GENerali Investment Unit Solution
Raport lunar – iunie 2008
GENerali Investment Unit Solution
GENerali Investment Unit Solution este o asigurare de viaţă şi totodată o investiţie. Aceasta îţi oferă posibilitatea de a crea un portofoliu de
active conform profilului investiţional propriu. Prin alegerea unui pachet GENerali Investment Unit Solution de la Generali Asigurări, vei
avea un randament direct proporţional cu politica de investiţii aleasă dar şi protecţie pentru tine şi familia ta în cazul apariţiei evenimentelor
neprevăzute.

Performanţa fondurilor de investiţie:
Rentabilitatea lunară:

Fonduri

Preţ de
cumpărare
30/06/2008

Preţ de
vânzare
30/06/2008

netă

brută*

Benchmark***

ACTIV
ARMONIE
CONFIDENT

8,8033
11,3661
11,9056

8,3631
10,7978
11,3103

-8,78%
-2,85%
0,75%

-8,52%
-2,69%
0,84%

-9,32%
-2,96%
0,71%

Performanţă cumulativă
Fonduri

1 an

de la începutul anului 2008

de la data lansării**

netă

brută*

Benchmark

netă

brută*

Benchmark

netă

brută*

Benchmark

ACTIV
ARMONIE

-25,08%
-4,38%

-27,78%
-5,00%

-23,53%
-4,40%

-24,53%
-6,71%

-25,06%
-6,61%

-23,40%
-6,56%

-16,37%
7,98%

-11,02%
12,11%

-7,87%
10,08%

CONFIDENT

6,81%

8,00%

7,49%

3,83%

4,38%

3,90%

13,10%

15,31%

13,82%

* Rentabilitatea brută este cea pentru care cheltuielile luate in considerare sunt doar cheltuielile de tranzacţionare.
** Pentru fondurile Confident şi Armonie data lansării a fost 01/09/2006. Pentru fondul Activ data lansării a fost 04/12/2006.
*** Benchmark-ul pentru acţiuni este calculat ca un index compozit între indicii bursieri BET-C şi BET-FI.
Benchmark-ul pentru instrumentele cu venit fix este calculat ca mediana ratelor de dobândă la depozitele pe un an pentru persoane fizice practicate de primele 5 bănci din
Romania după cota de piaţă.
§ Randamentul net al unui fond este calculat pe baza valorilor unităţii de fond, luând în cosiderare toate costurile suportate de către fond.
§

Randamentul brut al unui fond ia în considerare doar comisioanele de tranzacţionare (comisioanele de brokeraj) suportate de fond. Astfel, diferenţa dintre randamentul brut şi
randamentul net al fondului reflectă costurile acestuia, mai puţin comisioanele de brokeraj.

§ În calculul randamentului brut, în conformitate cu standardele internaţionale de măsurare a performanţei, Global Investment Performance Standards, acţiunile distribuite sub
formă de dividende, respectiv acţiunile cuvenite în urma participării la majorările de capital, sunt înregistrate la data ex-dividend (momentul corectării preţului acţiunii în piaţă).
Randamentul net al unui fond, în conformitate cu legislaţia românească, recunoaşte dividendele, respectiv acţiunile cuvenite în urma participării la majorări de capital, în
momentul încasării acestora de către fond (moment ce se situează la câteva luni după data ex-dividend).
Astfel, apare un ecart temporal între momentul recunoaşterii dividendelor/ acţiunilor cuvenite în urma participării la majorările de capital, în calculul randamentului brut şi a
celui net. În aceste condiţii este posibil ca pe anumite perioade, diferenţa dintre randamentul brut şi cel net să nu reflecte doar costurile fondului ci şi ajustările efectuate.
Necesitatea efectuării acestor ajutări în calculul randamentului brut este dată de păstrarea comparatiei cu benchmarkul, dat fiind faptul că randamentul benchmarkului nu
este afectat de evenimente de acest tip.

Preţurile uniturilor corespunzătoare fiecărui fond, precum şi evoluţia rentabilităţilor fondurilor se publică în fiecare zi de joi în ziarul Bursa şi pe site-ul www.generali.ro.

Fondul ARMONIE

Fondul ACTIV
Fondul ACTIV – Se adresează persoanelor care doresc un câştig
mare şi sunt dispuse să rişte pentru a-l obţine. Fondul Activ investeşte
preponderent în acţiuni (70%) cotate pe piaţa bursieră din România.
Prin urmare, principala sursă de creştere a activului fondului este
aprecierea valorii acţiunilor care intră în componenţa lui.
Ponderea în
total activ

Plasament
Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată

63,74%

Conturi curente, numerar şi alte active

0,001%

Depozite bancare

14,80%

Obligaţiuni tranzacţionate corporative

21,46%

ACTIV TOTAL

100%

La 30 iunie 2008, activul net al acestui portofoliu a fost cu 1.098,68%
mai mare decât activul net la data lansării fondului Activ (04/12/2006) şi
cu 61,93% mai mare decât activul net la începutul acestui an
(01/01/2008).

FONDUL ACTIV
Acţiuni

Fondul ARMONIE – Se adresează persoanelor care doresc să
îmbine partea de risc cu cea de rentabilitate. Pentru a obţine un
randament superior, până la 50% din active vor fi investite în
acţiuni. Acestea sunt printre cele mai tranzacţionate titluri pe
piaţa bursieră şi emise de companii cu perspective financiare
foarte bune, constituindu-se într-o premiză a creşterii viitoare a
valorii deţinerilor în fond.
Ponderea în
total activ

Plasament
Conturi curente, numerar şi alte active

0,002%

Titluri emise de administraţia publică centrală
Obligaţiuni tranzacţionate corporative

49,57%
20,74%

Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată

21,50%

Depozite bancare

8,19%

ACTIV TOTAL

100%

La 30 iunie 2008, activul net al acestui portofoliu a fost cu
826,90% mai mare decât activul net la data lansării fondului
Armonie (01/09/2006) şi cu 43,02% mai mic decât activul net la
începutul acestui an (01/01/2008).
FONDUL ARMONIE

Denumire societate

Acţiuni

Denumire societate

CERE

CERAMICA S.A. IASI

CMP

COMPA S. A.

CMP

COMPA S. A.

CERE

CERAMICA S.A. IASI

PPL

PRODPLAST S.A.

SNP

PETROM S.A.

SNP

PETROM S.A.

PPL

PRODPLAST S.A.

TGN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

ATB

ANTIBIOTICE S.A.

SCD

ZENTIVA S.A.

IPRU

IPROEB S.A.

ATB

ANTIBIOTICE S.A.

ALU

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A.

TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A.

ALU

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

IPRU

IPROB S.A. BISTRITA

SCD

ZENTIVA S.A.

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

TGN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

SIF3

SIF TRANSILVANIA S.A.

BRD

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

ALR

ALRO S.A.

SIF3

SIF TRANSILVANIA S.A.

ALBZ

ALBALACT S.A. ALBA IULIA

BIO

BIOFARM S.A.

IMP

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

SIF4

SIF MUNTENIA S.A

SIF5

SIF OLTENIA S.A.
ALRO S.A.

BIO

BIOFARM S.A.

TEL

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

ALR

SIF5

SIF OLTENIA S.A.

TEL

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

SIF MOLDOVA S.A.

ALBZ

ALBALACT S.A. ALBA IULIA

SIF1

SIF BANAT CRISANA S.A.

SIF1

SIF BANAT CRISANA S.A.

SIF4

SIF MUNTENIA S.A

RRC

ROMPETROL RAFINARE S.A.

DAFR

DAFORA S.A. MEDIAS

IMP

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

RRC

ROMPETROL RAFINARE S.A.

SIF2

SIF MOLDOVA S.A.

DAFR

DAFORA S.A. MEDIAS

SIF2

Fondul CONFIDENT

Fondurile GENIUS

Fondul CONFIDENT – Se adresează persoanelor cu aversiune faţă de
risc şi care doresc un câştig mic, dar sigur. Fondul Confident este un
fond diversificat, care investeşte în instrumente cu venit fix, al cărui
obiectiv este obţinerea unui randament superior depozitelor bancare
sau certificatelor de depozit.

Plasament

Monedă

Preţ/Unit
la lansare

Data
lansării

ACTIV
ARMONIE
CONFIDENT

RON
RON
RON

10
10
10

04/12/2006
01/09/2006
01/09/2006

Ponderea în
total activ

Conturi curente, numerar şi alte active

0,75%

Depozite bancare

33,67%

Titluri emise de administraţia publică centrală

50,26%

Obligaţiuni tranzacţionate corporative

15,33%

ACTIV TOTAL

Fonduri

100%

La 30 iunie 2008, activul net al acestui portofoliu a fost cu 178,68% mai
mare decât activul net la data lansării fondului Confident (01/09/2006)
şi cu 79,95% mai mare decât activul net la începutul acestui an
(01/01/2008).

România –Evoluţia pieţelor financiare
Perioada 26 iunie – 3 iulie, marcată de scăderi semnificative, s-a încheiat cu deprecieri de
până la 9,7% în sectorul SIF-urilor, 5,1% în cazul primelor 25 cele mai lichide titluri şi 2,6%
per total piaţa, pe un nivel de lichiditate în scădere. Creşteri s-au încercat doar în şedinţa din
2 iulie, când indicele compozit a câştigat aproape 1,8%.
La capitolul tranzacţii semnificative, în şedinţa de vineri a avut loc transferul a 28,91% din
capitalul social al Zimtub Zimnicea (ZIM), unul dintre acţionari, Interagro SRL Zimnicea
majorându-şi astfel participaţia de la 8,24% până la 37,12%.
În segmentul Rasdaq, titlurile Giurgiu Port SA Giurgiu (GIOR) conduc topul pe lichiditate cu
12,8 milioane de lei, acestea făcând în 2 iulie, pe piaţa XMBS, subiectul unei tranzacţii în
care s-a transferat echivalentul a 76,84% din capitalul social al companiei, la un preţ de
25,5000 lei/acţiune, cu 150% peste preţul de referinţă. Per total, cursul a crescut cu 92,3%,
dela 10,4000 lei/acţiune până la 20,0000 lei/acţiune. În aceeaşi şedinţă, s-a efectuat o altă
tranzacţie semnificativă, cu peste 70,42 % din capitalul social al Agromec SA Cocora
(AGCW) în valoare totală de 3,6 milioane de lei. În calitate de cumpărător s-a raportat SC
Jantzen Development SRL, o companie daneză al cărei obiectiv este dezvoltarea de afaceri
pentru fermierii străini în Europa Centrală şi de Est.
Cel mai afectat indice a fost BET-FI, care, după cele cinci şedinţe analizate a marcat o
pierdere de aproape 9,7%, ajungând până la un nivel de 42.293,44 puncte după închiderea
din 3 iulie, faţă de 46.824,18 puncte din 26 iunie. Acesta n-a reuşit nici măcar pe 2 iulie,
când piaţa înregistra creşteri generale de 1,8% să închidă pe plus, dimpotrivă, a mai adaugat o depreciere de peste 2,4%. Cel mai
bine s-a ţinut indicele compozit, care a pierdut aproape 2,6% din valoarea de săptămâna trecută. Indicele celor mai lichide zece
acţiuni a închis cele cinci şedinţe cu o scădere de 3,2% pe fondul deprecierilor semnificative înregistrate de titlurile emise de Banca
Transilvania (TLV), de 5,9%.
Scăderi importante şi în sectorul bancar, unde titlurile emise de Banca Transilvania (TLV) au
fost, din nou, cele mai afectate de tendinţa pieţei. Acestea au pierdut aproape 5,6% din
valoarea din 26 iunie, ajungând astfel la un curs de 0,3540 lei/acţiune, faţă de 0,3760
lei/acţiune.
Variaţii mixte în sectorul petrolier, unde creşteri au înregistrat titlurile Petrom (SNP) şi titlurile
Oil Terminal.
Titilurile Petrom (SNP) au înregistrat o apreciere de 0,9%, cursul crescând de la 0,4560
lei/acţiune până la 0,4600 lei/acţiune. Acestea s-au remarcat în sedinţa din 2 iulie printr-o
apreciere de 4,7%. De cealaltă parte însă, titlurile Rompetrol Rafinare (RRC) s-au depreciat
cu aproape 5,1%, până la un nivel de 0,0503 lei/acţiune, faţă de 0,0530 lei/acţiune.

Piaţa instrumentelor cu venit fix
Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi Depozitarul Central urmează să încheie o convenţie pentru a
grăbi listarea titlurilor de stat pe bursă, reprezentanţii Depozitarului estimând că, astfel, titlurile vor putea fi listate în această vară.
CNVM a emis un regulament prin care să se permită ca operaţiunile de registru pentru titlurile de stat să fie şi de alte entităţi, în afară
de Depozitarul Central, în baza unui contract sau acord de prestări servicii de registru încheiat cu emitentul titlurilor de stat.
“Convenţia dintre Ministerul Finanţelor, Depozitar şi CNVM este în curs de definitivare. Aceasta stabileşte, în principiu, că
tranzacţionarea titlurilor ar putea fi posibilă prin conectarea Depozitarului Central la sistemul BNR”, spune Adriana Tănăsoiu,
directorul general al Depozitarului. BNR ar rămâne astfel depozitar pentru Ministerul Finanţelor, urmând să asigure decontarea, în

continuare, a titlurilor tranzacţionate pe piaţa interbancară. În plus, Depozitarul ar urma să aibă un cont la BNR, iar dacă un
participant la piaţă va transfera, de exemplu, zece titluri de stat, în contul Depozitarului ar urma să existe zece titluri, iar în cel al
participantului - acelaşi volum.
“Intenţia noastră este să folosim acelaşi sistem al conturilor globale, după modelul pe care îl folosim pentru acţiunile Erste”, a precizat
Tănăsoiu. Ea estimează că, în urma acestei convenţii, titlurile de stat ar putea fi listate pe bursă în această vară. Ministrul Finanţelor
declarase anterior că listarea s-ar putea realiza în iulie, mai devreme decât termenul anunţat inţial, adică septembrie.
BNR a recomandat, de altfel, Ministerului Economiei şi Finanţelor să fie mai activ în vederea listării titlurilor de stat, pentru a oferi o
alternativă în cazul unei crize de lichidităţi a băncilor.
Listarea titlurilor de stat este aşteptată în special de fondurile de pensii, fondurile mutuale şi companiile de asigurări, care au la
dispoziţie puţine instrumente cu venit fix tranzacţionate la bursă, iar lichiditatea acestora este foarte redusă.
Pentru a stimula dezvoltarea pieţei titlurilor de stat şi a obligaţiunilor municipale, veniturile realizate din deţinerea şi tranzacţionarea
acestora vor fi scutite de impozit.

Piaţa monetară
Banca Naţională a ridicat cu 0,25% dobanda de politică monetară, care a ajuns iarăşi cu doua cifre: 10%.
Decizia BNR de a majora dobânda cheie la leu pentru a şasea oară la rând, readucând-o la 10% pe an, face loc pentru noi scumpiri
ale creditelor, dar şi pentru discuţii privind majorări ulterioare. Dobânda nu a mai fost atât de ridicată din 2005, semnalând
îngrijorarea BNR privind evoluţia inflaţiei.
Dobânda revine la 10%, în timp ce ţinta de inflaţie pe 2009 rămâne la 3,5%, discrepanţa puternică sugerănd şanse reduse ca BNR
să se apropie măcar de ţinta pentru anul viitor, după ce a admis ca ţinta pe 2008 este compromisă.
În timp ce analiştii din băncile comerciale locale consideră că BNR va încheia aici actualul ciclu de creştere a dobânzii, proxima
mişcare urmând să fie o scădere, în piaţă există şi opinii contrare. Inflaţia ar putea să înregistreze noi vârfuri în iulie, la peste 9%
potrivit analiştilor, pe fondul majorărilor de preţuri administrate, de la nivelul de 8,5% în mai. Analiştii băncii americane Citi consideră
că mişcarea BNR răspunde aşteptărilor pieţei şi că ar fi necesare creşteri suplimentare pentru a contracara inflaţia.
"Supraîncălzirea economiei şi dezechilibrul extern substanţial constituie argumente pentru continuarea majorării dobănzii şi ca atare
nu excludem noi paşi în această direcţie până la sfârşitul anului. Oprirea creşterii la nivelul de 10% nu ar fi o strategie prudentă",
comentează Citi. Analiştii băncii americane estimează că inflaţia va urca la 6,8% anul acesta, faţă de 6,6% în 2007, adică mai rău
decat indica ultima prognoză a BNR, de 6%. "Nu sunt semne de slăbire a presiunilor inflaţioniste. Totuşi, este incert dacă BNR va
continua să ridice dobânda."
Argumentele BNR referitoare la creşterea dobânzii sunt:
- ritmul de creştere a salariilor a rămas superior dinamicii productivităţii muncii,
- dinamica anuală a creditului rămane la niveluri excesiv de înalte,
- îndatorarea populaţiei a ajuns la niveluri care reclamă o monitorizare atentă,
- consumul final al populaţiei şi-a accelerat creşterea,
- perspectivele pe termen scurt ale inflaţiei s-au înrăutăţit.

Piaţa valutară
Moneda naţională nu a reuşit în 26 iunie să aducă euro sub pragul de 3,65 lei, în ciuda faptului că BNR a majorat dobânda sa de
politică monetară de la 9,75 la 10%, iar pe pieţele internaţionale speculatorii îşi menţin apetitul pentru risc, moneda unică urcând la
un nou maxim faţă de cea niponă, 169,44 yeni. Aprecierea leului a fost stopată de perspectivele creşterii inflaţiei luna viitoare la un
nivel record al acestui an, după ce Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a decis majorarea preţurilor
de la 1 iulie în medie cu 5,3% la electricitate şi cu aproximativ 12,5% la gaze naturale. Cursul mediu al euro a scăzut de la 3,6639 lei
la 3,6542 lei. Monedele din regiune au avut o evoluţie asemănătoare, ele marcând la rândul lor o uşoară apreciere, euro fiind
tranzacţionat la 2,3525 - 3,3612 zloţi, respectiv la 235,17 - 237,17 forinţi. Cursul mediu al dolarului a scăzut semnificativ, de la 2,3522
la 2,3261 lei, ca efect al evoluţiei parităţii dintre moneda unică şi cea niponă.
Francul elveţian a avut o evoluţie mult mai stabilă, cursul său coborând de la 2,2575 la 2,2555 lei. Dobânzile overnight au urcat la
10,4 - 10,9%, peste nivelul noii dobânzii cheie, de 10% pe an, odată cu începerea unei noi perioade de constituire a rezervelor
minime obligatorii şi, implicit, a scăderii lichidităţii din piaţa monetară, cele la o săptămână stagnând la 10,5 - 11%, cele la o lună la
11,5 - 12% iar cele la un an la 11,1 - 11,8%. Pe pieţele internaţionale, paritatea euro/dolar a fluctuat în prima parte a şedinţei
europene între 1,5630 şi 1,5684 dolari, pentru ca ordinele de cumpărare de euro să aducă o creştere la 1,5747 dolari, înainte de
deschiderea burselor americane.

Inflaţia
Inflaţia lunară a scăzut în iunie, de la 0,49%, luna anterioară, la 0,28%. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete.
Statistica oficială a dat publicităţii evoluţia indicelui preţurilor de consum (rata inflaţiei) pentru luna iunie. Creşterea medie a preţurilor
şi a tarifelor a încetinit faţă de luna mai la 0,28%, iar calculată anual, iunie 2008 faţă de aceeaşi lună din 2007, inflaţia a ajuns la
8,61%. Grupa mărfurilor alimentare a continuat să aibă cea mai importantă contribuţie la inflaţia lunară cu o creştere medie de 0,32%
faţă de luna anterioară, urmată de cea a mărfurilor nealimentare, cu 0,28%, şi de tarifele la servicii, care au crescut cu 0,19%.
Din grupa mărfurilor alimentare, cea mai importantă scumpire, de 7,77%, a fost consemnată de fructele proaspete.
Preţul pâinii, produsul cu cea mai mare pondere în grupa alimentelor, a urcat cu 0,16%, iar cel al cărnii, cu 0,72%, în principal pe
fondul scumpirii cărnii de porc cu 1,96%, şi a celei de vită, cu 1,1%. Preţul uleiului a continuat să se majoreze şi în iunie, avansul
fiind de 2,26%. Preţurile la combustibili au avut cea mai importantă creştere dintre mărfurile nealimentare, de 1,26%, iar
medicamentele s-au ieftinit cu 0,04%.
Rata medie lunară a inflaţiei din primele cinci luni a fost de 0,6%, comparativ cu 0,3% în perioada similară din 2007. Analiştii au
arătat că inflaţia se va menţine la un nivel înalt în iunie şi iulie, lună în care va atinge vârful acestui an, ca urmare a majorării
preţurilor administrate, pentru ca, începând din august, să intre pe o pantă descendentă, un factor de sprijin fiind preţurile
alimentelor. Aprecierea destul de accentuată a leului din iulie ar putea şi ea să contribuie la contrabalansarea presiunilor inflaţioniste
generate de scumpirile la energie, combustibili şi la ţigări.

Piaţa Asigurărilor în România
Generali PPF a preluat Ardaf şi RAI Asigurări. Aceasta este o tranzacţie "în familie", vânzătorul fiind fondul ceh PPF Investments,
care a preluat Ardaf şi RAI în martie anul trecut.
Generali PPF Holding, un joint-venture între grupurile Generali (Italia) şi PPF (Cehia), a anunţat în data de 25 iunie preluarea
companiilor de asigurări Ardaf şi RAI de la fondul de investiţii PPF Investments.
Generali PPF reuneşte operaţiunile din Europa Centrală şi de Est ale celor două grupuri şi deţine pe piaţa locală Generali Asigurări,
care avea o cota de piaţă de 5,3% la sfârşitul anului trecut. După preluarea societăţilor Ardaf şi RAI, pentru care grupul aşteaptă
acum aprobarea autorităţilor, cota de piaţă a Generali PPF va ajunge la 11,7%.
"Romania este o piaţă strategică pentru noi şi una dintre pieţele din UE cu cea mai mare creştere din ultimii ani. În următorii câţiva
ani, condiţiile economice ale ţării vor continua să susţină creşterea de două cifre a pieţei asigurărilor. Această tranzacţie ne va dubla
cota din piaţa românească a asigurărilor, până la 11,7%", a declarat Sergio Balbinot, CEO al grupului Generali.
PPF Investments, care şi-a vândut către Generali PPF participaţiile de 72,7% din Ardaf şi 99,9% din RAI, a preluat aceste două
companii în martie anul trecut.
PPF Investments a cumpărat şi RAI Asigurări, o societate de mici dimensiuni, lider pe piaţa asigurărilor de sănătate pentru călătorii
îîn străinătate, cu afaceri de 8 mil. euro anul trecut.
După preluarea de către PPF Investments, Ardaf a reuşit să îşi reducă pierderile cu 61% comparativ cu 2006, până la 17,6 mil. euro.
Compania a raportat pentru anul trecut afaceri de circa 50 mil. euro, iar în acest an se aşteaptă la o dublare.
In 2007, Ardaf a fost numărul 12 în piaţa asigurărilor, însă în primul trimestru al acestui an a reuşit să urce pe locul cinci, cu afaceri
de 40,6 mil. euro, în principal datorită vânzărilor mari de poliţe RCA.

România – Rezumat macroeconomic
Economia românească a produs cu 24 de miliarde de euro mai mult în 2007 decât în anul anterior, astfel încât produsul intern brut a
depăşit pentru prima dată după 1990 bariera de 100 miliarde de euro. Concluzia reiese dintr-o amplă radiografie economică, la un an
de la aderarea Romaniei la UE, făcută de editorii Ziarului Financiar în "Anuarul de business al Romaniei 2008 - Cei mai mari jucători
din economie", disponibil pe piaţă începând cu 24 iunie.
"Creşterea PIB s-a bazat în primul rând pe consum, aşa încât în condiţiile scăderii producţiei interne în agricultură, deficitul de cont
curent a atins cota ameţitoare de 14% din PIB, adică peste 16 miliarde de euro", spun redactorii ZF. Cea mai mare creştere s-a
înregistrat în 2007 în sectorul construcţiilor (+34%), fiind totodată şi cea mai mare creştere din Uniunea Europeană. Evoluţia pozitivă
se datorează în principal creşterii puternice a sectorului imobiliar şi a investiţiilor din infrastructură. Analiza dedicată sectorului de profil
arată că evoluţia este aşteptată şi pentru anul acesta, odată cu intrarea fondurilor structurale şi cu derularea proiectelor mari de
infrastructura, precum centura Capitalei, autostrada Cernavoda-Constanţa sau autostrada Transilvania.
Investiţiile au avut, la rândul lor, o tendinţă puternic ascendentă: plus 29%. Trendul a continuat şi în primele 6 luni ale lui 2008, când
investiţiile s-au majorat cu 33% faţă de anul trecut, adică cea mai înaltă cotă din istoria României. Cifra arată că economia se schimbă
din temelii ca urmare a investiţiilor, în primul rând străine.
Capacitatea de export va fi mult îmbunătăţită în anii ce vin, existând şanse ca, din nou, creşterea economică să se bazeze pe
mărfurile şi serviciile vândute în exterior, la fel ca până în 2003.
Dintre pieţele dominate de străini în România, pe primele 3 poziţii în clasamentul Ziarului Financiar se situează piaţa gazelor, a
şantierelor navale şi cea a produselor chimice, în timp ce primele 3 pieţe dominate de români sunt cea a service-ului petrolier, a
energiei şi a distribuţiei de materiale de construcţii.
Datele ZF arată că agricultura a avut în 2007 unul din cei mai proşti ani de după 1990, scăzând cu 17%. "Dacă nu ar fi fost secetă,
probabil că produsul intern brut ar fi crescut cu peste 7%, şi nu cu 6%". Contribuţia agriculturii în PIB se va vedea anul acesta, care se
anunţă bun pentru culturi, cel puţin până la această dată, in iunie. Pe măsură ce PIB-ul creşte în valoare absolută, se estimează că se
va micşora creşterea în miliarde de euro de la an la an, astfel încât probabil că nu vom mai asista la o dublare în următorii patru ani,
aşa cum a fost între 2004 şi 2007.

