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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Várom megtisztelő válaszát .

a
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„Veszélyben a konvergencia-program" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Draskovics Tibor pénzügyminiszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

A költségvetés idei hiányát 5-5,3 százalékos sávba emelte a Kormány, s ez a szám jövőre még ennél is
magasabb lehet, hacsak nem jönnek további megszorítások . Ugyanakkor az Európai Uniónak
májusban benyújtott konvergencia-programban a 2004-es évre 4,6 százalékos deficit szerepelt, 2005-
re pedig 4,1 százalékos . Ahhoz tehát, hogy a konvergencia-programban tervezettek tarthatóak
legyenek, a büdzsének az év hátralevő részében aktívumot kellene produkálnia, ám erre nemcsak az
ellenzék szerint, hanem a piaci elemzők szerint is kicsi az esély . Másrészről a kormánypártok
népszerűséget hajszoló adócsökkentési terve jövőre is ilyen irányú tendenciát sejtet .

Pedig a Gazdasági és Pénzügyi Tanács, az ún . ECOFIN 2004. július 5-én kibocsátott véleménye
szerint a felzárkózás első éve, azaz 2004 alapvető fontosságú a konvergencia-stratégia hitelessége
szempontjából . Az első évi eredmények elmaradása az egész felzárkózási folyamatot veszélyeztetheti .
Ráadásul lemaradva egyes kelet-európai országoktól, az euró magyarországi bevezetésének dátuma
többszöri későbbre halasztás után megint kitolódni látszik . Ez annál is inkább sajnálatos, mert a
napokban még a szlovák kormány is jóváhagyta azt a dokumentumot, aminek értelmében az
euróátvételhez szükséges maastrichti kritériumokat északi szomszédunk 2007-re teljesíti, míg most
Magyarország 2008-as dátuma is veszélybe kerülhet .

Valóban komolyan gondolja-e a Kormány a konvergencia-program teljesítését, ami igencsak
behatárolt pályát fektet le?
Mit tesz most a Kormány annak érdekében, hogy az ország a felzárkózási program szerint
haladjon az euróövezet felé?
Miután elődje a költségvetési hiány tervezettnél nagyobb mértéke miatt volt kénytelen távozni,
Miniszter Úr pénzügyminiszter kíván-e továbbra is maradni?

Budapest, 2004 . szeptember 20 .
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