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Preciz?rile Comisiei Europene (CE) demonstreaz? c? Guvernul României ?i Ministerul
Finan?elor Publice (MFP) au ac?ionat corect ?i profesionist în cazul rectific?rii bugetare, a
declarat, pentru AGERPRES, Ionel Bl?nculescu, consilier onorific al premierului ?i proprietarul
unei companii de consultan?? financiar?.
Preciz?rile Comisiei Europene (CE) demonstreaz? c? Guvernul României ?i Ministerul
Finan?elor Publice (MFP) au ac?ionat corect ?i profesionist în cazul rectific?rii bugetare, a
declarat, pentru AGERPRES, Ionel Bl?nculescu, consilier onorific al premierului ?i proprietarul
unei companii de consultan?? financiar?.
'Asist?m de ceva timp, mai bine zis imediat dup? 30 iulie, data primei rectific?ri bugetare din
acest an, la o polemic? interesant? în ceea ce prive?te corectitudinea respectivei opera?iuni
financiare. Implicate sunt dou? foarte importante institu?ii ale statului român, Guvernul
României ?i Consiliul Fiscal (CF)', a spus Bl?nculescu.
Potrivit acestuia, obiectul polemicii îl reprezint? aparent modul diferit în care cele dou?
institu?ii evalueaz? sistemul de formare a veniturilor la bugetul de stat ?i pe cale de
consecin??, arhitectura rectific?rii bugetare.
'Dac? am ajusta datele Consiliului Fiscal cu informa?iile actualizate de la Ministerul Finan?elor
am constata c? diferen?ele de opinii profesionale nu ar fi atât de evidente, cât s-au l?sat s? se
întrevad?. S? încerc?m s? dovedim afirma?ia. Consiliul Fiscal noteaz? c? execu?ia veniturilor
bugetare totale în primele 6 luni ale anului arat? o 'nerealizare semnificativ?', echivalat? cu un
'e?ec major' în ceea ce prive?te absorb?ia fondurilor europene, în contextul în care bugetul
prevede o majorare de 52,3% fa?? de sumele atrase în anul 2012, iar execu?ia la 6 luni
relev? o diminuare de 5%. Studiul meu de caz, pentru a nu plictisi foarte mult cu cifre, îl
efectuez numai pe un singur capitol de venituri bugetare, provenite din absorb?ia fondurilor
europene', a precizat consilierul onorific.
Acesta a mai spus c? actualizând datele referitor la absorb?ia fondurilor europene cu
realitatea intr?rilor de bani europeni de peste câteva zile, de la nivelul limit? analizat de

Consiliul Fiscal, valabil la 30 iunie, situa?ia aflându-se într-o dinamic? cert?, se observ? c? în
luna iulie, 'deci în luna a 7-a, care nu a intrat în evalu?rile acestuia, de la Uniunea European?
au intrat în ?ar? 730 milioane de euro, iar peste înc? aproape o lun?, în primele zile ale lui
august, nivelul total al intr?rilor a ajuns la 1,47 miliarde euro, adic? aproximativ 60% din
estim?rile extrem de ambi?ioase ale anului 2013'.
'Desigur, în baza acestor noi date financiare, concluziile Consiliului Fiscal se dovedesc
eronate, f?r? îns? a-l culpabiliza, mai mult vorbim cert de o performan?? guvernamental? ?i
anume triplarea, într-un timp relativ extrem de scurt, de la 7% la 21% a ratei de absorb?ie a
fondurilor europene. As îndr?zni s? consider totu?i ca deplasat? asocierea situa?iei
semestrului I, în ceea ce prive?te absorb?ia fondurilor europene, cu un 'e?ec major', situa?ia
din teren contrazicând numai dup? câteva zile aser?iunea. Probabil, pe viitor, Consiliul Fiscal
ar trebui s? evite sa genereze diverse încadr?ri, verdicte sau sentin?e ?i s? se rezume la
activitatea de analiz? ?i evalu?ri macroeconomice', informeaz? Bl?nculescu.
Acesta a precizat c? folosirea extrapol?rii unei situa?ii a veniturilor bugetare din semestrul I al
anului pentru întreaga perioad? a acestuia, ca metod? de previziune financiar?, folosit?
probabil de Consiliul Fiscal ?i în cazul celorlalte capitole de venituri bugetare, cel pu?in în
cazul României, poate conferi surprize, ceea ce s-a mai v?zut în ultimii ani, conducând la
concluzii eronate.
'Ne aducem aminte de 'performan?ele' pe aceast? linie a reprezentan?ei FMI din România,
condus? în acele vremuri de Jeffrey Franks, care-?i schimb? trimestrial previziunile de
cre?tere economic? sau de deficit bugetar, l?sându-ne s? ghicim care va fi pân? la sfâr?itul
anului varianta corect?. Se impune o comunicare mult mai eficient? între Ministerul Finan?elor
Publice, în special sec?iunea 'Buget' ?i Consiliul Fiscal, atât pe dimensiunea cantitativ?, cât
mai ales pe cea calitativ?. În calitate de coordonator al Grupului Consultativ de la nivelul
Primului Ministru realizez importan?a, apreciez ?i respect în mod deosebit organiza?iile
specializate în asigurarea condi?iilor de performan?? economic? ?i financiar? pentru
Guvernul României ?i pe cale de consecin?? pentru mediul economic românesc', a explicat
consilierul onorific al premierului.
Potrivit acestuia, Consiliul Fiscal reprezint? o institu?ie extrem de respectabil? ?i responsabil?
în România, de recomand?rile ?i sugestiile acesteia trebuind s? ?inem cont, îns? desigur în
baza unor analize fiscal-bugetare permanent actualizate, activitatea financiar?
guvernamental? aflându-se într-o dinamic? extrem de evolutiv?, mai ales într-un an de
cre?tere economic?, de reconstruc?ie a sistemelor na?ionale fiscal-bugetare ?i financiare,
afectate de aplicarea în anii trecu?i a unui program eronat de austeritate, care a afectat major
bazele economiei române?ti.
'Chiar ?i în prezen?a unor astfel de sincope, Consiliul Fiscal trebuie încurajat s? continue
demersurile de sprijin al politicii fiscal-bugetare a Guvernului, prin observa?ii ?i sugestii
pertinente, în?elese, însu?ite ?i asumate de c?tre responsabilii guvernamentali. Preciz?rile de
ast?zi ale Comisiei Europene vin s? confirme ra?ionamentul prezentat mai sus, demonstrând
c? Guvernul României, Ministerul Finan?elor Publice, au ac?ionat corect ?i profesionist în
cazul Rectific?rii Bugetare din 30 iulie 2013, iar preciz?rile Consiliului Fiscal sunt binevenite,
aceast? institu?ie având un rol crescând în asigurarea unor bune politici fiscale la nivel
guvernamental, chiar dac?, în lipsa unor informa?ii aflate într-o dinamic? extrem de rapid?,
concluziile sunt uneori pripite, dac? nu eronate sau mai bine zis dep??ite, f?r? bineîn?eles

culpa organiza?iei, care realizeaz? analizele ?i evalu?rile pe baza unor informa?ii devenite
într-un termen foarte scurt, istorice', a mai spus Bl?nculescu.
Simon o'Connor, purt?torul de cuvânt al vicepre?edintelui CE, Olli Rehn, a declarat vineri
pentru AGERPRES, c? CE salut? comentariile Consiliului Fiscal cu privire la rectificarea
bugetar? dar se simte confortabil? cu cifrele incluse în document, în condi?iile în care riscurile
men?ionate de Consiliul fiscal sunt reflectate în cifrele bugetare, în special în rezervele
considerabile constituite în buget.
'Rectificarea bugetar? pe 2013 a fost discutat? cu prilejul recentei vizite a misiunii FMI ?i CE
?i suntem confortabili cu cifrele incluse în rectificarea bugetar?. Salut?m comentariile
Consiliului fiscal ?i rolul s?u în cre?tere pentru asigurarea unor politici fiscale bune. Riscurile
men?ionate în comentariile Consiliului fiscal sunt reflectate în cifrele bugetare, în special în
rezervele considerabile constituite în buget', a declarat Simon o'Connor.
Consiliul Fiscal (CF) a apreciat, mar?i, în complet?rile f?cute la opinia preliminar? privind
proiectul de rectificare bugetar? pe anul 2013, c? exist? riscuri relevante în ceea ce prive?te
încas?rile proiectate din TVA ca urmare a evolu?iei sub a?tept?ri a consumului privat.
,,În acela?i timp pierderea de venituri ca urmare a reducerii cotei standard la pâine, f?in? ?i
grâu apare drept corect luat? în considerare, Consiliul fiscal având estim?ri similare cu cele
ale Ministerului de Finan?e. Totu?i, Consiliul fiscal î?i manifest? rezervele cu privire la
dimensiunea impactului pozitiv asupra veniturilor bugetare al m?surilor compensatorii
introduse (majorarea accizelor la alcool, produse de lux)', se arat? în document.
CF sus?ine, totodat?, c? atingerea ?intelor în ceea ce prive?te atragerea de fonduri europene
apare ca o provocare major?, "?intele fiind practic nerealiste, în contextul în care bugetul
prevede o majorare de 52,3% fa?? de sumele atrase în 2012, iar execu?ia la 6 luni relev? o
diminuare de 5% fa?? de aceea?i perioad? a anului trecut".
Premierul Victor Ponta a ar?tat, în deschiderea ?edin?ei de Guvern de miercuri, c?
reprezentan?ii Consiliului Fiscal au fost într-o mic? eroare atunci când au prezentat punctul de
vedere referitor la proiectul de rectificare bugetar? pe anul 2013.
,,Domnul Gherghina este cel mai fericit când vede c? vin banii de la Uniunea European?, ?i
pe bun? dreptate. Poate prezenta?i datele oficiale, pentru c? aceia de la Consiliul Fiscal au
avut o mic? eroare, în sensul în care 1,47 miliarde de euro încasa?i din 2,5 miliarde euro (...)
Mai discuta?i cu dân?ii o dat?, c? nu e grav s? gre?e?ti, ci s? perseverezi', a spus ?eful
Guvernului.
La finele lunii iulie, autorit??ile române ?i misiunea Fondului Monetar Interna?ional /FMI/ ?i
Comisiei Europene /CE/ au ajuns la un acord la nivel tehnic în privin?a noului program de tip
preventiv, care va fi pe o perioad? de 24 luni. Asisten?a financiar? va fi de patru miliarde euro,
acordat? în mod egal de FMI ?i CE.AGERPRES/(AS - autor: Florin B?rbu??, editor: Carmen
Marinescu)
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