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Ministrul Finantelor: Ne-am angajat sa atingem un nou record al investitiilor
statului în economie, de 62 de miliarde de lei
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a participat luni la inaugurarea unei noi capacitati de productie a
fabricii Procter and Gamble din Urlati, beneficiara unui ajutor de stat de aproximativ 29 milioane lei,
investitie care va genera peste 200 de locuri de munca.
"Înca de la începutul anului, ne-am angajat sa atingem un nou record al investitiilor statului în economie, de 62
miliarde lei, cu 8 miliarde lei mai mult ca în 2020, iar o parte din acestea o reprezinta si schemele de ajutor de
stat. Voi continua sa sustin si voi face tot posibilul sa extind aceste programe, întrucât investitiile reprezinta un
motor important de relansare si crestere economica pentru România. În propunerea PNRR trimisa la Bruxelles am
prevazut o suplimentare de 200 milioane de euro pentru schemele de ajutor de stat si vom continua negocierile
astfel încât sa primim acesti bani pentru impulsionarea investitiilor private în tara noastra. Mai multe investitii
înseamna sume mai mari care se întorc la bugetul de stat prin taxe, impozite, contributii, precum si o dezvoltare
regionala accelerata. Încurajez în continuare companiile sa acceseze masurile de stimulare a economiei puse la
dispozitie de statul român, inclusiv schemele de ajutor de stat în vigoare", a declarat Alexandru Nazare.
De asemenea, pe lânga contributiile directe si indirecte la bugetul de stat si pe lânga crearea noilor locuri de
munca, investitia în noua fabrica Procter and Gamble plaseaza România pe harta globala a productiei capsulelor
de detergent lichid si va genera exporturi substantiale în pietele internationale, se precizeaza într-un comunicat al
Ministerului Finantelor.
Reprezentantii Procter and Gamble si-au exprimat aprecierea fata de autoritatile statului român pentru
parteneriatul care a condus la realizarea noii unitati de productie si si-au luat angajamentul ferm de continua, pe
termen lung, investitiile pe plan local.
În context, ministrul Finantelor a adaugat ca exploreaza posibilitatea operationalizarii schemelor de ajutor de stat
pentru investitii verzi, precum si cresterea numarului beneficiarilor de ajutoare de stat din rândul industriilor cu
valoare adaugata mare în economie si al companiilor active în zona de cercetare si inovare.
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