Comisia Europeană: economia României se va
contracta cu 6% în 2020 și va crește cu 4% în 2021
8 iulie 2020

Potrivit estimărilor de vară
publicate
de
Comisia
Europeană, economia României
se va contracta cu 6% în 2020,
urmând ca în 2021 să crească
cu 4%. Estimările publicate
astăzi
sunt
similare
cu
prognozele din luna mai.
În ceea ce privește rata inflației, aceasta ar urma să se situeze la 2,5% anul acesta şi
la 2,8% anul viitor.
Economia UE se va confrunta anul acesta cu o recesiune profundă ca urmare a
pandemiei produse de coronavirus, în pofida răspunsului politic rapid și cuprinzător la
nivel UE și la nivel național. Din cauza faptului că eliminarea restricțiilor de deplasare a
persoanelor are loc mai lent decât s-a estimat în previziunile noastre din primăvară,
impactul asupra activității economice în 2020 va fi mai semnificativ decât s-a anticipat.

Se preconizează că economia UE se va contracta cu 8,3 % în 2020 și
va crește cu 5,8 % în 2021.
Astfel, în 2020 contracția va fi semnificativ mai mare de 7,7 %, cifra estimată pentru
zona euro, și de 7,4 %, cifra estimată pentru UE în ansamblul său în previziunile din
primăvară. La rândul său, creșterea va fi în 2021 ceva mai puțin solidă decât s-a
previzionat în primăvară.
În zona euro, inflația, măsurată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum
(IAPC), este în prezent estimată la 0,3 % în 2020 și la 1,1 % în 2021. În UE, inflația se
va situa, conform previziunilor, la 0,6 % în 2020 și la 1,3 % în 2021.
Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor,
a declarat: „Impactul economic al restricțiilor de deplasare a persoanelor este mai grav
decât ne-am așteptat la început. Situația este încă dificilă și ne confruntăm cu

numeroase riscuri, printre care se numără un nou val masiv de infecții. În orice caz,
aceste previziuni arată clar de ce avem nevoie de un acord cu privire la pachetul
nostru ambițios de măsuri de redresare, NextGenerationEU, pentru a ajuta economia.
În ceea ce privește anul în curs și anul viitor, ne putem aștepta la o relansare
economică, dar trebuie să fim atenți la ritmul diferit al redresării. Trebuie să ne
protejăm în continuare lucrătorii și companiile și să ne coordonăm strâns politicile la
nivelul UE, pentru a ne asigura că vom ieși din această criză mai puternici și uniți.”
Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: „Previziunile în discuție indică
efectele economice devastatoare ale acestei pandemii. Răspunsul politic pe teritoriul
întregii Europe a contribuit la atenuarea șocului pentru cetățenii noștri, însă această
situație continuă să creeze tot mai multe divergențe, inegalități și o insecuritate
crescândă. Iată de ce este atât de important să ajungem la un acord rapid cu privire la
planul de redresare propus de Comisie – pentru a le insufla economiilor noastre mai
multă încredere și a le asigura o finanțare suplimentară în acest moment critic.”
Datele preliminare pentru mai și iunie sugerează că este posibil ca perioada cea mai
grea să fi trecut. Conform estimărilor, redresarea va începe să producă efecte în a
doua jumătate a anului, deși aceasta va rămâne incompletă și inegală de la un stat
membru la altul.
Șocul produs de pandemie asupra economiei UE este simetric în condițiile în care
pandemia a afectat toate statele membre. Cu toate acestea, se preconizează că atât
scăderea producției în 2020, cât și intensitatea relansării economice în 2021 vor varia
foarte mult.
Conform estimărilor, diferențele în ceea ce privește amploarea impactului pandemiei și
forța redresării de la un stat membru la altul vor fi și mai pronunțate decât s-a estimat
în previziunile din primăvară.
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