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Romania a pierdut podiumul cresterii
economice in 2018
Romania a pierdut podiumul cresterii economice in 2018, iar economistii isi
revizuiesc in jos prognozele pentru 2019, scrie Ziarul Financiar.
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Cu o crestere economica prognozata de 4,1%, Romania s-a situat in 2018 pe locul al saptelea in
UE la evolutia PIB, fata de a doua pozitie pe care o ocupase in 2017 (crestere de 6,9%) ? Pentru
acest an guvernul PSD mizeaza pe un avans al PIB de 5,5%, dar alti economisti duc prognozele
in jos: 3% crestere economica in 2019, spun economistii de la UniCredit Bank, fata de o
prognoza de 3,3% cat avansau ei in decembrie trecut.
Romania s-a situat in 2017 pe locul al doilea in UE in privinta cresterii economice, dupa Irlanda
(crestere de 7,2%). Reducerile de taxe si cresterea salariilor si-au aratat valentele pozitive, chiar
daca in balanta pretul platit a fost acela al umflarii deficitelor si al unei inflatii in crestere. Anul
trecut insa cresterea s-a temperat la 4%, iar tari precum Polonia, Ungaria sau Slovenia au
inregistrat cresteri peste Romania – 5,1% Polonia, 4,9% Ungaria sau 4,5% Slovenia.
Pentru anul acesta guvernul mizeaza pe o crestere economica de 5,5%, insa economistii duc

prognozele din ce in ce mai jos, in ciuda faptului ca, in continuare, salariile cresc, cel putin „la stat“,
ceea ce inseamna un impuls solid pentru consum, un consum care, este adevarat, pune si
probleme pentru ca el se vede in importuri din ce in ce mai mari (un deficit comercial in prima
luna din an in crestere cu 62% comparativ cu aceeasi luna a lui 2017).
UniCredit Bank isi duce prognozele in jos
UniCredit Bank, a patra banca din Romania ca active, vede o crestere economica a Romaniei de
doar 3 procente pentru 2019, cu 2,5 puncte procentuale mai mica decat previziunea de crestere
economica a guvernului pe care se bazeaza si bugetul din 2019. Fata de analiza
macroeconomica a UniCredit din de-cem-brie, prognoza de crestere economica pen-tru Romania
a scazut de la 3,3% pentru anul 2019. Pentru anul 2020, Comisia Nationala de Prognoza are o
previziune de crestere eco-nomica a Romaniei de 5,7%, cu mult mai mare decat prognoza
analistilor de la UniCredit, care sunt de parere ca economia Romaniei va creste in mod real cu
doar 2,1%. De asemenea, economistii de la UniCredit mai vad o incetinire brusca a creseterilor
salariale, de la plus 29,7% in 2018, la cresteri salariale medii de 6,2% in 2019 si 3,6% in 2020.
Nici pentru alte segmente prognozele nu sunt prea stralucite. Dupa ce in 2018 exporturile
Romaniei au crescut cu 4,7% fata de 10% in 2017, analistii de la UniCredit se asteapta ca in
2018 exporturile sa creasca intr-un ritm si mai lent, cu 4,2%. Dinamica importurilor va fi de
asemenea mai temperata, valoarea acestora crescand cu 4,9% in 2019, fata de 8,6% in 2018,
potrivit prognozei UniCredit.
Romania, crestere economica bazata pe consum, Ungaria creste din investitii
in timp ce Romania inregistreaza in 2018 o crestere economica cu o treime mai mica decat anul
precedent, Ungaria cunoaste cea mai mare crestere reala a PIB-ului din 2004 in-coace. Analistii
de la ING Bank noteaza ca se observa dezechilibre in cheltuielile Ungariei, insa se vede o
stabilitate in productie. Consu-mul final a contribuit la cresterea PIB din Un-garia cu 2,6 puncte
procentuale, insa inves-titiile, in crestere cu 17,2% fata de 2018, au contribuit la cresterea
economiei maghiare cu 4,1 puncte procentuale. Exporturile nete au avut o contributie negativa in
cresterea PIB a Un-gariei, de -1,7 puncte procentuale. Cres-terea economica a Poloniei de 5,1%
in 2018 s-a rea-lizat pe fondul consumului, dar si datorita in-vestitiilor ce au avut loc in Polonia in
anul precedent.
Exporturile nete au avut de asemenea o contributie de 0,2 puncte procentuale al cresterea
economica a Poloniei din 2018, scriu analistii ING. Acestia mai noteaza faptul ca, in conditiile in
care consumul s-a mai temperat in Polonia in trimestrul al patrulea, este de asteptat ca acesta sa
creasca pe fondul impulsurilor fiscale. Analistii mai subliniaza ca, desi au accelerat foarte mult
investitiile publice (A24%), investitiile private estimate au crescut cu numai 3,5%.
in privinta Cehiei, care a avut o crestere economica de 3%, avansul s-a bazat pe investitii si
exporturi mai puternice in 2018.
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