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 Sambata, 12 noiembrie 2011  Bugetul pe 2011: Venituri de 195,3 mld lei, cheltuieli de 206,5 mld lei &#351;i deficit
de 11,2 mld lei  de Ovidiu Tempea  Bugetul general consolidat pentru anul viitor a fost construit pe venituri totale de
195,3 miliarde lei &#351;i cheltuieli totale de 206,5 miliarde lei, care conduc la un deficit nominal de 11,2 miliarde lei,
reprezentând 1,9% din PIB pe metodologia cash &#351;i sub 3% pe standarde europene.   De&#351;i fundamentarea
veniturilor bugetare a avut la baz&#259; o cre&#351;tere economic&#259; de 1,8% pentru anul viitor, PIB-ul propus de
Comisia Na&#355;ional&#259; de Prognoz&#259;, de 580 de miliarde lei, care va fi publicat &#351;i utilizat la
raportarea procentual&#259; a capitelor de venituri &#351;i cheltuieli, indic&#259; o cre&#351;tere de 2,3%.
   Bugetul pentru anul viitor a fost construit pe o cre&#351;tere economic&#259; situat&#259; între 1,8% &#351;i 2,3%   
De altfel, &#351;eful misiunii FMI de evaluare, Jeffrey Franks, a declarat la începutul s&#259;pt&#259;mânii c&#259;
PIB-ul a fost revizuit în cre&#351;tere pentru acest an de la 542 miliarde lei la 548 miliarde lei &#351;i în sc&#259;dere
pentru 2012 de la 590 de miliarde lei la 575 miliarde lei, echivalentul unei cre&#351;teri economice de 1,8%.   
Includerea în buget a unui PIB mai mare decât cel utilizat la fundamentarea veniturilor &#351;i cheltuielilor aduce un
avantaj marginal la nivelul deficitului relativ, care în ambele cazuri este foarte apropiat, între 1,93% &#351;i 1,95% din
PIB.   Veniturile bugetare reprezint&#259; o pondere de 33,7% din PIB, în cre&#351;tere cu 0,3 puncte procentuale
fa&#355;&#259; de acest an, potrivit unui document guvernamental.   În cadrul veniturilor bugetare, în anul 2012 cele
mai mari ponderi sunt înregistrate de contribu&#355;iile sociale, TVA &#351;i accize.   Cheltuielile bugetare estimate
pentru anul 2012 sunt prev&#259;zute în sum&#259; de 206,5 miliarde lei, cu o pondere de 35,6% din PIB,
fa&#355;&#259; de 37,8% din PIB în 2011.
 Celtuielile de investi&#355;ii sunt prev&#259;zute la 6,5 % în PIB.   Concomitent, subven&#355;iile scad la 0,91% din
PIB, fa&#355;&#259; de 1,2 % din PIB în acest an, cheltuielile de personal continu&#259; sensul descendent &#351;i în
anul 2012, ajungând la 6,9 % din PIB, de la 7,5% în acest an, cu perspectiva cre&#351;teri acestora în cursul anului
pân&#259; la 7,2%, în cazul în care condi&#355;iile economice vor permite acest lucru.   În acest uiltim scenariu,
Guvernul ar putea aloca 1,7 - 1,8 miliarde de lei pentru majorarea salariilor de la mijlocul anului viitor, ceea ce
înseamn&#259; o majorare a fondurilor de salarii cu 4,5%.  
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