyítását az adhatja, amennyiben a
hasonló futamidejő állampapírok és önkormányzati kötvények átlagos forrásköltsége között –
több egymást követı idıpontban is - szignifikáns és azonos irányú eltérés állapítható meg.
Ennek megfelelıen összehasonlítottam az elemzési idıszak során történt kötvénykibocsátások
forrásköltségét a hasonló lejárati profillal rendelkezı állampapírok referenciahozamaival.116
5.10 ÁBRA
Állampapír referenciahozamok alakulása a futamidı függvényében117
12,00%
10,00%
8,00%

Egy év
Öt év
Tíz év

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Év
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Forrás: Államadósság Kezelı Központ
Külföldi fizetıeszközben denominált kötelezettségek összevetése esetén figyelembe
vettem, hogy a központi kormányzat 2002 és 2006 között jellemzıen EURIBOR +20-30 bá115

A helyi önkormányzati gazdálkodás autonómiájának mértéke ugyancsak egy meghatározó faktor lehet ebbıl a
szempontból.
116
A közvetlen kamatkondíciókkal való összevetés csak akkor lehetséges, ha mindkét értékpapír pénzáramlása
idıben azonos eloszlást követ és a kötvények azonos lejárati idıvel bírnak.
117
Adott évi kibocsátások átlagos hozama.
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zisponton tudott kötvényeket kibocsátani.118 Az eredmények alapján kijelenthetı, hogy 2002 2006 között az önkormányzati kötvények forrásköltsége meghaladta az államkötvényekét, még
annak ellenére is, hogy a kibocsátók hitelképessége – lévén többségében jelentıs gazdasági
erıvel rendelkezı nagyvárosok -– erısen felülreprezentálta a teljes önkormányzati szektorét.

5.2.3. Önkormányzati kötvények és méretgazdaságosság: likviditási korlátok?
Az értékpapírok legfontosabb tulajdonsága a forgalomképesség. Ahhoz, hogy az önkormányzati kötvények vásárlói között az intézményi befektetık - köztük a befektetési alapok is meghatározó szerepet játszanak, a korábban említetteken túl mindenképpen szükséges az önkormányzati kötvénypiac megfelelı mértékő likviditása is. A likviditás legfontosabb feltételei
a kockázati traszparencia, a pénzügyi termékek standardizáltsága119 és a megfelelı kibocsátási volumen. Az önkormányzati csıdtörvény és a hitelfelvételre vonatkozó elıírások viszonylag jól körülhatárolhatóvá teszik a kötvényvásárlás kockázatát, de a kockázati transzparencia
véleményem szerint csak szektor szinten érvényesül. Az egyes önkormányzatok hitelkockázatának felmérése ugyanis a külsı hitelminısítés hiánya, illetve a jelenlegi bonyolult, pénzforgalmú alapú számviteli beszámoló rendszer miatt kifejezetten nehézkes.120 Ugyanígy nem
mőködik a második feltétel sem, hiszen az egyes önkormányzati kötvénysorozatok idıben
teljesen összehangolatlanul, eltérı pénzáramlás-konstrukciókkal kerülnek forgalomba.
A harmadik feltétel, a megfelelı kibocsátási volumen a kötvénykibocsátás méretgazdaságossági határával áll szorosan kapcsolatban. Mi tehát ma Magyarországon az a méretgazdaságossági határ, mely fölött racionális választás a kötvények kibocsátása által forrásszerzés? Makay (2004) 300 millió forintban határozta meg ezt a limitet, becslése szerint ez alapján
csak kb. 30-35 magyarországi önkormányzatnak lehet érdemes a kötvénykibocsátás lehetıségét komolyabban fontolóra venni.121 Vigvári (2002b) a nyilvános kibocsátás össznévértékére
egy 600 millió Ft-os nagyságrendő limitet határozott meg, míg Németh-Szilágyi (2003) egy
milliárd forintban állapította meg a közgazdaságilag racionális kötvénykibocsátások minimális összeghatárát. Véleményem szerint ugyanakkor megfontolandó a méretgazdaságossági
határ meghatározásának szofisztikáltabb megközelítése. Ennek értelmében három méretgazdaságossági határ állapítható meg, annak megfelelıen, hogy a kibocsátás során a kötvény118

Forrás: Államadósság Kezelı Központ: Éves jelentés az államadósság kezelésérıl 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006.
119
Természetesen kiegészítve egy jól mőködı, kiterjedt másodlagos kereskedési rendszerrel is.
120
Többek között Vigvári (2003a) és Keményné (2005) is egy eredményszemlélető beszámoló rendszer mellett
érvel.
121
Makay ugyanakkor becslése során figyelmen kívül hagyta azt a lehetıséget, hogy akár a helyi önkormányzat
valamely szolgáltató vállalata is élhet a kötvénykibocsátás lehetıségével.
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nek, mint értékpapírnak mely közgazdasági tulajdonságai, elınyei tudnak érvényesülni. Az
egyes méretgazdaságossági limitek és kategóriák így szoros kapcsolatba hozhatók a kötvény
likviditásának mértékével is.
Az elsı méretgazdaságossági határ a kötvények és a banki hitelfelvétel között választás mechanizmusával van összefüggésben. Mi tehát az a kibocsátási összeghatár, mely fölött
az értékpapír-alapú finanszírozásból származó hasznok már meghaladják a kibocsátással járó
kötelezettségeket? Mivel ebben az esetben a kötvény kvázi hitelként funkcionál, közgazdásági
elınyei közül elsısorban csak a pénzáramlás rugalmassága jelenik meg. Ami pedig a kötelezettségeket illeti, elsısorban a tranzakciós költségek és az adminisztrációs, információszolgáltatási teendık említendık meg. A kérdés megválaszolását az elmúlt évek magyarországi kötvénykibocsátásainak tapasztalatai alapján kísérlem meg. Összességében kijelenthetı, hogy
ezekben az esetekben a tranzakciós költségek nem voltak kiemelkedıen magasnak tekinthetık,
hiszen még a költséges nyilvános kibocsátást választó Debrecen Megyei Jogú Város esetén
sem haladták meg a névérték 1,5%-át122, ami egy hasonló nagyságrendő banki hitel járulékos
költségeit közelíti. Zártkörő forgalomba hozatal esetén pedig – többek között az alacsonyabb
mértékő felügyeleti eljárási illeték miatt – a tranzakciós költség egy 1 milliárd – 2 milliárd Ft
nagyságrendő kibocsátás esetén még a korábban említett mértéknél is jelentısen kisebb lehet.
Mindenezek alapján azt gondolom, hogy kb. 500 millió Ft az a névérték, mely felett – a fix
költségek miatt jelentkezı méretgazdaságosság jelensége miatt – a tranzakciós költségek már
egy nyilvános kibocsátás esetén sem befolyásolják döntıen a kötvényfinanszírozás banki hitelekhez viszonyított versenyképességét, zártkörő kibocsátások esetén pedig ennél akár még
kisebb összeghatár is releváns lehet.123
Ahhoz azonban, hogy a kötvény-alapú finanszírozás – az elméleti részben korábban
részletesen kifejtett – további közgazdasági elınyei is érvényesülhessenek, szükséges egy
második méretgazdaságossági határ definiálása is. Ez a méretgazdaságossági korlát azt mutatja meg, hogy mekkora az az összeg, mely felett már a kötvény piacképessége is érvényesülni tud, azaz megvalósíthatóvá válik számos piaci szereplı megtakarításainak felhasználása.
Mivel a kötvények potenciális vásárlói köre az intézményi befektetık – azon belül is elsısorban a befektetési alapok - közül kerül ki, a második méretgazdaságossági határ elsısorban az
önkormányzati szektor szintjén, a piac mérete alapján határozható meg. Ennek megfelelıen –
122

Ez az érték már tartalmazza a jegyzési garancia díját is, a részletes számítást lásd a 3. Mellékletben.
Számszerősíthetıségük nehézsége miatt nem vettem ugyanakkor figyelembe az adminisztrációs kötelezettségeket, illetve annak elınyét, hogy kötvénykibocsátás esetén a nagyobb összegő forrásbevonás miatt általában
alacsonyabb forrásköltséggel lehet számolni – úgy gondolom azonban, hogy ezek a hatások nagyságrendjüket
illetve közel kioltják egymást. A további számításokat lásd a 3. Mellékletben.
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a Magyarországon mőködı befektetési alapok által kezelt eszközérték alapján – egy hozzávetılegesen 150-200 milliárd forintos összeghatár állapítható meg az önkormányzati kötvénypiac minimális méreteként. 124
A harmadik méretgazdaságossági határ véleményem szerint a likviditás egy további
szintjéhez lenne kapcsolható: ez a szituáció már egy aktív másodlagos piaccal jellemezhetı.
Lehetıvé válik tehát a befektetık forrásai közötti lejárati transzformáció megvalósítása is,
azaz a kötvény nem csupán a hosszú távú befektetések eszköze lehet, hanem megfelelı mértékő likviditása okán rövidebb lekötési idıtartamra is versenyképes alternatívának bizonyulhat. Mivel a jelenlegi hazai piacon ennek a kritériumnak kizárólag az állampapírok – azon
belül is elsısorban a rövid lejárati idıvel rendelkezı kincstárjegyek - tesznek eleget, ennek a
méretgazdaságossági határnak a durva becslése az állampapírpiac jelenlegi mérete alapján
lehetséges. Elsısorban a hosszabb lejáratú államkötvények forgalomban lévı állományát véve
alapul125 véleményem szerint a harmadik méretgazdaságossági határ valahol 5000 milliárd
forint körül lehet. Mindamellett úgy vélem, ez egyben azt is jelenti, hogy a hazai önkormányzati kötvénypiac várhatóan még hosszú távon sem fog ebbe a fejlıdési szakaszba lépni.126

5.2.4. Összegzés, döntés a hipotézisrıl
Az elızıekben prezentált kutatás eredményeképpen kijelenthetı, hogy az önkormányzati kötvényfinanszírozás külsı, piaci feltételeivel kapcsolatos hipotézisem elfogadásra került. A
vizsgálat eredményei a következı tézisben összegezhetık:
T3. A magyarországi önkormányzati kötvénypiac fejlıdésének egyik gátja az állampapírok
erıteljes kiszorító hatása. A helyi önkormányzatok gazdálkodására, hitelfelvételére és adósságrendezésére vonatkozó szabályozás ugyanakkor elméletileg lehetıvé teszi, hogy az önkormányzati kötvény az állampapírokhoz képest más, önálló kockázati profillal rendelkezı
értékpapírként jelenjen meg. Ehhez azonban mindenképpen szükséges a kockázati
transzparencia; a kötvények, mint pénzügyi termékek standardizálása és a megfelelı kibocsátási volumen. Az önkormányzati kötvények által történı finanszírozás esetén indokoltnak
tartom három méretgazdaságossági határ megkülönböztetését és definiálását is, annak megfelelıen, hogy a kibocsátás során a kötvénynek, mint értékpapírnak mely közgazdasági tulaj-

124

A második méretgazdaságossági határ elérése pár év alatt már évi 30-40 milliárddal forint össznévértékő
kibocsátás esetén is lehetséges, amennyiben átlagosan öt év futamidejő kibocsátásokkal számolunk és feltételezzük a kibocsátások idıbeli egyenletes eloszlását.
125
Mivel a forgalomban lévı kincstárjegyek piaci értéke messze alatta marad az államkötvényekének.
126
A harmadik fejlıdési szakasz jelenleg a világon csupán az Amerikai Egyesült Államok szubnacionális kötvénypiacára jellemzı.

101

A magyarországi helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának szabályozási és piaci keretei

donságai, elınyei tudnak érvényesülni. Az elsı méretgazdaságossági limit a kötvények és a
banki hitelfelvétel között választás közgazdasági problémájával van összefüggésben, értéke
becslésem szerint nyilvános kibocsátás esetén 500 millió forint. A kötvények piacképességéhez kapcsolódó, szektor szinten értelmezhetı második korlát nagysága pedig véleményem
szerint jelenleg 150-200 milliárd forint körül lehet. A harmadik méretgazdaságossági határ a
likviditás egy további szintjéhez köthetı, mely a lejárati transzformációval jellemezhetı és
definiálható. Ezen korlát értéke becslésem szerint a kötvénypiac szintjén nagyságrendileg
5000 milliárd forint körül lehet jelenleg Magyarországon.
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A fejezet keretein belül – folytatva a kínálati oldal empirikus elemzését – az elmúlt években
kötvényt kibocsátó önkormányzatok tapasztalatainak értékelése és ehhez kapcsolódó hipotézisem tesztelése történik meg. A kutatás célja tehát elsıdlegesen az önkormányzati kötvényfinanszírozás magyarországi jellemzıinek bemutatása és elemzése. Ez többek között magában
foglalja a kibocsátások közös vonásainak meghatározását, az esetleges tipikus minták beazonosítását, illetve a kötvényfinanszírozás egyes jellemzıi között feltételezett összefüggések
feltárását és magyarázatát is. Ugyancsak a kutatás célkitőzései közé tartozik annak vizsgálata
is, hogy az egyes kibocsátások során milyen mértékben sikerült kihasználni az értékpapíralapú forrásszerzésben rejlı potenciális elınyöket. Kérdés az is, hogy vajon a kötvények kibocsátása – a banki hitelfelvételhez képest – milyen addicionális kötelezettségekkel, „költségekkel” járt. A vizsgálat végén, az eredmények tükrében pedig megpróbálom értékelni, hogy
az elmúlt évtized kibocsátásaihoz képest vajon a XXI. század elejére történt-e érdemi változás
– pontosabban pozitív elmozdulás – a kötvények valós közgazdasági funkciójának megfelelı
irányú alkalmazására.
A kötvénykibocsátások gyakorlati tapasztalatai alapján megpróbálok következtetéseket levonni arról is, hogy a kapcsolódó központi szabályozás127 milyen mértékben van hatással, illetve esetlegesen mennyire korlátozza az önkormányzatok ezirányú lehetıségeit. Nem
szabad ugyanakkor elfelejtkezni arról sem, hogy a vizsgálandó kibocsátások még teljeskörő
felmérés esetén sem feltétlenül képezik reprezentatív mintáját az összes magyarországi helyi
önkormányzatnak128, azaz az elemzésük révén nyert információk önmagukban nem feltétlenül
indukálnak minden önkormányzatra érvényes általános következtetéseket. Ennek tükrében
tehát jelen fejezet keretei között elsıdlegesen a magyarországi helyzet legfontosabb – a kibocsátótó esetleges speciális jellemzıitıl gyakorlatilag függetlennek tekinthetı – sajátosságainak feltárására koncentrálok.129

127

Központi szabályozás alatt itt elsıdlegesen az önkormányzatok hitelfinanszírozására vonatkozó szabályokat
és a kötvény forgalomba hozatalával kapcsolatos elıírásokat értem.
128
Hiába vizsgálok meg minden, a közelmúltban Magyarországon történt kötvénykibocsátást, a kapott önkormányzatok nem feltétlenül jelentik reprezentatív mintáját a teljes sokaságnak, azaz az összes magyarországi
önkormányzatnak.
129
A második kutatási cél érdekében a fejezet keretei között végzett felmérés a következı empirikus részben fog
folytatódni és válik teljeskörővé.
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6. 1. A kutatás leírása
A következıkben részletesen kifejtem a korábban megfogalmazott kutatási cél vizsgálatához
szükséges elemzés során használt fogalmakat, a kutatás módszerét, eszközeit és a kutatási
céllal kapcsolatos hipotézisemet.

6.1.1. A vizsgált sokaság
A bemutatásra és elemzésre kerülı sokaság magában foglalja az összes magyarországi önkormányzati kötvénykibocsátást, az önkormányzati kötvények korábban definiált fogalmának
megfelelıen.130 Az elemzés idıtávjának kiválasztásakor elsısorban két szempontot vettem
figyelembe: az elsı az volt, hogy olyan kibocsátások kerüljenek elemzésre, melyek segítségével a jövıre vonatkozó következtetések levonhatók. Ez azt indukálta, hogy az elemzési idıtáv
„felsı korlátja” a kutatás idıpontja, azaz 2006 lett. Az elemzési idıszak meghatározásának
másik szempontja pedig az volt, hogy az összehasonlíthatóság miatt olyan kibocsátások kerüljenek csak bemutatásra, melyek nagyjából hasonló külsı körülmények között valósulhattak
meg, azaz mind a tıkepiaci szabályozási környezet, mind pedig az önkormányzatok finanszírozási mozgásterét behatároló szabályok terén megállapítható legyen egyfajta homogenitás.
Mivel az önkormányzatok hitelfelvételére vonatkozó szabályozásban jelentısebb újítások
nem történtek az elmúlt években, ezért a tıkepiaci finanszírozásra vonatkozó fontosabb változásokra koncentráltam.131
Úgy gondolom tehát - a korábban említett indokok miatt – hogy az elemzés idıtávjaként célszerő a 2002-2006 közötti idıszakot választani. E mellett szól még az is, hogy a megjelölt idıintervallum egyben egy önkormányzati választási ciklust is lefed, ami szintén javíthatja az egyes kibocsátások összehasonlíthatóságát. Összefoglalva tehát, a vizsgálandó sokaság magában foglalja a 2002-2006 között történt összes magyarországi kötvénykibocsátást.
Ebben az idıszakban egyébként Magyarországon összesen hat kötvénykibocsátás történt, ezek
pedig négy településhez, Edelényhez, Debrecenhez, Miskolchoz és Nyíregyházához voltak
köthetık (Csabai 2004).

130

Tehát függetlenül attól, hogy a kibocsátás a települési önkormányzat vagy annak valamely közszolgáltató
vállalata által történt-e.
131
Ezen a területen két jelentısebb módosítást emelnék ki: 2002. január 1-én életbe lépett a korábban már említett, "A tıkepiacról" szóló törvény, illetve ugyanettıl az idıponttól hatályos -"A Kötvényrıl" szóló kormányrendelet is. Ráadásul – mint azt már a fejezetben jeleztem – az új tıkepiaci törvény Magyarországon jelentıs változást hozott az önkormányzati értékpapírok – így egyben a kötvény - kibocsátásával kapcsolatos szabályozásban
is.
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6.1.2. A kutatás módszere és eszközei
A kutatás korábban részletesen kifejtett céljainak vizsgálata érdekében a sokaságot
teljeskörően figyeltem meg, azaz a 2002-2006 idıszakban történt összes magyarországi önkormányzati kötvénykibocsátás elemzésre került. A megfigyelés és adatgyőjtés elsıdlegesen
mélyinterjúk segítségével történt. Az interjúk alanyai az adott önkormányzat, illetve kibocsátó
azon – általában vezetı beosztású – alkalmazottai voltak, akik közvetlenül is részt vettek a
kibocsátási folyamatban.132 Az esetek nagy részében – a további információ-szerzés érdekében - a kibocsátó más alkalmazottai is segítették a munkámat. A mélyinterjúk kiindulópontként egy elızetesen, a kutatás céljainak megfelelıen kialakított szerkezetet követtek133, mely
struktúrától való kisebb eltérésékre természetesen lehetıség volt, amennyiben olyan információ merült fel, mely ezt indokolttá tette. A mélyinterjúk feldolgozása elsıdlegesen tartalomelemzés segítségével történt.
A mélyinterjúk segítségével nyert információkat alátámasztotta és kiegészítette még a
kibocsátóktól kapott egyéb dokumentumok, határozati javaslatok, határozatok, belsı döntéselıkészítı feljegyzések, a nyilvánosság számára szánt tájékoztató anyagok, illetve az értékpapír-kibocsátás hivatalos dokumentációjának tanulmányozása is.134 A vizsgált településekre
vonatkozó általános információk forrása pedig elsıdlegesen a Területi Államháztartási és
Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) adatbázisa volt.

6.1.3. A kutatás hipotézise
Az elmúlt évek hazai önkormányzati kötvénykibocsátásainak általános jellemzıivel kapcsolatos hipotézisem a következı:
H4. A megváltozott külsı körülmények ellenére a helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának gyakorlata még napjainkban is az elmúlt évtizedben megfigyelhetı sémát
követi és közgazdasági jellemzıit tekintve gyakorlatilag alig különbözik a banki hitelfelvételtıl.
Mint erre a fejezet elsı felében is utaltam, a XXI. század elejére jelentıs változások történtek
mind a helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozásának szabályozásában, mind pedig a kibocsátások piaci feltételeiben. Ennek ellenére úgy gondolom, eddig nem igazán történt érdemi
változás a települések kötvénykibocsátási hajlandóságában és a kötvények sem töltik be valós
132

Edelényben Szász Attiláné, a Pénzügyi Osztály vezetıje; Debrecenben Kovács Lászlóné, a Gazdálkodási
Fıosztály vezetıje; Miskolcon Dr. Halmai Gyula, a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. igazgatója; Nyíregyházán
pedig Holp János, az Ellenırzési és Minıségügyi Iroda vezetıje segítette a felmérést.
133
Ezt a szerkezetet tükrözi a kérdezıbiztos használatára (azaz saját használtra) szánt ún. „mélyinterjú adatlap”,
mely segítette az interjúk lefolytatását, biztosította teljeskörőséget és a késıbbi összehasonlíthatóságot.
134
Ide sorolandó maga a kötvényszerzıdés, illetve a kibocsátási tájékoztató is.
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közgazdasági funkciójukat a helyi fejlesztések finanszírozásában. Úgy gondolom, ma Magyarországon a kötvényfinanszírozásban még további értékes potenciálok rejlenek, mind az
önkormányzatok finanszírozási mozgásterének bıvítésére, mind a hitelfinanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi kockázatok kezelését illetıen.

6. 2. A kötvénykibocsátások bemutatása és elemzése
Mint a disszertáció elméleti részében már ismertetésre került, az önkormányzati kötvények
elsıdlegesen az alábbi tulajdonságaik alapján csoportosíthatók és vizsgálhatók: a kötvény
kibocsátója; a kötvény visszafizetésének biztosítéka(i); a kötvény pénzáramlása (a tıketörlesztések idıbeli alakulása, a kamatozás módja, a kibocsátás pénzneme); a forgalombahozatal módja. A továbbiakban tehát a magyarországi kötvénykibocsátások bemutatása és
elemzése is elsıdlegesen a fent említett szempontok szerint történik.

6.2.1. A kötvény kibocsátója
Mint korábban már említettem, 2002 és 2006 között Magyarországon összesen hat kötvénykibocsátás történt. Ebbıl egy, ún. rábocsátás volt, azaz egy már meglévı kötvényprogramon
belül történt egy újabb kibocsátás, míg egy esetben –bár a döntés már megszületett – a forgalmazási eljárás még mindig folyamatban van.135 A kibocsátó két alkalommal (Debrecen,
Edelény) közvetlenül a települési önkormányzat volt, míg Miskolc és Nyíregyháza esetén a
város 100%-os tulajdonában lévı önkormányzati közszolgáltató vállalat (Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt., illetve a Sóstó-Gyógyfürdık Rt.) volt a hitelfelvevı. Elsı ránézésre meglepınek tőnhet, hogy mindegyik település Magyarország észak-keleti, keleti részén található, azaz
földrajzilag viszonylag kis távolágra egymástól. Mint azonban a személyes interjúk is megerısítették, ez nem csupán a véletlen mőve volt, hiszen az egyes városok általában tudtak róla
és részben ismerték is a környezı települések kibocsátásait, Miskolc és Nyíregyháza esetén
pedig még ugyanazon személy is közremőködött a forgalmazásban.

135

Debrecen második, és Miskolc szintén második kötvénykibocsátásáról van szó.
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6.1 TÁBLÁZAT
A 2002-2006 között történt önkormányzati kötvénykibocsátások legfontosabb adatai

Kibocsátó

Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata

A kibocsátás
idıpontja

2002 és 2004

Névértéke

2,5 milliárd Ft

5 – 5 év
Monostorpályi út
rekonstrukciója,
Kongresszusi
A kibocsátás
Központ, a Csofontosabb
konai
színház
céljai
rekonstrukciója,
regionális hulladéklerakó hely
Forrás: Saját szerkesztés
Futamidı

Edelény
Edelény Város
Önkormányzata
2003

Miskolc
Miskolci Ingatlangazdálkodó
Rt.
2005 (és 2006)

12,5 millió
CHF136
10 év
8 év
Útfelújítás, híd- Fıutcai
Pláza
rekonstrukció,
Projekt, Lakásszennyvíz elve- mobilitás
prozetı rendszer
jekt, az 5. sz.
Iparterület elıkészítése és fejlesztése
300 millió Ft

Nyíregyháza
Sóstó - Gyógyfürdık Rt.
2005
9,5 millió
CHF137
10 év
Élményfürdı-beruházás,
Parkfürdı-rekonstrukció, Fórum
és apartmanház
projekt

A kibocsátás célja mindegyik esetben elsıdlegesen beruházási jellegő volt. A közszolgáltatási feladatok hatékonyabb és színvonalasabb ellátása mellett azonban Miskolc és
Nyíregyháza kibocsátásai esetén elsısorban inkább a befektetések várható megtérülése dominált a projektek kiválasztása során. A kibocsátott kötvények névértéke jellemzıen 1,5-2 milliárd forint közé esett, egyedüli kivétel ez alól Edelény volt, ahol egy nagyságrenddel kisebb
összeggel találkozhattunk. A vizsgált önkormányzati kötvények futamideje 5 és 10 év között
volt, ami alapvetıen ún. középlejáratú hitelfelvételt jelent.

6.2.2. A kötvény visszafizetésének biztosítékai
A kötvényszerzıdésbıl fakadó kötelezettségek fedezeteként felajánlott eszközök, illetve
pénzáramlás alapján az önkormányzati kötvényeknek korábban négy alaptípusát különböztettem meg. A Debrecen és Edelény városa által kibocsátott értékpapírok leginkább az ún. szokás önkormányzati kötvények csoportjához sorolhatók. Ezekben az esetekben közvetlenül maga a települési önkormányzat volt a kibocsátó és a város forgalomképes vagyona szolgált a
kötelezettsége fedezetéül. 138 Nyíregyháza és Miskolc önkormányzati kötvényei az ún. jövede136

Kb. 2 milliárd forint
Kb. 1,5 milliárd forint
138
A kötvényszerzıdésbıl fakadó kötelezettség ráadásul ugyanolyan rangsorban (pari passu) állt, mint a városok
más jogviszonyokból származó egyéb, nem alárendelt kötelezettségvállalásai.
137
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lem-kötvények kategóriájába sorolhatók, azaz a visszafizetés elsıdleges biztosítékaként a hitelbıl megvalósított projekt várható jövıbeli bevételei szolgáltak.139 A kibocsátó társaság részérıl a kötelezettségek teljesítésének garanciájaként a hitelnyújtó számára a projekt megvalósításából való többletbevételek engedményezésre kerültek Ezen biztosítékokat kiegészítette
még az önkormányzati szolgáltató vállalat bizonyos ingatlanjaira vonatkozó jelzálog bejegyzése. A képet árnyalja azonban, hogy teljes mértékben még ezek az értékpapírok sem felelnek
meg a jövedelem-kötvények elméleti alaptípusainak, lévén hogy mindegyik esetben a korábban említett biztosíték mellett megjelent a tulajdonos települési önkormányzat általános garanciája is a kötelezettségek teljesítésére.140

6.2.3. A kötvény pénzáramlása
Mint az elméleti részben már megfogalmazásra került, a kötvény pénzáramlását elsıdlegesen
a kibocsátás pénzneme, a tıketörlesztések idıbeli eloszlása és a kamatozás módja határozza
meg.
6.2. TÁBLÁZAT
A 2002-2006 között történt önkormányzati kötvénykibocsátások pénzáramlása
Debrecen
A kibocsátás
HUF
pénzneme
A kamatozás
Fix
módja
TıketörlesztéLejáratkor egy
sek idıbeli alaösszegben
kulása
Forrás: Saját szerkesztés

Edelény

Miskolc

Nyíregyháza

HUF

CHF

CHF

Változó

Változó

Változó

Egyenlı részletekben, 5 év
türelmi idı után

Lejáratkor egy
összegben

Lejáratkor egy
összegben

A vizsgált értékpapírok közül Debrecen és Edelény kötvényei forintban denomináltak,
míg a miskolci és nyíregyházi papírok a devizakötvények csoportjába sorolhatók. A kibocsátás
pénzneme ezekben az esetekben az akkoriban – elsıdlegesen az alacsony kamatszint és a mérsékelt országkockázati prémium miatt - a hitelfelvevık által kifejezetten preferált külföldi
fizetıeszköz, a svájci frank volt. Ami a tıketörlesztések idıbeli eloszlását illeti, alapvetıen a
139

A visszafizetés forrása a MIK Rt. kötvényei esetén elsıdlegesen a megvalósítandó ingatlanfejlesztés következtében keletkezı ingatlan-értéknövekedés, illetve a várható bérleti díjbevétel emelkedés volt. A nyíregyházi
értékpapíroknál pedig a fürdıprojekt várható díjbevételei, illetve a Kemecsei úti telkek kialakítása és közmővesítése következtében bekövetkezı felértékelıdésbıl származó bevételek jelentették a kötelezettségék teljesítésének
jövıbeli fedezetét.
140
Nyíregyháza városa esetén a települési önkormányzat a Közgyőlés felhatalmazásával garanciát és készfizetı
kezességet vállalat a kötelezettségek visszafizetésére, a miskolci kötvények visszafizetésének kockázatát pedig
jelentısen csökkentette, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ún. komfort levelet bocsátott ki, mely
tartalmazza, hogy az Önkormányzat a futamidı alatt a társaság tulajdonjogát fenntartja és gondoskodik arról,
hogy a Zrt. képes legyen a kötvénykibocsátásból fakadó adósságszolgálati kötelezettségének eleget tenni.
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lejáratkor egy összegben törlesztı konstrukció dominál, egyedüli kivétel ez alól ismét csak
Edelény városa, mely a névérték egyenlı részletekben történı visszafizetését választotta, 5 év
türelmi idı után. Ez azt jelenti, hogy a 300 millió forintos névérték 60 millió forintos részletekben kerül visszafizetésre a hatodik évtıl kezdıdıen, azaz az elsı öt évben csupán a kamatkötelezettségeknek kell eleget tenni.
A kibocsátásokat a kamatozás módja szerint vizsgálva megállapítható, hogy csupán
Debrecen városa választotta a fix kamatozás lehetıséget, a többi település változó kamatozást
alkalmazott. Referencia kamatlábként Edelény esetén az éves diszkontkincstárjegy-hozam
szolgált, míg mindkét devizakötvény kamatlába a svájci frank alapú LIBOR-hoz volt kötve. A
kamatkötelezettségek gyakoriságát tekintve a tıkepiaci szokásoknak megfelelıen az éves kamatfizetés dominált. Mint korábban már említésre került, a kötvény pénzáramlását az is befolyásolhatja, hogy a kötvényszerzıdés tartalmaz-e ún. visszahívási opciót is.141 Ezzel a lehetıséggel azonban csak csupán a miskolci és nyíregyházi kibocsátók éltek, tudva azt, hogy ezáltal még tovább fokozhatják a kötvény pénzáramlásának a banki hitelekhez képest nagyobb
rugalmasságát.

6.2.4. A forgalomba-hozatal módja
A vizsgált magyarországi kibocsátások csaknem mindegyike zártkörően történt, az alól csupán a debreceni eset a kivétel. A zártkörő kibocsátásokat az is indokolta, hogy mindegyik
esetben közvetlenül egy kereskedelmi bank vásárolta meg a teljes jegyzésre kínált kötvénymennyiséget.
6.3. TÁBLÁZAT
Önkormányzati kötvények forgalomba hozatala Magyarországon 2002-2006 között
A kibocsátó
települések
A forgalomba
hozatal módja
Vásárlók

Debrecen

Edelény

Miskolc

Nyíregyháza

Nyilvános

Zártkörő

Zártkörő

Zártkörő

Raiffeisen Bank

Erste Bank Befektetési Rt.

OTP Bank Rt.

OTP Bank Rt.

Forrás: Saját szerkesztés

A debreceni nyilvános kibocsátás aukciós eljárás keretében történt, az egyedüli vásárló
azonban ebben az esetben is egy kereskedelmi bank volt.142 Ilyen az értelemben tehát az ösz141

A magyar banki szakzsargonban ezt visszaváltási lehetıségnek nevezik.
Eredetileg úgy volt, hogy a debreceni kötvénykibocsátás is zártkörően történik majd, de a késıbbiekben mégis inkább a nyilvános forgalomba-hozatal mellett döntöttek.
142
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szes vizsgált magyarországi kibocsátás tekinthetı akár „álruhába bújtatott” banki hitelfelvételnek is.143 Egyedüli vásárlóként a kereskedelmi bankok egyébként mindegyik esetben ún.
jegyzési garanciát is vállaltak a teljes kötvénymennyiség megvásárlására vonatkozóan.

6. 3. A kötvényfinanszírozás külsı feltételeinek értékelése
A kutatás célkitőzése értelmében a következıkben a vizsgált kibocsátások tapasztalatai alapján megpróbálom értékelni a kötvényfinanszírozás magyarországi alkalmazhatóságát befolyásoló külsı tényezıket, különös figyelmet szentelve az állami szabályozás és a tıkepiaci lehetıségek megítélésére. A vizsgálat az elméleti részben korábban már bemutatott gondolatmenetet követi: A kötvénykibocsátást elsıként mint a hitelfinanszírozás eszközét mutatom be,
majd értékelem alkalmazásának a hitelfelvétellel szembeni, jelenleg Magyarországon ténylegesen releváns elınyeit és hátrányait is, végezetül pedig megpróbálom megítélni és kritikusan
értékelni a kötvények kibocsátása révén történı forrásszerzés jelenlegi hazai feltételeit, külsı
körülményeit.

6.3.1. Folyó finanszírozás versus hitelfinanszírozás
A vizsgált magyarországi kibocsátások esetén egyértelmően kijelenthetı, hogy szinte kizárólag a saját források elégtelensége volt az oka a külsı kölcsönforrások bevonásának. A hitelfinanszírozás másik két, korábban említett pozitív vonásának értékelése pedig egyáltalán még
csak fel sem merült a döntés során. A képet árnyalja azonban, hogy a helyi adókulcsoknak a
hitelfelvétel segítségével történı stabilizációja a magyarországi önkormányzatok esetén valószínőleg nem is igazán lenne releváns összefüggés, révén, hogy az önkormányzati bevételek
csupán viszonylag kis hányadát adja a helyi adók kivetése révén realizálható jövedelem. Az
intergenerációs szemlélet elterjedését és gyakorlati alkalmazását pedig elsıdlegesen a központi szabályozás hívatott biztosítani – ennek hiánya tehát önmagában nem lehet csupán az
önkormányzatok felelıssége.144
A külsı kölcsönforrás-bevonás mellett szóló érvek mérlegelésén kívül azonban azt is
fontos megvizsgálni, vajon a kibocsátó a hitelfinanszírozás esetleges hátrányait is figyelembe
vette-e a döntés során. A hitelfelvétel ellen szóló érvek között az elsı helyen az így szerezhetı
pénzeszközök magas forrásköltsége áll. A kérdés tehát az, hogy a vizsgált magyarországi
esetekben a kibocsátó vajon végzett-e olyan elemzést, mely segítségével megállapíthatóvá
143

De csakis ebbıl a szempontból, nem szabad ugyanis elfelejtkeznünk arról, hogy az értékpapír alapú finanszírozás más tulajdonságai révén is különbözik a banki hitelfelvételtıl.
144
Megfelelı szabályozási háttér nélkül ugyanis az önkormányzatoknak nem igazán van racionális oka a fejlesztési terheknek a generációk közötti igazságosabb elosztására.

110

A magyarországi önkormányzati kötvénykibocsátások tapasztalatai

vált, vajon megéri-e egyáltalán, azaz megteremti-e a vissszafizetéshez szükséges fedezetet –
akár közvetlenül, akár közvetve – a megvalósítandó beruházás.
Miskolc és Nyíregyháza projekt-kötvényei segítségével ún. piacképes, várhatóan megtérülı beruházásokat finanszírozott a helyi közszolgáltató vállalat, azaz az elızetes tervek
szerint a projekt jövıbeli várható bevételei önmagukban is elégséges fedezetül szolgálnak
majd az adósságszolgáltra, közgazdaságilag is indokolttá tevén a többi esetben a hitelfinanszírozás használatát. A hitelfinanszírozás mellett korábban felhozott érvek közül145 az önkormányzati vezetık elsısorban a beruházások elhalasztódásának hosszú távú gazdasági és társadalmi költségeit emelték ki. Ez egyébként teljesen összhangban van azzal a korábbi állítással is, hogy a saját források elégtelensége miatt a külsı kölcsönforrások igénybe vétele nélkül
a tervezett beruházások megvalósíthatatlanná válnának.

6.3.2. Kötvényfinanszírozás versus banki hitelfelvétel
A továbbiakban bemutatom, hogy a közelmúlt magyarországi kibocsátásai esetén milyen
tényleges elınyökkel, illetve hátrányokkal járt a kötvényfinanszírozás választása a banki hitelfelvétellel, mint potenciális alternatívával szemben. Vizsgálatom ezen kívül arra is kiterjed,
hogy a kibocsátók az értékpapír alapú finanszírozás mely elınyeit, illetve hátrányait mérlegelték, vették egyáltalán figyelembe a finanszírozási eszköz választásáról történı döntés során.

6.3.2.1. A kötvényfinanszírozás potenciális elınyei
(1) A teljes hitelösszeg azonnal rendelkezésre áll: A kötvényfinanszírozás ezen pozitív tulajdonsága a magyarországi kibocsátások esetén is releváns faktor volt. Egyedül azonban a nyíregyházi kibocsátás során jelent meg a pénz ilyetén módon lehetıvé vált esetleges
újrabefektetési lehetıségének értékelése és közvetlen figyelembe vétele a döntés során.
(2) A kötvények piacképessége: A kötvények segítségével történı finanszírozás ezen tulajdonsága egyben azt is indukálja, hogy elvileg több potenciális befektetı forrásai is elérhetıvé
válhatnak az önkormányzatok számára. A vizsgált magyarországi esetekben azonban a kötvények kizárólagos vásárlói kereskedelmi bankok voltak, azaz a banki hitelekhez képest nem
érvényesült a kötvényfinanszírozás ezen elınye.
(3) Alacsonyabb kamatköltség: A kötvények piacképességének egy másik pozitív következménye az lehet, hogy - révén általa számos potenciális befektetı megtakarításai mobilizálhatók – a banki hitelekhez képest esetlegesen alacsonyabb kamatköltséggel szerezhetık pénz145

Pótlólagos jövıbeli adóbevétel realizálása, hatékonyság-növekedés a szolgáltatások ellátásában, önrész biztosítása külsı pályázatokhoz, stb.
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eszközök. A magyarországi esetekben – révén a kötvények vásárlói kizárólag hitelintézetek –
ez az elıny azonban nem volt realizálható.
(4) A források felhasználásának nagyobb szabadsága: Kötvényfinanszírozás esetén a kibocsátó önkormányzat a befolyt pénzzel szabadon gazdálkodhat, azaz nincsen kitéve a hitelek
esetén jellemzıen a projekt készültségi fokához igazított banki átutalások kényszerének. A
vizsgált magyarországi esetekben azonban ez a fajta szabadság összességében nem igazán
jelentett különösebb vonzóerıt a kötvények kibocsátásának irányába történı elmozdulásra.
Ennek az a valószínősíthetı oka, hogy az önkormányzatok egyéb hiteltartozásaik révén (melyek jellemzıen a számlavezetı bank által kihelyezettek) amúgy is szoros, napi kapcsolatban
álltak a pénzintézettel, tehát egyéb okokból kifolyólag amúgy is folyamatos és megkerülhetetlen volt a banki részérıl az ellenırzés és a monitoring.
(5) A kötvény rugalmasabb pénzáramlása: A kötvények kibocsátása révén általában a banki
hitelekhez képest többféle, illetve rugalmasabb pénzáramlás-konstrukció alakítható ki. Ennek
egyik oka az, hogy kötvényfinanszírozás esetén – a bankhiteleknél nem túl gyakori – lejáratkor egy összegben törlesztı pénzáramlás-konstrukció is elképzelhetı.146 A rugalmasság másik
oka pedig abból adódik, hogy a kötvényszerzıdés a kibocsátó javára biztosíthatja a kötvény
lejárat elıtti térítésmentes visszavásárlását is, a korábban már említett visszavásárlási opció
segítségével. A pénzáramlás rugalmassága egyébként mindegyik hazai kibocsátó esetén fontos érv volt a kötvénykibocsátás mellett. A vizsgált magyarországi esetek közül a korábban
említett opciós lehetıséget azonban egyedül Nyíregyháza és Miskolc kötvényei tartalmazták.
A kötvényfinanszírozás melletti érvként Nyíregyháza esetén pedig még az a lehetıség is felmerült, hogy révén a tıketörlesztés teljes összege lejáratkor esedékes – szükség, illetve ez
irányú szándék esetén - elképzelhetı még az is, hogy ennek az összegnek a visszafizetését egy
újabb kötvény kibocsátásból befolyó pénzeszközökkel finanszírozzák, s így a névérték törlesztésének kötelezettségét úgymond idıben „továbbgörgessék”.
(6) Lokális érdekek és transzparencia: A kötvénytulajdonosok és az önkormányzatok között a
finanszírozás ezen formája révén sokkal közvetlenebb, szorosabb kapcsolat alakulhat ki, ami
fokozhatja az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságát, illetve átláthatóságát, nyilvánosságát is. Fontos megjegyezni azonban, hogy ezen utóbbi pozitív tulajdonság természetesen nem
feltétlenül jelent a kibocsátó önkormányzat számára is vonzóerıt. A vizsgált magyarországi
kibocsátások esetén a kötvényfinanszírozás ezen elınye egyébként nem igazán érvényesülhe-

146

Sıt, mint ezt korábban az elméleti részben már említettem, az önkormányzati kötvények körében a világon
ma ez a leggyakrabban alkalmazott pénzáramlás-típus.
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tett, mivel mint már korábban említettem, csak egyetlen nyilvános kibocsátás történt és az
értékpapírok kizárólagos vásárlói is kereskedelmi bankok voltak.

6.3.2.2. A kötvényfinanszírozás esetleges hátrányai
(1) Kockázatkezelés: Speciálisan a kötvényfinanszírozáshoz kötıdı147 potenciális veszélyforrás az értékesítési és a visszaváltási kockázat. Mint már ismert, az értékesítési kockázat adott
nagyságú díj fizetése révén áthárítható a kibocsátásban közremőködı pénzügyi szolgáltatóra,
aki ezért cserébe ún. jegyzési garanciát vállal. Az összes vizsgált magyarországi esetben
egyébként a kibocsátók igénybe is vették a közremőködı bankok ezen szolgáltatását. Az
elemzésre került kibocsátásokkal kapcsolatosan visszaváltási kockázatról pedig nem beszélhetünk, mivel egyik kötvényszerzıdés sem biztosított ilyen jellegő opciós jogot a hitelnyújtó –
azaz a kötvény vásárlója – számára.
(2) Tranzakciós költségek: A kötvényfinanszírozás igénybe vétele ellen szólhat, hogy a kibocsátás során felmerülı, ún. tranzakciós költségek akár jelentıs mértékben is megnövelhetik az
így szerzett pénzeszközök forrásköltségét. A vizsgált magyarországi esetekben kijelenthetı,
hogy nevezett költségek nem voltak kiemelkedıen magasnak tekinthetık, hiszen még a költséges nyilvános kibocsátást választó Debrecen Megyei Jogú Város esetén sem haladták meg a
névérték 1,5%-át, ami egy hasonló nagyságrendő banki hitel járulékos költségeinél bár magasabb érték, azonban a megkérdezett döntéshozók megítélése szerint ez a különbség még nem
igazán volt szignifikáns döntési tényezı.
(3) Adminisztrációs kötelezettségek: A kötvényfinanszírozás alkalmazásának egy másik negatív velejárója, hogy értékpapír-kibocsátásról lévén szó, a törvényi szabályozás – a hitelfelvételhez képest - az önkormányzatok számára addicionális adminisztrációs feladatokat, teendıket is elıír. A vizsgált magyarországi esetekben egyébként a kibocsátók egyetértettek abban,
hogy a kötvényfinanszírozás jelentıs elıkészítı munkát igényel, melynek idıtartama kb. fél
évre tehetı. Ráadásul a legtöbb adminisztráció és munkaráfordítás is ebben az idıintervallumban szükséges. Ennek ellenére mindegyik kibocsátó elfogadhatónak és teljességgel kezelhetınek ítélte meg ezeket a kötelezettségeket.148 A debreceni nyilvános kibocsátás esetén - a
többi zártkörő forgalomba hozatalhoz képest - az elıkészítéshez szükséges idıintervallum
hossza nem tért el különösebben, szignifikáns eltérés volt érezhetı azonban az információs és

147

A banki hitelek felvétele esetén esetlegesen fennálló kockázatokra ezúttal nem térek ki, hiszen az elemzés
célja a kötvénykibocsátás hitelekkel szembeni relatív hátrányainak a bemutatása és elemzése.
148
Természetesen ebben valószínőleg az is közrejátszott, hogy a kibocsátásban a késıbbi „vásárló” hitelintézetek
szakmailag is szervesen közremőködtek.
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az ezzel járó adminisztrációs kötelezettségek terén. Elmondható azonban, hogy a kibocsátó
részérıl még ezek teendık sem igazán keltettek a kötvényfinanszírozással szemben jelentısebb ellenérzéseket. Ennek egyik oka valószínőleg az lehetett, hogy mindkét debreceni kötvény ún. kibocsátási program keretén belül került forgalomba, ami a korábban már tárgyalt
magyarországi törvényi rendelkezések alapján egyszerőbb és kevesebb adminisztrációs teendıvel járó kibocsátást tesz lehetıvé. A forgalomba hozatalt követı tájékoztatási kötelezettséget illetıen a kibocsátók szintén egyetértettek abban, hogy bár idıt és erıforrásokat von el,
szignifikánsan nem jelent több ráfordítást egy átlagos banki beruházási hitel felvételével járó
kötelezettségekhez képest.
(4) Olcsó állami beruházási hitelek: Vannak vélemények, melyek szerint ma Magyarországon
az államilag támogatott beruházási hitelek az önkormányzati kötvénykibocsátásoknak nem
csupán potenciális versenytársaként jelennek meg, hanem egyben ki is szoríthatják ıket (pl.
Csabai 2004). Jelenleg hazánkban elsısorban a Magyar Fejlesztési Bank által finanszírozott,
illetve refinanszírozott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram kínál ilyen konstrukciókat. A program a beruházási célok tekintetében kifejezetten
széles spektrumban nyújt hosszú távú hitellehetıséget.149 Véleményem szerint ugyanakkor a
hitelprogram által kínált lehetıségek nem fogják maguk után vonni a kötvényfinanszírozás
kiszorítását Magyarországon. Bár elképzelhetınek tartom, hogy az önkormányzatok egy adott
szegmense számára ezek a lehetıségek versenyképes alternatívát jelenthetnek, mégpedig elsısorban a hosszabb futamidejő források megszerzésében, azonban úgy gondolom, a kötvényeket önmagukban nem képesek helyettesíteni. Ennek okai véleményem szerint a következık:


A beruházási hitelek nem rendelkeznek a kötvénynek értékpapír mivoltából fakadó
pozitív tulajdonságaival, mint a korábban részletesen tárgyalt piacképesség, átruházhatóság, rugalmas pénzáramlás és transzparencia.



A hitelek igénybevétele minimum 10% saját erıt igényel, ami akár a megvalósítás kizáró tényezıje is lehet, míg kötvényfinanszírozás esetén minimális az induláskor szükséges saját források nagysága.

149

A futamidı maximum 20 év, legfeljebb 3 év türelmi idıvel. A kamatozás is viszonylag kedvezınek mondható, a kamatláb nagysága hitelcéltól függıen 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%, illetve + legfeljebb 3,5%. A
hitelkonstrukció egyenletes tıketörlesztéső, a kamat és a törlesztırészletek negyedévente esedékesek. A saját erı
legalább a beruházás értékének 10%-a kell, hogy legyen. Forrás: http://www.mfb.hu/index.php?pageid=511
Letöltés ideje: 2007.05.05 17.34. Lásd részletesebben a 4. Mellékletben.
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A hitelprogram csupán az egyenletes tıketörlesztéső konstrukciót teszi lehetıvé, míg
kötvényfinanszírozás során általában elég a tıkét egy összegben csupán a futamidı
végén törleszteni.
Bár az állítás tökéletes bizonyítását nem adja – révén, hogy a kötvényfinanszírozás so-

rán vizsgált települések nem képezik reprezentatív mintáját az önkormányzati szektornak – de
az elemzésbe bevont kibocsátók is hasonló állásponton voltak. A három, nagyobb gazdasági
erıvel rendelkezı település beruházási hitelekkel szembeni legfontosabb ellenérve a magasnak ítélt kamatköltség volt, ezek a városok ugyanis a kötvényfinanszírozás során jellemzıen
már LIBOR+1% alatti kamatlábon is hasonló lejáratú forrásokhoz is juthattak.150

6.3.2.3. A kötvényfinanszírozás speciális magyarországi tényezıi
A kötvénykibocsátás fent említett elınyein kívül azonban még megemlítendı a tényezık egy
másik, kevésbé általánosítható csoportja, mely szintén fontos szerepet játszott a kibocsátások
megvalósulásában. Ide tartoznak egyrészt a település-specifikus, úgynevezett belsı okok, illetve azok a tényezık, melyek elızetesen nem voltak besorolhatók sem a kötvény elınyei,
sem hátrányai közé.151
(1) Politikai okok: A 2002-es önkormányzati választások elıtt Debrecen Megyei Jogú Város
polgármester-jelöltje kijelentette, hogy a város banki hitelállománya az ı irányítása alatt
semmiképpen sem fog tovább emelkedni. Miután késıbb megválasztásra került és a beruházások megvalósításához külsı forrásokra volt szükség, az alkalmazandó pénzügyi eszköz választását már a korábbi ígéret is befolyásolta.
(2) Korábbi tapasztalatok: A debreceni és nyíregyházi esetben a kötvények választását részben elısegítették a korábbi – még a kilencvenes évekbeli – kibocsátások pozitív tapasztalatai
is.
(3) A közbeszerzési-eljárás mellızése: Mindegyik kibocsátás esetén fontos érv volt a kötvények mellett, hogy a finanszírozás ezen formájának választása esetén a kibocsátó önkormányzat nem köteles közbeszerzési pályázatot kiírni, ami így egyrészt csökkenti az adminisztrációs
terheket, másrészt pedig a kibocsátó esetleges késıbbi számonkérhetıségét is.
(4) A környezı települések pozitív példái: Mint a kötvénykibocsátásokat bemutató résznél is
jeleztem már, a kibocsátó települések egymáshoz földrajzilag viszonylag közel találhatók. Ez
150

Ez azonban svájci frank LIBOR, ami nehezíti az összehasonlítást.
Ilyen például a kötvény és a banki hitelek megítélésében lévı esetleges szabályozási különbségtétel, mely
preferálhatja, illetve akár gátja is lehet a kötvények alkalmazásának a hitelfelvétellel szemben.
151
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is hozzájárult ahhoz, hogy minden település tudott, hallott a többi kibocsátás pozitív tapasztalatairól – illetve Nyíregyháza és Miskolc esetén még ugyanazon személy is fontos szerepet
vállalat a folyamatban.
(5) Szakképzett, innovatív menedzsment: Véleményem szerint fontos szerepet játszott a kötvénykibocsátások létrejöttében az is, hogy a települések, illetve a kibocsátó önkormányzati
szolgáltató vállalatok a magyarországi átlagnál képzettebb, innovatívabb pénzügyi menedzsmenttel rendelkeztek. Ezek a vezetık ugyanis kellı szakismerettel bírtak ahhoz, hogy bátran
nyúljanak ehhez, a jelenlegi magyarországi gyakorlatban különlegesnek, úttörınek számító
forrásszerzési lehetıséghez.

6. 4. Következtetések, döntés a hipotézisrıl
A magyarországi önkormányzati kötvénykibocsátások vizsgálatára irányuló kutatás eredményei alapján hipotézisem elfogadásra került. A kutatás fontosabb eredményei a következı
tézisben összegezhetık:
T4. Bár a jövedelem- és devizakötvények elterjedésével, a kötvények pénzáramlását rugalmasabbá tevı visszahívási opciónak a kötvényszerzıdésekben való megjelenésével történtek
változások, a hazai önkormányzati kötvényfinanszírozás gyakorlata karakterében az elızı
évtizedben meghonosodott sémát követi: a jellemzıen középlejáratú kötvények szinte kizárólag zártkörő kibocsátásúak, vásárlói hitelintézetek, a kibocsátások nagyságrendje pedig nem
haladja meg a 2-3 milliárd forintot- azaz ez a fajta forrásszerzés közgazdasági jellegét tekintve
alig különbözik a banki hitelfelvételtıl. A kibocsátó önkormányzatok ennek ellenére pozitívan ítélik meg a kötvények révén történı külsı kölcsönforrás-bevonást, aminek oka az így
megvalósítható rugalmasabb pénzáramlás-konstrukció, a források egy összegben való rendelkezésre állása – illetve a relatíve alacsony tranzakciós költségek és a kibocsátással járó, elviselhetı mértékő adminisztrációs terhek. Ma Magyarországon ugyanakkor a kötvényfinanszírozásban még további értékes potenciálok rejlenek, mind az önkormányzatok finanszírozási
mozgásterének bıvítésére – lokális források, illetve az intézményi befektetık tıkéjének bevonása révén - mind pedig a hitelfinanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi kockázatok kezelését
illetıen.
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A disszertáció elızı fejezetében bemutatásra és részletes elemzésre kerültek az elmúlt évek
magyarországi önkormányzati kötvénykibocsátásai. Ezek alapján azonban még a vizsgálat
teljeskörősége ellenére sem lehet az összes magyarországi önkormányzat vonatkozásában a
kötvényfinanszírozás jelenlegi hazai feltételeivel, lehetıségeivel, illetve a települések jövıbeni kötvénykibocsátási hajlandóságával kapcsolatosan általános következtetéseket levonni.
Ennek oka az, hogy a vizsgált települések csupán az önkormányzati szféra egy speciális, sajátos szegmensét képviselték. A kutatás célkitőzéseit szem elıtt tartva tehát mindenképpen
szükséges további vizsgálatokat folytatni egy, a teljes önkormányzati szektort reprezentáló
adatbázis, minta segítségével.

7. 1. A kutatás leírása
(1) Az elemzés célja: A magyarországi helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozással kapcsolatos ismereteinek, attitődjének felmérése. A hitelfinanszírozás, illetve ezen belül elsıdlegesen a kötvénykibocsátás külsı feltételeinek értékelése az önkormányzatok elképzelései, illetve
gyakorlati tapasztalatai alapján. Az önkormányzatok kötvénykibocsátási hajlandóságának
feltérképezése és ezzel kapcsolatosan a jövıre vonatkozó elırejelzések megfogalmazása.
(2) A vizsgált sokaság: Az összes magyarországi helyi települési önkormányzat.
(3) Elemzés eszközei, módszertana: A vizsgált sokaság reprezentatív országos kérdıíves felmérés keretében került megfigyelésre.152 A megfigyelés egységei a helyi önkormányzatok
voltak. A mintába került települések kiválasztása során a településnagyság (népességszám),
illetve a régióhoz tartozás szerinti reprezentativitás biztosítására törekedtem. A népességszám
mérésére egy hét kategóriát elkülönítı, ordinális mérési skálájú változót használtam153, míg a
régióbeosztás során a hazai hét közigazgatási régiót vettem alapul.

152

A reprezentatív felméréssel szemben felmerült egy olyan mintavételi technika alkalmazása is, mely a nagyobb népességszámú településekhez jelenlegi magyarországi arányukhoz képest mesterségesen nagyobb súlyt
rendel, elkerülvén ezzel várhatóan éppen a kis települések vizsgálata során adódó információveszteséget. Mivel
azonban a kutatás céljai között kifejezetten a teljes hazai önkormányzati szektor vizsgálata és általános érvényő
következtetések levonása is szerepelt, ez a koncepció elvetésre került.
153
Az egyes településkategóriák népességszám szerinti kialakítása megfelelt a Statisztikai Hivatal által is használt csoportoknak, e szerint: 200 fınél kevesebb; 201-500 fı; 501-1500 fı; 1501-10000 fı; 10001-30000 fı;
30001-50000 fı; 50000 fı fölött.
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Az elemzés során használandó statisztikai módszerek alkalmazási feltételeit, illetve
késıbbi következtetéseim szignifikanciáját biztosítandó, egy 308 elemő minta került kiválasztásra. A teljes mintanagyság elsı lépésként – a településszám alapján – a régiók között került
felosztásra. Ezek után, az adott régió népességkategória szerinti eloszlását figyelembe véve,
egyszerő véletlen mintavétel segítségével kerültek kiválasztásra a megkérdezésre kerülı települések.154 A minta elemzése segítségével kerül sor a fejezet további részében a kutatási célhoz tartozó, korábban kifejtett két hipotézisem tesztelésére.

154

A megfelelı eloszlás reprodukálását a régiós arányoknak megfelelı esélyhányadosok alkalmazásával lehetett
biztosítani. Lásd részletesebben a 5. Mellékletben.
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7. 2. A helyi önkormányzatok hitel- és kötvényfinanszírozással kapcsolatos ismereteinek
felmérése

7.2.1. A kutatás elsı alhipotézise
A magyarországi helyi önkormányzatok hitel- és kötvényfinanszírozással kapcsolatos ismereteit illetıen felállított hipotézisem két alhipotézisre bontva kerül tesztelésre, ez közül az
elsı a következı:
H5 (1). A mai magyarországi települési önkormányzatok többsége rendkívül alacsony
szintő ismeretekkel rendelkezik a hitelfinanszírozás és ezen belül a kötvényfinanszírozás
közgazdasági törvényszerőségeivel kapcsolatosan.
Úgy gondolom, a hazai települési önkormányzatok nagy része még ma is indokolatlanul negatívan viszonyul a külsı kölcsönforrás-bevonáshoz és csupán a végsı megoldásnak tartja a
helyi fejlesztések finanszírozására. Amennyiben pedig mégis ismerik ezt a fajta forrásszerzési
lehetıséget, kapcsolódó elméleti tudásuk meglehetısen korlátozott, sıt számos téveszmét is
tartalmaz. A települések véleményem szerint nincsenek tisztában a banki hitelek és a kötvénykibocsátás közgazdasági tulajdonságai közötti különbséggel, a kötvények potenciális
elınyeivel és hátrányaival.

7.2.2. A kutatás módszere
Felmérésem során elsıdlegesen a hitelfinanszírozás - és ezen belül a kötvényfinanszírozás legfontosabb elméleti összefüggéseinek, illetve megfelelı gyakorlati alkalmazásának a helyi
önkormányzatok körében való ismeretének tesztelésére törekedtem. Fontos célkitőzés volt az
ide vonatkozó kérdések összeállítása során, hogy csupán olyan állítások kerüljenek véleményezésre, melyek helyessége független az önkormányzatoktól, azok egyedi, sajátos jellemzıitıl, helyzetétıl. Lényeges szempont volt még, hogy az egyes állítások egyértelmően eldönthetık legyenek, azaz létezzen egy kizárólagosan helyes válasz a kérdésekre. Az összehasonlíthatóság és a válaszadás megkönnyítése érdekében az ismereteknek csak egyfajta, ún. passzív
tesztelése történt meg, mely során a válaszadónak csupán az állítás helyességérıl kellett döntenie. Az igaz és hamis alternatívák mellett a megkérdezett még azt a lehetıséget is választhatta, hogy nem tud dönteni az állításról, révén hogy nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, tudással. Ezáltal ugyanis az ismeretek, ezek hiánya, illetve az esetlegesen fennálló
tévismeretek, téveszmék is egyidejőleg tesztelhetıvé válnak. A harmadik alternatíva beépítése
a lehetséges válaszok közé részben még azt a célt is szolgálta, hogy a megkérdezettnek esetle-
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gesen ne kelljen „vakon választania”, „tippelnie”, hiszen ez esetben a véletlen hatások erıteljes torzítást okozhatnának az ismeretek szintjének felmérése során.
Pszichológia okokból – elkerülendı például azt, hogy ismereteinek hiányát elleplezendı senki se válassza a harmadik válasz-alternatívát - az állításokat felvezetı szöveg is úgy
került megfogalmazásra, mintha nem a hitelfinanszírozás objektív törvényszerőségeinek ismerete kerülne értékelésre, hanem a megkérdezettek személyes, szubjektív véleményére lennék
csupán kíváncsi. Ennek megfelelıen az adott állítással való egyetértés, illetve elutasítás lehetısége mellett a korábban már említett harmadik alternatíva sem úgy jelenik még a kérdıívben, mint annak beismerése, hogy az illetı nem rendelkezik a szükséges tudással a válaszadáshoz, hanem egyfajta tompított, moderált módon szerepel, azt kommunikálván, hogy a
megkérdezett csupán információhiányban szenved, illetve munkája során nem volt még szüksége komolyabban foglalkozni az adott problémával.
A kérdések megfogalmazásának módja mellett természetesen kulcsfontosságú volt
annak eldöntése is, hogy pontosan milyen ismeretek kerüljenek tesztelésre. Ami a lehetséges
kérdések témakörét illeti, a kérdıívben nem csupán a kötvényekkel kapcsolatos tudás került
mérésre, hanem magával a külsı kölcsönforrás-bevonással kapcsolatos fontosabb ismeretek
is. Ennek az a magyarázata, hogy lévén a kötvénykibocsátás a hitelfinanszírozás szerves része, annak egyik lehetséges eszköze - mindenképpen indokoltnak tartottam a probléma tágabb
kontextusban való megközelítését is. Ami pedig az egyes, tesztelésre kerülı állítások kiválasztását illeti, alapvetıen két szempont dominált: Egyrészt lényegesnek tartottam megkérdezni a hitelfinanszírozással kapcsolatos – a szakirodalom által legfontosabbnak tartott - öszszefüggéseket. Másrészt, a kötvényfinanszírozás olyan tulajdonságainak ismeretére voltam
elsıdlegesen kíváncsi, melyeket a korábban kötvényt kibocsátó önkormányzatok is domináns
döntési tényezınek neveztek meg a korábbi mélyinterjúk során, ide sorolhatók például a kötvény pénzáramlására vonatkozó kérdések, illetve a közbeszerzési eljárás szükségességére
vonatkozó állítás is.
Az elızıekben említett szempontrendszer alapján tehát az ismeretek tesztelése a következı állításokra adott válaszok alapján történt meg:155
1. A hitelfinanszírozás szükséges rossz, csak akkor érdemes igénybe venni, ha nincs

más forrás a beruházások megvalósítására.
2. Kötvénykibocsátás esetén lehetıség van a finanszírozási terheknek a generációk

közötti igazságosabb megosztására.

155

A teljes kérdıív megtalálható a disszertáció 6. Mellékletében.
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3. Hosszú lejáratú hitelt felvenni az önkormányzatoknak elsısorban beruházási célra

lenne csak szabad.
4. Kötvénykibocsátás esetén jelenleg Magyarországon nem kötelezı közbeszerzési

eljárás lefolytatása.
5. A kötvények által történı finanszírozás során – a banki hitelekhez képest – általá-

ban nagyobb a rugalmasság a pénzáramlás ütemezésének megválasztására.
6. Lakossági források elsısorban a kötvények zártkörő kibocsátásával vonhatók be a

fejlesztések finanszírozásába.
7. Kötvényfinanszírozás esetén általában lehetıség van a névérték(tıke) futamidı

végén egy összegben történı törlesztésére.
8. Kötvénykibocsátás esetén – a banki hitelkehez képest - elméletileg több piaci sze-

replı megtakarításait vonhatja be az önkormányzat a finanszírozásba.

7.2.3. Az egyes válaszkategóriák összehasonlító elemzése
A kiválasztott minta alapján – kiszőrve a nem válaszolókat – az egyes ismeret-változók eloszlása a következıképpen alakult:

7.1. ÁBRA
Az önkormányzatok hitelfinanszírozással kapcsolatos ismeretei
100%
90%
80%
70%

Helyes válasz

60%

Nem tudja

50%

Tévismeretek

40%
30%
20%
10%
Állítás sorszáma
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Forrás: Saját szerkesztés

A kapott eredmények megítélése – mivel ezen értékek csupán mintabeli relatív gyakoriságok – természetesen nem történhet meg egyszerő összehasonlítás által, hanem figyelembe
kell azt is venni, hogy az esetleges eltérések vajon szignifikánsak-e, azaz nem csupán a vélet-
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lennek köszönhetık. Ennek eldöntésére elsı lépésként mindegyik változóra vonatkozóan illeszkedésvizsgálatot végeztem, azt eldöntendı, hogy adott változó esetén az egyes válaszkategóriák eltérései vajon szignifikánsak-e. Ennek eredményeként – mint ez elızetesen várható is volt – kijelenthetı156, hogy az egyes válasz-kategóriák eloszlása minden kérdés esetén
különbözik az egyenletes eloszlástól, azaz felfedezhetık eltérések, tendenciák az ismeretek
szintjében az egyes kérdések szerint.157
Ennek megfelelıen lehetıség nyílik arra is, hogy intervallumbecslést végezzünk arra
vonatkozóan, hogy egy adott (ismeret)változó lehetséges értékei milyen valószínőséggel fordulnak elı a teljes sokaságban, azaz az összes magyarországi önkormányzatot illetıen. Az
eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza:

7.1. TÁBLÁZAT
Az egyes ismeret-változók válaszkategóriánkénti megoszlásának intervallumbecslése (%)158
Kérdések
Tévismeret
Nem tudja

1
46,7
-58,0
12,2
–20,7
25,9
–36,5

2
40,7
-52,1
22,5
–32,8
20,9
–31,0

Helyes
válasz
Forrás: Saját szerkesztés

3

4

5

6

7

8

2,8
–7,9
12,8
–21,3
72,9
–82,3

16,5
–25,8
58,0
–69,0
11,2
–19,5

8,3
–15,7
67,1
–77,4
11,6
–19,93

20,4
–30,4
58,8
–69,8
6,8
–13,8

9,8
–17,8
61,1
-72
15,1
–24,2

3,7
–9,3
59,7
-70,6
23,2
–33,5

Elsı ránézésre az már a táblázat alapján is megállapítható, hogy az ismeretek szintje,
tehát a válaszok megoszlása az egyes kategóriák között nem azonos mindegyik változó esetén. A továbbiakban tehát megvizsgálom azt, hogy vajon létezik-e szignifikáns eltérés az önkormányzatok hitelfinanszírozással kapcsolatos, különbözı jellegő ismerettípusát tesztelı
állítások között
Az egyes kérdésekre tévesen válaszolók arányát vizsgálva – hipotézis-vizsgálat segítségével elvégezve a változók páronkénti összehasonlítását – a következı csoportok voltak
elkülöníthetık: A legtöbb rossz válasz az elsı és második kérdésre született (a pontbecslés
értéke mindkét esetben meghaladja az 50%-ot), azaz kijelenthetı, hogy a legtöbb tévismeret
magával globálisan a hitelfinanszírozással kapcsolatosan áll fenn, az önkormányzatok közel
felének tehát egyértelmően negatív elıítéletei vannak a külsı kölcsönforrás-bevonással szemben. A legtöbb település a hitelfelvételt egyértelmően szükséges rossznak ítéli meg és nincs
156

Gyakorlatilag minden szignifikancia szint esetén, mivel a p-érték minden változóra nullával volt egyenlı.
Az illeszkedésvizsgálathoz kapcsolódó eredmények megtalálhatók a 7. Mellékletben.
158
95%-os megbízhatósági szint mellett
157
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tudatában annak valós társadalmi és közgazdasági funkciójával, esetleges pozitív vonásaival.
A rosszul válaszolók aránya viszonylag jelentısebbnek volt mondható (pontbecslés: 21,2 és
25,4%) a 4., és a 6. kérdés esetén is, ahol már konkrétan a kötvénykibocsátás mint értékpapíralapú finanszírozási forma, illetve egyben önkormányzati forrásszerzı eszköz központi szabályozásának ismerete került tesztelésre. A tévismeretek arányát tekintve szintén összetartozónak volt tekinthetı, azaz nem volt szignifikáns eltérés megállapítható az 5., és 7. kérdésre
rosszul válaszolók aránya között – azaz a kötvény pénzáramlásával kapcsolatosan
tévismeretekkel rendelkezık aránya 8 és 18% közé esett. A legkisebb arányban pedig a 3., és
a 8. kérdésre válaszoltak tévesen a megkérdezettek (pontbecslés:5,4 és 6,5%) azaz a hitelek
beruházási célját, illetve az értékpapírok általános forrásgyőjtı funkcióját kevés önkormányzat ítélte meg tévesen.
Azon önkormányzatok vonatkozásában, melyek válaszuk alapján az adott témában
ismerettel nem rendelkeztek, az egyes változók között már kevésbé voltak szignifikáns eltérések kimutathatók. A legkevesebb tudással az önkormányzatok éppen a kötvénykibocsátással
kapcsolatos ismereteket tesztelı, 4., 5., 6., 7., és 8 kérdésekkel159. kapcsolatosan bírtak (pontbecslés: 63,5 - 72,3%), azaz a felmérés szerint a kötvényfinanszírozást illetıen az önkormányzatok több, mint fele gyakorlatilag semmiféle információval sem rendelkezett. Kisebb mértékő, de még jelentıs ismeret-hiány volt tapasztalható a hitelfinanszírozás intergenerációs megközelítésével kapcsolatosan is (pontbecslés: 27,6%). Még ennél is szignifikánsabban kisebb
volt azok aránya (pontbecslés: 16,4, illetve 17,1%) akik a hitelfinanszírozás másik két elméleti összefüggésével kapcsolatosan nem mertek állást foglalni.
Végezetül természetesen megvizsgáltam a helyesen válaszolók arányának változónként megoszlását is. A legtöbben (pontbecslés: 77,6%) a hosszú lejáratú hitelfelvétel ajánlott
beruházási cél-prioritásával voltak tisztában. A megkérdezettek kb. 25-30 százaléka ismerte a
finanszírozási terhek generációk közötti megosztásának lehetıségét, a külsı kölcsönforrásbevonás funkcióját az önkormányzati forrásbevonáson belül, illetve ítélte meg helyesen a kötvény értékpapír jellegébıl következı általános forrásgyőjtı funkcióját is. A legkevesebb helyes válasz (pontbecslés: 10,3 – 19,7%) a kifejezetten az önkormányzati kötvényre vonatkozó
ismereteket tesztelı kérdésekre született.

159

Kissé önkényesen a 4. változót is a többivel egy klaszterbe soroltam, mivel csak a csoport egyetlen tagjától,
az 5. változótól mutatott szignifikáns eltérést.
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7.2.4. Az ismeretek szintjének kvantifikálása
Mivel az önkormányzatok hitel-, illetve kötvényfinanszírozással kapcsolatos ismereteinek
megítélése több ismeret-változó segítségével történt, fontosnak tartottam kialakítani egy
olyan, legalább ordinális mérési skálájú összegzı változót, mely segítségével az egyes önkormányzatok tudásának szintje összehasonlíthatóvá és számszerősíthetıvé válik. A megkérdezettek ennek megfelelıen az egyes kérdésekre adott válaszaik helyessége szerint negatív,
zérus és pozitív pontot kaphattak. Azok az önkormányzatok tehát, melyek egy adott válaszra
rosszul feleltek – kihangsúlyozandó a tévismeretek negatív szerepének fontosságát – negatív
pontot kaptak, míg a nem választók, nem válaszolók esetén az összpontszám nem változott.
Az egyes önkormányzatok összpontszáma tehát a kérdésekre kapott pontjaik összegeként
adódik. Ez a megközelítés azonban azt feltételezi, hogy a kötvényfinanszírozás sikeres alkalmazásához mindegyik ismeret ugyanolyan súllyal, azonos arányban járulhat hozzá. Úgy gondoltam azonban, hogy az ismeretek szintjének jóval racionálisabb megítélését tenné lehetıvé,
amennyiben az egyes változók különbözı súllyal rendelkeznének.
A súlyok meghatározása során az elmúlt négy évben kötvényt kibocsátó önkormányzatokkal folytatott mélyinterjúim eredményeit, illetve a hitelfinanszírozás elméleti összefüggéseit vettem elsıdlegesen figyelembe. Egyrészt tehát azok a változókat kaptak nagyobb
hangsúlyt, melyek által tesztelt ismeretek a kibocsátók elmondásai alapján a leginkább hozzájárultak a kötvényfinanszírozás alkalmazásáról való pozitív döntés meghozatalához. Másrészt
azokat a tudás-változókat kezeltem nagyobb súllyal, melyek helyes ismerete a korábban megalkotott elméleti rendszer szerint létfontosságú a hitelfinanszírozás megfelelı alkalmazásához.
Ez azt jeleni tehát, hogy a 3., és a 5. állítások kapták a legmagasabb (37,5%-os) súlyokat.160
Ennek a gondolatmenetnek megfelelıen az átlagosnál alacsonyabb, 6,25%-s súlyt kapott a
hitelfinanszírozás igazságosságát, illetve a kötvények lakossági körben történı esetleges értékesítését tesztelı kérdés. A maradék négy változóhoz pedig értelemszerőn azonos, 12,5%-os
súlyt rendeltem. A könnyebb értelmezés érdekében az egyes változókhoz csupán egész pontszámok kerültek meghatározásra, ennek megfelelıen az értékek a következık lehettek: -1, 1, 2, 2, -3, 3. Ezzel a pontozási eljárással tehát meghatározhatóvá vált minden egyes önkormányzatok számára egy, a tudásuk szintjét mérı mennyiségi változó értéke.161

160

A súlyok meghatározása során arra törekedtem, hogy eloszlásuk lehetıleg szimmetrikus legyen, illetve az
átlagos 12,5%-os súlyokhoz képest a „szélsıséges” elemek aránya semmiképpen se haladja meg az 50%-ot.
161
A továbbiakban Eredmény változó. A változó értékeinek teljes eloszlását lásd a 8. Mellékletben.
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A könnyebb áttekinthetıség, illetve az önkormányzatok tudásszintjének elkülönítése
érdekében egy három-osztályközös gyakorisági sort alakítottam ki.162 Az eloszlás alapján
megállapítható tehát, hogy a mintába került önkormányzatok 15%-a nemcsak hogy nem rendelkezett megfelelı információkkal a hitel- és kötvényfinanszírozás legfontosabb törvényszerőségeivel kapcsolatosan, hanem kifejezetten „félreinformált”, azaz súlyos tévismeretek és
elıítéletek birtokosa.
7.2. TÁBLÁZAT
Az önkormányzatok klasszifikációja ismereteik szintje alapján
Összpontszám

Települések Települések
száma
aránya
42
14,8
99
34,9
143
50,4
284
100%

Ismeret szintje

(-16) – (-2)
(-1) – 1
2 – 16
Összesen
Forrás: Saját szerkesztés

Tévismeretek
Információhiány
Szignifikáns ismeretek

Az önkormányzatok 35%-ának tudásszintje pedig rendkívül alacsonynak mondható,
mindent összevetve a vizsgált dimenziók mentén gyakorlatilag alig különbözik a nullától.
Ebbıl is következik, hogy a települések csupán felérıl mondható el tehát csak az, hogy öszszességben – legalább valamilyen szintő -szignifikáns ismeretekkel rendelkezik a vizsgált
témakörökben.
7.2. ÁBRA
Az önkormányzatok megoszlása tudásszintjük alapján

Ö nko rmá ny za to k a rá ny a
(% )
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Forrás: Saját szerkesztés
162

Az osztályhatárok meghatározásakor a kiinduló szempont az volt, hogy a középsı osztályba tartozók elemek
esetén a helyes válaszok aránya szignifikánsan ne térjen el nullától, azaz a kapott pontszám várható értéke 0
legyen. Ennek megfelelıen 5%-os szignifikancia szintet használva adódott megközelítıleg a [-1, 1] intervallum.
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7.2.5. A tudásváltozók elemzése faktoranalízis segítségével
Az osztályközös gyakorisági sor kialakítását tehát az indokolta, hogy klaszterszerően is elkülöníthetı legyen az egyes önkormányzatok „összismerete” a vizsgált témakörökben. Lényeges
lehet ugyanakkor azt is megvizsgálni, hogy ez a tudás vajon hogyan oszlott meg az egyes változók által vizsgált dimenziók mentén. Léteznek-e tehát a változóknak olyan halmazai, melyek
tesztelése során hasonló eredmények születtek? Összesőríthetık-e tehát ezek az információk,
jellegzetességek vajon a korábban használt nyolc ismeret-váltózónál kevesebb dimenzióba is?
Ennek eldöntésére elsıként faktoranalízis segítségével megkíséreltem kialakítani olyan látens
változókat, faktorokat, melyek kellı mértékben képesek egyrészt összesőríteni a kapcsolódó
információkat, másrészt megfelelı magyarázó erıvel is tudnak szolgálni az ismeretek szintjének szóródásával kapcsolatosan.
Bár a vizsgált változók mérési dimenziói azonosak voltak, a könnyebb értelmezhetıség kedvéért az ismeret-változók standardizált értékeivel dolgoztam az eljárás során. Annak
ellenére, hogy az elvégzett Bartlett teszt163 azt sugallta, elméletileg lehetséges megfelelıen
illeszkedı faktorstruktúra kialakítása, az egyes változók kommunalitásainak meghatározása
után már látszott, hogy koherens és egyben világosan is interpretálható faktorok az ún.
VARIMAX eljárás segítségével valószínőleg nem lesznek kialakíthatók. Ezt támasztotta az is
alá, hogy a vizsgált változó-csoport a kommunalitások alapján több, ún. „domináns változót”
is tartalmazott. A faktorstruktúra nem szignifikáns illeszkedése mellett a legtöbb lehetséges
modell esetén - a faktorok rotálása ellenére – gondot okozott a látens változók értelmezése is.

7.2.6. A tudásváltozók fıkomponens-elemzése
Mivel a faktoranalízis módszere nem járt sikerrel, megkíséreltem az információ ún. fıkomponensekbe történı tömörítését is. A kiindulási alapot az elemzésem korábbi részében – az
egyes ismérvváltozatok megoszlásának vizsgálata során – a változók között megállapított
szignifikáns eltérések és azonosságok adták. Ennek megfelelıen – gyakorlatilag alig néhány
lépésben – sikerült a nyolc ismeret-változóból három fıkomponenst kialakítani. A fıkomponensek ráadásul viszonylag könnyen értelmezhetıek voltak, markáns egyedi vonásokkal és
megfelelı illeszkedéssel rendelkeztek.
Az elsı fıkomponens az 5.-8. változókat foglalta magában, illeszkedése elfogadhatónak volt tekinthetı, hiszen a kapcsolódó információ közel felét sikerült megırizni. A benne
foglalt változók jelentése alapján ez a fıkomponens felfogható az önkormányzatoknak a köt-

163

A kapcsolódó számítások eredményei megtalálhatók a 9. Mellékletben.
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vénnyel, mint tıkepiaci forrásszerzı eszközzel kapcsolatos közgazdasági ismereteit összegzı
változónak. A komponens mátrix értékei alapján pedig kijelenthetı, hogy gyakorlatilag mindegyik változó jelentısen befolyásolja a fıkomponens értékét, legnagyobb mértékben éppen a
kötvény pénzáramlására vonatkozó ismereteket mutató változók.

7.3. ÁBRA
Az ismeret-változók fıkomponens elemzése
Ismeret változó

Fıkomponensek

1. A hitelek szerepe az önkormányzati finanszírozásban
2. Hitelfelvétel intergenerációs
megközelítése

II. Hitelfinanszírozás elméleti
ismerete

3. A hitelfelvétel beruházási
cél-prioritása
4. Közbeszerzési eljárás szükségessége

III. Jogi, közigazgatási
ismeretek

5. Rugalmas pénzáramlás
6. Lakossági források bevonása
I. Tıkepiaci ismeretek
7. Törlesztés a futamidı végén
8. Több piaci szereplı megtakarításai érhetık el
Forrás: Saját szerkesztés
A modell második fıkomponense az elsı három ismeret-változóból alakult ki. A fıkomponens illeszkedése a változókra vonatkozóan az elızı esethez képest most kicsit gyengébb volt, de még így is a heterogenitásnak több, mint 40%-át volt képes megmagyarázni. A
magában foglalt változók jelentése alapján ez a fıkomponens felfogható mint az önkormányzatoknak magával a hitelfinanszírozás elméleti ismereteivel kapcsolatos tudásszintjének mérıszáma. Az ismeret-változók közül pedig a 4., a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás szükségességét kérdezı változó önmagában alkotja a harmadik fıkomponenst,
révén, hogy semelyik másik fıkomponenssel sem mutatott megfelelı mértékő korrelációt.
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A fıkomponens-analízis eredményeit összefoglalva tehát kijelenthetı, hogy az önkormányzatok tudásszintje – legalábbis a vizsgált dimenziók mentén – szignifikánsan három fıkomponens változó által írható le. Az elsı fıkomponens a települések kötvényfinanszírozással kapcsolatos (tıkepiaci) ismereteit mutatja, a második a hitelfinanszírozás elméleti ismereteit teszteli, míg a harmadik változó a kötvénykibocsátás szabályozási, jogi oldalú megközelítését hangsúlyozza.
A felállított adatredukciós modell azonban természetesen csak akkor tekinthetı jól
mőködınek, ha a három fıkomponens együttesen képes az egyes önkormányzatok különbözı
ismeret-szintjeire szignifikáns magyarázatot adni. Ennek tesztelésére felállítottam egy regressziós modellt, ahol értelem szerően a három fıkomponens jelentette a független változót,
függı változónak pedig a korábban meghatározott Eredmény-változó szolgált.164 A kapott
modell globálisan gyakorlatilag minden megbízhatósági szinten szignifikánsnak bizonyult.
Bár az eredeti nyolc változó helyett csak három fıkomponenst tartalmazott, még így is képes
volt megmagyarázni a pontszámok varianciájának több, mint 55%-át. A magyarázó változók
– a fıkomponensek – egyénként, önmagukban is szignifikánsnak bizonyultak.165

7.2.7. Döntés a hipotézisrıl
A kutatási eredmények alapján a kapcsolódó alhipotézis elfogadásra került. A vizsgálat során levont lényegesebb következtetések összefoglalása a következı alfejezet végén, a második
alhipotézis helyességérıl való döntés után, a tézis megfogalmazásakor történik meg.

164
165

Az így kapott regresszió modell fontosabb paraméterei megtalálhatóak a 10. Mellékletben.
α=10%-os szignifikancia szint mellett.
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7. 3. A hitelfinanszírozás, illetve ezen belül elsıdlegesen a kötvénykibocsátás külsı feltételeinek megítélése az önkormányzatok elképzelései és tapasztalatai alapján

7.3.1. A kutatás második alhipotézise
A vizsgált kutatási céllal kapcsolatosan felállított második alhipotézis a következı:
H5 (2). A mai magyarországi települési önkormányzatok többsége irreálisan negatívan
ítéli meg a kötvénykibocsátás jelenlegi magyarországi feltételeit.
Úgy vélem, a szakmai ismeretek hiánya mellett az önkormányzatok túlnyomó része a kötvénykibocsátás külsı feltételeit is a valóságoshoz képest indokolatlanul negatívan ítéli meg,
azaz azok a települések, melyek közvetlen tapasztalatokkal nem rendelkeznek a kötvényekkel
kapcsolatosan, nem képesek valósan értékelni ezt a fajta forrásszerzési lehetıséget.

7.3.2. A kutatás módszere
Az elızı empirikus részben megtörtént a hazai önkormányzatoknak a hitel- és kötvényfinanszírozás objektív törvényszerőségeivel kapcsolatos ismereteinek felmérése. Jelen vizsgálatnak
pedig elsıdlegesen az a célja, hogy feltérképezze, hogyan ítélik meg a magyarországi önkormányzatok a kötvényfinanszírozás jelenlegi hazai feltételeit, azaz egyben annak meghatározása is, hogy melyek azok a tényezık, érvek és ellenérvek, amik a kötvénykibocsátás elvetése,
vagy esetlegesen éppen a pozitív döntés meghozatala során lényeges szerepet játszottak.
A lehetséges befolyásoló faktorok meghatározásakor a kötvényfinanszírozásnak a hitelfelvétellel szembeni - a szakirodalom által potenciálisnak tartott -elınyei és hátrányai jelentették a kiindulópont. Emellett jelentıs támpontot nyújtottak az elmúlt években kötvényt kibocsátó önkormányzatokkal folytatott mélyinterjúim eredményei is. Mindezek alapján a lehetséges döntési tényezık csoportjai közé kerültek az állami szabályozás megítélésével kapcsolatosak; a tıkepiaci lehetıségeket (ezáltal részben a potenciális keresleti oldalt) tesztelık;
illetve magukra az önkormányzatokra, azaz a kínálati oldalra jellemzı belsı tulajdonságok,
sajátosságok.
Az egyes feltétel-csoportokhoz tartozó – megkérdezésre kerülı – potenciális ellenérvek a következık lettek:166
1. Állami szabályozással kapcsolatos kérdések:


(1) Olcsóbbak az államilag támogatott (pl. Magyar Fejlesztési Bank) beruházási hitelek

166

A kérdıív biztosította annak lehetıségét is, hogy a megkérdezett esetleg más, a felsorolás által fel nem kínált
ellenérvet jelöljön még (10., Egyéb, éspedig…).
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(2) Túl sok a kötvénykibocsátással járó adminisztráció, megterhelı az információszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

7.4. ÁBRA
Az önkormányzatok értékpapír-alapú finanszírozásának külsı feltételrendszere
Kínálati oldal: önkormányzatok,
önkormányzati közszolgáltató
vállalatok

Állami szabályozás

Pénzügyi közvetítırendszer
(tıkepiac)

Önkormányzati kötvények
A kibocsátás feltételei

Megtakarítók (potenciális keresleti oldal):
Hitelintézetek, nyugdíjpénztárak,
befektetési alapok, biztosítók,
lakosság

Forrás: Saját szerkesztés

2. A pénzügyi közvetítırendszer mőködésével, illetve közvetetten a potenciális keresleti oldallal kapcsolatos kérdések:


(3) Nagyobb a kötvényfinanszírozás kamatköltsége, mint a banki hiteleké.



(4) Kötvényfinanszírozás esetén csak rövidebb futamidejő források érhetık el.



(5) Nehéz lenne vevıt találni a kötvényekre



(6) Túl sok járulékos, ún. tranzakciós költséggel jár a kibocsátás

3. A kötvénykibocsátás esetleges belsı okaival kapcsolatos kérdések:


(7) Hiányoznak a megfelelı szakmai ismereteink a kötvénykibocsátáshoz



(8) Korábbi negatív tapasztalatok, élmények befolyásoltak a kötvényfinanszírozással
kapcsolatosan



(9) Túl kevés információ érhetı el a kötvények révén történı forrásszerzéssel kapcsolatosan
Mint az alábbi felsorolás is mutatja, minden egyes kérdés gyakorlatilag közvetlenül

kapcsolódik magához az önkormányzati kötvények kibocsátásához, annak külsı és belsı feltételeit teszteli. Ennek értelmében szándékosan maradt ki egy lényeges, de az önkormányzat-
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ok hitelfinanszírozását inkább globálisan, s így közvetett módon befolyásoló állami szabályozási eszköz, a hitelfelvételi korlát említése.167
Mind a kilenc állítás egy potenciális ellenérvet jelöl meg a kötvényfinanszírozással
szemben. Az önkormányzatok az egyes állításokat illetıen három válaszkategória segítségével foglalhattak állást, ezek bıvebb jelentése a következı:
1.

„Ellenérv”: Ennek az alternatívának a választása azt jelenti, hogy a válaszadó
egyetért az állítással és ezért egyben azt fontos ellenérvnek tarja a kötvények kibocsátásával szemben.

2.

„Semleges”: Ennek a válaszlehetıségnek az elfogadása esetén – függetlenül a
megkérdezettnek az állítás igazságtartamáról való véleményétıl - az önkormányzat
a kötvényfinanszírozás kérdésben megjelenı tulajdonságát, velejáróját gyakorlatilag
lényegtelennek tartja a kibocsátás szempontjából.

3.

„Mellette szól”: A válaszadó ez esetben egyrészt úgy ítéli meg, hogy az adott állítás
települése szempontjából nem helytálló, pontosabban éppen annak az ellenkezıje
tekinthetı igaznak. Ebbıl egyben az is következik, hogy az állításban megjelenı tényezıt a megkérdezett nem hátránynak, hanem éppen fontos érvnek tartja a kötvényfinanszírozás mellett.

7.3.3. A kötvénykibocsátás egyes körülményeinek változónkénti elemzése
Az említett állítások vizsgálatát elsıdlegesen - a korábban már felhasznált minta segítségével
– az összes település vonatkozásában végeztem el, tehát függetlenül attól, hogy vajon a település rendelkezett-e közvetlen tapasztalatokkal a kötvényfinanszírozást illetıen. Mivel a felsorolás – a felmérés céljának megfelelıen – elsısorban a kötvénykibocsátással kapcsolatos potenciális ellenérveket tartalmazott, nem meglepı, hogy a legtöbben vagy lényegtelennek tartották
az adott tulajdonságot, illetve körülményt, vagy pedig, azzal egyetértve, fontos ellenérvként
jelölték meg. Mivel a felmérés csupán a konkrét mintának az adott változók szerinti eloszlását
tükrözte, ezúttal is hipotézisvizsgálati módszereket használtam fel annak alátámasztására, vajon a kapott eredmények, esetleges eltérések az összes magyarországi önkormányzat vonatkozásában is ténylegesen szignifikánsak tekinthetık-e.

167

Természetesen a hitellimit esetleges korlátozó szerepének megítélésrıl késıbb, az önkormányzatok
kötvénykibocsátási hajlandóságának tesztelése során még részletesen lesz szó.
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7.5. ÁBRA
A kötvényfinanszírozás magyarországi feltételeinek megítélése a települések körében

Önkormányzatok megoszlása

100%
90%
80%
70%

Inkább mellette szól

60%

Lényegtelen

50%

Ellenérv

40%
30%
20%
10%

Kérdés sorszáma

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Forrás: Saját szerkesztés

Ennek megfelelıen elsı lépésként illeszkedésvizsgálatot végeztem minden egyes változóra vonatkozóan, azt tesztelvén, hogy vajon ténylegesen van-e eltérés az adott változó lehetséges ismérvértékeinek relatív gyakoriságai között, tehát hogy van-e egyáltalán értelme a
késıbbiekben megvizsgálni sorrendjüket, az esetleges eltéréseket.168 A vizsgálat eredményeként megállapítható volt, hogy mind a kilenc változó eloszlása szignifikáns eltérést mutatott
az egyenletes eloszlástól, tehát kijelenthetı, hogy a megkérdezettek nem találomra, véletlenszerően választottak a felkínált alternatívák közül. Ennek megfelelıen elkészítettem mindegyik ismérvváltozat relatív gyakoriságának intervallumbecslését is.
Az egyes válasz-alternatívák elıfordulási gyakoriságának nagyságrendjét, illetve egyben sorrendjét változónként vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb esetben (3., 4., 8., 9.
kérdések) az önkormányzatok nem tartották lényegesnek, fontosnak a kérdésben megjelölt
ellenérveket. Azaz a legtöbben például a kötvények esetlegesen magas kamatköltségére, rövid
futamidejére vonatkozó állításokkal vagy nem értettek egyet, vagy nem ítélték meg ıket releváns döntési tényezınek, szignifikáns ellenérvnek. Az önkormányzatok legnagyobb részét
korábbi tapasztalataik önmagukban ugyancsak nem riasztották volna el a kötvénykibocsátástól és saját, esetlegesen korlátozott mértékő informáltságukat sem tartották döntınek ebben a
kérdésben.

168

Az illeszkedésvizsgálat próbafüggvény és p-értékeit lásd részletesen a 11. Mellékletben.
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7.3. TÁBLÁZAT
Az egyes ellenérvekhez tartozó válaszkategóriák megoszlási arányának intervallumbecslése
(α=5%, százalékban)
1
33,3
Ellenérv
–47,8
44,0
Lényegtelen
-58,9
Mellette
4,0
szól
-12,0

2

3

4

5

6

7

8

9

38,0
-54,0
40,4
–56,5
1,8
–9,2

23,1
–37,7
49,6
–65,3
7,0
–17,4

25,1
–39,4
49,6
–64,8
5,8
–15,2

43,7
–58,6
32,8
–47,4
4,5
–12,9

40,5
–55,8
38,6
-54,0
2,0
–9,1

46,6
–61,3
32,5
-47,0
2,7
–9,8

11,7
–23,5
64,0
–78,1
6,4
–16,2

11,4
–22,7
55,7
–70,2
14,0
-26,0

Forrás: Saját szerkesztés

Négy esetben (1., 2., 5., 6. kérdések) pedig nem volt szignifikáns eltérés megállapítható azok aránya között, akik ellenérvnek, illetve semleges tényezınek ítélték a kérdésben szereplıt. Egyedül a 7. kérdés esetén bizonyult szignifikánsan is a legnagyobb aránnyal rendelkezınek az „Ellenérv” válaszkategória. Ez egyébként azt is jelenti, hogy jelenleg a magyarországi önkormányzatok jelentıs része saját szakmai ismereteinek hiányát tartja leginkább a
kötvényfinanszírozás gátjának.
7.6. ÁBRA
Az egyes válasz-kategóriák változónkénti összevetése

Forrás: Saját szerkesztés

Mivel a tesztelt kérdéscsoport a kötvények kibocsátásával szembeni lehetséges ellenérveket sorol fel, nem meglepı, hogy szinte minden esetben a települések a harmadik alternatívát (Hamis állítás, inkább a kötvény mellett szóló érv) választották a legkisebb arányban. Ez
a pozíció szinte minden változónál szignifikáns is volt, kivéve a 8., és 9. kérdést. Kijelenthetı
tehát, hogy az önkormányzatok közel azonos arányban tartották saját informáltságukat, illetve
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korábbi tapasztalataikat a kötvényfinanszírozás mellett szóló érvnek, illetve ellenérvnek. Ez
egyben tehát azt is jelenti, hogy jelenleg a magyarországi települések körében - a kötvényfinanszírozás vonatkozásában - saját tudásuk, illetve korábbi kapcsolódó élményeik megítélése
kapcsán szélsıségesen eltérı álláspontok fedezhetık fel.

7.3.4. A potenciális ellenérvek megítélésének páronkénti összevetése
Míg az elızıekben változónként azt vizsgáltam, hogy milyen sorrend állítható fel az egyes
válaszkategóriák között aszerint, hogy az önkormányzatok mekkora hányada döntött mellettük, a továbbiakban azt próbálom elemezni, vajon milyen következtetések levonására ad lehetıséget az egyes lehetséges ellenérvek egymáshoz képest történı megítélése. Az egyes választípusokhoz számszerő értékeket rendelve (+1: Ellenérv, 0: Semleges, -1: Mellette szól) a korábbi minıségi váltózó ordinális mérési szintő mennyiségi változóvá alakítható. Ennek megfelelıen a teljes mintára vonatkozóan akár a váltózók átlaga segítségével is megvizsgálható,
hogy egy adott szempontot, állítást összességében hogyan ítéltek meg az önkormányzatok. Az
átlagok közötti különbségek révén tehát lehetıség nyílik az egyes változók közötti eltérések
beazonosítására is.
7.7. ÁBRA
A potenciális ellenérvek páronkénti összevetése

Forrás: Saját szerkesztés

A

változók

összes

lehetséges
169

szignifikanciáját megvizsgálva

páronkénti

összehasonlításában

az

eltérések

kijelenthetı, hogy a leginkább „pozitív megítélést” a 8. kér-

dés kapta, ıt követi a 9. számú. Azaz, az összes lehetséges ellenérv közül összességében a

169

Az összevetéshez a Friedman tesztet használtam, α=5%-os szignifikancia szint mellett. Az eredményeket lásd
a 12. Mellékletben.
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legkisebb jelentıséget a korábbi negatív tapasztaltok kapták, illetve a települések nagy része
valószínőleg hallott már a kötvényekrıl, így ezirányú alulinformáltságát sem tartotta mérvadó
hátránynak feltüntetni. Az összes többi változó vonatkozásában – bár páronkénti szignifikáns
eltérések még akadtak – egyetlen ellenérv sem különbözött már szignifikánsan az összes többitıl, azaz további sorrend felállítása a változók között lehetetlenné vált. Természetesen csupán az átlagok alapján történı összehasonlítás azt a veszélyt hordozza magában, hogy az ismérvértékek jelentıs szóródása esetén az eredmények félrevezetıek lesznek és elleplezik az
egyes szempontok közötti eltérések valódi okait. Ezt elkerülendı, elvégeztem az egyes válaszkategóriák változónkénti összehasonlítását is.
A lehetséges válasz-alternatívák közül elıször az elsı (Ellenérv) mellett döntık változónkénti arányait hasonlítottam össze.170 Elsı lényeges megállapításom az volt, hogy az öszszes kérdés közül a 8., 9. esetén volt szignifikánsan a legkisebb az igennel válaszolók aránya.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a vizsgált lehetséges ellenérvek közül az önkormányzatok a
legkisebb arányban saját esetleges negatív tapasztalataikat, illetve alulinformáltságukat jelölték meg a kötvénykibocsátás negatívumaként. Az összes többi változó páronkénti összehasonlítása során egyéb szignifikáns eltérés viszonylag kevés akadt.171 Ezek közül megemlítendı,
hogy a kötvény rövidebb futamidejére, illetve a kötvények hitelhez képest magasabb kamatköltségére vonatkozó állításokat a megkérdezettek szignifikánsan kisebb aránya tartotta helytállónak, illetve egyben lényeges döntési tényezınek az adminisztrációs kötelezettségekkel,
értékesítési nehézségekkel, magas tranzakciós költségekkel szemben.
A tesztelt állításokkal kapcsolatosan a középsı, „Semleges” kategóriát választók változónkénti arányának összevetésekor az elızıekhez hasonlóan nem túl sok szignifikáns különbség volt felfedezhetı. Ezek közül kiemelendı, hogy az önkormányzatok a 8., és 9. kérdés esetén választották szignifikánsan is a legnagyobb arányban ezt a válaszkategóriát.172 Ez azt jelenti, hogy a települések korábbi kapcsolódó tapasztalataikat, illetve informáltságuk szintjét
tekintették a vizsgált ellenérvek közül a legkevésbé mérvadónak a kötvénykibocsátásról való
döntés esetén.

170

Mivel az értékelhetı válaszok száma relatíve alacsony volt, a sokasági arányok közötti esetleges szignifikáns
eltérések megállapítása a binomiális-próba, illetve a McNemar teszt segítségével történt meg.
171
A teljes kereszttáblát lásd a 13. Mellékletben.
172
Az állítás arra a minimális kiegészítésre szorul, hogy az adott 5%-os szignifikancia szinten a 9. és a 2., és 3.
váltózó között az eltérés statisztikailag nem volt szignifikánsnak tekinthetı.
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7.8. ÁBRA
A lehetséges válasz-kategóriák megoszlásának változók közötti összevetése

Forrás: Saját szerkesztés

Ennek egyik lehetséges oka véleményem szerint az, hogy az elmúlt évtizedet jellemzı
változó szabályozási és tıkepiaci környezetben a múltbeli negatív vagy pozitív tapasztalatok
alapján ténylegesen nehéz lett volna a jelenre vonatkozóan is konzisztens következtetéseket
levonni.173 Azt pedig, hogy a megfelelı információk rendelkezésre állását sem tekintették az
önkormányzatok döntı tényezınek, valószínőleg azon alapul, hogy a települések úgy gondolják, szükség esetén majd úgyis rendelkezésre állnak azok a külsı információ-források, segítségek – pl. maga a számlavezetı bank – melyek révén ez a probléma feloldhatóvá válik. A
harmadik válaszkategória (A kötvény mellett szóló érv) változónkénti összehasonlító elemzése a korábbi megállapításokhoz képest gyakorlatilag új információval már nem szolgált.

7.3.5. A kötvénykibocsátás külsı feltételei: tapasztalatok és attitőd
Jelen elemzés egyik célja az volt, hogy képet adjon arról, hogyan vélekednek az önkormányzatok az egyes, a kötvényfinanszírozással kapcsolatos potenciális ellenérvekrıl. Emellett – és
egyben ezáltal - célul tőztem ki a kötvényfinanszírozás jelenlegi magyarországi körülményeinek megítélést is. Fontos azonban megjegyezni, hogy amennyiben az önkormányzatoknak az
egyes ellenérvekkel szembeni döntése nem közvetlen tapasztalatokon alapul, választásuk révén valószínőleg nem nyerhetünk reális képet a jelenlegi magyarországi feltételekrıl sem,

173

A legtöbb önkormányzatnak közvetlen tapasztalatai a kötvénykibocsátással kapcsolatban egyáltalán nem
voltak az elmúlt négy évben – ezért használtam egy kb. 10 évet átívelı idıintervallumot ezen állítás teszelése
során.
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legalábbis ami a kötvénykibocsátás külsı korlátait illeti.174 Ennek megfelelıen – a kötvényfinanszírozás körülményeinek megítélése céljából – mindenképpen szükségesnek tartottam a
települések egy olyan csoportjának elkülönítését, válaszainak elemzését, melyek valószínőleg
már rendelkezhettek közvetlen tapasztalatokkal is. Ezen csoport meghatározáskor a következı
szempontok domináltak: mindenképpen ide sorolhatók azok a települések, melyek már bocsátottak ki kötvényt. A változó szabályozási és tıkepiaci környezet miatt azonban csakis azok,
akik a közelmúltban175 éltek a kötvényfinanszírozás lehetıségével. Szintén ide soroltam azokat a településeket is, melyek a kérdıív kapcsolódó kérdésére adott válaszuk alapján azt jelezték, hogy az elkövetkezı egy évben szeretnének kötvényt kibocsátani. A körülmények torzításoktól mentes megítélését biztosítandó, ebbe a csoportba kerültek azok a települések is, melyek bár komolyan fontolóra vették, de végül mégsem döntöttek a kötvényfinanszírozás mellett.
A korábban említett feltételeknek a mintából összesen 14 település felelt meg. Három
közülük (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza) az elmúlt négy évben bocsátott ki kötvényt, tizenegyen ezt a közeljövıben tervezik (Öttevény, Gégény, Hódmezıvásárhely, Dunasziget,
Szigethalom, Székesfehérvár, Debrecen, Marcali, Orosháza, Bátor, Decs), hárman pedig korábban a kötvényekkel kapcsolatosan negatív döntést hoztak (Vajta, Bátor, Orosháza). A továbbiakban tehát megvizsgáltam a korábbi kilenc ellenérv közül a külsı körülményekkel kapcsolatos elsı hat tényezı megítélését ezen települések körében is.
Mint a következı ábrán is látható, a csoport tagjai közül ellenérvként a legtöbben a
kötvények nehézkes értékesíthetıségét jelölték meg (5. kérdés). A megkérdezettek viszonylag
jelentıs része pedig amellett foglalt állást, hogy a kötvények kamatköltsége még az állami
beruházási hitelekéhez képest is kedvezıbbnek tekinthetı, illetve hogy kötvényfinanszírozás
által –a banki hitelekhez viszonyítva - inkább nyílik lehetıség hosszú lejáratú forrásbevonásra
(1.és 3. kérdések).
A korábbi eredményekhez képest jelentıs változás történt változónként is az egyes válasz-kategóriák megoszlási gyakoriságában. Ahhoz azonban, hogy eldöntsük, ezek a különbségek az összes magyarországi önkormányzat vonatkozásában is szignifikánsak-e, az „Ismerettel rendelkezık” csoportját hipotézisvizsgálati módszerek segítségével is össze kell hasonlítani a mintába került többi („Ismerettel nem rendelkezık”) településsel. Nehezítı tényezı,
hogy a kis mintának minısülı, 14 fıs csoport miatt csupán ún. nem-paraméteres próbák jö174

Mivel a tesztelt állítások helyessége, fontossága az egyes válaszadó önkormányzatok egyedi sajátosságai által
is jelentısen befolyásolt, az esetleges torzítás veszélye még akkor is fennáll, ha egyéb közvetett információk
révén az önkormányzat az adott kérdésben „jól informált”-nak tekinthetı.
175
Az elızı fejezetben részletesen kifejtett indokok miatt ezalatt jelen esetben is az elmúlt négy évet értem
(2002-2006).
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hetnek szóba erre a célra. Ennek megfelelıen a változónkénti összehasonlításra a továbbiakban az ún. Mann-Whitney féle tesztet használom.176

7.9. ÁBRA
A kötvényfinanszírozás külsı feltételeinek megítélése a már ezirányú tapasztalattal rendelkezı
önkormányzatok körében
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Forrás: Saját szerkesztés

Az egyes körülmények megítélését összehasonlítva a két csoport között a legtöbb változó tekintetében szignifikáns különbség adódott.177 Egyedül az 5. változó eloszlása tekintetében nem volt statisztikailag is kellı mértékőnek nevezhetı eltérés kimutatható a két csoport
között, azaz a kötvények értékesítésének nehézségét a települések hasonlóan ítélték meg. Az
összes többi esetben a már tapasztalattal rendelkezı települések szignifikánsan is kedvezıbbnek írták le a kötvénykibocsátás jelenlegi magyarországi feltételeit. Ebbıl az is következik,
hogy jelenleg Magyarországon a kötvényfinanszírozás külsı körülményeit a települések a
reálisnál sokkal negatívabb módon ítélik meg, azaz nincsenek tisztában a valós lehetıségekkel.
Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy fenti állítás csak akkor
tekinthetı gyakorlatilag az összes település vonatkozásában helytállónak, amennyiben a korábban elemzett, közvetlen tapasztalattal rendelkezı 14 település reprezentatív mintáját jelenti
az összes magyarországi önkormányzatnak. Amennyiben ugyanis a vizsgált önkormányzatok
valamely lényeges vonatkozásban csupán egy speciális szegmensét adják a magyarországi

176

A kapcsolódó számításokat részletesen lásd a 14. Mellékletben.
Az összehasonlítás során most 10%-os szignifikancia szintet használtam, mivel 5%-os érték használata esetén
két változó (2., és a 4.) is a döntési határon volt.

177
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településeknek, úgy az általuk levont következtések sem általánosíthatók. Az elkövetkezıkben tehát megvizsgáltam, hogy vajon a 14 település mennyire különbözik az összes többitıl a
legfontosabb lehetséges szegmentáló változók vonatkozásában.
Az összehasonlítás során a következı változókat használtam: Éves hiteltörlesztés /
Összes éves kiadás, Átlagos hitelállomány / Összes bevétel, Tárgyévi kiadások, Folyó (mőködési) kiadások, Tárgyévi bevételek, Saját folyó bevételek, Lakónépesség száma, Helyi adóbevételek.178 Mivel az egyik vizsgálandó csoport csupán kis mintának tekinthetı és a páros tteszt alapfeltételei sem állnak fenn, az összehasonlítás során ismételten a Mann-Whitney tesztet használtam. Ennek eredményeként a csoportok között a legtöbb változó tekintetében csak
minimális különbség adódott.179 Bár az említett teszt eredménye még önmagában nem jelentheti azt, hogy a vizsgált minta tökéletesen reprezentálná az összes magyarországi önkormányzatot, az mindenestre kijelenthetı, hogy a tesztelt változók körében a 14 település semmiképpen sem tekinthetı csupán az összes önkormányzat egy teljesen speciális, egyértelmően alul-,
vagy felülreprezentált szegmensének. Ebbıl következik, hogy a korábbi állítás csupán kis
módosításra szorul, tehát kijelenthetı, hogy a magyarországi települések nagy része számára
az általuk elızetes feltételezettnél valószínőleg jóval kedvezıbb körülmények között nyílna
lehetıség a kötvényfinanszírozás alkalmazására.

7.3.6. Döntés a hipotézisrıl
Kutatási eredményeim alapján tehát elmondható, hogy a második alhipotézis, így az önkormányzati kötvénykibocsátások belsı és külsı feltételeivel kapcsolatos hipotézisem is elfogadásra került. A kutatás fontosabb eredményei a következı tézisben összegezhetık:
T5. A magyarországi helyi önkormányzatok hitel- és kötvényfinanszírozással kapcsolatos
ismereteinek szintje rendkívül alacsony, a települések 30-40 százaléka gyakorlatilag semmiféle ezirányú tudással sem rendelkezik. A legkevesebb jó válasz magára a kötvényfinanszírozásra vonatkozó állítások esetén született, míg a legtöbben a hitelfelvétel beruházási célprioritásával voltak tisztában. Az önkormányzatok ismereteinek szintje három tudásváltozó
segítségével írható le és jellemezhetı: ezek a hitelfinanszírozás elméleti ismerete, jogiközgazdasági ismeretek és a tıkepiaci ismeretek. A képet tovább árnyalja, hogy a települések
12-18 százaléka ráadásul egyértelmően tévismeretekkel rendelkezik a külsı kölcsönforrásbevonással kapcsolatosan, azaz negatív elıítéletek rabja. Azok az önkormányzatok pedig,
178

Az értékek a 2003-as évre vonatkoznak és részben a kérdıív által, részben pedig a TÁKISZ adatbázis révén
adódtak. Az egyszerőbb interpretálhatóság miatt a változók standardizált értékeivel dolgoztam.
179
A p-értékek rendre 1% és 3% közé estek. Lásd részletesen a 15. Mellékletben.
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melyek a közelmúltban nem kerültek kapcsolatba a kötvényfinanszírozás lehetıségével, ennek külsı feltételeit, jelenlegi magyarországi körülményeit - mint a kapcsolódó információszolgáltatási kötelezettség, a kötvények futamideje, forrásköltsége és a tranzakciós költségek
nagysága -–a reálisnál jóval kedvezıtlenebbül, indokolatlanul negatívan ítéli meg.
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7. 4. A magyarországi helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozási lehetıségeinek megítélése

7.4.1. A kutatás hipotézise
A magyarországi önkormányzatok kötvénykibocsátási hajlandóságára vonatkozóan a következı hipotézist állítottam fel:
H6. Az elkövetkezı években várhatóan egyre több magyarországi települési önkormányzat is élni fog a kötvénykibocsátás általi forrásszerzés lehetıségével. Ahhoz azonban, hogy a kötvénynek értékpapír jellegébıl következı összes pozitív tulajdonsága, elınye is érvényesülni tudjon, az önkormányzati kötvénypiac szervezettségét, mőködését
illetıen is számos változtatásra van szükség.
Valószínőnek tartom, hogy a közeljövıben az eddigiekhez képest több település is meg fog
jelenni a kötvénypiacon, akár közvetlenül, akár valamely önkormányzati szolgáltató vállalatának kibocsátása révén. Emellett szólhat az, amennyiben a kötvényfinanszírozást az elmúlt
években választó települések pozitív tapasztalatokkal gazdagodtak és ez ismertté válik a többi
település körében is, egyfajta indikátor hatást váltva ki. Az európai uniós támogatások önrészének finanszírozása is egy potenciális érv a kötvénykibocsátás mellett. Ahhoz azonban,
hogy az önkormányzatok számára az intézményi befektetık, elsısorban a befektetési alapok
forrásai is elérhetıvé váljanak az önkormányzati kötvényeknek be kell tudniuk tölteni azt a
kockázati őrt, ami a jelenlegi hazai tıkepiacon a kockázati skála két szélén elhelyezkedı értékpapír-típus, az állampapírok és a részvények között fennáll.

7.4.2. A kutatás módszere
Elemzésem célja annak megítélése tehát, hogy vajon a közeljövıben milyen tendenciák, esetleges változások valószínősíthetık a hazai önkormányzatok kötvénykibocsátási kedvét, illetve
a kötvényfinanszírozás magyarországi lehetıségeit illetıen. Megpróbálom tehát meghatározni
azokat a kínálati és keresleti oldalt érintı – véleményem szerint szükséges – lépéseket, változtatásokat, melyek révén az önkormányzati kötvénykibocsátás lehetıségei javulhatnak és ezáltal a települések finanszírozási mozgástere is bıvülhet.
A korábban is bemutatott és elemzett mintám alapján – kiszőrve a nem válaszolók, illetve információval nem rendelkezık csoportját – a települések közül összesen 12-en (4,1%)
nyilvánították ki azirányú szándékukat, hogy az elkövetkezı egy éven belül élni fognak a kötvényfinanszírozás lehetıségével. Az összes magyarországi önkormányzatra vonatkozóan ez
azt jelenti, hogy 95 százalékos megbízhatósági szint mellett várhatóan a települések 1,8 – 6,4
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százaléka, azaz 50-200 település szándékozik egy éven belül kötvényt kibocsátani180. Ez az
eredmény a jelenlegi szintrıl pozitív irányba való elmozdulást indukálhat.
Vizsgálatom során elsıdlegesen abból indulok ki, hogy a potenciális kibocsátók csoportja alapvetıen három rétegre bontható, és ezek a kategóriák szeparáltan elemezhetık. A
három csoport a következı:
1. Azok az önkormányzatok, mely nem éltek eddig még a hitelfinanszírozás lehetıségé-

vel sem.
2. Hitellel már rendelkezı települések, melyek vagy új forrásbevonás gyanánt bocsáta-

nak ki kötvényt, vagy lejárt hiteleiket finanszírozzák újra ezekkel az értékpapírokkal.
3. Azok az önkormányzatok, melyek az elmúlt években már bocsátottak ki kötvényt.

7.4.3. A kutatás eredményei
Az elsı lehetséges kibocsátói csoportot vizsgálva a kérdıív alapján megállapítható, hogy a
mintába került települések 30,6 százaléka, azaz közel egyharmada nem rendelkezett hitelállománnyal a lekérdezés idıpontjában. Ezek közül az önkormányzatok közül kb. 16 százalék
volt azok aránya, melyeknek hitelképességük folytán a hitelpiacokhoz egyáltalán nem is volt
hozzáférése. Több, mint 77 százalékuk tehát181 – bár erre gyakorlatilag lehetısége lett volna –
egyáltalán nem is élt a hitelfinanszírozás eszközével.

7.10. ÁBRA
A hitellel nem rendelkezı települések megoszlása hitelképességük és hitelfinanszírozással
kapcsolatos attitődjük alapján
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Forrás: Saját szerkesztés

180

Természetesen ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kibocsátás az összes esetben ténylegesen meg is valósule, mindenestre ennek viszonylag komoly az esélye.
181
A megkérdezettek 6,6 százaléka nem adott választ erre a kérdésre.
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A hitelképes települések közel 60 százaléka ugyanakkor azt a téves nézetet vallotta,
hogy a hitelfelvétel csak szükséges rossz, tehát lehetıség szerint minden áron kerülni kell a
külsı kölcsönforrás-bevonást, és csak kb. 20 százalékuk volt ellentétes állásponton.182 Mindez
azt jelenti, hogy amennyiben a települések ezen nem elhanyagolható mérető csoportja hitelfinanszírozást illetı véleményében kedvezı változás állna be, valószínőleg – forrásigény esetén
– megjelenhetnek a hitelpiacokon, illetve akár fontolóra vehetik a kötvénykibocsátás lehetıségét is.
A kötvények kibocsátóinak második potenciális csoportjába azokat a településeket soroltam be, melyek bár már rendelkeznek hitelállománnyal, de kötvényt a közelmúltban még
nem bocsátottak ki. Részarányuk a mintában nagyjából 70 százalékot tett ki. Ezen települések
közül közel 80%-a tekintette magát hitelképesnek és alkalmasnak az esetleges további hitelforrások bevonására. Úgy gondolom, a közeljövıben ebbıl a rétegbıl is egyre többen fognak
élni a kötvényfinanszírozás eszközével. Állításomat többek között empirikus felmérésemnek
arra a korábbi eredményére alapozom, mely szerint jelenleg Magyarországon a települések
túlnyomó része nincs tisztában a kötvényfinanszírozáshoz szükséges ismeretekkel és ezáltal
nincsen tudatában a kötvénykibocsátás útján történı forrásszerzés pozitív tulajdonságainak, a
kapcsolódó lehetıségeknek sem.
Kutatásom egy másik megállapítása ugyancsak az elızı hipotézisem mellett szól,
mely szerint a hazai önkormányzatok többsége a valóságosnál sokkal negatívabban ítéli meg a
kötvénykibocsátás külsı feltételeit, lehetıségeit. Azaz, amennyiben a települések ezirányú
tapasztalata, ismereteinek szintje – akár közvetlen élmények, akár más önkormányzatok pozitív példái keresztül – javulni fog, egy részük várhatóan a kötvénypiacok aktív szereplıje is
lehet. Azt gondolom tehát, hogy a magyarországi önkormányzatok körében valószínősíthetı
egyfajta pozitív indikátor-hatás, generálandó a települések fokozottabb kötvénykibocsátási
hajlandóságát.
A potenciális kibocsátók utolsó, harmadik csoportjába azokat az önkormányzatokat
soroltam, melyek a közelmúltban már éltek a kötvénykibocsátás lehetıségével. Mint azt már
az elızı empirikus fejezetben is megállapítottam, ezek a települések kifejezetten pozitív tapasztalatokkal gazdagodtak a forrásbevonás ezen módjával kapcsolatosan, és ennélfogva készek a további kibocsátásokra is.183 Ezen szegmens esetén a kötvénykibocsátási kedv kedvezı
megítélése tehát nem csupán valószínősíthetı, hanem egyben bizonyosnak is vehetı.
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A többi település vagy nem válaszolt, vagy nem tudott válaszolni erre a kérdésre.
A következı miskolci kötvény értékesítése jelenleg (2007. január) is folyamatban van és Debrecen már szintén jelezte kibocsátási szándékát egy újabb értékpapír-sorozatnak.

183

143

Önkormányzatok és kötvényfinanszírozás: a potenciális kínálati oldal elemzése

7.4.4. Kötvények és intézményi befektetık
Az önkormányzati kötvénypiac magyarországi jelentıségének és jövıbeli szerepének vizsgálata szempontjából lényeges annak elemzése is, vajon melyek az a befektetıi csoportok, típusok, akik számára a kötvényvásárlás reális alternatíva lehet.
7.11 ÁBRA
Az állampapírok befektetıi szektoronkénti megoszlása184
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Forrás: Magyar Államadósság Kezelı Központ
Amennyiben a hiteleszközök közül az állampapírok piacát vizsgáljuk, látható, hogy a
bankok és a szakosított hitelintézetek, biztosítók és nyugdíjpénztárak mellett a külföldi tulajdonosok birtokában volt a legtöbb értékpapír. Az egyes befektetıi szektorok szerepe az elmúlt
években arányaiban ugyanakkor nem változott. Az állampapírnak nem minısülı kötvények
piacán ugyanakkor a nem pénzügyi vállalatok, a háztartások és az egyéb monetáris intézmények, köztük a befektetési alapok is meghatározó szereplık voltak, jelentıs piaci részesedéssel
rendelkeztek.
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Adott év január 1-i állomány adatok.
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7.12 ÁBRA
Állampapírnak nem minısülı kötvények állománya, tulajdonosi szektorok szerint185
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Forrás: Magyar Nemzeti Bank
Ami a pénzügyi szektor tevékenységét illeti, a vizsgálat idıszak alatt az egyes pénzügyi területek közül a legnagyobb mértékben a befektetési alapok fejlıdtek, az általuk közvetített eszközök állománya három év alatt 425 milliárd forintról 692 milliárd forintra nıtt.186
7.13 ÁBRA
A pénzügyi szektor tevékenységének fejlıdése a közvetített eszközök állománya szerint
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Forrás: Magyar Nemzeti Bank
A pénzügyi szektor szereplıi közül véleményem szerint elsısorban a befektetési alapok lehetnek az önkormányzati kötvények legfıbb vásárlói. Mint a korábban bemutatott elem-

185
186

Piaci értéken, december 31-i idıpontra vonatkoztatva.
Ebben jelentıs szerepet játszott a kamat- és árfolyamnyereség-adó 2006. szeptemberi bevezetése.
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zés is mutatja, jelenleg Magyarországon nagyon kevés olyan értékpapír található, mely kockázati szintjét tekintve ki tudná tölteni a belföldön gyakorlatilag kockázatmentesnek tekinthetı állampapírok, illetve a legtöbb intézményi befektetı által az egyik legmagasabb kockázati
kategóriába sorolt részvények közötti kockázati őrt.
7.14 ÁBRA
A nyilvános befektetési alapok portfóliójának összetétele
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Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Mint a 7.14-es ábrán is látható, a hazai nyilvános befektetési alapok portfóliójában az
állampapírok, a készpénz és a bankbetétek szerepelnek a legnagyobb súllyal, az egyéb kötvények aránya rendkívül csekély, nem haladja meg az egy-két százalékot sem. Ezzel szemben az
eurozóna országai esetén a részvények és az egyéb hosszú lejáratú értékpapírok közel azonos,
kb. 40-40 százalékos arányban találhatók meg.187
7.15 ÁBRA
A befektetési alapok pénzügyi eszközeinek állománya és összetétele az Európai Unióban
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Forrás: Európai Központi Bank
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Forrás: BIS-adatok alapján saját számítás.
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Amennyiben pedig az alap befektetési politikája szerint elsısorban kötvényalapnak
minısül, a hitelpapírok súlya még ennél is jóval nagyobb lehet. Az eurozónában rezidens befektetési alapoknak 2006 végén egyébként közel 30 százaléka volt kötvényalap, amennyiben a
nettó eszközértéket vesszük figyelembe.188 Összegezve tehát az elmondottakat, keresleti oldalról véleményem szerint a befektetési alapok lehetnek az önkormányzati kötvénykibocsátások legfontosabb vásárlói szegmense a közeljövıben – ehhez azonban számos változásra,
változtatásra van szükség a kínálati oldal szereplıi és a hazai szabályozás részérıl is.

7.4.5. Az önkormányzati kötvénypiac lehetséges fejlesztési irányai
Mint már korábban is részletesen kifejtettem és bizonyítottam, a magyarországi önkormányzati kötvényfinanszírozás egyik meghatározó gátja a keresleti oldal vonatkozásában a likviditás és a méretgazdaságosság problémája. Ehhez társul még az egyes kibocsátásokból eredı
hitelkockázat megítélhetıségének nehézsége, azaz a kockázati transzparencia hiánya. Ahhoz,
hogy az önkormányzati kötvények kibocsátása révén történı finanszírozás során a kötvénynek, mint értékpapírnak számos pozitív tulajdonsága érvényesülhessen, véleményem szerint
alapvetı változtatásokra van szükség a piac mőködésével, struktúrájával kapcsolatosan. A
legfontosabb változtatások a következık:
Szükségesnek tartom az egyes önkormányzati kötvénykibocsátások összehangolását, a
települési önkormányzatoknak regionális szinten közösen, egységesen kellene megjelenniük a
tıkepiacon. Ez alatt azt értem, hogy egy adott idıperiódus – ez lehet egy év, vagy hat hónap –
alatt kibocsátandó kötvények egyidejőleg, standard pénzáramlás struktúrával és kamatkondíciókkal kerüljenek forgalomba. A regionális szinten szervezıdı pénzügyi közvetítı szervezet
feladata lenne magának a kibocsátásnak a megvalósítása, illetve a kamatfizetések lebonyolítása. Az intézmény akár piaci, akár állami vagy vegyes struktúrában is szervezıdhet. A közös
kibocsátások

révén

így

megvalósulhatna

a

szektor

szinten

lehetséges

kockázati

transzparencia, a pénzügyi termék standardizálása és elérhetıvé válhatnának a méretgazdaságossági határok. A különbözı hitelkockázatú kibocsátók között ugyanakkor szükségesnek
tartom egy forrásköltség-kompenzációs rendszer mőködtetését is189, mely segítségével megvalósíthatóvá válna az eltérı hitelkockázatú kibocsátók terheinek piaci alapú felosztása is.

188

Forrás: European Central Bank, Annual Report 2006, pg 24.
Ez a rendszer a kibocsátó önkormányzatok hitelképességének külsı, független hitelminısítı által történı
megítélése alapján mőködhetne.

189
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7.4.6. Döntés a hipotézisrıl
Az elızıekben bemutatott elemzés alapján kijelenthetı, hogy hipotézisem elfogadásra került. A kutatás fontosabb eredményei a következı tézisben összegezhetık:
T.6. Még a kötvénykibocsátás jelenlegi külsı feltételeinek állandósága esetén is egyértelmően
állítható, hogy a kötvényfinanszírozást választó hazai települések aránya az elkövetkezı években szignifikánsan emelkedni fog. Ebben a növekedésben fontos szerepet kaphat, illetve közrejátszhat a korábban kötvényt kibocsátó települések kedvezı tapasztalatainak ismertté válása,
indikátor hatása, illetve a hitel- és kötvényfinanszírozással kapcsolatos elıítéletek, negatív
sztereotípiák megdılése is. A potenciális keresleti oldalt vizsgálva ugyanakkor kijelenthetı,
hogy az önkormányzati kötvények csupán akkor válhatnak az intézményi befektetık – köztük
is elsısorban a befektetési alapok – vásárlásainak célpontjául, amennyiben sikerül kitölteniük
azt a kockázati őrt, amely jelenleg a hazai tıkepiacon a kockázati skála két szélén elhelyezkedı értékpapírtípus, az állampapírok és a részvények között fennáll. Ahhoz tehát, hogy az önkormányzati kötvénynek értékpapír mivoltából következı közgazdasági elınyei érvényesülhessenek a finanszírozás során, mindenképpen szükségesnek tartom a régiók szintjén a települések közös és egységes fellépését a tıkepiacon, ami az idıben összehangoltan, periodikusan
jelentkezı nagyobb kibocsátási volumenben, a kötvények pénzáramlásának összehangolásában, standardizálásban és az egységes kockázati profilban testesülne meg.
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8. Fejezet.
Összegzés: Záró gondolatok?
Jelen fejezetben – révén az utolsó a disszertáción belül – alapvetıen többféle megközelítésben
is elvégezhetı kutatásom eredményeinek összegzése, a legfontosabb állítások összefoglalása.
Szó eshet a kutatás téziseirıl, újra elismételve és részletesen kifejtve az elızetesen már elfogadásra vagy elvetésre került minden egyes állítást. Mivel azonban – szerves részeként a kapcsolódó fejezetek gondolati egységének – ez korábban már megtörtént, úgy gondolom, nem
feltétlenül lenne érdemes újra kitérni minden egyes tézis jelentésére, tartalmára. Ellene szól az
is, hogy a kutatás célja nem csupán a magyarországi önkormányzatok kötvénykibocsátásainak
elemzése volt, hanem a kutatási témához kapcsolódó elméleti keretek kialakításával egy olyan
általános modell felállítása is, mely segítségével leírható és megérthetı a kötvényfinanszírozásban részt vevı szereplık – az önkormányzatok, a központi kormányzat, a pénzügyi közvetítırendszer, illetve részben a megtakarítók190 – interakciói, viszonyrendszere is. Sokkal fontosabbnak tartom tehát az érintett szereplık kapcsolatrendszerének bemutatatását és modellezését.
Természetesen a fejezetben – visszacsatolásként a dolgozat empirikusan is vizsgált és
tesztelt állításaira - az elméleti modell részletes bemutatása mellett egyúttal azt is kifejtem,
hogy a jelenlegi magyarországi körülmények között mik azok a kapcsolódási pontok, illetve
csatornák melyek egyáltalán mőködıképesek, illetve jelentıs szerepet játszanak a kötvényfinanszírozás folyamata során. A fejezet végén pedig kitérek a modell alkalmazhatóságának
korlátaira, azaz azokra az esetleges teendıkre is, melyek segítségével tovább szofisztikálható,
illetve akár tágabb kontextusba is helyezhetı az érintett szereplık viszonyrendszere. Ezzel
párhuzamosan felvázolom azokat a véleményem szerint fokozott figyelmet érdemlı esetleges
további kutatási irányokat, melyek egyediségük okán további vizsgálatra érdemesek és ezáltal
hozzájárulhatnak az így kapott kép színesebbé válásához.

A kutatás célkitőzése
A kutatási céloknak megfelelıen a kötvényfinanszírozás elméleti modellje és mőködésének
mechanizmusa elsıdlegesen a potenciális kínálati oldal, azaz a helyi önkormányzatok szemszögébıl került kialakításra, illetve vizsgálat alá. Ez egyben tehát azt is jelenti, hogy a kutatás
190

A megtakarítókkal – azaz a keresleti oldal szereplıivel – való viszonyrendszer elemzésére csak érintılegesen
került sor, lévén a kutatás célja elsıdlegesen a kínálati oldal lehetıségeinek, a külsı és belsı feltételeknek a
tesztelése.
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tárgya elsıdlegesen azoknak a külsı és belsı feltételeknek a vizsgálata volt, melyek közvetlenül meghatározzák a helyi önkormányzatok ezirányú lehetıségeit. A kutatás céljának ilyen
módon történı definiálása ugyanakkor részben magában foglalja azt az elıfeltevést is, hogy
ha a fent említett külsı és belsı feltételek megfelelıek, akkor az önkormányzatok gyakorlatilag „készen állnak” arra, hogy megfelelı piaci környezet esetén -amit természetesen más
makrogazdasági és politikai tényezık is befolyásolnak – képesek legyenek kihasználni a kötvénykibocsátás lehetıségében rejlı elınyöket. A disszertáció tehát elsıdlegesen a potenciális
kibocsátókat, felkészültségüket illetve a mőködésüket, döntési mechanizmusokat közvetlenül
befolyásoló, elsısorban szabályozási környezetet vonta részletes elemzés alá.

A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása: elmélet és gyakorlat
A kutatás céljainak megfelelıen a finanszírozásban érintett szereplık közül elsı sorban a központi kormányzat, a helyi önkormányzatok és a pénzügyi közvetítırendszer kapcsolatrendszere bír kiemelt jelentıséggel. Az elsı feladat tehát a modell szereplıinek definiálása, pontos
identifikációja. A kutatás során a kiinduló struktúra és szerepek tovább szofisztikálódtak az
önkormányzati kötvények fogalmának pontosítása révén. Ennek megfelelıen más
szubnacionális szintek és – bizonyos feltételek fennállása esetén – az önkormányzati szolgáltató vállalatok kibocsátásai is a vizsgálat alanyaivá váltak. A szereplık közötti kapcsolatok,
interakció „eredménye” maga az önkormányzati kötvény, mint a folyamat „végterméke”. A
kötvény - mint értékpapír - elsıdlegesen az alábbi paramétereivel jellemezhetı: a kötvény
kibocsátója, pénzáramlása (törlesztési struktúra, a kamatozás módja, a kötvény pénzneme), a
kibocsátás módja, és a visszafizetés biztosítékai. Ezeket a tulajdonságokat kiegészítik még a
kibocsátásokra vonatkozó – a közszféra részeként az önkormányzatokat sújtó központi kontroll elemeként kiemelt jelentıséggel bíró - olyan egyéb jellemzık is, mint a kibocsátás célja,
össznévértéke, és futamideje.
Jelenleg Magyarországon a lehetséges szubnacionális kibocsátók közül csupán a helyi
(települési) önkormányzatok, a megyék, a fıváros és kerületei, illetve – bár korlátozott mértékben -még az önkormányzati szolgáltató vállalatok jelenhetnek meg a szereplık között, révén a kistérségek és régiók kötvénykibocsátása ma még nem megengedett. Ami pedig a kötvény, mint finanszírozási eszköz jellemzıit illeti, a legmarkánsabb, a visszafizetés biztosítéka
szerinti klasszifikációt használva az egyes elméleti alaptípusok közül csupán a jövedelemkötvények jelenhetnek meg eredeti fogalmuknak és funkciójuknak megfelelıen, a kapcsolódó
törvényi elıírások ezirányú korlátja miatt. Az egyes kötvények egyéb jellemzıit és ezáltal
piacképességét azonban az állami szabályozás közvetlenül nem befolyásolja.
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A modell egyes szereplıinek definiálása után megvizsgáltam a közöttük lévı kapcsolatrendszert, interakciókat is. Mint az ábra is mutatja, a központi kormányzatnak – megfelelı
hatáskör esetén - akár még a kibocsátásról való döntésbe való közvetlen beavatkozására is
lehetısége nyílhat, mégpedig a forrásszerzés ezen formájának engedélyezése vagy éppen elutasítása révén. Ezzel párhuzamosan szabályozhatja a kötvénykibocsátás, illetve a kötvény,
mint önkormányzati forrásszerzı értékpapír jellemzıit is. A központi kontroll leggyakoribb
területe a finanszírozásba bevonható hitelforrások nagyságával, a fedezetként felajánlható
eszközökkel, pénzáramlással, a kötvény futamidejével, illetve az így szerzett pénzeszközök
felhasználási módjával kapcsolatos. Ezen paraméterek közül azonban csupán a lejárati hossza
és a felajánlható biztosítékok köre jelenik meg közvetlenül a kötvény, mint értékpapír piacképességét befolyásoló faktorok között.

8.1 ÁBRA
Az önkormányzati kötvényfinanszírozás szereplıinek kapcsolatrendszere
Kínálati oldal: szubnacionális
szereplık, önkorm. szolg. váll.
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Pénzügyi közvetítırendszer
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Önkormányzati
kötvények

Megtakarítók (potenciális keresleti oldal):
Hitelintézetek, nyugdíjpénztárak,
befektetési alapok, biztosítók,
lakosság

Forrás: Saját szerkesztés

Ha a fenti általános modellt feltöltjük Magyarországra vonatkozó empirikus tartalommal, kijelenthetı, hogy jelenleg hazánkban az önkormányzatok gyakorlatilag szabadon dönthetnek a kibocsátásról, az állami beavatkozás elsıdlegesen a finanszírozásba bevont külsı
kölcsönforrások volumenére, illetve a kötvény, mint értékpapír jellemzıi közül a biztosítékként felajánlható eszközök, illetve pénzáramlás korlátozására koncentrál.
A központi kormányzat – a korábban említett beavatkozási lehetıségeken kívül azonban még közvetetten – a tıkepiac mőködésének kontrollja révén - is korlátozhatja az ön151
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kormányzatok lehetıségeit, mozgásterét. A kialakítandó intézményi, jogszabályi keretek legfontosabb funkciója az, hogy biztosítsák a pénzügyi közvetítırendszer megfelelı mőködését,
a keresleti és kínálati oldal szereplıinek hatékony kommunikációját. Különösen meghatározó
tényezı ezzel kapcsolatosan a potenciális kötvényvásárlók, azaz a befektetık információs
szükségletének kielégítése és ezáltal a kötvényfinanszírozás megítélt kockázatának és forrásköltségének csökkentése. Többek között ezt a célt szolgálják az intézményesült kockázatkezelési megoldások is. A pénzügyi közvetítırendszer szabályozásának kifejezetten a kínálati oldalt érintı megnyilvánulása a kötvénnyel, mint értékpapírral kapcsolatos elıírások formájában jelentkezik, ami konkrétan a forgalmazási eljárás és a kibocsátást követı információszolgáltatási kötelezettség terén nyilvánul meg.
A hazai helyzetet vizsgálva kijelenthetı, hogy összességében kedvezı, a kötvények
révén történı forrásszerzést bizonyos mértékig kifejezetten támogató szabályozás érvényesül.
Pozitív hatásúak és a piaci mechanizmusok mőködését egyértelmően segítik a tıkepiaci törvénynek az önkormányzatok kötvénykibocsátására vonatkozó speciális elıírásai mind az információszolgáltatási, mind pedig a tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában. Bár a kibocsátási eljárás kifejezetten bürokratikus és elsısorban az alaki elıírások ellenırzésére koncentrál, összességében nem képezi gátját a kötvények kibocsátásának. Ami a hazai pénzügyi
közvetítırendszer mőködését és kockázatmegosztó funkcióját illeti, számos piaci lehetıség áll
rendelkezésre a kötvényfinanszírozás esetén fellépı pénzügyi kockázatok kezelését illetıen,
bár a kifejezetten az önkormányzati értékpapírok hitelkockázatának mérséklésére irányuló
intézményesült megoldások köre kifejezetten szőknek tekinthetı. A banki hitelpiac dominanciája a tıkepiaci forrásszerzéssel szemben ugyanakkor valószínőleg más, a problémát jóval
tágabb kontextusban megvilágító összefüggésrendszer eredménye.
A fejezet eddigi részében az önkormányzati fejlesztések kötvények kibocsátása révén
történı finanszírozásának külsı feltételeit, mozgásterét elemeztem. Nem szabad ugyanakkor
elfelejtkezni arról sem, hogy a potenciális szubnacionális kibocsátók még kifejezetten kedvezı külsı körülmények esetén sem feltétlenül fognak élni a kötvények révén történı forrásszerzés lehetıségével. Ennek oka a kibocsátás ún. belsı feltételei között keresendı. Ez alatt
egyrészt azt értem, hogy az önkormányzatok nem biztos, hogy rendelkeznek a megfelelı információval ahhoz, hogy megfelelı döntést hozhassanak a kötvénykibocsátásról, azaz már a
döntési mechanizmusba bekerülı adatok minısége sem megfelelı. Másrészt az is veszélyforrást jelenthet, hogy a potenciális kibocsátók - a megfelelı szakmai tudás hiányában - még
tökéletese informáltság esetén sem lesznek képesek reálisan értékelni a kötvényfinanszírozás
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elınyeit, esetleges hátrányait, azaz ha egyáltalán fel is merül a lehetısége, esetlegesen akkor
is téves döntést hozhatnak a kibocsátással kapcsolatban.
Mint disszertációm empirikus eredményei is mutatták, a vizsgálat keretein belül jelenleg Magyarországon a belsı feltételek hiánya az, ami elsısorban akadályozza a kötvényfinanszírozás elterjedését. A potenciális kibocsátók legnagyobb részét adó települési önkormányzatok többsége ugyanis nagyobb kevés megbízható, valós információval rendelkezik e téren.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a települések nagy része nem csak hogy alulinformált, hanem a
kötvénykibocsátás feltételeit illetıen ráadásul még negatív sztereotípiák, elıítéltetek rabja is.
Ugyancsak a kötvények elterjedése ellen szól az értékpapír-alapú finanszírozással kapcsolatos
szakmai ismeretek rendkívül alacsony szintje is.

A kutatás további lehetséges irányai
Az önkormányzatok kötvényfinanszírozásának vizsgálata természetesen a bemutatott és a
disszertáció keretei között Magyarország vonatkozásában empirikus is tesztelt modell felépítésével, kialakításával még korántsem ért véget. Biztos vagyok benne, hogy az általam felvázolt struktúra, a szereplık kapcsolatrendszere, interakciói még további pontosításra, esetlegesen mélyebb szofisztikációra szorulnak. Ilyen pont lehet például még esetlegesen magának az
állami szabályozásnak a kikényszeríthetısége, azaz annak vizsgálata, hogy az önkormányzatok ténylegesen betartják-e az elıírt korlátozásokat, illetve esetlegesen milyen ellenırzés,
kontroll-szerep kialakításával érheti ezt el a központi kormányzat a leghatékonyabban.
Ugyanígy további vizsgálatra érdemesnek tartom azt is, vajon az önkormányzatok kötvénykibocsátása, illetve hitelfinanszírozása, ezek funkciója hogyan kapcsolódik a többi bevételi forrás rendelkezésre állásához, azaz például a központi támogatások mértéke, vagy a saját bevételek nagysága meghatározza-e valamilyen módon – s ha igen hogyan - a települések hitelpolitikáját.
Amennyiben pedig a vizsgált téma kutatását az elızıekhez képest tágabb kontextusba
helyezzük, mindenképpen szükséges a potenciális keresleti oldal elemzése is. Ez egyrészt
magában foglalja az önkormányzati kötvény, mint befektetési forma, pénzügyi eszköz értékelési szempontjainak meghatározást is. Ez alatt azon faktorok azonosítását és számszerősítést
értem, melyek egyértelmően befolyásolják a befektetık vásárlási döntését és meghatározzák a
kötvények piaci értékét is. Mivel a kötvény a helyi fejlesztések megvalósításához kapcsolódó
forrásszerzés eszköze, érdemes lehet – fıleg lakossági vásárlók esetén – egyfajta lokálpatriotizmuson alapuló értékelési faktor létének igazolása vagy elvetése is. A kötvénnyel, mint
pénzügyi eszközzel kapcsolatos standard értékelési rendszer kialakítása révén ugyanakkor
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megvalósíthatóvá válik a kötvény más potenciális forrásgyőjtı „versenytársakkal” való összehasonlító elemzése is. Teljessé téve a kötvényfinanszírozásban érintett szereplık kapcsolatrendszerének vizsgálatát, további kutatásra érdemesnek tartom még annak elemzését is, vajon
a központi kormányzat milyen eszközökkel, illetve milyen hatékonysággal képes esetlegesen
a kötvények révén történı önkormányzati forrásszerzést más beruházási alternatívakkal szemben támogatni.191

191

Pl. adókedvezmény nyújtása a potenciális vásárlóknak.
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1. Melléklet
Az önkormányzati kötvénykibocsátás által forrásszerzés kockázati faktorai

1. Visszafizetési kockázat: Ez annak veszélyét jelenti, hogy az önkormányzat nem lesz képes
teljesíteni kamat és tıketörlesztési kötelezettségeit. Ennek oka lehet, hogy a kötvénnyel finanszírozott projekt nem tudja nyújtani a várt megtérülést, illetve az önkormányzatnak a visszafizetésre szánt jövıbeli bevételei nem a várakozásoknak megfelelıen alakulnak.
2. Kamatláb-kockázat: Változó kamatozás esetén- amennyiben a kötvény névleges kamatlábát
valamely referencia-kamatlábhoz kötjük – az általános kamatszint emelkedésével a kibocsátó
finanszírozási terhei is növekedhetnek (Brealey-Myers 1999).
3. Újrafinanszírozási kockázat: Fix kamatozású konstrukció esetén – amennyiben a futamidı
során az általános kamatszint csökken - a kibocsátó relatíve a piaci kamatokhoz képest magasabb finanszírozási terhekkel kénytelen számolni, feltéve, hogy a kötvényszerzıdés visszavásárlási opciót nem tartalmaz.
4. Értékesítési kockázat: A kötvény kibocsátásakor elıfordulhat, hogy nem a kívánt mennyiséget, illetve nem a tervezett árfolyamon sikerül értékesíteni (Bernáth-Jókay-Szmetana 1999).
Ez a kockázat azonban kiküszöbölhetı, amennyiben valamely befektetési szolgáltató, vagy
akár potenciális vásárló hajlandó ún. jegyzési garanciát is vállalni.192 Az értékesítési kockázat
részének tekinthetı az úgynevezett árazási kockázat is, mely a kötvény megfelelı kibocsátási
árfolyamának meghatározásának nehézségébıl fakad.
5. Árfolyam-kockázat: Amennyiben a kötvény pénzáramlása külföldi fizetıeszközben denominált, a kibocsátó ki van téve az árfolyam-változás esetén ingadozó nagyságú
törlesztırészletekbıl adódó bizonytalanságnak.
6. Visszaváltási kockázat: Amennyiben a kötvényszerzıdés a befektetı számára visszaváltási
opciót tartalmaz, úgy az erre meghatározott idıszakban a kibocsátó kénytelen szembenézi –
esetleges visszaváltási igény esetén - azzal a kockázattal, hogy a kötelezettség újrafinanszírozása esetlegesen csak magasabb forrásköltség mellett valósítható meg (Bodie-Kane-Marcus
1996).

192

A jegyzési garancia azt jelenti, hogy a befektetési szolgáltató vállalja, hogy sikertelen értékesítés esetén a
kötvény fennmaradó mennyiségét egy elıre meghatározott árfolyamon megvásárolja.
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2. Melléklet
Az önkormányzati kötvények zártkörő kibocsátásának feltételei
A kötvény forgalomba hozatala zártkörőnek minısül, ha193
a)

az értékpapírt kizárólag minısített befektetık részére ajánlják fel;

b)

az értékpapírt minısített befektetınek nem minısülı, tagállamonként száznál kevesebb személy részére ajánlják fel;

c)

az értékpapírt kizárólag olyan befektetık részére ajánlják fel, akik egyenként legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelı értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból;

d)

az értékpapír névértéke legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelı összeg; vagy

e)

az összes forgalomba hozott értékpapír kibocsátási értéke az ajánlattételtıl számított
tizenkét hónapon belül nem haladja meg a százezer eurót vagy az annak megfelelı
összeget;

f)

a részvénytársaság szövetkezet átalakulásával jön létre és a részvényeket kizárólag
az átalakuló szövetkezet tagjainak, üzletrész tulajdonosainak ajánlják fel.

193

Tpt. 14. § (1)
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3. Melléklet
A kötvénykibocsátás tranzakciós költségei
Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzati kötvénykibocsátásának tranzakciós költségei194:


Szervezıi díj: 0,4% (egyszeri)



Értékesítési díj: 0,75% (adott sorozat után)



Jegyzési garancia díja: 0,2% (egyszeri)



Garanciavállalási díj: 0,25% (szerzıdés szerint)



Kifizetıi, kamatszámítói ügynöki díj: 0,1% (szerzıdés szerint)



Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) eljárás illeték: 500.000 Ft



Az értékpapír keletkeztetési díja: 200.000 Ft



Nyomtatási díj: 300.000 Ft

A kötvényprogram keretösszege 2,5 milliárd Ft, az I. sorozat kibocsátásának össznévértéke
1.305.000.000 Ft. A kötvényprogram tranzakciós költségeit az egyes sorozatok névértékei
alapján arányosan osztottam fel.

A kibocsátás összköltsége (az össznévérték százalékában):
0,4% ⋅

1,305
1,305
(500.000 + 200.000 + 300.000)
+ 0,75% + 0,2% ⋅
+ 0,25% + 0,1% +
⋅ 100% ≈ 1.45%
2,5
2,5
2.500.000.000

A kibocsátás összköltsége a jegyzési garancia díja nélkül (az össznévérték százalékában):
0,4% ⋅

1,305
(500.000 + 200.000 + 300.000)
+ 0,75% + 0,25% + 0,1% +
⋅ 100% ≈ 1.35%
2,5
2.500.000.000

A kibocsátás összköltsége egy 500 millió Ft össznévértékő kötvény nyilvános forgalombahozatala esetén195:
0,75% + 0.2% + 0,25% + 0,1% +

(500.000 + 200.000 + 300.000)
⋅ 100% ≈ 1.5%
500.000.000

194

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyőlési határozata, elıterjesztı: Kósa Lajos polgármester, tárgy:
kötvénykibocsátás, Iktatószám: 255 / 2001, 2001.09.20.
195
Az 50.000 Ft-os PSZÁF eljárási illetékkel számolva.
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4. Melléklet
A „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” jellemzıi196
A hitelprogram keretében finanszírozható beruházási és fejlesztési célok a következık:
1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok
2. Általános beruházási célok
3. Közoktatási célú beruházások (Beruházás a XXI. századi iskolába)
4. Kulturális infrastruktúra kialakítása (Közkincs program)
5. „Panel Plusz” Hitelprogram
6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
7. Informatikai közmőfejlesztési hitelcél

A hitel felvételére jogosultak:
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulásoknak, többcélú kistérségi társulások.

A hitel fıbb jellemzıi:


Kedvezményes kamatozású, forintban igényelhetı hitel.



Hosszú lejárat.



A biztosítékok között a Hitelgarancia ZRT. által nyújtott készfizetı kezességvállalás is
igényelhetı.



A hitel felhasználható tárgyi eszközbe történı beruházáshoz, beszerzéshez és létesítéshez, tárgyi eszköz felújításához

A hitel pénzügyi jellemzıi
Hitelösszeg:
Saját erı:

Kamat:

Lejárat:

A beruházás bekerülési értékének legfeljebb 90%-a.
A beruházás minimum 10%-a, amelybe beszámítható az államháztartás más
alrendszereibıl vagy közösségi forrásból származó támogatás.
Kulturális (4. hitelcél) és környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok
(1. hitelcél), az informatikai közmőfejlesztési célok (7. hitelcél), egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (6. hitelcél) esetében 3 havi EURIBOR +
legfeljebb 2,5%/év.
Közoktatási célú beruházások (3. hitelcél) és az általános beruházási célok
(2. hitelcél) esetében 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év.
Legfeljebb 20 év, maximum 3 év türelmi idıvel.

A hitelfelvevınek a közbeszerzés szabályait kell alkalmaznia a finanszírozó hitelintézet kiválasztására.
196

Forrás: http://www.mfb.hu/index.php?pageid=511 Letöltés ideje: 2006.01.05 17.34
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5. Melléklet
A mintavétel módszere és a mintába került települések
1. TÁBLÁZAT

A magyarországi települések településnagyság és régióbesorolás szerinti megoszlása

Összesen

NyugatDunántúl

KözépMagyarország

KözépDunántúl

ÉszakMagyarország

Észak - Alföld

1

1

2

2

0

2

8

,0%

12,5%

12,5%

25,0%

25,0%

,0%

25,0%

100,0%

Régión belül

,0%

2,4%

2,6%

3,7%

4,7%

,0%

5,0%

2,6%

Összes %

,0%

,3%

,3%

,6%

,6%

,0%

,6%

2,6%

6

4

3

7

5

5

4

34

Településkategórián belül

17,6%

11,8%

8,8%

20,6%

14,7%

14,7%

11,8%

100,0%

Régión belül

13,0%

9,8%

7,9%

13,0%

11,6%

10,9%

10,0%

11,0%

Összes %

1,9%

1,3%

1,0%

2,3%

1,6%

1,6%

1,3%

11,0%

5

9

9

14

8

12

9

66

Településkategórián belül

7,6%

13,6%

13,6%

21,2%

12,1%

18,2%

13,6%

100,0%

Régión belül

10,9%

22,0%

23,7%

25,9%

18,6%

26,1%

22,5%

21,4%

Összes %

1,6%

2,9%

2,9%

4,5%

2,6%

3,9%

2,9%

21,4%

12

9

7

12

7

10

11

68

Településkategórián belül

17,6%

13,2%

10,3%

17,6%

10,3%

14,7%

16,2%

100,0%

Régión belül

26,1%

22,0%

18,4%

22,2%

16,3%

21,7%

27,5%

22,1%

Összes %

3,9%

2,9%

2,3%

3,9%

2,3%

3,2%

3,6%

22,1%

Települések száma

Települések száma

Települések száma

6

8

7

4

45

13,3%

13,3%

17,8%

15,6%

8,9%

100,0%

Régión belül

13,0%

19,5%

15,8%

11,1%

18,6%

15,2%

10,0%

14,6%

Összes %

1,9%

2,6%

1,9%

1,9%

2,6%

2,3%

1,3%

14,6%

5001-10000

6

17,8%

10001-30000

8

13,3%

Települések száma

30001-50000

6

Településkategórián belül

Települések száma

Települések száma

Települések száma

Összesen

Dél-Dunántúl

0

Településkategórián belül

Települések száma

50000 felett

1501-5000

501-1500

201-500

200 alatt

Településkategóriák (fı)

Dél - Alföld

Régiók

7

7

8

7

7

7

5

48

Településkategórián belül

14,6%

14,6%

16,7%

14,6%

14,6%

14,6%

10,4%

100,0%

Régión belül

15,2%

17,1%

21,1%

13,0%

16,3%

15,2%

12,5%

15,6%

Összes %

2,3%

2,3%

2,6%

2,3%

2,3%

2,3%

1,6%

15,6%

7

1

1

4

2

4

1

20

Településkategórián belül

35,0%

5,0%

5,0%

20,0%

10,0%

20,0%

5,0%

100,0%

Régión belül

15,2%

2,4%

2,6%

7,4%

4,7%

8,7%

2,5%

6,5%

Összes %

2,3%

,3%

,3%

1,3%

,6%

1,3%

,3%

6,5%

3

2

3

2

4

1

4

19

Településkategórián belül

15,8%

10,5%

15,8%

10,5%

21,1%

5,3%

21,1%

100,0%

Régión belül

6,5%

4,9%

7,9%

3,7%

9,3%

2,2%

10,0%

6,2%

Összes %

1,0%

,6%

1,0%

,6%

1,3%

,3%

1,3%

6,2%

46

41

38

54

43

46

40

308

Települések száma
Településkategórián belül

14,9%

13,3%

12,3%

17,5%

14,0%

14,9%

13,0%

100,0%

Régión belül

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Összes %

14,9%

13,3%

12,3%

17,5%

14,0%

14,9%

13,0%

100,0%

Forrás: Saját szerkesztés
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Az adott régióból a mintába került települések a következık voltak:
Dél-Alföld (46): Bácsszentgyörgy, Baja, Békés, Békéscsaba, Bugac, Csabaszabadi,
Érsekcsanád, Foktı, Gyomaendrıd, Gyula, Hódmezıvásárhely, Homokmégy, Kaskantyú,
Kaszaper, Kecskemét, Kertészsziget, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kövegy,
Mezıberény, Mindszent, Miske, Mórahalom, Nagyszénás, Óföldeák, Ordas, Orosháza, Örménykút, Páhi, Pusztaottlaka, Sárndorfalva, Sarkad, Sükösd, Szarvas, Szeged, Szeghalom,
Székkutas, Szentes, Tiszaalpár, Tiszasziget, Tótkomlós, Újtelek, Városföld, Zsombó

Dél-Dunántúl (41): Balatonboglár, Balatonlelle, Báta, Bátaapáti, Bátaszék, Bikal, Csonta,
Csurgó, Decs, Dunaföldvár, Dunaszegcsı, Fonó, Fonyód, Gölle, Hidas, Kakasd, Kaposfı,
Kaposvár, Kisasszond, Komló, Marcali, Mohács, Nagykozár, Paks, Pécs, Porrogszentpál,
Sárszentlırinc, Sásd, Sátorhely, Siklós, Somogyaszaló, Somogyjád, Szekszárd, Szentgáloskér,
Szentlırinc, Szigetvár, Tamási, Tolna, Várda, Villány, Zákányfalu

Észak-Alföld (38): Baktalórántháza, Berettyóújfalu, Besenyıd, Cégénydányád, Csépa,
Darnó, Debrecen, Derecske, Érpatak, Fülesd, Kégény, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló,
Ibrány, Jászárokszállás, Jászberény, Karcag, Kérsemjén, Kisújszállás, Kocsord, Kömörı,
Laskod, Mátészalka, Méhtelek, Mezıhék, Nagydobos, Nagyhalász, Nyíregyháza, Ófehértó,
Panyola, Szolnok, Szorgalmatos, Téglás, Tiszaszalka, Tiszavasvári, Túrkeve, Vámospércs,
Zsalolyán

Észak-Magyarország
Csokvaomány,

(54):

Dövény,

Abasár,

Eger,

Encs,

Bánk,
Erk,

Bátor,

Bekecs,

Felsıberecki,

Bercel,

Bükkaranyos,

Felsıvadász,

Gyöngyös,

Gyöngyöspata, Hatvan, Hernádbőd, Heves, Kál, Kazincbarcika, Kázsmárk, Kenézlı, Lırinci,
Mezıkövesd, Miskolc, Mogyoróska, Nagykinizs, Nıtincs, Nyékládháza, Ózd, Pásztó,
Patvarc, Poroszló, Putnok, Sajópüspöki, Sajóvámos, Salgótarján, Sárospatak, Sóshartyán,
Szécsény, Szemere, Szerencs, Szilvásvárad, Szinpetri, Szomolya, Taktakenéz, Tállya,
Tiszaladány, Tiszaluc, Tiszapalkonya, Tiszaújváros, Tófalu, Tolcsva, Zsulyta

Közép-Dunántúl (43): Ajka, Alsóörs, Bakonynána, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonkenese, Barnag, Bicske, Csákvár, Dunaújváros, Enying, Esztergom, Gárdony, Iszkaszentgyörgy,
Iszkáz, Kemenesszentpéter, Komárom, Leányvár, Magyarpalánk, Marcalgergelyi, Mezıfalva,
Monostorapáti, Mór, Nagykarácsony, Naszály, Nemesváros, Óbarok, Pápa, Pápasalamon,
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Pusztamiske, Pusztaszabolcs, Rigács, Sárbogárd, Székesfehérvár, Szıc, Tát, Tatabánya, Tokod, Vajta, Várpalota, Vérteskethely, Veszprém, Zirc

Közép-Magyarország (46): Aszód, Bénye, Budakalász, Budaörs, Bugyi, Cegléd, Csemı,
Dabas, Dömsöd, Dunakeszi, Érd, Felsıpakony, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllı,
Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kóspallag, Kıröstetétlen, Lórév, Marosháza, Márianosztra,
Monor, Nagymaros, Pánd, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentlászló, Pócsmegyer,
Pusztazámor, Ráckeve, Remeteszılıs, Sülysáp, Százhalombatta, Szentendre, Szigethalom,
Szigetszentmiklós, Tápióság, Tápiószılıs, Tinnye, Tök, Vác, Vácduka, Váckisújfalu,
Zsámbék

Nyugat-Dunántúl (40): Abda, Acsád, Bak, Bérbaltavár, Celldömölk, Chernelházadamonya,
Dobronhegy, Dunasziget, Egyházasrádóc, Farád, Fertıd, Gellénháza, Gersekarát, Gyóró,
Gyır, Gyırújbarát, Gyırvár, Hidegség, Jánossomorja, Kemenesmihályfa, Keszthely, Körmend, Kıszeg, Lenti, Megyehid, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Öttevény, Sármellék, Sárvár, Sokorópátka, Sopron, Szentgotthárd, Vasvár, Vonyarcvashegy, Vöröck, Zalaegerszeg,
Zalaszentgrót, Zsebeháza
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6. Melléklet
Kérdıív a magyarországi helyi önkormányzatok kötvényfinanszírozással
kapcsolatos véleményének és attitődjének felmérésére

1.

Mekkora jelenleg a település hitelállománya a várható bevételek százalékában?
%

2.

A kiadások általában hány százalékát fordították hiteltörlesztésre az elmúlt
négy évben?
%

3.

Korlátozza-e a gyakorlatban a törvény által elıírt limit az önkormányzat
hitelfelvételi politikáját?
1
2
7

4.

Igen
Nem
NT

9

NV

Hozzá tud-e jutni a település megfelelı nagyságú hitelforrásokhoz?
1
2
7

Igen
Nem
NT

9

NV
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5.

A

B

C

D

E

F

G

H

6.

Kérem, fejtse ki a véleményét a következı, az önkormányzatok hitelfinanszírozásával kapcsolatos állításokat illetıen.
(1 - Egyetértek az állítással, 2 - Nem értek egyet az állítással 3 - Nincsenek
konkrét információm, mivel még nem merült fel a probléma az eddigi mőködés
során.)
KÉRJÜK HASZNÁLJA AZ 1. SZÁMÚ VÁLASZLAPOT!

A hitelfinanszírozás szükséges rossz, csak akkor érdemes igénybe venni, ha nincs más forrás a beruházások megvalósítására.
Hitelfelvétel esetén lehetıség van a finanszírozási terheknek a generációk közötti igazságosabb megosztására
Hosszú lejáratú hitelt felvenni az önkormányzatoknak leginkább beruházási célra lenne
szabad.
Kötvénykibocsátás esetén jelenleg Magyarországon nem kötelezı a közbeszerzési eljárás.
A kötvények által történı finanszírozás során –
a banki hitelekhez képest – általában nagyobb
a rugalmasság a pénzáramlás ütemezésének
megválasztására.
Lakossági források elsısorban a kötvények
zártkörő kibocsátásával vonhatók be a fejlesztések finanszírozásába.
Kötvényfinanszírozás esetén általában lehetıség van a névérték(tıke) futamidı végén egy
összegben történı törlesztésére
Kötvénykibocsátás esetén – a banki hitelekhez
képest - elméletileg több piaci szereplı megtakarításait vonhatja be az önkormányzat a finanszírozásba.

NT

NV

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

Bocsátott-e ki korábban kötvényt a település vagy valamelyik önkormányzati tulajdonú vállalata?
1
2
3
4
7

Nem, eddig még csak fel sem merült ennek a lehetısége
Volt róla szó, de komolyabban nem foglalkoztunk vele
Napirendi pont is volt a közgyőlésen, de elvetették
Igen, …………….. alkalommal
NT
9
NV
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7.

Tervez-e kötvénykibocsátást a település (vagy valamely önkormányzati
vállalata)?
1
2
3
7

8.

A
B
C
D

E
F
G
H

I
J

Igen, a közeljövıben (1 éven belül)
Talán a késıbbiekben elképzelhetı
Nem, a kötvénykibocsátás egyáltalán nem szerepel a terveink
között
NT
9
NV

Kérjük, foglaljon állást néhány, a kötvényfinanszírozás jelenlegi magyarországi alkalmazhatóságát befolyásoló körülménnyel kapcsolatosan!
(1 – Az állítás igaz, ezért az fontos ellenérv a kötvénykibocsátással szemben 2
– Ez a körülmény nem befolyásolja a döntést, lényegtelen ebbıl a szempontból
3 – Az állítás hamis, ezért az inkább a kötvénykibocsátás mellett szóló érv)
KÉRJÜK HASZNÁLJA Az 1. SZÁMÚ VÁLASZLAPOT!

Olcsóbbak az államilag támogatott (pl. Magyar
Fejlesztési Bank) beruházási hitelek
Nagyobb a kötvényfinanszírozás kamatköltsége, mint a banki hiteleké.
Kötvényfinanszírozás esetén csak rövidebb
futamidejő források érhetık el.
Túl sok a kötvénykibocsátással járó adminisztráció, megterhelı az információ-szolgáltatási
kötelezettség teljesítése.
Nehéz lenne vevıt találni a kötvényekre
Túl sok járulékos, ún. tranzakciós költséggel jár
a kibocsátás
Hiányoznak a megfelelı szakmai ismereteink a
kötvénykibocsátáshoz
Korábbi negatív tapasztalatok, élmények befolyásoltak a kötvényfinanszírozással kapcsolatosan.
Túl kevés információ érhetı el a kötvények révén történı forrásszerzéssel kapcsolatosan.
Egyéb ellenérv, éspedig ………………………...
………………………………………………………

NT

NV

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

1
1

2
2

3
3

7
7

9
9

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9

1

2

3

7

9
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7. Melléklet
Ismeretek tesztelése – Illeszkedésvizsgálat az egyes változókra

Változók

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

58,235

22,696

269,706

121,317

199,733

135,237

145,497

154,758

Szabadságfok

2

2

2

2

2

2

2

2

P-érték

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

χ2 teszt próbafüggvény értékei

V1: A hitelfinanszírozás szükséges rossz, csak akkor érdemes igénybe venni, ha nincs más forrás a beruházások
megvalósítására.
V2: Hitelfelvétel esetén a kamatfizetések és tıketörlesztések idıben elosztva, szétszórva jelentkeznek, tehát ezen a
szempont alapján a hitelfelvétel igazságosabbnak tekinthetı a folyó finanszírozásnál, hisz a finanszírozási terheket azok a generációk viselik, akik közben a megvalósuló beruházás elınyeit is élvezhetik.
V3: Hosszú lejáratú hitelt felvenni az önkormányzatoknak leginkább beruházási célra lenne szabad.
V4: Kötvénykibocsátás esetén jelenleg Magyarországon nem kötelezı a közbeszerzési eljárás.
V5: A kötvények által történı finanszírozás során – a banki hitelekhez képest – általában nagyobb a rugalmasság a pénzáramlás ütemezésének megválasztására.
V6: Lakossági források elsısorban a kötvények zártkörő kibocsátásával vonhatók be a fejlesztések finanszírozásába.
V7: Kötvényfinanszírozás esetén általában lehetıség van a névérték(tıke) futamidı végén egy összegben történı
törlesztésére.
V8: Kötvénykibocsátás esetén – a banki hitelkehez képest - elméletileg több piaci szereplı megtakarításait vonhatja be az önkormányzat a finanszírozásba.
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8. Melléklet
Az „Eredmény” változó gyakorisági eloszlása
Ismeret pontszáma
-12
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
Összesen:

Gyakoriság
2
1
2
2
7
2
4
3
19
6
71
22
40
19
28
11
10
9
10
2
7
2
4
1
284

Relatív gyakoriság
0,7
0,4
0,7
0,7
2,5
0,7
1,4
1,1
6,7
2,1
25,0
7,7
14,1
6,7
9,9
3,9
3,5
3,2
3,5
0,7
2,5
0,7
1,4
0,4
100,0

Kumulált gyakoriság
0,7
1,1
1,8
2,5
4,9
5,6
7,0
8,1
14,8
16,9
41,9
49,6
63,7
70,4
80,3
84,2
87,7
90,8
94,4
95,1
97,5
98,2
99,6
100,0
-

1. ÁBRA
Az Eredmény változó értékeinek eloszlásfüggvénye

Önkormányzatok száma

80
70
60
50
40
30
20
10
0
-16

-13

-10

-7

-4

-1

2

5

8

11

14

Elért pontszám

Forrás: Saját szerkesztés
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9. Melléklet
A változók faktoranalízisének eredményei (VARIMAX módszer)
Az elızetes tesztek eredményei:
Kaiser – Meyer – Olkin

0,566

együttható

Bartlett-teszt eredményei

Próbafüggvény-érték

279,641

Szabadságfok

28

P – érték

0,000

Kommunalitások:
Változó neve

Iniciális
kommunalitások

Végsı kommunalitások

V1

0,072

0,124

V2

0,017

0,021

V3

0,134

0,999

V4

0,132

0,163

V5

0,349

0,999

V6

0,305

0,999

V7

0,399

0,405

V8

0,206

0,226
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Fıkomponens analízis I.

Változó neve

Iniciális
kommunalitások

Végsı kommunalitások

V5

1,000

,489

V6

1,000

,515

V7

1,000

,640

V8

1,000

,343

Iniciális sajátértékek
A teljes

Komponensek
Összesen

variancia száza-

Kumulált arány

lékában
1

1,986

49,655

49,655

2

0,979

24,470

74,125

3

0,668

16,709

90,833

4

0,367

9,167

100,000

Komponens mátrix súlyok

V5

0,699

V6

-0,718

V7

0,800

V8

0,586
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Fıkomponens analízis II.

Változó neve

Iniciális
kommunalitások

Végsı kommunalitások

V1

1,000

0,355

V2

1,000

0,274

V3

1,000

0,542

Iniciális sajátértékek
A teljes

Komponensek
Összesen

variancia száza-

Kumulált arány

lékában
1

1,171

39,031

39,031

2

0977

32,555

71,586

3

0852

28,414

100,000

Komponens mátrix súlyok

V1

0,596

V2

0,523

V3

-0,736
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10. Melléklet
Regressziós modell

Korrelációs együttható

Determinációs
együttható

Kiigazított determinációs
együttható

A becslés standard
hibája

0,746

0,557

0,552

2,74485

Variancia-analízis tábla

884,931
7,534

280

Teljes

4764,366

283

Független változók

Tengelymetszet
Faktor1
Faktor2
Faktor3

Standard hiba

2109,573

Paraméter értéke

Reziduális

1,875
2,874
0,312

0,163
0,170
0,164

0,667

0,170

0,000

Parciális korrelációs
együttható

3

Az F-teszt
p-értéke

Egyszerő korrelációs
együttható

Regressziós 2654,793

F-teszt próbafüggvény értéke
117,455

P-érték

Átlagos eltérésnégyzetösszegek

T-teszt próbafüggvény értéke

Szabadságfok

Standardizált
együtthatók

Eltérésnégyzetösszegek

0,699
0,077

11,510
16,866
1,901

0,000
0,000
0,058

0,726
-0,036

0,710
0,113

0,161

3,925

0,000

0,327

0,228
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11. Melléklet
Illeszkedésvizsgálat a lehetséges ellenérvek megoszlására vonatkozóan

Változók

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

48,34

46,78

44,95

58,63

50,48

57,70

61,55

97,14

66,32

Szabadságfok

2

2

2

2

2

2

2

2

2

P-érték

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

χ2 próbafüggvény érték

V1: Olcsóbbak az államilag támogatott (pl. Magyar Fejlesztési Bank) beruházási hitelek
V2: Túl sok a kötvénykibocsátással járó adminisztráció, megterhelı az információ-szolgáltatási kötelezettség
teljesítése.
V3: Nagyobb a kötvényfinanszírozás kamatköltsége, mint a banki hiteleké.
V4: Kötvényfinanszírozás esetén csak rövidebb futamidejő források érhetık el.
V5: Nehéz lenne vevıt találni a kötvényekre
V6: Túl sok járulékos, ún. tranzakciós költséggel jár a kibocsátás
V7: Hiányoznak a megfelelı szakmai ismereteink a kötvénykibocsátáshoz
V8: Korábbi negatív tapasztalatok, élmények befolyásoltak a kötvényfinanszírozással kapcsolatosan
V9: Túl kevés információ érhetı el a kötvények révén történı forrásszerzéssel kapcsolatosan
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12. Melléklet
Az egyes ellenérvek megítélése közötti különbségek tesztelése

A Friedmann teszt eredményei

Változók
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

Megfigyelések
száma
131
131
131
131
131
131
131
131
131

Megfigyelések száma
χ2-érték
Szabadságfok
P-érték

Átlag

Szórás

Átlagos rang

0,2443
0,1527
0,1374
0,3053
0,3359
0,3435
0,3282
0,0611
-0,0611

0,60880
0,61361
0,61723
0,58036
0,63984
0,57874
0,63782
0,53717
0,59168

5,14
4,79
4,71
5,36
5,52
5,53
5,49
4,39
4,07

131
96,420
8
0,000
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13. Melléklet
Az egyes válaszkategóriák eltéréseinek tesztelése

McNemar-teszt eredményei (p-értékek)

Elsı válaszkategória („Mellette szól”):

Változók

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V1
V2

0,503 0,180 0,549 1,000 0,629 0,815 0,581 0,001
1,000 0,021 0,481 0,012 0,180 1,000 0,054

V3

0,035 0,383 0,021 0,167 0,508 0,015

V4

0,388 1,000 0,581 0,021 0,000

V5

0,424 0,607 0,332 0,001

V6

0,549 0,077 0,000

V7

0,064 0,000

V8

0,026

Második válaszkategória („Ellenérv”):

Változók

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V1
V2
V3

0,063 0,100 0,532 0,178 0,222 0,054 0,000 0,000
1,000 ,004 0,002 0,000 0,000 0,012 0,001
0,038 0,000 0,003 0,000 0,004 0,000

V4

0,429 0,678 0,243 0,000 0,000

V5

0,860 0,755 0,000 0,000

V6

0,511 0,000 0,000

V7

0,000 0,000

V8

0,302

181

Harmadik válaszkategória („Semleges”):

Változók

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V1
V2

0,310 0,522 0,880 0,142 0,480 0,106 0,000 0,031
0,860 0,345 0,010 0,082 0,010 0,015 0,153

V3

0,728 0,004 0,200 0,005 0,002 0,097

V4

0,155 0,690 0,109 0,000 0,010

V5

0,405 1,000 0,000 0,000

V6

0,280 0,000 0,003

V7

0,000 0,000

V8

0,216
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14. Melléklet
Mann – Whitney teszt

Változók
V1

V2

V3

V4

V5
V6

V7

V8

V9

Próbafüggvények
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Megfigyelt
szignifikancia
szint

Klaszterek

Elemszám

Nincs tapasztalata
Van tapasztalata
Összesen
Nincs tapasztalata
Van tapasztalata
Összesen
Nincs tapasztalata
Van tapasztalata
Összesen
Nincs tapasztalata
Van tapasztalata
Összesen
Nincs tapasztalata
Van tapasztalata
Összesen
Nincs tapasztalata
Van tapasztalata
Összesen
Nincs tapasztalata
Van tapasztalata
Összesen
Nincs tapasztalata
Van tapasztalata
Összesen
Nincs tapasztalata
Van tapasztalata
Összesen

167
11
178
140
11
151
145
10
155
156
10
166
165
10
175
155
10
165
169
10
179
152
10
162
163
10
173

Átlagos
rang
91,92
52,82

Rangok összege
15350,00
581,00

77,69
54,55

10876,00
600,00

80,03
48,60

11604,00
486,00

85,11
58,35

13277,50
583,50

89,02
71,15

14688,50
711,50

84,72
56,30

13132,00
563,00

92,46
48,45

15625,50
484,50

83,03
58,25

12620,50
582,50

88,13
68,55

14365,50
685,50

V1
515,0
581,0
-2,714

V2
534,0
600,0
-1,913

V3
431,0
486,0
-2,410

V4
528,5
583,5
-1,924

V5
656,5
711,5
-1,209

V6
508,0
563,0
-2,053

V7
429,5
484,5
-2,945

V8
527,5
582,5
-2,002

V9
630,5
685,5
-1,392

0,007

0,056

0,016

0,054

0,227

0,040

0,003

0,045

0,164
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15. Melléklet
Mann –Whitney II.
Független változók
Mérleg fıösszeg
(2003)

Klaszterek

Nincs tapasztalata
Van tapasztalata
Összesen
Befektetett eszkö- Nincs tapasztalata
zök (2003)
Van tapasztalata
Összesen
Összes belföldi
Nincs tapasztalata
jövedelem (2003) Van tapasztalata
Összesen
Felhalmozási és
Nincs tapasztalata
tıke jellegő bevé- Van tapasztalata
telek (2003)
Összesen
Hitel bevételek
Nincs tapasztalata
(2003)
Van tapasztalata
Összesen
Rendelkezésre
Nincs tapasztalata
álló források ösz- Van tapasztalata
szesen (2003)
Összesen
Tárgyévi bevéteNincs tapasztalata
lek összesen
Van tapasztalata
(2003)
Összesen
Folyó (mőködési) Nincs tapasztalata
kiadások összesen Van tapasztalata
(2003)
Összesen
Hitel visszafizetés Nincs tapasztalata
(2003)
Van tapasztalata
Összesen
Tárgyévi kiadások Nincs tapasztalata
összesen (2003)
Van tapasztalata
Összesen
Lakónépesség
Nincs tapasztalata
száma az év végén Van tapasztalata
(2003)
Összesen
A helyi önkorNincs tapasztalata
mányzatok saját
Van tapasztalata
folyó bevételei
Összesen
(2003)
A helyi önkorNincs tapasztalata
mányzatok helyi
Van tapasztalata
adó bevételei
(2003)
Összesen

Elemszám
14
308
294
14
308
294
14
308
294
14
308
294
14
308
294
14
308
294
14
308
294
14
308
256
11
267
253
11
264
294
14
308
14
308
294

Átlagos
rang
135,48
155,36

Rangok öszszege
34953,00
2175,00

135,65
152,14

34998,00
2130,00

151,94
208,21

44671,00
2915,00

151,87
209,79

44649,00
2937,00

151,25
222,71

44468,00
3118,00

151,99
207,14

44686,00
2900,00

151,96
207,86

44676,00
2910,00

151,95
208,14

44672,00
2914,00

151,70
213,21

44601,00
2985,00

151,94
208,29

44670,00
2916,00

151,85
210,11

44644,50
2941,50

151,93
208,50

44667,00
2919,00

152,26
201,50

44765,00
2821,00

14
308
294
14
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Független változók
Mekkora jelenleg
a település hitelállománya a várható
bevételek százalékában?
A kiadások általában hány százalékát fordították
hiteltörlesztésre az
elmúlt négy évben?
Korlátozza-e a
gyakorlatban a
törvény által elıírt
limit az önkormányzat hitelfelvételi politikáját?

Klaszterek

Elemszám

Nincs tapasztalata
Van tapasztalata

308
294

Összesen

14

Nincs tapasztalata
Van tapasztalata

308
294

Összesen

14

Nincs tapasztalata
Van tapasztalata

308
294

Összesen

14

Átlagos
rang
131,64
188,95

Rangok öszszege
33699,50
2078,50

130,37
181,55

32983,00
1997,00

154,24
159,89

45347,50
2238,50

Próbafüggvény
Mann-Whitney
U
Wilcoxon W
Z
Megfigyelt
szignifikancia
szint

Próbafüggvény

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

1236,0

1305,0

1279,5

1302,0

1400,0

803,5

852,0

1982,5

1305,0

44601,0
-2,644

44670,0
-2,313

44644,5
-2,391

44667,0
-2,322

44765,0
-2,021

33699,5
-2,462

32983,0
-2,243

45347,5
-,259

44670,0
-2,313

0,008

0,021

0,017

0,020

0,043

0,014

0,025

0,795

0,021

Mann-Whitney
U
Wilcoxon W
Z
Megfigyelt
szignifikancia
szint

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

1542,0

1587,0

1306,0

1284,0

1103,0

1321,0

1311,0

1307,0

34953,0
-0,921

34998,0
-0,764

44671,0
-2,310

44649,0
-2,377

44468,0
-3,345

44686,0
-2,264

44676,0
-2,295

44672,0
-2,307

0,357

0,445

0,021

0,017

0,001

0,024

0,022

0,021
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