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1. DE CE ESTE NEVOIE DE CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII? 

 Pentru că România înregistrează cel de al doilea cel mai mare deficit de cont 

curent din UE (după Cipru) 

 

 Pentru că în zona euro - unde pretindem că vrem să intrăm - nu mai 

funcționează competitivitatea prin devalorizări, ci doar prin calitate. 



2. CE ÎNSEAMNĂ NOUA PARADIGMĂ A COMPETITIVITĂŢII? 

 Competitivitate prin produse cu tehnologie înaltă, cu valoare adăugată mare 

şi cu inovare (necesită dezvoltarea sistemului educațional şi a cercetării-

dezvoltării) 

 

 Competitivitate prin service asigurat şi prin livrare la timp (necesită 

dezvoltarea infrastructurii) 



3. CUM SE AJUNGE LA NOUA PARADIGMĂ A CREȘTERII 

ECONOMICE? 

 Prin dezvoltarea componentelor PIB potențial (capital, forţă de muncă, 

productivitate) 

 

 Nu prin scăderea fiscalităţii şi nu prin menținerea la niveluri scăzute a prețului 

input-urilor (energie, materii prime, forţă de muncă). 



MEGA - PROBLEMA ROMÂNIEI (2) 



4. DE CE VECHEA PARADIGMĂ A COMPETITIVITĂȚII ESTE 

NESUSTENABILĂ? 

 Cursul de schimb nu va mai fi devalorizat competitiv, deoarece va fi menținut 

într-o bandă de ±2,25% (în ante-camera euro, ERM2), iar apoi va fi un dat 

pentru întreaga zonă euro. România a depreciat cursul cu 7,8% între 2009-

2017, dar cu 3,6% în ultimii doi ani (2016-2018) 

 Energia nu va mai putea fi menținută la un preţ scăzut, odată cu inter-

conectarea cu rețelele europene. Energia este un bun exportabil (tradable), iar 

România este un price-taker, nu un price-maker. 

 

 

 



4. DE CE VECHEA PARADIGMĂ A COMPETITIVITĂȚII ESTE 

NESUSTENABILĂ? 

 Forţa de muncă se va scumpi în continuare, sub influenţa mai multor factori:  

 imigrația multor lucrători români, care face greu de găsit anumite 

meserii/calificări 

 politica salarială din sectorul bugetar, care pune presiune pe sectorul privat 

 reducerea fiscalității, care permite patronilor să crească salariile peste 

productivitatea muncii, în condițiile în care costul unitar cu forţa de muncă 

crește mult mai încet. 

 în 2008-2017, salariul real net a crescut cu 45,7%, productivitatea cu 27%, iar 

ULC real cu 14,7%. 

 

 



4. DE CE VECHEA PARADIGMĂ A COMPETITIVITĂȚII ESTE 

NESUSTENABILĂ? 

 Fiscalitatea nu mai poate fi redusă, deoarece s-a ajuns la “fundul 

sacului”: 

venituri bugetare totale = 29,3% din PIB în 2017 (faţă de 32,8% în 

2015) 

venituri curente = 27,2% în 2017 (faţă de 30,2% în 2015). 

 

Solicitarea din ultimul articol al domnului Cristian Grosu (“Răscoala 

antreprenorilor; Cele 10 porunci ale mediului de afaceri către decidenții 

din universul paralel”), chiar dacă ar fi îmbrățișată de mediul de afaceri, 

ar fi “too little, too late”. Ea ar fi trebuit făcută în 2015, înainte de 

modificarea Codului Fiscal. 



Atunci când patronatele nu vor mai solicita doar reducerea 

fiscalităţii, ci şi reforme structurale în domenii precum reforma 

sănătății, eficiența energetică, modernizarea agriculturii 

etc., vom putea avea o economie competitivă. 

 

Atunci când sindicatele nu vor mai solicita doar creșteri 

salariale, ci şi dezvoltarea Bursei de Valori București, 

creșterea cheltuielilor cu cercetarea-dezoltarea, permiterea 

lucrului după împlinirea vârstei de pensionare etc., vom 

putea avea o economie competitivă. 



Până atunci, ne vom complace într-o mediocritate aurită: 

 

Global Competitiviness Index 2017-2018 

 
31 Cehia 

39 Polonia 

49 Bulgaria 

59 Slovacia 

60 Ungaria 

68 România 

74 Croaţia 



 


