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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EKB 2007. évi éves jelentéséről
(2007/2142(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Központi Bank (EKB) 2007. évi éves jelentésére, 

–  tekintettel az EK-Szerződés 113. cikkére, 

– tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank
alapszabályáról szóló szerződéshez csatolt Jegyzőkönyv1 15. cikkére, 

– tekintettel 1998. április 2-i, a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszában a 
demokratikus elszámoltathatóságról szóló állásfoglalására2, 

– tekintettel 2008. február 20-i, az európai gazdasági helyzetéről: a 2008. évre vonatkozó 
átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokról szóló előkészítő jelentésről szóló 
állásfoglalására,

– tekintettel a Bizottság közleményére az EMU@10-ről: sikerek és kihívások a Gazdasági 
és Monetáris Unió 10 éve után (COM(2008)0238), 

– tekintettel az EKB 2007. decemberi pénzügyi stabilitási felülvizsgálatára és az EKB 2008. 
áprilisi, az európai pénzügyi integrációról szóló jelentésére, 

– tekintettel Bizottság 2008. április 28-i tavaszi gazdasági előrejelzéseire,

– tekintettel Eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

A. mivel 2007-ben az euróövezet GDP-je 2,6%-kal nőtt (szemben a 2006. évi 2,7%-kal), az 
év második felében jelentkező pénzügyi zavarokból származó megnövekedett 
bizonytalanság ellenére,

B. mivel az inflációs ráta a 2006. évi 2,2%-kal szemben 2,1% volt, a lényeges felfelé 
irányuló árnyomással jellemezhető gazdasági környezet ellenére, 

C. mivel az EKB 2007-ben folytatta a kamatlábak kiigazítását júniusban a 2006. decemberi 
3,5%-ról 4,0%-ra, majd ezt a szintet fenntartotta a második félévben, 

D. mivel 2007-ben az euró nominális effektív árfolyama 6,3%-kal felértékelődött, és ez a 
felértékelődés különösen az amerikai dollárhoz képest volt jelentős (11,8%), 

E. mivel a pénzügyi zavar és a nagy globális egyensúlytalanságok kockázatot jelentenek az 
                                               
1 HL C 191, 1992.7.29., 68. o.
2 HL C 138, 1998.5.4., 177. o.
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egész világgazdaság növekedése és az árfolyamalakulás szempontjából,

F. mivel várható, hogy 2009-ben az euróövezetben az infláció 2,0–3,0% köré emelkedik, 
nagyrészt az olaj- és élelmiszerárak feltételezett irányát tükrözve, mielőtt 2009-ben az 
1,2% és 2,4% közötti tartományba mérséklődne,

G. mivel a Parlament segítséget kíván nyújtani az EKB és az euróövezet nemzetközi 
színtéren betöltött szerepének és nemzetközi tekintélyének megerősítéséhez,

Az EKB ma
1. üdvözli, hogy az EMU létrejötte után tíz évvel mind az EKB, mind az euró tiszteletet 

élvez, és általánosan elfogadják a globális gazdaságban;, megjegyzi továbbá, hogy az euró
olyan globális valutává vált, amelynek befolyása szinte megegyezik az amerikai 
dolláréval;

2. hangsúlyozza az EKB függetlenségének fontosságát, és üdvözli, hogy a Lisszaboni 
Szerződés révén az EKB jogi személyiségű EU intézménnyé válik világosan megállapított 
független politikai és pénzügyi státusszal;

3. üdvözli Ciprust és Máltát az EMU-ban, és tudomásul veszi sikeres belépésüket;

Pénzügyi stabilitás
4. elismeri az EKB kiváló munkáját az egyesült államokbeli másodlagos jelzálogpiaci válság 

által kiváltott pénzügyi zavarok kezelésében, különös tekintettel a 2007. augusztus 9-én 
indított műveletre, amely 95 milliárd euró összegben biztosított likviditást a piacoknak 
4,00% rögzített kamatozású tender formájában a szokásos EKB piaci műveletek eljárását 
követve; megjegyzi, hogy ez a művelet együtt a finomhangolási műveletekkel és a 
rákövetkező bőséges heti refinanszírozási műveletekkel sikeresen stabilizálta a nagyon 
rövid távú kamatlábakat; ezt ismételten úgy tekinti, hogy rámutat az EKB által biztosított 
közös monetáris politika értékére a gazdaság stabilizálásában az instabilitás időszakaiban;

5. aláhúzza, hogy egyre nagyobb szükség van a központi bankok és a felügyeleti hatóságok 
közötti együttműködésre a pénzpiacok stabilitásának fenntartásában, különösen 
figyelembe véve az egyre inkább integrált pénzügyi rendszereket; felkéri az EKB-t, hogy 
EU-n belüli szinten valamint más központi bankokkal és releváns intézményekkel való 
kapcsolataiban továbbra is törekedjen a jobb integrációra és kommunikációra, különös 
tekintettel a Bank of England-del való kapcsolatára, mivel London az Európai Unión 
belüli legfontosabb pénzügyi központ; felhívja az EKB-t, hogy aktív szerepet vállaljon a 
felügyelet változásait vitató különféle fórumokban, mint például a Lámfalussy-jelentés 
nyomon követésében;

6. elismeri, hogy a nagy központi bankok, mint például az EKB és a US Federal Reserve,
figyelmeztettek a gazdaságot érintő kockázatok alábecslése ellen a 2000. évi informatikai 
buborék kipukkadása és a 2007. évi másodlagos jelzálogválság előtt; megjegyzi, hogy a 
pénzpiacok nem válaszoltak megfelelő és hatékony módon ezekre a figyelmeztetésekre; 
ezért felkéri az EKB-t, hogy elemezze ezt a reakciót, és tegyen javaslatot arra, hogy 
miként lehet az ilyen előretekintő figyelmeztetések és a piaci reakciók közötti korrelációt 
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javítani, felhívja az EKB-t a közelmúlt pénzügyi zavarainak tükrében, hogy vizsgálja meg, 
rendelkezik-e elegendő eszközzel a határokon átnyúló európai pénzügyi válság kezelésére, 
és milyen jogkörökre van szüksége ahhoz, hogy javíthassa az euróövezetben a 
makroprudenciális felügyeletet;

Gazdasági és monetáris fejlődés
7. tudomásul veszi az árstabilitás meghatározásának mikéntjéről szóló folyamatban zajló 

vitát, amelynek tekintetében néhányan a közvetlen inflációs célkövetés mellett érvelnek; 
úgy véli azonban, hogy az M3-ra épülő kétpilléres rendszer a legalkalmasabb módja az 
árstabilitás mérésének; elismeri a kiegészítő információ és az inflációs kockázatokra 
vonatkozó korai figyelmeztetések, valamint az operatív diszkréció hozzáadott értékét, 
amelyet ez a rendszer biztosít;

8. hangsúlyozza, hogy az euróövezeten belüli aszimmetrikus gazdasági fejlődés kockázata a 
kibővített tagsággal megnövekedhet, ahogy a taggazdaságok mérete és fejlettsége közötti 
különbségek növekednek; 

9. felhívást intéz valamennyi, az euróövezetben részt vevő és az azon kívül maradó 
tagállamhoz, valamint a jelentkező tagállamokhoz, hogy vegyék figyelembe ezeket a 
kihívásokat, és ezért teljes mértékben tartsák tiszteletben a stabilitási és növekedés paktum 
kritériumait, és teljesítsék a maastrichti kritériumokat, amint helyénvaló, mivel a fiskális 
konszolidációval és bérmérsékléssel együtt ez biztosítja az aszimmetrikus fejlődés által 
okozott kihívások elleni legerősebb védelmet; 

10. elvárja a Tanácstól, hogy valamennyi, az euróövezetbe felvételét kérő tagállamot 
egyenlően kezelje, és teljes mértékben tartsa tiszteletben a tagállamok euróövezethez való 
csatlakozásra való felkészültségére vonatkozó EKB általi értékelését és ajánlásait;

11. tudomásul veszi az euró felértékelődését, különösen az amerikai dollárral szemben; 
aláhúzza az árstabilitás célját, de elismeri, hogy az euróárfolyam erőteljes és gyors 
változásai akadályozhatják az EKB-t monetáris politikájának irányításában, valamint hogy 
a leértékelődő euró inflációs forrás lehet, vagy alternatív módon a túlzott felértékelődés az 
exportfüggő országok növekedési perspektíváit fenyegetheti; felkéri az EKB-t, hogy ezt a 
fejlődést kísérje figyelemmel, és ha szükségesnek tartja, intézkedjen;

Irányítás és hatékony döntéshozatal
12. emlékeztet az EKB nagyobb átláthatóságára irányuló folyamatos felhívásokra, és 

méltányolja a már megvalósított erőfeszítéseket; elismeri e tekintetben az EKB 
Kormányzótanácsa üléseiről szóló jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos 
nehézségeket, mivel az egyes álláspontok eltéréseit nemzeti érdekek képviseleteként 
lehetne értelmezni, amely a tagállamok kormányai részéről a Kormányzótanács tagjaival 
szembeni nyomásgyakorláshoz vezethetne;

13. ennek ellenére felhívja az EKB-t, hogy a Kormányzótanács által meghozott határozatokat 
követő nyilatkozataiban világosan közölje, hogy a viták során könnyen értek-e el 
konszenzust, vagy az eltérő nézetek fennmaradtak-e, mivel ez bővebb tájékoztatással 
szolgálna a piacok számára anélkül, hogy az EKB Kormányzótanácsa határozatai közös 
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európai perspektíváját gátolná;

14. ismételten felhívja az EKB-t, hogy terjesszen elő javaslatot a Kormányzótanács 
struktúrájának reformjára, mivel a 2003-ban beterjesztett javaslatot a Parlament 
elutasította; megjegyzi, hogy az euróövezethez tartozó országok növekvő száma folytán a 
reformok még inkább szükségessé válnak; támogatja az EKB korábbi javaslatát, hogy a 
résztvevő tagállamok gazdasági súlyát kell a rotációs szavazati jogoknál a leglényegesebb 
tényezőként kezelni, és a nagyobb hatékonyság biztosítása érdekében a döntéshozók 
számára alacsonyan kell tartani;

15. elismeri az eurócsoport és annak elnöke növekvő szerepét az Európai Unión belüli 
gazdasági napirend nagy részének meghatározásában, különösen az eurócsoporton belüli 
gazdaságpolitika koordinálásában a formálisabb struktúrát és központi szerepet, amint 
erről az EK-Szerződés 136. cikke rendelkezik az euró-övezetben részt nem vevő 
tagállamok számára is; támogatja a nemzetközi fórumokon egy hangon megszólaló euró-
övezet fejlődésének megerősítését, amit az eurócsoport elnökének, mint szóvivőnek a 
szerepe biztosít;

16. üdvözli az EKB, a Bizottság és a pénzügyi szolgáltatók közötti együttműködést az 
egységes euró-pénzforgalmi övezet (SEPA) és a rövid lejáratú európai értékpapír (STEP) 
kezdeményezések sikeres elindításában; ezeket a pénzügyi szolgáltató ágazat pozitív 
hozzájárulásának tekinti az európai pénzügyi integráció előmozdításához;

17. üdvözli a Target 2 műveletek és az egységes megosztott platformra való végleges 
migrációs tevékenységek sikeres indítását; úgy véli, hogy ez fontos lépés a pénzügyi 
integráció és az elszámolási és kiegyenlítési költségek csökkentésének irányában;

Az euró külső dimenziója
18. tudomásul veszi az euró nemzetközi valutaként betöltött rangjának folyamatos 

emelkedését; rámutat arra, hogy a nemzetközi fórumokon a gazdasági és pénzügyek 
tekintetében az Európai Unió képviselete csak gyengén tükrözi az euróövezet valós 
gazdasági súlyát, és ez a nemzetközi pénzügyek növekvő befolyását illetően akadálynak 
tekinthető; felhív ezért lépések megtételére a nemzetközi pénzintézetekben, mint az IMF-
ben az egységes euróövezeti képviselet felé;

19. ösztönzi az EKB-t, hogy továbbra is erősítse szerepét a nemzetközi pénzügyek területén; 
úgy véli, hogy az euró nemzetközileg erősebb helyzete az euróövezet hasznára válik, ami 
a jelenleg abban részt nem vevő tagállamokat is arra ösztönzi majd, hogy törekedjenek a 
teljes tagságra;

o    o

o

20. utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást továbbítsa a Tanácsnak, a Bizottságnak és az 
Európai Központi Banknak.
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Az Európai Parlament az EKB éves jelentéséről szóló jelentésében értékeli az Európai 
Központi Bank 2007-ben végzett munkáját. Ebben az évben a jelentés az EKB előtt álló 
kihívásokra összpontosít, különösen az egyesült államokbeli másodlagos jelzálogpiaci 
válságot követő pénzügyi zavarokat követően, de foglalkozik az olyan irányítási kérdésekkel 
is, mint a hatékony döntéshozatal és az átláthatóság.

1. Az EKB ma
Az Európai Központi Bank az Európai Unióban az egyetlen valóban közös testület, amely a 
pénzügyi stabilitással és a monetáris politikával foglalkozik. Az EMU létrehozása után tíz 
évvel az euróövezetnek és a közös valutának a szerepe nagy sikernek bizonyult. Azonban ez 
után az ígéretes évtized után is vannak politikusok – sőt még államfők is – Európában, akik 
még mindig megkérdőjelezik az EKB függetlenségét. Előadóként támogatom az EKB 
függetlenségét, mivel az alapvető fontosságú a stabil monetáris politika biztosításához, és 
meggyőződéssel üdvözlöm, hogy ezt a függetlenséget a Lisszaboni Szerződés egyértelműen 
elismeri és megerősíti.

A Bizottság becslése szerint az euró bevezetésének előnyei közé tartoznak a következők:

 Az elmúlt 10 évben átlagosan 2% körül infláció. 
 1999 óta majdnem 16 millió munkahely létrehozása.
 A hosszú lejáratú kamatlábak 4% alá estek, ami fele az 1990-es évek szintjének. 
 Már nincs szükség valutaváltásra, ami elősegíti az utazást és a bevásárlást az egész 

euró-övezetben.
 Stabil árfolyamok, amelyek fellendítették a kereskedelmet az euróövezethez tartozó 

országok között.

A fent említett hatások az euróövezetben valamennyi állampolgár számára érzékelhető 
változások. A változásokat azonban nem csak az euróövezet tagjai érzékelték; az euró és a 
közös valuta övezete szerepének növekedésével a kívülmaradás költségei emelkednek. Bár a 
jelölt országok, mint saját hazám, Svédország és a kívülmaradó Dánia és az Egyesült 
Királyság még nem tagjai az euróövezetnek, az eurócsoport elnökének létrehozása és ezekben 
az ügyekben az együttműködés egyre növekvő szükségessége sokkal fontosabbá teszi ezt az 
informális csoportot. A Lisszaboni Szerződés 136. cikke egyértelműen meghatározza az 
eurócsoport szerepét, és hangsúlyozza annak fontosságát a gazdaságpolitika koordinálásában. 
Én ezt erőteljesen támogatom. Elismerem ugyanakkor, hogy ez megnöveli az ilyen 
tanácskozásokból való kimaradás tétjét. Európában a mélyebb integráció legalapvetőbb részén 
kívül maradás költsége lényeges marad, de nem csak gazdasági, hanem politikai értelemben 
is. Saját hazám, Svédország bejelentette célját, hogy belép az európai integráció magjába. Az 
én szempontomból a gazdasági együttműködésben való teljes körű tagság nagyon is 
üdvözlendő, ha nem elkerülhetetlen.

2. 2007 a sok kihívás éve
2007 érdekes és nehéz évnek bizonyult az EKB számára az év első felének erőteljes 
növekedésével, amelyet augusztustól pénzügyi zavarok követtek. Az infláció folyamatosan 
emelkedett, és ma már 3% körül van, ami lényegesen magasabb, mint a középtávra kitűzött 
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2% körüli inflációs cél. A dollár és más valuták is lényegesen gyengültek az euróval szemben, 
ami újraindította az árfolyamvitákat.

Az euróövezet bővítése nagyobb súlyt ad a monetáris övezetnek, ugyanakkor azonban több 
kihívást is ad, mivel a döntéshozatal nehézkesebbé válik, és a tagok gazdasági fejlettsége 
közötti eltérések növekednek. Így ez számos kihívást ad az EKB-nak, melyről ez a jelentés 
kifejti nézetét, javaslatot téve arra is, hogy az EKB miként javíthatná működését.

3. Pénzügyi stabilitás
A másodlagos jelzáloghitel-piaci válság bizonyította, hogy a pénzügyi stabilitás globális ügy, 
mivel a válság már nem korlátozódik egy országra vagy egy régióra. Az EKB augusztus 9-i 
művelete 95 milliárd euró összegű likviditást biztosított a piac számára rögzített kamatozású 
tender formájában. Az EKB ezen műveletét a szokásos EKB piaci műveleteknek megfelelő 
eljárás követte. A finomhangolási műveletekkel és a rákövetkező bőséges heti refinanszírozási 
műveletekkel együtt ez sikeresen stabilizálta a nagyon rövid lejáratú kamatlábakat. A FED-
del és a Bank of England-del koordinált erőfeszítések nagymértékben segítettek a pénzügyi 
rendszer működésének fenntartásában, de nem oldotta meg a válságot. Rámutatott a központi 
bankok és más intézmények közötti jobb együttműködés szükségességére is. Az, hogy az 
EKB és a FED is figyelmeztettek az alulárazás kockázatára még a másodlagos jelzáloghitel-
piaci válság előtt anélkül, hogy a piacok megfelelően reagáltak volna erre, felveti annak 
kérdését, hogy hogyan lehetne  elősegíteni a jobb reagálást.

A különböző fórumokon folytatódó tárgyalások fontosak a kiegyensúlyozott intézkedések 
meghozatalához a tekintetben, hogy hogyan lehetne a központi bankokat és a felügyeletet 
globálisabb szinten összekapcsolni. Mivel a zavarok még folytatódnak, fontos az ágazattal 
együtt alapos elemzést készíteni, mielőtt bármilyen nagyobb új intézkedést tennénk. A 
Európai Unióban a Lámfalussy-jelentés nyomon követésének kell az európai felügyeleti 
struktúra modernizálása egyik pillérjének lennie.

4. Bővítés és irányítás
Az Európai Központi Bank elfogadottsága abból származik, hogy a nagyközönség által 
szükségesnek tartott célokat, például az árstabilitást és a gazdasági növekedést tűzi maga elé, 
és az ilyen célok eléréséhez megtett intézkedéseket az EKB kielégítő módon indokolja. Ez 
nagyon eltérő irányultságú erőket hoz létre; hatékony döntéshozatalt a nyitottsággal és a 
befogadással szemben. Ezek az eltérő tendenciák erősödhetnek, ahogy az euróövezeti tagság 
kritériumait teljesítő EU tagállamok száma nő. Az eredmény az unió több állampolgárát 
befogadó bővített terület lesz, valamint a gazdasági fejlettség, növekedési ráta és a 
gazdaságok érettségének szélesebb skálája. Az EKB-n belül a hatékony döntéshozatallal 
szembeni kihívásokat egyensúlyba kell hozni a befogadás igényével. Ahhoz, hogy az EKB az 
előtte álló kihívásoknak meg tudjon felelni, kezdeményeznie kell döntéshozatala 
megváltoztatásának lehetséges változatai felülvizsgálatát és az illetékes intézményeket már 
korai stádiumban be kell vonnia ezekbe a tanácskozásokba.

A Kormányzótanács reformjáról és a hatékony viták, tanácskozások és döntéshozatal 
elérésének módjáról szóló korábbi vitákat követően a mai rendszer fenntarthatatlannak tűnik, 
mivel az tágítaná az EKB-n belül az euróövezeti tagországok gazdasági és politikai súlya 
közötti szakadékot. Az egyik pragmatikus lehetőség lenne, ha nagyobb hatalmat adnának a 
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Végrehajtó Bizottságnak, de mivel az egy személy, egy szavazat meghonosodott funkció, és a 
demokratikus nézőpont fontos része, az ilyen rendszer politikailag nem elfogadható. Ez négy 
választási lehetőséget hagy: a szavazatok súlyozását, a képviseletet, a regionális központi 
bankokat vagy a rotációt. Én a Kormányzótanács tagságának a gazdasági súly alapú rotációját 
tartom a legjobb lehetőségnek, mivel ez a hatékonyságot összevonja a demokratikus 
legitimitással. Problémát jelent a tagállamok egyenlősége elvének feladása, de úgy vélem, ezt 
meg kell tenni a szükséges döntéshozó képesség biztosításához; a legjobb módja annak, hogy 
a nemzeti érdekek szükségtelenül ne befolyásolják az EKB politikáját az, ha a nemzeti 
központi bankok kormányzói politikai hatalmát és gazdasági súlyát a lehető legnagyobb 
mértékig összhangba hozzuk. Ezért a javaslat lényege az kell legyen, hogy a gazdasági súlyra, 
mint meghatározó tényezőre összpontosítson a tekintetben, hogy valaki milyen 
rendszerességgel lehet tagja a Kormányzótanácsnak.

5. Átláthatóság
Előadóként a nyitottságot és az átláthatóságot rendkívül fontosnak tartom, és úgy vélem, hogy 
az információ közzététele megerősíti az EKB legitimitását és kiszámíthatóságát. Elismerem 
ugyanakkor a kormányzótanács jegyzőkönyvei közzétételében rejlő nehézségeket is, mivel a 
különféle egyéni álláspontok a nemzeti érdekek kifejeződéseként is értelmezhetők. Ha a 
nézeteket nevekkel együtt tennék közzé, ez is megnövelné annak kockázatát, hogy a 
kormányok nyomást gyakoroljanak „saját” nemzeti központi bankjuk kormányzójára. Ez az 
Európai Központi Bank cselekvési céljai akadályoztatásához vezethet, amely hosszú távon 
gyengíthetné rangját és legitimitását a közvélemény szemében. Figyelembe véve ezeket a 
nehézségeket, továbbra is fennáll azonban a több és jobb tájékoztatás szükségessége. Ezért 
felhívom az EKB Kormányzótanácsát, hogy mindig mutassa be a határozatához vezető 
vitákat, és különösen is térjen ki arra, hogy könnyedén értek-e el konszenzust, vagy hogy 
fennmaradtak-e eltérő nézetek. Ez bővebb tájékoztatást adna a közvéleménynek is, a 
pénzpiacoknak is arról, hogy – nevek és országok említése nélkül – a Kormányzótanács tagjai 
között hogyan folytak le a viták.

6. Az euró nemzetközi szerepe
Bevezetése óta az euró, mint fontos nemzetközi valuta megszilárdította helyzetét,  azt csak az 
USA dollár előzi meg. 2004-ben az euróra szóló nemzetközi adósságpapírok meghaladták az 
USA dollárra szólókat, miközben az euróövezet bankjai által nem euróövezeti 
kölcsönfelvevőknek euróban kibocsátott bankhitelek százaléka 36% szemben az USA dollárra 
szóló ilyen bankhitelek 45%-os részarányával. A világ devizapiacain az euró a második olyan 
deviza, amellyel a legaktívabban kereskednek, és azt alkalmazzák valamennyi deviza 
tranzakció több mint egyharmadában.

Nézetem szerint ez bizonyítja a monetáris együttműködés értékét és azt, hogy az euró
valamennyi EMU-tag számára fontos érték. Az eurónak azonban van egy világos hátránya a 
dollárral szemben, mivel az kevésbé egységes szereplő, mint a dollár a nemzetközi 
fórumokon, azaz e tekintetben hiányzik az erőteljes hang. Ezért felhívom az EKB-t, hogy 
hozzon intézkedéseket a nemzetközi pénzintézeteknél olyan európai képviselet irányába, 
amely tükrözi az euróövezet valós gazdasági súlyát; az ilyen ügyekben az egységes 
euróövezeti képviselet növelné az euró pozícióját a nemzetközi pénzintézeteknél, és ezáltal 
erősítené a valuta rangját. Továbbá ez lényeges nyereséghez vezet az EMU-tagok számára, 
ami ösztönzést ad az euróövezet bővítéséhez is, mivel az euróövezeten kívüli országok 



PE406.114v01-00 10/10 PR\723498HU.doc

Külső fordítás

HU

egyértelműen látni fogják az EMU-tagságban rejlő előnyöket.
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