
<b>Inflatia va fi de 9%, iar deficitul de 3,4-3,5% din PIB</b>
Ministerul Finantelor a inceput discutiile cu oficialii noilor ministere pentru pregatirea proiectului de
rectificare bugetara si a proiectului de buget pe 2004, au declarat pentru Adevarul surse guvernamentale.
Potrivit ministrului Mihai Tanasescu, rectificarea bugetara pentru acest an va fi gata in aceasta luna (in
cursul careia vor veni la Bucuresti si expertii FMI, pentru o noua evaluare a actualului program incheiat
cu Guvernul roman) si va fi aprobata cel tarziu la inceputul lunii august. In paralel, oficialii Finantelor au
inceput discutiile cu ministerele pentru a vedea care sunt prioritatile de finantare pentru anul viitor.
Analiza include cheltuielile fixe pentru ordonatorii de credit (cele cu personalul, administratia s. a.m.d.),
luarea unor decizii privind continuarea sau nu a unor programe aflate in prezent in derulare si
posibilitatile de finantare pentru noi programe care vor fi aplicate in 2004. Pentru anul viitor, Produsul
Intern Brut (PIB) estimat este de aproximativ 2. 197.600 miliarde lei, iar veniturile vor reprezenta circa
30% din PIB. "Desi se incearca reducerea fiscalitatii prin reducerea contributiilor la asigurarile sociale cu
inca 2%-3%, prin imbunatatirea gradului de colectare a veniturilor si in urma recentei majorari a
accizelor, speram sa mentinem aceeasi pondere a veniturilor in PIB", ne-au precizat sursele citate.
Potrivit acestora, inflatia luata in calcul pentru 2004 va fi de 9% (decembrie la decembrie), iar deficitul
bugetului consolidat va fi de 3,4%-3,5%, mai mare decat cel din acest an (2,65%). Mihai Tanasescu,
ministrul Finantelor, a spus ca Guvernul are in vedere cresterea deficitului bugetar cu un punct
procentual, la 3,7% din PIB, avand in vedere necesitatile de finantare pentru lucrarile de infrastructura.
Pentru anul viitor, cresterea economica luata in calcul de catre autoritatile romane este de peste 5% din
PIB. Sursele citate ne-au mai precizat ca atat proiectul de rectificare a bugetului pe acest an, cat si
proiectul bugetului pe 2004 vor fi inaintate Guvernului in maximum doua saptamani. Urmand ca
proiectul bugetului pe 2004 sa fie prezentat Parlamentului pana in luna octombrie, conform legii.
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