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1. Introducere

Situația economică globală este încă incertă. Redresarea economiilor naționale
după criza financiaro-economică 2008/2009 continuă încă destul de lent. Mai mult de
aceasta, dacă creșterea PIB-lui la nivel mondial a fost de 4,4% în 2010, acesta a ajuns
la 2,5% în 2015. Sunt analiști care vorbesc de o nouă revenire a crizei economice.
Aparent, economia României continuă redresarea cu ritmuri peste nivelul mediu
realizat în UE. Anul 2017 este estimat că va crește cu un ritm de peste 4%, iar după
Comisia Națională de Prognoză chiar peste 5%.
Sunt însă semnale mai puțin optimiste. În această categorie intră un studiu
relativ recent al BNR1 dar și documentarul prezentat de Ionuț Popescu2. Îngrijorător
pentru perspectiva economiei românești este și studiul realizat de Casa de Insolvență
Transilvania - CITR Grup3.
Plecând de la faptul ca mulți analiști apreciază că rapoartele anuale privind
“Competitivitatea Globală” prezentate de World Economic Forum (WEF)4 oferă o
imagine utilă a mediului economic al unei națiuni și capacitatea acesteia de a atinge
niveluri susținute de creștere economică și prosperitate, s-a apreciat util să se prezinte

1

“BNR anunță apocalipsa economică: Peste 90% din firme românești vor dispărea în următorii 10 ani” - preluare

din lucrarea coordonată de Florian Neagu – Dir. Adj. al Direcției de Stabilitate Financiară - de căte Research România
Team, în 9/03/2017
2

Ionuț Popescu: “Cele 5 boli ale economiei Românești” Hot News, 13/03/2017

3

CITR Grup: “Aproape jumătate din companiile românești cu impact real în economie se confruntă cu o stare de

dificultate” Agerpres.ro 38/03/2017
4

În traducere Forul Economic Mondial – FEM. A fost înființat în 1971 ca o fundație non-profit și are sediul la Geneva,

Elveția. Este independent, imparțial și nu este legat de interese speciale. Forumul se străduiește, de a demonstra
antreprenoriatului în interes public - la nivel mondial - susținând cele mai înalte standarde de guvernarnanță economică.
Integritatea morală și intelectuală se află în centrul a tot ceea ce face. Forumul Economic Mondial (FEM), s-a angajat să
îmbunătățească starea lumii. Este Organizația Internațională pentru Cooperare Public-Privat.Membrii FEM reprezintă
companii de prestigiu care se numără printre inovatorii mondiali de top din lume, formatori de piețe, deschizători de
oportunități economice, lideri ai unor nișe de piață, inclusiv lideri regionali. Aceștia participă – prin rapoartele puse în
circulație - să facă cunoscute tendințele economice emergente și facilitarea misiunii Forumului de a îmbunătăți starea
lumii.FEM are parteneri în majoritatea economiilor. Partenerii din România pentru FEM în rapoartele din anii
2005, 2007, 2013 și 2015 sunt prezentați în Anexa 2.

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail:
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