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Tariceanu: Deficitul bugetar pe anul 2017 nu va
depasi limita de 3%
Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, luni, dupa
publicarea previziunilor economice de iarna ale Comisiei Europene, ca
deficitul bugetar al Romaniei in 2017 va fi mai mare decat in anul precedent,
dar nu va depasi 3%, informeaza Agerpres.
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"Va pot confirma ca deficitul bugetar pe anul 2017 va fi putin mai mare decat cel de pe anul
precedent, dar nu va depasi limita de 3%. Am discutat aceste lucruri la dezbaterea pe buget. Am
considerat ca este nevoie de o alocare suplimentara de fonduri pentru investitii in asa fel incat
Romania sa isi poata baza cresterea economica nu numai de motorul dat de consum, ci si pe cel
dat de investitii. (...)", a afirmat luni Tariceanu.
intrebat de deficitul de 3,6% prevazut pentru 2017 de Comisia Europeana, Tariceanu a spus: "Nu
am retinut ca va fi un deficit de 3,6, am retinut ca este de presupus probabil o anumita crestere a
unor preturi. Nu vreau sa intru in aceste detalii ca nu cred ca facem un dialog in acest fel cu
Comisia Europeana".
Comisia Europeana (CE) a revizuit in urcare, la 4,4%, estimarile referitoare la cresterea
economiei romanesti in acest an, avansul urmand sa incetineasca la 3,7% in 2018, conform
previziunilor economice de iarna publicate luni de executivul comunitar.
Estimarile au fost revizuite in urcare fata de previziunile din toamna, cand Executivul comunitar

estima ca economia romaneasca va inregistra un avans de 3,9% in 2017 si unul de 3,6% in 2018.
"Cresterea reala a PIB este estimata sa ramana solida in intervalul de prognoza, sustinuta de
relaxarea fiscala si majorarea salariilor. somajul a scazut semnificativ in 2016 si se preconizeaza
ca va ramane stabil la un nivel redus (...). Deficitul guvernamental este preconizat sa creasca in
urma reducerilor de taxe si a majorarilor de cheltuieli publice", se arata in raportul Comisiei
Europene.
in ceea ce priveste deficitul public, conform noilor estimari, deficitul public ar urma sa ajunga la
3,6% din PIB in 2017, fata de 3,2% cat estima in toamna, pentru ca in 2018 sa ajunga la 3,9%
din PIB.
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