Execuţia bugetului general consolidat
în perioada 1.01 – 31.03. 2013
Deficitul bugetului general consolidat pe primele trei luni s-a încadrat în ţinta
agreată cu partenerii internaţionali şi prevăzută în programarea bugetară trimestrială.
Astfel, deficitul a fost de - 4,19 miliarde lei (0,67 % din PIB) faţă de ţinta stabilită
pentru primul trimestru de - 4,5 miliarde lei.
1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 47,04 miliarde lei,
reprezentând 7,5 % din PIB, au fost cu 3,0% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent.
Pe categorii de venituri:
-

Încasările din TVA au crescut cu 9,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului
precedent, ceea ce arată faptul că măsura plăţii TVA la încasare nu a creat
un gol temporar de venituri bugetare.

-

Impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale au crescut (+11,5%,
respectiv +3,6%), datorită creşterii veniturilor salariale, ca urmare a măsurilor
de reîntregire a salariilor bugetarilor şi a majorării salariului minim de la 1
februarie 2013.

-

Accizele au crescut (+9,3%) ca urmare a majorării accizei la motorină şi a
implementării unor reforme administrative de îmbunătăţire a colectării.

-

Încasările din impozitul pe profit s-au redus cu 4,8% faţă de aceeaşi perioadă
din anul precedent, ca urmare a modificării termenelor de regularizare a
plăţilor din anul anterior şi a introducerii noilor provizioane prudenţiale la
bănci potrivit normelor contabile internaţionale.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul
precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 4,7 %.
Veniturile nefiscale au crescut cu 0,5% la nivelul bugetului general consolidat,
creşterea înregistrându-se la bugetul de stat cu 12,7% şi la bugetele locale cu 0,4,%, în timp
ce la instituţiile autofinanţate s-au redus cu 1,5%.
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2. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 51,23 miliarde lei,
reprezentând 8,2% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 4,4% faţă de aceeaşi
perioadă din anul precedent.
S-au înregistrat creşteri la cheltuielile de personal (+19,9%) ca urmare a reîntregirii
salariilor personalului bugetar.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 11,3%, ca urmare a accelerării
procesului de achitare a arieratelor de către autorităţile locale şi a plăţilor din fondul naţional
de sănătate.
S-au înregistrat de asemenea creşteri faţă de anul 2012, în principal, la dobânzi cu
14,0% şi la subvenţii cu 13,9%.
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele
aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 6,0
miliarde lei (0,96% din PIB).

2

