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FMI a revizuit în creștere la 4%
estimările privind avansul
economiei românești

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a
revizuit în creştere la 4% estimările privind
evoluţia economiei româneşti în acest an,
însă în paralel prognozează o majorare a ratei
inflaţiei şi a deficitului de cont curent, arată cel
mai nou raport “World Economic Outlook”,
publicat marţi de instituţia financiară
internaţională.

Dacă în luna aprilie, FMI estima că
România va înregistra în acest an o creştere
economică de 3,1%, urmată de un avans de
3% în 2020, în raportul publicat marţi instituţia
financiară internaţională şi-a revizuit, în sus,
prognozele referitoare la avansul economiei
româneşti până la 4% în 2019 şi la 3,5% în
2020.

“Mai multe ţări din Europa Centrală şi de
Est înregistrează o creştere solidă, pe fondul
cererii interne rezistente şi a, majorării
salariilor”, arată experţii FMI.

În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor de
consum în România în acest an, estimările
instituţiei financiare internaţionale au fost şi
ele revizuite în sus pentru 2019, până la o
creştere medie anuală de 4,2%, faţă de un
avans de 3,3% preconizat în primăvară, în
timp ce în 2020 preţurile ar urma să crească
cu 3,3%, faţă de o majorare de 3% cât estima
în primăvară.

Banca Naţională a României (BNR) a
majorat la 4,2% prognoza de inflaţie pentru
finalul acestui an şi estimează o inflaţie de
3,3% pentru 2020.

De asemenea, FMI a revizuit în sus şi
estimările privind deficitul de cont curent
înregistrat de România în acest an, până la
5,5% din PIB, în condiţiile în care în primăvară
se aştepta ca soldul negativ al contului curent
să ajungă la 5,2% din PIB. Pentru 2020, FMI
prognozează în cazul României un deficit de
cont curent de 5,2% din PIB, mai mult decât
cel de 4,8% din PIB prognozat în primăvară.

Cele mai noi prognoze ale FMI sunt
comparabile cu cele ale Băncii Mondiale, care
săptămâna trecută şi-a revizuit în creştere la
4,2% estimările privind avansul economiei
româneşti în 2019, cu 0,6 puncte procentuale
mai mult faţă de prognoza din iunie 2019. De
asemenea, Banca Mondială se aşteaptă ca
România să raporteze pentru 2020 şi 2021 un
avans al Produsului Intern Brut de 3,6% şi,
respectiv 3,2%, în creştere cu 0,3 şi,
respectiv, 0,1 puncte procentuale faţă de
precedentele estimări.

Tot conform estimărilor Băncii Mondiale,
deficitul de cont curent va ajunge la 5,2% din
PIB în 2019, la 5,4% din PIB în 2020 şi la
5,6% din PIB în 2021. De asemenea, rata
inflaţiei este previzionată să ajungă anul
acesta la 4,1% şi să se reducă la 3,6% în
2020.

În perioada 14-20 octombrie la
Washington vor avea loc reuniunile de toamnă
ale FMI şi ale Băncii Mondiale.

În Proiecţia principalilor indicatori
macroeconomici, publicată în primăvară de
CNP, creşterea economiei este estimată la
5,5% în 2019 şi 5,7% în 2020.

Bugetul de stat pentru anul acesta este
construit pe un Produs Intern Brut de 1.022
miliarde de lei, reprezentând o creştere de
5,5% faţă de 2018, o inflaţie medie anuală de
2,8% şi un deficit bugetar estimat la la 2,55%
din PIB (cash) şi 2,57% din PIB (ESA). 

FMI

Monitorul preturilor.info - preţuri din 1.700 de magazine

Monitorul Preţurilor Produselor Alimentare a fost lansat
Consiliul Concurenţei a lansat,

marţi, Monitorul Preţurilor Produselor
Alimentare, o platformă online care
va afişa preţul produselor din aprox.
1.700 de magazine integrate.
“Această informare mai lesnicioasă a
clientului va obliga magazinele care
au preţuri mai mari să le reducă, să
coboare spre nivelul preţurilor din
magazinele care sunt mai ieftine. În
felul ăsta facem piaţa,
concurenţa să acţioneze
mai repede şi mai bine,
aducând convergenţa
preţurilor spre nivelul mai
scăzut. Acoperim marile
lanţuri de magazine care
reprezintă peste jumătate
din comerţul de alimente,
în momentul de faţă.
Platforma va putea fi
îmbunătăţită în timp, va
putea fi lărgită. Am vrea
să introducem şi
posibilitatea de a
identifica produsele din
România. De asemenea, dacă sunt
alte lanţuri mai mici, interesate, vor
putea şi ele să fie integrate în
platformă”, a declarat Bogdan
Chiriţoiu, Preşedintele Consiliului
Concurenţei.

n ATENȚIE, UNEORI, IEFTIN
ESTE NOUL SCUMP n Preşedintele
ANPC, Horia Constantinescu a
afirmat că platforma (monitorul
preturilor.info) este un debut în
compararea nu doar a prețurilor, dar

și a calității produselor.  “Vorbim de o
informare rezervată totuşi sub
sancţiunea de a nu fi completă şi
corectă aşa cum încercăm noi să
veghem asupra intereselor
consumatorilor. Nu rareori ieftin a fost
de fapt a fi dovedit noul scump. De
exemplu fructele tratate cu substanţe
care diminuează perisabilitatea pot fi
aduse la un preţ mai bun pe piaţă,

dar nu sunt neapărat cele mai
sănătoase. Aşa putem vorbi și despre
produsele care imită produsele
lactate, cu siguranţă mult mai ieftine
decât cele obţinute din materii prime
naturale, dar nu neapărat cele mai
sănătoase. Noi facem un prim pas
care veghează la interesul
consumatorului de a avea o
competiţie în folosul lui”, a spus
preşedintele ANPC.

Preşedintele Consiliului

Concurenţei a mai spus că scăderea
preţurilor la carburanţi depinde în
primul rând de preţul materiei prime,
iar platforma nu va putea să
genereze o scădere considerabilă a
acestora. “La carburanţi interesul a
fost foarte mare. Lucrurile au mers
bine tehnic. Ne vom asigura că
informaţiile care sunt furnizate
consumatorilor sunt actualizate şi

corecte. Dacă vedem
scăderi de preţ la petrol, o
să vedem şi scăderi la
pompă. Dacă e perioadă de
creştere, o să vedem
creştere la pompă. Ce
urmărim noi cu Monitorul
Preţurilor este să
comprimăm partea de marjă
de distribuţie, de benzinărie,
care e undeva la 2%. Nu vă
aşteptaţi să vedeţi scăderi
dramatice de preţ când nu
au de unde să fie”, a
explicat Chiriţoiu.

n DATE MAI EXACTE
DECÂT INSTITUTUL NAŢIONAL DE
STATISTICĂ n Platformele vor avea
date mai exacte decât Institutul
Naţional de Statistică, şi vor putea fi
utilizate de INS. “Încercăm cât mai
curând posibil să utilizăm şi noi
aceste date în calculele inflaţiei”, a
declarat Mihai Gheorghe, directorul
departamentului Statistica Plăţilor. În
cadrul Monitorul Preţurilor Produselor
Alimentare sunt integrate la acest
moment 1.700 de magazine.

Ministerul Sănătăţii anunţă
că au fost introduse
medicamente noi în lista

celor compensate şi gratuite, pentru
pacienţii cu afecţiuni cronice. 17
molecule noi, care vizează afecţiuni
grave, între care hemofilie, talasemie,
HIV/SIDA sau boli oncologice sunt, de
luni, pe listă. Guvernul a aprobat, la
solicitarea Ministerului Sănătăţii (MS),
o hotărâre prin care modifică şi
completează HG nr. 720/2008 pentru
aprobarea listei corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază
asiguraţii, cu sau fără contribuţie
personală, pe bază de prescripţie
medicală, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate.

Astfel, pe lista medicamentelor de
care beneficiază persoanele asigurate,
incluse în programele naţionale de
sănătate, în tratamentul ambulatoriu şi
spitalicesc, se adaugă 17 molecule noi
ce vizează afecţiuni din cadrul
programelor naţionale de sănătate. Din
cele 17 molecule noi, 10 medicamente
asigură tratamentul unor afecţiuni rare,
precum colagenoze majore, hemofilie
şi talasemie, amiotrofia spinală
musculară, hemofilia, boala Fabry,
boala Castelman şi nu au alternativă
terapeutică. Alte 6 medicamente sunt
destinate bolilor oncologice şi

oncohematologice, iar un medicament
asigură tratarea persoanelor cu
infecţie HIV/SIDA şi tratamentul
postexpunere respectiv.

„Continuăm procesul de creştere a
accesului pacienţilor la tratamente de
ultimă oră, în acord cu programul de
guvernare, prin extinderea listei de
medicamente compensate şi gratuite
cu încă 17 medicamente necesare
pacienţilor cu afecţiuni cronice”, a
declarat Sorina Pintea, ministrul
Sănătăţii. Potrivit MS, anul acesta au
mai fost introduse două molecule noi

pe lista medicamentelor compensate şi
gratuite, care se utilizează în tratarea
unor boli grave, precum neoplasmul
tiroidian medular agresiv şi
simptomatic şi scleroza multiplă. Anul
trecut au fost introduse în lista de
medicamente compensate şi gratuite
37 de molecule noi care asigură
tratamente inovative pentru alte
afecţiuni, între care afecţiuni
oncologice, boli cardiovasculare,
HIV/SIDA, diabet, scleroză multiplă,
atrofie musculară spinală, boala
Gaucher etc.

Pentru pacienţii cu afecţiuni cronice

Medicamente noi, introduse pe
lista de compensate şi gratuite


