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INTRODUCERE
In NOTA UniromSider din Martie 20101, pe baza comportamentului general al

economiei din Romania in primul an al actualei crize economice se concluziona ca
lentoarea procesului de modernizare a Romaniei este principala cauza in
impactul mult mai puternic preluat de economia din Romania, in comparatie cu
multe tari din UE27, cu exceptia Tarilor Baltice. Dupa exemplul intreprins de Marea
Britanie, inaintea summitului de la Lisabona, se propunea in aceasta NOTA, un set de
actiuni care implicau si organismele Statului, in cresterea competitivitatii economiei
din Romania, respectiv a productivitatii. Nu mai revenim asupra acestora. Sunt
asteptate puncte de vedere de la unitatile UniRomSider, asa cum s-a insistat si in
recenta Adunare Generala a UniRomSider din 17.04.2010.
In acest context, in completarea radiografierii evolutiei economiei din Romania,
prezenta NOTA, isi propune sa prezinte evolutia aportului adus de sectoarele din
economie, la cresterea Valorii Adugate Brute(VAB), ca principala sursa a PIBului (cca 90%). Punem in discutie acest fapt, avand in vedere ca primul an al acestei
crize economice a insemnat pentru Romania anului 2009 (primul an de criza
economica profunda in Romania), in comparatie cu principalii sai competitori din UE,
un regres de cca 4 %, in atingerea tintei stabilite prin strategia nationala de integrare
in UE2. Acest document prevedea reducerea disparitatilor fata de UE, prin
generarea unei cresteri suplimentare de 10% a PIB-ului, pana in anul 2015.
Analiza

se bazeaza pe date definitive, publicate in Anuare Statistice ale

Romaniei3 care acopera perioada 1990-2007(2008)4. Perioada 1990-2008, in consens
cu puncte de vedere exprimate de specialisti din BNR, inclusiv de specialisti din
cadrul altor organisme, poate fi apreciata astfel:
a)

sub-perioada 1990-1999 (inclusiv) se defineste

ca perioada de

asezare a economiei nationale pe principiile economiei de piata (perioada de
tranzitie). Ponderea sectorului privat a crescut pe total economie de la 16,4% la

UniRomSider: “ Economia Romaniei in anul crizei economice”Nr 0150/22.03.2010
Guv.Romaniei : “Cadrul Strategic National de Referinta, 2007-2013”, Aprilie 2006
3
Ultimul Anuar Statistic disponibil este aferent anului 2009, cu analize partiale pentru anul 2008
4
Exista convingerea ca datele aferente anului 2008 (cele care nu au fost inca comunicate ) nu vor modifica trendul din perioada 2000-2007.
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Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail:
office@uniromsider.ro
cu subiectul: text integral.

