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DDeeffiicciittuull  bbuuggeettaarr  aa  ccrreessccuutt  
ccuu  33,,33  mmiilliiaarrddee  ddee  lleeii  îînn  lluunnaa

ooccttoommbbrriiee  aa  aacceessttuuii  aann,,  cceeeeaa  ccee  
aa  ddeetteerrmmiinnaatt  uunn  ssoolldd  nneeggaattiivv  

ddee  2200,,11  mmiilliiaarrddee  ddee  lleeii  
((22,,22%%  ddiinn  PPIIBB))  ppeennttrruu  bbuuggeettuull
ggeenneerraall  ccoonnssoolliiddaatt  llaa  zzeeccee  lluunnii,,
ffaaþþãã  ddee  1166,,88  mmiilliiaarrddee  ddee  lleeii  ssaauu

11,,7777%%  ddiinn  PPIIBB  llaa  nnoouuãã  lluunnii..

Potrivit datelor publicate de Ministe-
rul Finanþelor Publice, la opt luni
deficitul bugetului general consoli-

dat era de 14,6 miliarde lei, respectiv
1,54% din PIB.

Anul trecut în aceeaºi perioadã,
bugetul general consolidat se încheia cu
un deficit de 6,6 miliarde de lei (0,79%
din PIB).

În perioada ianuarie – octombrie
2018, veniturile bugetului general con-
solidat, în sumã de 232,3 miliarde lei, au
reprezentat 24,5% din PIB, ºi sunt mai
mari cu 11,8%, în termeni nominali, faþã
de aceeaºi perioadã a anului precedent.

Se înregistreazã creºteri faþã de anul
precedent în cazul încasãrilor din contri-
buþiile de asigurãri (+37,8%) ºi din
veniturile nefiscale (+18,5%).

Potrivit Ministerului Finanþelor, înca-
sãrile din contribuþiile sociale au fost
influenþate pozitiv, începând din februa-
rie, de transferul contribuþiilor din sarcina
angajatorului în sarcina angajatului.

ÎÎnnccaassããrriillee  ddiinn  iimmppoozziittuull  ppee  ssaallaarriiii
ººii  vveenniitt  aauu  ssccããzzuutt  ccuu  2266,,11%%!!

Începând cu luna mai, se constantã o
îmbunãtãþire a colectãrii veniturilor din
TVA, astfel acestea au crescut cu 9% faþã
de realizãrile aceleiaºi perioade din
2017, ajungând la o valoare de 47,9 mili-
arde lei pe primele zece luni ale anului în
curs. Veniturile din accize au fost în sumã
de 23,7 miliarde lei (2,5% din PIB) cu
7,9% mai mari comparativ cu perioada
similarã a anului precedent. De aseme-
nea, încasãrile din impozite ºi taxe pe

proprietate au crescut cu 4,4% faþã de
aceeaºi perioadã a anului 2017.

Pe de altã parte, s-au înregistrat scã-
deri ale încasãrilor din impozitul pe sala-
rii ºi venit cu 26,1% pe fondul reducerii,
începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei
impozitului pe venit de la 16% la 10%,
mãsurã care s-a reflectat în încasãri
începând cu luna februarie 2018. De
asemenea, se înregistreazã o diminuare
cu 45,5% faþã de aceeaºi perioadã a
anului precedent la taxa pe utilizarea
bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor
sau pe desfãºurarea de activitãþi ca

urmare a aplicãrii OUG nr. 52/2017 pri-
vind restituirea sumelor reprezentând
taxa specialã pentru autoturisme ºi auto-
vehicule, taxa pe poluare pentru autove-
hicule, taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule ºi timbrul
de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeanã în
contul plãþilor efectuate sunt de 11,3
miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general con-
solidat sunt în sumã de 253,2 miliarde
lei, cu 18,1% mai mari faþã de aceeaºi
perioadã din anul precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu
25,4% mai mari pe fondul majorãrile
salariale acordate în temeiul Legii cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea perso-
nalului plãtit din fonduri publice.

CChheellttuuiieelliillee  ccuu  bbuunnuurrii  ººii  sseerrvviicciiii
aauu  ccrreessccuutt  ccuu  1100,,11%%

Creºteri semnificative se înregistrea-
zã atât la bugetele locale, cât ºi la buge-
tul fondului naþional unic de asigurãri
sociale de sãnãtate ºi la bugetele institu-
þiilor publice finanþate din venituri proprii
ºi subvenþii bugetare. Subvenþiile sunt
mai mari cu 10,4% faþã de aceeaºi
perioadã a anului precedent, menþinân-
du-se la acelaºi nivel ca procent din Pro-
dusul Intern Brut, respectiv 0,6%.

Dobânzile sunt cu 25,5% mai mari
faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut,
reprezentând 1,2% din PIB, întrucât în
luna octombrie 2018 s-a înregistrat un

vârf de platã al dobânzilor, avându-se în
vedere cumularea datelor de platã a
dobânzilor aferente mai multor titluri de
stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistenþa socialã au
crescut faþã de anul precedent cu 12,1%,
fiind influenþate, în principal, de majora-
rea cu 9% a punctului de pensie de la 1
iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respec-
tiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând
la 1100 lei, de creºterea nivelului indem-
nizaþiei sociale pentru pensionari de la
520 lei la 640 lei, precum ºi majorarea ºi
modificarea modalitãþii de stabilire a
indemnizaþiei lunare pentru creºterea
copilului ºi stimulentul de inserþie.

Cheltuielile pentru investiþii, care
includ cheltuielile de capital, precum ºi
pe cele aferente programelor de dezvol-
tare finanþate din surse interne ºi exter-
ne, au fost de 20,6 miliarde lei, cu
40,2% mai mari faþã de aceeaºi perioa-
dã a anului trecut.

Pentru întregul an, þinta de deficit
bugetar este de 2,97% din PIB.

EEuurrooppaa  cceerree  aajjuussttaarree  ssttrruuccttuurraallãã
Comisia Europeanã a solicitat recent

României o ajustare structuralã anualã de
cel puþin 1% din PIB având în vedere
evoluþiile înregistrate ca urmare a lipsei
de acþiuni din partea þãrii pentru a-ºi
corecta abaterea semnificativã de la tra-
iectoria de ajustare spre obiectivul buge-
tar pe termen mediu (MTO).

Comisia Europeanã a atras atenþia cã
deficitul public al României a crescut de
la 0,5% din PIB în 2015 la 2,9% din PIB
în 2016 ºi este prognozat sã ajungã la
3,3% din PIB în 2018, la 3,4% din PIB în
2019 ºi la 4,7% din PIB în 2020, cel mai
ridicat deficit din UE.  RRaalluuccaa  SSTTRROOEE

Preþurile de consum în zona euro,
care cuprinde 19 þãri, au crescut cu 2% în
noiembrie, de la an la an, dar în scãdere
de la 2,2% în octombrie, maximul ultimi-
lor aproape ºase ani, potrivit datelor afi-

ºate vineri de Eurostat – Biroul de statis-
ticã al Uniunii Europene (UE), informeazã
Reuters.

În plus, inflaþia de bazã, care eliminã
toate preþurile alimentelor, energiei, alco-

olului ºi tutunului, a scãzut spre 1%, con-
form datelor citate de Bloomberg.

Datele se adaugã semnalelor cã eco-
nomia zonei euro se confruntã cu o înce-
tinire mai prelungitã, în condiþiile în care
creºterea economiei s-a redus la jumãta-
te în cel de-al treilea trimestru.

În timp ce analiºtii s-au întrebat dacã
impulsul mai slab al economiei ar putea
forþa o regândire a politicii monetare, pre-

ºedintele Bãncii Centrale Europene
(BCE), Mario Draghi, ºi colegii sãi au
rãmas la planurile lor de a limita relaxa-
rea cantitativã la 2,6 trilioane de euro (3
trilioane de dolari), la sfârºitul acesui an.

BCE a susþinut cã îºi menþine deci-
zia, deoarece inflaþia se îndreaptã spre
þintã, iar economia zonei euro va continua
sã creascã, chiar ºi cu un sprijin redus. În
prezent, BCE se aºteaptã ca inflaþia me-

die din zona euro sã atingã o medie de
1,7%, pânã în 2020, dar estimarea este
în pericol sã nu fie atinsã, în condiþiile în
care preþul petrolului a scãzut cu mai
mult de 30%, de la începutul lunii
octombrie pânã în prezent.

Urmãtoarea ºedinþã a BCE este
programatã la data de 13 decembrie,
iar investitorii se aºteaptã ca aceasta
sã-ºi reafirme poziþia ºi sã detalieze
modul în care va folosi banii obþinuþi
din obligaþiunile ajunse la scadenþã,
astfel încât sã menþinã costurile de
împrumut reduse.  AAddiinnaa  MMIITTRREEAA

Încetinirea  economiei  din  zona  euro  se prelungeºte
 BBaannccaa  CCeennttrraall  EEuurrooppeeaannãã  ssee  aaººtteeaappttãã  ccaa  iinnffllaaþþiiaa  mmeeddiiee  ddiinn  zzoonnaa  
eeuurroo  ssãã  aattiinnggãã  oo  mmeeddiiee  ddee  11,,77%%,,  ppâânnãã  îînn  22002200,,  ddaarr  eessttiimmaarreeaa  eessttee  
îînn  ppeerriiccooll  ssãã  nnuu  ffiiee  aattiinnssãã,,  îînn  ccoonnddiiþþiiiillee  îînn  ccaarree  pprreeþþuull  ppeettrroolluulluuii  aa  ssccããzzuutt
ccuu  mmaaii  mmuulltt  ddee  3300%%,,  ddee  llaa  îînncceeppuuttuull  lluunniiii  ooccttoommbbrriiee  ppâânnãã  îînn  pprreezzeenntt

Cheltuielile  statului  au  explodat!


