
Guvernul dubleaza, prin legea bugetului, subventiile in economie
Pentru un an electoral, Guvernul si-a pregatit din timp, prin aprobarea legii bugetului pe 2004,
instrumentele financiare necesare pentru pomenile pe care le considera utile in vederea alegerilor. S-ar
parea ca, dupa atatia ani in care "strangeti cureaua" a fost cuvantul de ordine, Cabinetul Nastase a gasit
dintr-o data banii necesari pentru finantarea unor programe sociale generoase si acordarea de subventii
masive pentru societatile de stat cu pierderi. Finalizarea recorelarii pensiilor, dublarea pensiilor pentru
agricultori, cele doua milioane de lei/hectar, cresterea alocatiilor pentru sanatate (pentru achitarea
datoriilor spitalelor catre furnizorii de medicamente) si, nu in ultimul rand, majorarea cu 87% (in termeni
reali) a subventiilor pentru actiunile economice au ca suport o nesigura, daca nu chiar iluzorie, crestere
economica de 5,5% din PIB si o sperata reducere a cheltuielilor cu dobanzile la datoria publica interna.
Dar, asa cum a tinut sa puncteze Mihai Tanasescu, ministrul Finantelor, "bugetul de stat este un
instrument politic in mana celor care guverneaza", afirmatie care, in opinia mai-marilor PSD, ar trebui sa
inchida gura "carcotasilor" care si-au exprimat indoieli in privinta putintei economiei de a suporta
masurile anuntate. Daca despre costul masurilor sociale suplimentare (0,5%-0,6% din PIB) s-a mai
vorbit, dublarea subventiilor in termeni nominali de la 8. 101,9 miliarde lei in acest an la 17.149,8
miliarde lei in 2004 (adica o crestere de 87% in termeni reali) este in masura sa ridice unele semne de
intrebare, daca nu chiar sa dea nastere unor controverse. Tot in proiectul de buget se prevede o majorare
cu peste 25% a cheltuielilor pentru actiuni economice, de la 73. 496 miliarde lei in acest an la 92.446,4
miliarde lei in 2004. Pe capitole de cheltuieli, sumele alocate pentru industrie totalizeaza 17. 537,9
miliarde lei, in comparatie cu 15.260,5 miliarde lei in acest an. O crestere spectaculoasa de 70,3%, adica
alocarea a 24.017,2 miliarde lei se remarca la agricultura si silvicultura (majorare care in termeni reali
depaseste 50% fata de acest an). Tot o majorare cu peste 50% (excluzand efectele inflatiei prognozate) a
fondurilor va fi folosita pentru stimularea exporturilor. In 2004, Executivul a decis sa aloce 2.970
miliarde lei, in special prin intermediul Eximbank, sub forma de bonificatii de dobanda si garantii la
export, asigurarea si reasigurarea creditelor de export si a creditelor de productie (pentru a atenua in parte
si socul dublarii impozitului pe profit pentru exportatori, de la 12,5% la 25% in 2004). Autoritatile
publice vor primi cu aproximativ 11% (in termeni reali) mai multi bani decat in acest an, respectiv 23.
335,3 miliarde lei. Autoritatea judecatoreasca, administratia publica centrala, invatamantul si ordinea
publica vor primi cele mai mari majorari. Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala
au fost stabilite la 75. 848,5 miliarde lei, in crestere reala cu 4% fata de 2003. Sumele pentru invatamant
vor creste cu aproximativ 2. 000 de miliarde la 17.313,3 miliarde lei, iar cele pentru sanatate vor scadea
usor de la 12. 428,4 miliarde lei la 12.316 miliarde lei. De remarcat ca, prin mai mult decat dublarea
fondurilor Secretariatului General al Guvernului (SGG), se asigura o libertate mai mare de miscare pentru
actiunile mai mult sau mai putin caritabile pe care Executivul le va considera necesare in anul electoral
2004.
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