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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Használ ez a magyar gazdaságnak?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok

benyújtani Draskovics Tibor pénzügyminiszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt években kormánypárti képviselők kritikájától volt hangos a sajtó, ha a Magyar

Nemzeti Bank ügyében szólaltak meg. Különösen 2003 végétől, az ominózus 3 százalékos

jegybanki kamatemelés óta nem telik el úgy parlamenti hét, hogy az MSZP soraiból direkt,

vagy kevésbé direkt módon ne támadnák a független Jegybank intézményét . Támadják, mert

úgy gondolják, hogy csak kamatcsökkentés útján tud a magyar gazdaság kikászálódni mostani

szorult helyzetéből . Álláspontjuk szerint a magyar gazdaság számára az elsődleges problémát

nem az elhibázott gazdaságpolitika, hanem a magas jegybanki alapkamat jelenti .

A Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úr által jegyzett kormányprogramban - egyébként

helyesen - épp ennek ellenkezőjéről olvashatunk . Szó szerinti idézet alapján : „Ezért a

kormány gazdaságpolitikájának második pillére az egyensúlyi feltételek megteremtése és

fenntartása. A kormány fenn kívánja tartani a szigorú és takarékos költségvetési politikáját .

Ez a feltétele annak, hogy csökkenjen az infláció, mérséklődjön az államháztartás hiánya és az

államadósság hazai össztermékhez mért aránya. Így csökkenthetők a kamatok is ."
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Fordítva ül tehát az a lovon Tisztelt Miniszter úr, aki először kéri számon a kamatvágást,

mondván, elég csak ezt követően szigorú fiskális politikát folytatni . 2003-ban, mikor a

jegybanki tanács - hangsúlyozottan nem maga a jegybanki elnök - döntött a drasztikusnak

minősített kamatemelési lépésről, egy német elemző találóan hazugságfelárnak nevezte a

kamatláb ily magas szintjét . E kormány ugyanis folyamatosan alultervezi akár negyedéves

bontásban, akár egész évre vonatkozóan a költségvetési hiány mértékét, így bizonytalanítva el

a piacokat. A kormánypártok által keltett bizonytalanság beépült a kamatszintbe, e közben

pont a kormánypárti képviselők támadják a jegybank elnökét, további bizonytalanságot

előidézve .

Kérdéseim a következők Miniszter úrhoz :

(1) Hogyan szolgálhatná a politikai okokból történő felelősségáthárítás a magyar gazdaság

felemelkedését?

(2) Érez-e felelősséget Miniszter Úr azért, hogy az Önt delegáló frakció jó néhány tagja

képtelen tiszteletben tartani a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét?

(3) Mért nem érdeke Miniszter Úrnak, hogy hazánk gazdasági életét - a sok-sok problémán

túl - ne terhelje még egy konfliktus, azaz a Magyar Szocialista Párt és a független Nemzeti

Bank között?

(4) Hogyan kívánja megakadályozni . hogy a szocialista frakció tagjai sorozatos támadásaikkal

további bizonytalanságot okozzanak a piacon?

Budapest, 2004 . október 5 .
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