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Ministrul Finantelor: Vestile bune vin astazi de la Comisia Europeana; reiterez
apelul la prudenta
Vestile bune pentru tara noastra vin astazi de la Comisia Europeana, semnalele pozitive sunt extraordinar
de îmbucuratoare, însa reiterez apelul la prudenta, a scris miercuri, pe Facebook, ministrul Finantelor
Alexandru Nazare.
Acesta a precizat ca prognoza de crestere de 5,1% pentru economia româneasca, avansata în previziunile de
primavara ale Comisiei Europene, plaseaza România pe locul 3 în UE, dupa Spania si Franta.
"Vestile bune pentru tara noastra vin astazi de la Comisia Europeana, care a revizuit pozitiv, asa cum anticipam,
prognoza de crestere pentru România în anul 2021, la 5,1%. Prognoza de crestere de 5,1% plaseaza România pe
locul 3 în UE, dupa Spania si Franta. Totodata, CE estimeaza un avans de 4,9% pentru economia tarii noastre în
anul 2022, în conditiile în care prognozele anterioare indicau o crestere de numai 3,8% pentru 2021 si 4% pentru
2022", arata ministrul Finantelor.
El subliniaza, însa, ca România trebuie sa mentina ritmul record al investitiilor publice si controlul cheltuielilor
bugetare pentru a înregistra o crestere sustenabila.
"Toate aceste semnale pozitive sunt extraordinar de îmbucuratoare, însa reiterez apelul la prudenta. Trebuie sa
mentinem ritmul record al investitiilor publice, concomitent cu controlul cheltuielilor bugetare pentru ca România
sa înregistreze o crestere economica sustenabila", a mai scris Alexandru Nazare.
În previziunile economice de primavara, publicate miercuri, Comisia Europeana a îmbunatatit la 5,1% estimarile
privind cresterea economiei românesti în acest an, de la 3,8% anterior, PIB-ul urmând sa consemneze un avans de
4,9% anul viitor, de asemenea în crestere fata de prognoza de 4% avansata în luna februarie a acestui an.
Potrivit CE, deficitul bugetar se va reduce la 8% din PIB în acest an si la 7,1% din PIB anul viitor, de la un nivel
de 9,2% din PIB înregistrat anul trecut, în timp ce deficitul de cont curent se va situa la 4,9% din PIB în 2021 si la
4,6% din PIB în 2022, de la 5% din PIB în 2020.
În raportul "World Economic Outlook", publicat în aprilie, Fondul Monetar International (FMI) si-a îmbunatatit,
semnificativ, estimarile privind evolutia economiei românesti, care ar urma sa înregistreze în acest an un avans de
6%, iar în Europa va fi devansata doar de Spania, care va înregistra o crestere economica de 6,4%.
La sfârsitul lunii aprilie, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit în crestere la 5% estimarea privind
avansul Produsului Intern Brut în 2021, la 1.142,9 miliarde de lei, potrivit prognozei de primavara a institutiei.
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