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ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICE A ROMÂNIEI
Creşterea cu 2,4% a economiei României în primul
trimestru, datorată în principal consumului populaţiei
9 iunie 2020

În Continuare vom comenta valorile
principalilor indicatori la nivelul
trimestrului I al acestui an, în
conditiile apariției pandemiei, și
vom arăta care a fost sursa
creșterii economiei românești în
ansamblu.
Deasemenea vom face o analiză a
principalilor
10
indicatori
ai
economiei, puși la dispoziție de
Banca Mondială, prin comparație
pentru 4 țări din Europa de Est, pentru a putea constata correct poziția actuală a
României față de viitoarea criză prognozată de Banca Mondială.

Creșterea în ritm anual a economiei Românesti în primul trimestru al acestui an,
de 2,4% pe serie brută şi 2,7% pe serie ajustată sezonier, s-a datorat, în principal,
cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a
majorat cu 3,8%, contribuind cu 2,5% la creşterea PIB, potrivit datelor provizorii
(1) ale Institutului Naţional de Statistică, publicate marţi, citate de Agerpres.
Investiţiile au avut o contribuţie de 0,9% la creşterea PIB, iar exportul a continuat să
aibă o contribuţie negativă, de minus 3,2%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:
o

cheltuieli pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a
majorat cu 3,8%, contribuind cu 2,5% la creşterea PIB;

o

formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 5,9%, contribuind cu
0,9% la creşterea PIB.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-3,2%), consecinţă a
creşterii volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 0,8%, comparativ cu reducerea
volumului exporturilor de bunuri şi servicii, cu 5,5%, precizează INS în datele provizorii
privind creşterea PIB în primul trimestru al acestui an.

Comparativ cu trimestrul IV din 2019, Produsul Intern Brut în primul trimestru din 2020
a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,3%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019,
Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere cu 2,4% pe seria brută şi cu 2,7% pe seria
ajustată sezonier.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul I 2020, a fost
de 272,415 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă
de trimestrul IV 2019 şi în urcare cu 2,7% faţă de trimestrul I 2019.

Pe serie brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul I 2020 a fost de 216,264 miliarde de lei
preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,4% faţă de trimestrul I 2019.

La creşterea PIB, în trimestrul I 2020 faţă de trimestrul I 2019, au contribuit
aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având
următoarele ramuri:


comerţul cu ridicata
motocicletelor;



transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,1%), cu o pondere de 21,0%
la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 5,5%;



informaţiile şi comunicaţiile (+0,9%), cu o pondere de 7,0% la formarea PIB şi
care au înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 14,1%;



construcţiile (+0,8%), cu o pondere de 4,0% la formarea PIB şi care au
înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 23,3%;



activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice;



activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,7%), cu o
pondere de 7,6% la formarea PIB şi care au înregistrat o creştere a volumului
de activitate cu 10,4%.
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Contribuţii negative au înregistrat:


industria (-1,2%), cu o pondere de 19,6% la formarea PIB şi care a înregistrat o
reducere a volumului de activitate cu 5,9%;



impozitele nete pe produs (-0,1%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB şi
care au înregistrat o reducere a volumului lor cu 0,7%.

Referitor la situatia actuală care a dus la scăderea serioasă a economiilor
majorității țărilor lumii întrun termen foarte scurt de 3-4 luni cu perspectiva de
amplificare chiar, pentru unele țări a pantei de coborâre a nivelului economic,
Banca Mondială vorbește despre cea mai gravă criză economică din ultimii 150
de ani. În aceste condiții, managementul crizei contează enorm, iar masurile care
se vor lua va asigura succesul sau colapsul economiei tarii.

În continuare vom incerca să facem o analiză succintă a principalilor 10
indicatori prin comparație a patru țări situație care ne acordă nouă posibilitatea
de a putea analiza și constata starea de fapt, dar și posibilitatea de a putea
propune unele măsuri eficiente de redresare.

Din analiza comparative a celor 10 indicatori pentru state din Europa de Est se poate
constata cu usurinta ca Romania are cea mai defavorabila perspectiva datorita
inexistentei sau ineficientei masurilor macroeconomic eluate la nivel guvernamental.

Schimbarea acestei situatii se poate realiza numai in conditiile aplicarii curajoase a
unor masuri la nivelul Guvernului si Bancii Nationale:



Reducerea Ratei dobânzii monetară;



Reducerea ratei somajului prin susținerea întreprinderilor mici și mijlocii prin
Programe de susținere a activității acestora prin acordarea de Ajutoare de stat
individuale din fonduri bugetare și atragerea de Fonduri europene pe programe
de redresare a activității pe proiecte concrete în comformitate cu prevederile
legale europene,



Reducerea vitezei de împrumut a Ministerului Finanțelor, sau în condițiile
menținerii unei viteze superioare, sumele împrumutate să fie investite în
sectoarele importante din industria Romanească, în transporturi și în primul
rând în infrastructura, atât rutieră dar si feroviară;



Atragerea de împrumuturi de pana la 10 ani din sistemul bancar privat a
sumelor necesare, printro negociere corectă și eficientă, la dobânzi care să nu
depașească 2%;



Deficitul, surplus bugetar chiar dacă va ajunge la valori mari poate avea
eficiență daca este investit în cea mai mare măsură în sectoarele cheie care
aduc plusvaloare;



În condițiile în care suntem fortați să majorăm ponderea datoriei
guvernamentale în PIB în acest an față de anul 2019 se poate face condiționat
de plasarea acestor împrumuturi în economie în sectoarele importante, în
infrastructură și transporturi atât rutiere, dar mai ales feroviare.



Micșorarea ratei de somaj în rândul tinerilor prin crearea de noi locuri de muncă
care să asigure un salariul minim decent diversificat în funcție de pregătire sau
calificare și care să cuprindă și perspectiva creșterii lor în timp conform unor
norme și condiții de creștere;



Nu în ultimul rând, protejarea și chiar cresterea puterii de cumpărare a
populației prin mărirea pensiilor, mărirea alocațiilor copiilor, a burselor pentru
elevi si studenți, precum și, creșterea salariilor în învățămant, dar și în alte
sectoare cheie de activitate.



Realizarea unui control real și efficient al prețurilor și tarifelor de către instituțiile
abilitate prin lege cu astfel de activități mai ales în domeniile distribuției energiei
electrice și a gazelor, distribuția de combustibil, vânzarea de alimente și alte
materiale de uz personal necesare cetățeanului;



Relansarea economiei se poate face prin inserție de investiții masive în
sectoare în care România a avut tradiție și success, și care poate avea materia
primă asigurată în țară cum ar fi: industria alimentară, industria textilă și de
confecții, industria mobilei, dezvoltarea, plecând de la ce mai avem, a industriei
chimice și de producție de medicamente și nu în ultimul rând prin susținerea cu
fonduri a activității de transport de marfă în condiții cât mai economice și
ecologice.

Pentru a putea trece cu bine peste această criză majoră va trebui analizat serios
fiecare sector din cele mentionate si stabilite măsuri concrete și ferme astfel încât în

cel mai scurt timp să se ajungă la o funcționare în condiții normale și după aceea să se
poată obtine și o creștere a plusvalorii produse.

Sursa: Date publicate pe: https://financialintelligence.ro/ si de către INS în
Agerpres, analizate și interpretate de catre OPSFPR.
Cele 10 propuneri sunt un rezultat al analizei materialelor prezentate dar și a
cunoașterii situației reale din economie.

Președinte,
Vasile ȘECLĂMAN

