


Domeniul
Mediul global și european al dezvoltării



De ce e nevoie de date despre mediul european
și global al dezvoltării într-un astfel de proiect?



Domeniul construiește o imagine coerentă a economiei mondiale și a principalelor provocări
pe care trebuie să le depășească Europa în contextul global actual:

Ø Starea economiei mondiale după criză
Ø Criza exporturilor
Ø Provocările tehnologice, care accentuează inegalitatea
Ø Noul protecționism /marii actori

Și cei mai puțin mari sau cei mici? 
Ø Premisele interne ale dezvoltării: demografia, calificarea forței de muncă, capitalul social, 

calitatea guvernării, velocitatea instituțiilor

Dezvoltarea presupune strategii, programe și obiective urmărite sistematic



• Nemulțumirea definește reprezentările populației despre dezvoltarea 
economică

• La nivel public există o lipsă de încredere în dezvoltarea actuală a României

• Două treimi din respondenții Barometrului Starea Națiunii din septembrie 2017 
nu găsesc că România ar fi mai dezvoltată în prezent în comparație cu 2007 

• 8 din 10 respondenți consideră că guvernul utilizează prost sau foarte prost 
banii publici destinați dezvoltării



Diamantul opiniilor despre dezvoltarea economică curentă (Barometrul Starea Națiunii, 
septembrie 2017)



Factorii care se asociază cu orientarea spre a defini pozitiv dezvoltarea 
economică a României:

• Încrederea în instituții (dezvoltarea economică ca parte a dezvoltării sociale)
• Starea personală (satisfacția cu viața)
• Educația
• Evaluarea generală a stării țării



Arhitectura subdomeniului Mediul global al dezvoltării

Stabilitate macroeconomică și 
schimburi comerciale Piețe financiare și investiții străine Polarizări socio-economice în UE

I1 Importul/exportul de bunuri în 
afara UE
I2 Principalii importatori și 
exportatori de bunuri la nivel 
mondial
I3 Import și export de bunuri în 
interiorul UE
I4 Creșterea economică anuală 
raportată la PIB

Mediul european și global al dezvoltării

I5 Datoria publică guvernamentală I6 Inegalitatea distribuirii veniturilor



Stabilitate macroeconomică și schimburi comerciale

Intensitatea schimburilor comerciale arată vitalitatea 
economiei
Indicatorii pot surprinde competitivitatea activității 
comerciale a unui stat în plan regional și global 

Indicatori
I1 Importul/exportul de bunuri în afara UE
I2 Principalii importatori și exportatori de bunuri la nivel 
mondial
I3 Import și export de bunuri în interiorul UE
I4 Creșterea economică anuală raportată la PIB

Ponderea UE în volumul

exporturilor și importurilor la 

nivel mondial: 16.6%



România acoperă sub 
1% din exporturile de 

bunuri extra-UE



• Cum se revine la 
nivelul de creștere de 
dinainte de criză?

• Capacitatea de 
producție, valoarea 
adăugată a bunurilor 
și serviciilor



Piețe financiare și investiții străine

O schimbare a raportului clasic între cele două forțe principale ale economiei: industria și finanțele
Finanțele funcționează acum după o logică proprie. Nu mai stimulează preponderent activitatea
economică productivă, ci generează bani care nu se mai regăsesc în circuitele economice reale

Indicator principal
I5 Datoria publică guvernamentală
Indicatori secundari: nivelul de contectare a economiei naționale la piața globală și efectele de
multiplicare pe care aceste fluxuri de capital le pot produce
• Investiții străine directe în UE 27
• Investiții străine directe ale UE 27
• Evoluția asistenței nerambursabile către România
• Evoluția contribuției României la bugetul UE





Datoria publică per capita
Evoluția datoriei publice per capita în România (1995-2016) • Proces de continuă

îndatorare, coroborat
cu scăderea
demografică

• Datoria per capita: 
creștere de 50 de ori
între 1995 şi 2016



Polarizări socio-economice în UE

Tendinţele spre convergență au scazut în intensitate odată cu declanşarea crizei economice
Problema periferiei nu trebuie să rămână în periferie

Indicator principal
I6 Inegalitatea distribuirii veniturilor

Inegalitățile de venituri între diferite categorii de cetăţeni din interiorul unui stat necesită politici publice: 
măsurile specifice de redistribuție și ajutor social vizând grupurile defavorizate (ex: bătrâni, femei), cât
și de incluziune pe piața muncii și nivelul dezvoltării economice la nivel subnațional (ex: pungi de 
sărăcie urbană, zone mai puțin favorizate).



Inegalitățile de venit (asumat Agenda 2020: Reducerea populației
expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale)
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• Unul dintre cele mai
ridicate niveluri ale 
inegalităţii veniturilor din 
Uniunea Europeană (în
creștere)

• Cei mai bogați 20% din 
populație au un venit de 
peste opt ori mai mare 
decât venitul celor mai
săraci 20%



MEDIUL EUROPEAN ȘI GLOBAL AL DEZVOLTĂRII

Concluzii
• Dezvoltarea economică a statelor membre UE, precum și a pieței unice în

ansamblul ei este strâns legată de nivelul de integrare în piața globală prin
comerț internațional și investiții

• România are o performanță comercială mai slabă decât a altor state din 
Europa Centrală și de Est, dar și o datorie publică mai scăzută

• Nivelul de inegalitate economică din România este cel mai ridicat din Uniunea
Europeană
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