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Ministrul Finantelor: Cifra deficitului la sase luni este mai mica decât cea avuta în
program
Executia bugetara la sase luni ar putea fi prezentata marti, dar cifra deficitului este mai mica fata de cea
avuta în program, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Florin Cîtu.
"Deja în prima parte a anului, în primele sase luni, s-ar putea sa avem 300 milioane euro decontati deja din aceasta
executie si vom prezenta executia în zilele urmatoare, cred ca mâine. Şi pot sa va spun ca la deficitul bugetar din
prima parte a anului jumatate reprezinta bani care au ramas la companii si cheltuieli cu Covid.(...) Ideea este ca
acesti bani vor reveni la buget în lunile urmatoare. (...) O sa prezentam mâine cifra deficitului. Este mai mica
decât cifra pe care am avut-o în program la deficit din mai multe motive. Jumatate din deficit vine din faptul ca
am luat acele decizii de a amâna plata impozitelor, contributii, TVA, sechestre, am ridicat popriri etc", a explicat
Cîtu la Realitatea Plus.
În urma cu o luna, ministrul Finantelor declara ca România va înregistra în acest an un deficit bugetar de 6,7% din
PIB, iar contractia economica se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut.
"Economia globala trece astazi printr-o criza nemaiîntâlnita în care a trebuit sa tinem mai întâi oamenii sanatosi,
dar nici sa omorâm economia. A fost o provocare mare pentru acest Guvern. Noi ne uitam la noi, dar lucrurile
sunt dificile pentru toate economiile. În SUA se estimeaza un deficit bugetar de aproape 24% din PIB, în acest an,
ca sa întelegeti dimensiunea crizei. În Europa, zona euro, va fi în jur de 13%, iar în România de 6,7% din PIB. În
acest moment si lucrurile arata ok. Am reusit, prin masurile pe care le-am luat, sa avem primul trimestru de
crestere economica, deci 2,4% din PIB, ceea ce a fost, dupa Irlanda, cea mai mare crestere economica din Uniunea
Europeana. PIB-ul la 6 luni, avem trimestrul 2 care este afectat negativ, si aici vom avea o contractie a economiei
într-un scenariu care merge pentru final de an spre minus 2,2% din PIB pentru tot anul. România nu va avea o
recesiune tehnica, deci nu vom avea doua trimestre negative în niciun caz. Vom avea revenirea economiei din
trimestrul 3, asa cum am spus de la început", spunea Cîtu.
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