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Consiliul Fiscal avertizeaza Guvernul: bugetul
pentru 2022 va fi un test sever
Consiliul Fiscal considera ca structura bugetului pentru anul 2022 va fi un test
sever avand in vedere necesitatea de a concilia gestionarea situatiilor foarte
dificile cu care se confrunta Romania (criza sanitara, socul preturilor la
energie, efecte ale tensiunilor pe pietele internationale), relateaza stiripesurse.
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Consiliul Fiscal apreciaza ca executia bugetara se poate incadra in noul nivel proiectat al
cheltuielilor bugetare si un deficit bugetar de 7,13% din PIB este fezabil, in urma analizei
proiectului de rectificare bugetara propus de noul guvern, care reclama resurse adecvate, cu
nevoia de consolidare bugetara, de reducere vizibila a deficitului bugetar, informeaza Mediafax.
Rectificarea bugetara propusa de noul guvern, care prevede un deficit bugetar de de 7,13% din
PIB, este ciudata, pentru ca vine la pachet cu o crestere economica de 7%. Cand, la inceput de
an, deficitul public a fost calculat la 7% din PIB, el venea se adauga pe o crestere economica de
4%. Iata ca, acum, cresterea estimata este de 7%, iar deficitul creste si nimeni nu explica de ce,
scrie Ziarul Financiar. in plus, programul noului guvern isi ia drept tinta o bariera de 60% a
datoriei publice ca pondere in PIB, atata vreme cat, de 20 de ani incoace, estimarile
economistilor au fost ca Romania, cu un PIB de sub 300 de miliarde de euro, nu-si permite o
datorie publica de peste 45% din PIB.
Consiliul Fiscal isi mentine aprecierea ca intr-un an cu crestere atat de pronuntata a veniturilor

bugetare, ar fi trebuit sa nu creasca deficitul bugetar in valoare absoluta, chiar daca au fost
necesare cheltuieli suplimentare pentru lupta contra pandemiei COVID-19 si, respectiv,
reclamate de criza energetica.
Consiliul crede ca situarea la nivelul tintit al deficitului bugetar (7,13% din PIB) pentru anul in curs
pare fezabila, in conditiile in care cresterea peste asteptari a necesarului de cheltuieli curente
este acoperita prin veniturile suplimentare obtinute ca urmare a majorarii proiectiei PIB nominal si
prin diminuarea cheltuielilor de investitii.
Consiliul Fiscal subliniaza ca este obligatoriu ca un control riguros al cheltuirii banului public,
cheltuieli publice care sa asigure bunuri publice de baza pentru cetateni (sanatate, educatie etc.)
si care concomitent sa tina cont de constrangerile impuse de consolidarea bugetara, sa fie
combinate cu cresterea veniturilor fiscale.
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