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• Ionel Bl?nculescu: "Deficitul - posibil s?
fie redus prin austeritate inteligent? ?i
oprirea desfrâului bugetar”
Dac? economia noastr? va intra puternic în reechilibr?ri ?i ajust?ri, în special la nivel
macroeconomic, dac? se va decide revenirea la normalitate din punct de vedere al desfrâului
financiar ?i fiscal, atunci ea se va stabiliza, la nivelul anului 2020, f?r? preten?ii de cre?tere
optimist?, ?i va întâmpina criza economica ?i financiar? ciclic? într-un mod cât de cât a?ezat,
consider? Ionel Bl?nculescu, consultant economic. Domnia sa ne-a transmis: "În caz contrar,
economia României se va degrada ?i mai mult, f?când loc investitorilor aventurieri în ?ara
noastr? ?i nu celor serio?i, care se vor ?ine departe de un astfel de mediu".
Deficitul bugetar va putea fi redus prin austeritate inteligent? ?i prin oprirea desfrâului bugetar,
consider? Ionel Bl?nculescu.
• Ionel Bl?nculescu: "Deficitul - posibil s? fie redus prin austeritate inteligent? ?i oprirea
desfrâului bugetar"
• PwC: "Marea provocare a anului în curs va fi colectarea mai eficient? a taxelor ?i
impozitelor"

O recesiune mondial? sau un ?oc extern masiv este pu?in probabil s? aib? loc în acest an,
consider? Adrian Mitroi, profesor de Finan?e Comportamentale, care opineaz? c? o
decelerare accentuat? a economiei române?ti este cu atât mai pu?in posibil?.
Specialistul este de p?rere c? ?i în 2020 vom avea o pia?? bursier? profitabil? ?i vom
continua procesul de accedere la statutul de pia?? emergent?. Adrian Mitroi ne-a transmis:
"Sper c? ratingul va r?mâne de Recomandare pentru Investi?ii, pentru c? prioritatea

macroeconomic? imediat? este men?inerea ratingului. Direct ?i imediat, un rating în sc?dere
implic? un cost de finan?are mai mare, cheltuieli bugetare suplimentare de sus?inere a
deficitului, reducerea interesului investi?ional, a celui bursier".
În opinia domniei sale, estimarea deficitului excesiv înc? de la început este o m?sur? onest?
de preg?tire a pie?elor, în speran?a unei acomod?ri a surprizei negative ce va urma dep??irea semnificativ? a deficitului mai ales în cazul în care cre?terea integral? a punc-tului
de pensie nu va putea fi e?alonat?.
Specialistul ne-a precizat: "Avantajul net al preview-ului oferit pie?ei, de neputin?? a
men?inerii deficitului, este fragil dac? nu este ?i urmat de propuneri cu m?suri de remediere a
veniturilor, eficientizare a cheltuielilor ?i de corectare a deficitului - ca de exemplu promisiunea
e?alon?rii cre?terii punc-tului de pensie în func?ie de men?inerea parametrilor bugetari. Sau
recunoa?terea explicit? - cre?terea preconizat? a punctului de pensie trebuie etapizat? în
func?ie de performan?a economic?, deoarece prioritatea na?ional? este stabilitatea finan?elor
publice. Pentru rating bun în continuare - cel Recomandat pentru Investi?ii, deficitul bugetar
consolidat nu este acceptabil peste 3%. Prorogarea cre?terii pensiei publice pe mai multe
etape ar putea fi solu?ia cea mai bun? de maximizare a compromisului politic cu cel economic.
F?r? noua lege a pensiilor, situa?ia deficitului era, matematic, acceptabil?. Dar forma ?i cifrele
legii sunt extensia programului economic precedent, care avea alte considera?iuni de ordin
politic".
Pentru 2020 nu avem voie s? ne baz?m ex-ante pe îmbun?t??irea sperat? a eficien?ei
colect?rii, mai apreciaz? domnia sa, men?ionând: "F?r? reform? ?i digitalizare - de exemplu
ridicarea tuturor facturilor electronice pe serverul ANAF, f?r? excep?ie - cel pu?in o treime din
TVA nu se poate încasa. Veniturile fiscale nu pot dep??i structural dou? treimi din media
european? dac? nu se modific? sistemul de urm?rire, iar acest lucru se poarte face doar prin
tehnologie. S? încercam modelul Estonian de e-government integral sau s? impunem ca
absolut toate facturile emise s? fie obligatoriu ridicate în cloud-ul digital al ANAF-ului".
Un deficit bugetar peste 3% este o premier? care poate avea multe consecin?e imprevizibile
neinten?ionate, opineaz? Adrian Mitroi. Domnia sa consider? c?, în plus, cheltuielile cu
dobânzile nu vor sc?dea, ci din contr? - dobânda mai mare va fi primul efect direct al sc?derii
de rating: "Sursa de vulnerabilitate economic? cu influen?a cea mai mare într-o economie în
dezvoltare ca România este costul de finan?are. Aceast? dobând? exprim? succint valoarea
ratingului suveran exprimat în procente. Pentru fiecare cre?tere marginal? de dobând? cre?te
?i costul de finan?are al oric?rui proiect. La fiecare cre?tere marginal? a costului creditului, un
num?r mai mare de proiecte este mai scump din punct de vedere al finan??rii ?i, deci,
acoper? mai greu rentabilitatea investitorului. Odat? cu dobânda mai mare, tot mai pu?ine
proiecte pot fi finan?ate la nivel na?ional, corporatist sau individual".
În opinia lui Ionu? Dumitru, deschiderea procedurii de deficit excesiv de c?tre Uniunea
European? la adresa ??rii noastre este iminent?: "Se poate întâmpla oricând, mai ales c? în
2019 am avut o cre?tere masiv?, de peste 4%, iar proiectele de buget pentru acest an prev?d
un deficit de peste 3%".
Expertul fiscal mai eviden?iaz? c?, în proiectul de buget pe anul în curs, nu pare s? fi fost
bugetat? eliminarea accizei la ?ig?ri, care înseamn? un impact pe buget de circa 3,5 miliarde

lei. "Anul 2020 va fi foarte greu, dar din 2021 ar trebui s? facem eforturi s? aducem deficitul
sub 3%", a conchis domnia sa.
Cel mai probabil c? timp de doi-trei ani se va încerca aducerea deficitului bugetar la un nivel
mai mic de 3%, este de p?rere Adrian Codîrla?u, pre?edintele CFA România. Domnia sa
opineaz?: "Deficitul din 2019 probabil c? atinge circa 4,5%, nivel ce declan?eaz? procedura
de deficit excesiv al UE. Trebuie luate m?suri pentru a duce deficitul m?car la sub 3%. În
acest sens, avem nevoie de o politic? fiscal? anticiclic?, dar va fi extrem de greu de dus la
îndeplinire, dup? ce am avut o politic? prociclic? timp de mai mul?i ani".
Primele m?suri care ar trebui adoptate pe termen scurt în cadrul unei politici anticiclice ar fi
reducerea cheltuielilor, sunt de p?rere anali?tii economici. Ace?tia apreciaz? c?, pe termen
lung, ar trebui crescute veniturile, îns? acest lucru este destul de greu de realizat, pentru c?
este nevoie de informatizarea ANAF, iar procesul va dura cel pu?in un an. ?eful CFA
apreciaz? c?, dup? declan?area procedurii de deficit excesiv, prima m?sur? pe care ar trebui
s? o lu?m este reducerea deficitului ?i furnizarea unui plan c?tre Comisia European?. În
func?ie de cât de credibil va fi acest plan, CE poate lua sau nu m?suri împotriva României. În
caz extrem, se poate ajunge pân? la t?ierea fondurilor europene, avertizeaz? domnul
Codîrla?u.
Dac? economia noastr? va intra puternic în reechilibr?ri ?i ajust?ri, în special la nivel
macroeconomic, dac? se va decide revenirea la normalitate din punct de vedere al desfrâului
financiar ?i fiscal, atunci ea se va stabiliza, la nivelul anului 2020, f?r? preten?ii de cre?tere
optimist?, ?i va întâmpina criza economica ?i financiar? ciclic? într-un mod cât de cât a?ezat,
consider? Ionel Bl?nculescu, consultant economic. Domnia sa ne-a transmis: "În caz contrar,
economia României se va degrada ?i mai mult, f?când loc investitorilor aventurieri în ?ara
noastr? ?i nu celor serio?i, care se vor ?ine departe de un astfel de mediu".
Deficitul bugetar va putea fi redus prin austeritate inteligent? ?i prin oprirea desfrâului bugetar,
consider? Ionel Bl?nculescu.
Anali?tii de la PwC sunt de p?rere c?, în domeniul fiscal, anul acesta va debuta, cu intrarea în
vigoare a unor m?suri reparatorii, care vizeaz? în principal OUG 114/2018, dar ?i cu
a?teptarea mediului de afaceri ca o serie de nout??i ?i clarific?ri s? fie adoptate în ianuarie.
Totu?i, marea provocare a anului în curs va fi colectarea mai eficient? a taxelor ?i impozitelor
existente, în condi?iile unei ?inte de deficit bugetar de 3,6% din PIB, peste limita maxim?
pentru statele membre UE, precum ?i a îndeplinirii obiectivului bugetar pe termen mediu
(MTO) de consolidare a finan?elor publice.
Daniel Anghel, partener ?i liderul serviciilor fiscale ?i juridice, PwC România, subliniaz?:
"Anularea, res-pectiv ajustarea, prevederilor OUG 114/2018 la un an distan?? de la intrarea
acesteia în vigoare, precum ?i declara?iile oficiale potrivit c?rora nu vor avea loc modific?ri
f?r? consultare reprezint? un prim pas pentru recâ?tigarea încrederii mediului investi?ional,
care solicit? predictibilitate ?i stabilitate fiscal?. În acela?i timp, situa?ia bugetar? tensionat?
este un motiv de îngrijorare, având în vedere presiunile suplimentare de majorare a unor
cheltuieli ?i de sc?dere a unor taxe - cel mai recent exemplu fiind diminuarea la 16% a cotei
standard de TVA, amânat? deocamdat?. În acest context, îmbun?t??irea colect?rii devine o
urgen??. Exemplele de bune practici ale altor state ?i experien?a României din ultimii ani -

când s-au încercat diverse m?suri f?r? rezultat - arat? c? varianta cea mai sigur? de a ob?ine
încas?ri mai mari o reprezint? reforma ?i digitalizarea administra?iei fiscale".
Dou? pachete de m?suri prev?zute de directive europene a?teapt? s? fie transpuse în
legisla?ia na?ional? în ianuarie 2020, având în vedere c? aplicarea lor este obligatorie pentru
toate statele membre, începând cu prima zi a acestui an, avertizeaz? speciali?tii cita?i,
men?ionând c? fiecare dintre aces-tea se afl? în stadii diferite ale procesului legislativ.
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optimist?, ?i va întâmpina criza economica ?i financiar? ciclic? într-un mod cât de cât a?ezat,
consider? Ionel Bl?nculescu, consultant economic. Domnia sa ne-a transmis: "În caz contrar,
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