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ntrevedere a ministrului Ionuț MIȘA cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Euro și Dialog Social, Valdis DOMBROVSKIS

Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț MIȘA, a avut astăzi, 27 octombrie a.c., o întrevedere cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Euro și Dialog Social, domnul
Valdis DOMBROVSKIS. Principalele subiecte pe agenda discuțiilor dintre cei doi oficiali au fost evoluția economiei românești, aprofundarea Uniunii Economice și
Monetare, Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital și Semestrul European.

În privința ultimelor evoluții economice din România, oficialul român a amintit creșterea reală a PIB de 5,9% în primul semestru al acestui an, bazată pe majorarea valorii
adăugate brute din industrie cu 7,4%, precum și din servicii cu 6,3%, subliniind că aceasta arată că politicile publice, orientate către creșterea puterii de cumpărare și
stimularea investițiilor private au produs deja primele efecte benefice. În același timp, Ionuț Mișa a indicat faptul că, în trimestrul II al anului 2017, rata de ocupare a
populației cu vârste cuprinse între 20-64 ani a fost de 70,5%, depășind ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020 cu 0,5 puncte
procentuale, iar în primul semestru din 2017, numărul de salariați s-a majorat cu 3,4%, creșteri mai mari înregistrându-se în servicii 4,0%, respectiv industrie cu 3,1%.

În ceea ce privește tema aprofundării Uniunii Economice și Monetare, ministrul român a subliniat nevoia avansării de măsuri pentru consolidarea întregii Uniuni Europene, cu accent pe
dimensiunea convergenței economice și sociale, salutând în acest sens propunerea președintelui Comisiei Europene privind stabilirea unui Instrument de convergență, care să sprijine
statele non-euro în reformele pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a fi pregătite să adere la zona euro. 

 „O arhitectură bugetară cu un buget separat al zonei euro ar putea avea impact asupra politicilor tradiționale (Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune), esențiale pentru
reducerea decalajelor între statele membre”, a apreciat ministrul Finanțelor Publice.

În finalul întrevederii, acesta a subliniat și colaborarea foarte bună dintre Ministerul Finanțelor Publice și Comisia Europeană cu privire la Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale
(SRSS), în cadrul căruia MFP a depus 23 de proiecte în valoare de aproximativ 4,6 milioane euro.


