ANALIZĂ

Situația economiei naționale în 2017
În anul 2017, economia României a crescut cu 7%, marcând cel mai ridicat
nivel de creștere economică post-criză. Nivelul PIB a atins 856 miliarde lei
(187,5 miliarde euro), ceea ce o face a 16-a economie a Uniunii Europene, cu
perspective de a depăși Cehia și Portugalia în anii următori, urmând a deveni a
14-a economie a UE28. Cu toate acestea, PIB/locuitor rămâne al doilea cel mai
scăzut din UE, doar Bulgaria înregistrând un nivel mai scăzut.
- EUR -

Europa Centrală

*

Uniunea Europeană

Nominal

Per capita

Nominal

Per capita

Polonia

465,6 mld.

12.100

Irlanda*

295,6 mld.

58.800**

Cehia

191,5 mld.

18.100

Finlanda*

222,9 mld.

39.300**

România

187,5 mld.

9.500

Portugalia

193,1 mld.

18.700

Ungaria

123,5 mld.

12.600

Cehia

191,5 mld.

18.100

Slovacia

84,9 mld.

15.600

România

187,5 mld.

9.500

Bulgaria

50,4 mld.

7.100

Grecia*

177 mld.

16.200**

Date estimate, bazate pe PIB raportat în 2016 și rata creșterii PIB în 2017.
Date disponibile pentru anul 2016.
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La nivel european, România continuă să recupereze decalajele înregistrate în
raport cu celelate state europene și cu media UE, atingând, la finalul anului 2016,
circa 60% din media UE (față de aproximativ 40% în 2007).
La nivel regional, doar regiunea București-Ilfov depășește media UE (circa 140%
din medie). Toate celelalte regiuni au un PIB/locuitor de sub 60% din media UE,
ceea ce indică o creștere a disparităților de dezvoltare dintre regiunea
Capitalei și restul țării.
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În ceea ce privește structura serviciilor, cea mai mare contribuție o are comerțul
(18,7% din PIB), urmat de serviciile asigurate de administrația publică (11,4%
din PIB). Industria IT&C a reprezentat, în 2017, 5,1% din Produsul Intern Brut.
Deficiențele creșterii PIB
6,4% din creșterea de 7% din 2017 se datorează exclusiv consumului
individual, ceea ce indică o depdendență foarte ridicată a creșterii PIB de
consum.
Dependența creșterii PIB de consum expune performanța economiei la
vulnerabilitățile cauzate de veniturile reduse ale populației în rapot cu PIB
(masa salarială în România e de doar 36% din PIB, față de 47% media UE).
Exporturile nete au avut un impact negativ asupra creșterii PIB (-0,8% în
2017), cauza fiind creșterea mai rapidă a importurilor decât a exporturilor.
Deficitul comercial al României este așteptat să depășească 20 de miliarde
de euro în 2021 (față de 13 mld. în 2017), ceea ce va continua să afecteze
negativ creșterea PIB.
Investițiile publice reprezintă doar 3% din PIB (cu peste 2 pp. sub media
ultimilor 10 ani), reprezentând doar 7,5% din totalul investițiilor în economia
națională.
Deși România stă relativ mai bine decât restul UE în ceea ce privește
ponderea investițiilor totale în PIB (22,7% față de 19,8% media UE), cea mai
mare parte a acestor investiții vine din sectorul privat. Investițiile publice
sunt puternic afectate de deficiența managementului public și dificultățile
de absorbție a fondurilor UE, în vreme ce investițiile private sunt afectate de
incertitudinea legislativă și de birocrație.

Provocări pentru economia națională
Resursele de forță de muncă nu țin pasul cu nevoile economiei
Creșterea economică va continua să fie afectată de tendințele demografice
negative, cuplate cu mobilitatea limitată a forței de muncă la nivel intern și
emigrația ridicată. În același timp, performanțele scăzute ale sistemului
educațional conduc la absolvenți fără pregătirea necesară pentru nevoile pieței
muncii, educația profesională nefiind corelată cu necesitățile mediului de afaceri.
Concomitent, porțiuni însemnate ale forței de muncă (femeile, etnicii romi, tinerii
și populația din mediul rural) continuă să rămână în afara pieței muncii, afectând
negtiv creșterea economiei naționale.
Incertitudinea legislativă afectează mediul de afaceri
Incertitudinea legislativă continuă să reprezinte o piedică majoră pentru
dezvoltarea afacerilor locale și pentru atragerea investițiilor străine în România.
Principalele probleme care afectează mediul de afaceri se referă la procedurile
administrative greoaie și nivelul ridicat al birocrației, progresele lente ale
administrației în furnizarea de soluții digitale pentru serviciile publice
prestate afacerilor, procedurile complexe de insolvență și schimbările
frecvente ale reglementărilor aplicabile mediului de business.
Performanțele în domeniul cercetării și inovării rămân modeste
România continuă să fie ultimul stat membru UE în ceea ce privește
performanțele în domeniul cercetării și inovării, în ciuda unor factori precum
dezvoltarea rapidă a sectorului IT&C sau a infrastructurii IT. Principalele
provocări ale business-ului se referă la implementarea soluțiilor IT,
internaționalizarea afacerilor și creșterea business-urilor de tip start-up.
Investițiile publice nu produc efecte în infrastructura deficitară
Deși mediul de afaceri consideră investițiile în infrastructură drept un element
esențial pentru dezvoltarea economiei, România continuă să aibă unul dintre
cele mai slabe sisteme de infrastructură rutieră, feroviară și navală din UE.
Nivelul ridicat al corupției rămâne un risc major pentru economie
Continuarea demersurilor publice pentru contracararea corupției are efecte
limitate în contextul schimbărilor din ultimul an, ceea ce afectează
credibilitatea României pentru investitorii internaționali, reprezentând
astfel un risc pentru creșterea economiei naționale.
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