Scris de newsreporter pe 11 ianuarie 2019, 11:00

Teodorovici: Romania a avut un deficit bugetar
de 2,8% in 2018
Romania va avea un deficit bugetar de aproximativ 2,8% din Produsul Intern
Brut (PIB) in 2018, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando
Teodorovici, joi seara, citat de site-ul agentiei de presa Reuters, scrie
Mediafax.
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Oficialul roman a mai sustinut, in cadrul unei intalniri cu presa straina, ca Romania va reduce in
continuare acest decalaj in acest an cu cel putin 0,5% din PIB.
Teodorovici a spus, duminica seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca deficitul bugetar pentru anul
trecut este in jur de 2,9% din PIB, iar pentru acest an si-a propus un deficit de 2,5% din PIB.
„Anul trecut, se inchide, pentru ca datele oficiale vor fi undeva la final de martie-aprilie, cand
Eurostat va veni si va confirma, va fi sub 3% (din PIB – n.red.) deficitul bugetar. Noi am spus spre
2,9%, chiar daca nu avem datele oficiale, pentru ca datele pe executia la decembrie vor fi la 25
ianuarie, ca ministru de Finante, totusi, am anumite elemente si pot sa zic ca le si aticipez. Nici
vorba de sarit de 3. Noi am planificat pentru anul trecut 2,97%, pe cash, dar va fi sub. La fel pe
ESA, vom vedea cum se inchide pe final de 2018. Iar pe 2019, nici vorba de deficitul de 5%, cum
am auzit. Mi-am propus spre jumatate, spre 2,5%, decat pe 5%”, a afirmat Eugen Teodorovici,
duminica seara, intr-o emisiune la Antena 3.

Dariul Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, a scris, pe
Facebook, la data de 31 decembrie 2018, ca deficitul bugetar pentru 2018 este de 2,92% din
PIB, pe cash, si a felicitat echipa de la Finante. A doua zi, la 1 ianuarie 2019, senatorul liberal
Florin Citu a scris, pe Facebook, ca aceste cifre sunt masluite, in conditiile in care executia
bugetara pentru fiecare luna este finalizata la data de 25 ale urmatoarei luni.
Ministerul Finantelor Publice (MFP) trebuie sa prezinte in fiecare luna la data de 25 executia
bugetara - de exemplu la 25 ianuarie 2019, trebuie sa prezinte datele pentru decembrie 2018,
dar rar este respectata aceasta data. De obicei, Finantele prezinta datele in ultima zi lucratoare a
fiecarei luni pentru luna precedenta. De exemplu, la 28 decembrie 2018, la ora 22:30, pe site-ul
MFP a fost afisata executia bugetara pentru noiembrie 2018.
Pentru a nu i se aplica procedura de deficit excesiv, care echivaleaza cu un control strict al
cheltuielilor, Romania trebuie sa se incadreze intr-un deficit bugetar de maximum 3% din PIB.
Anul 2018 se contureaza ca al treilea an in care deficitul bugetar va fi la 2,9%. La 11 luni,
executia bugetara s-a incheiat cu un deficit de 26 de miliarde de lei, respectiv 2,7% din PIB, de
2,25 de ori mai mare ca pondere in PIB si de 2,6 ori mai ridicat ca valoare nominala, comparativ
cu aceeasi perioada a anului anterior.
De asemenea, pe cash, deficitul bugetar a fost de 24,29 miliarde de lei, respectiv 2,83% din PIB,
in 2017, si de 20,9 miliarde de lei, de 2,40% din PIB, in 2016. Cresterea este importanta de la
1,35% din PIB in 2015 (9,6 miliarde de lei) si 1,7% din PIB (11,5 miliarde de lei) in 2014.
in schimb, deficitul rezultat conform metodologiei ESA 2010 a fost de 2,9% din PIB in 2017 (25
de miliarde de lei), de 3% din PIB in 2016 (22,7 miliarde de lei), de 0,8% din PIB in 2015 (5,4
miliarde de lei) si 1,4% (9,1 miliarde de lei) in 2014.
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