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România, cea mai mare
creştere economică din UE

România va avea în acest an o creştere
economică de 1,6%, cea mai ridicată din UE
după Letonia, Lituania şi Estonia, în timp ce
zona euro va înregistra al doilea an consecutiv
de contracţie, iar UE un avans de numai 0,1%,
potrivit Comisiei Europene.Letonia va avea cel
mai ridicat avans al PIB din UE, de 3,8%, urmată
de Lituania, cu 3,1%, şi Estonia, cu 3%. Imediat

după România se situează Malta, cu 1,5%, şi
Bulgaria, cu 1,4%. Singurul stat din afara zonei
euro care va înregistra contracţie va fi Ungaria,
cu 0,1%. Pentru Polonia, se estimează o creştere
de 1,2% în acest an, în timp ce Slovacia va
avea 1,1%. Anul următor, creşterea economică
a României ar urma să ajungă la 2,5%. Numai
că în acest an rata inflaţiei va fi de 4,6%, faţă de

o medie de 2% în UE. România este urmată
în funcţie de avansul preţurilor de Ungaria şi
Estonia, ambele cu 3,6%, respectiv Bulgaria,
Olanda şi Marea Britanie, toate trei cu o rată de
2,6%, Polonia cu 1,8%.
Comisia a menţinut estimarea de deficit
bugetar pentru România în acest an la 2,4%, sub
nivelul de 3,4% în UE.

Ţiriac, mai pesimist
Omul de afaceri Ion Ţiriac consideră că leul este supraevaluat şi că va fi “o nenorocire” atunci
când va ajunge la o valoare mult mai slabă, poate chiar în cursul acestui an, ceea ce ar pune presiune
pe balanţa comercială a României.”Eu spun că euro este mult supraevaluat în momentul acesta
şi încet-încet, cu toată plăcerea pe care o au americanii, un dolar slab le convine extraordinar”, a
afirmat Ţiriac la Pro TV.Întrebat cum e cursul la Bucureşti, businessmenul a răspuns: şi leul este
suprevaluat. “Nu ştiu cât timp se mai poate menţine, dacă nu real, artificial. Însă, după părerea
mea, având în vedere că noi nu exportăm chiar atât cât am vrea şi trebuie să importăm puţin
mai mult decât exportăm, deci există un deficit, o să fie o nenorocire când leul o să ajungă la o
valoare mult mai slabă.” În replică, BNR a răspuns prin vocea consilierului Adrian Vasilescu că în
momentul de faţă leul nu este nici subevaluat şi nici supraevaluat, nivelul cursului de schimb fiind
dat de mişcările naturale din piaţă.
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