
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. 

Rentabilitatea lunară:
Fonduri
(RON)

Preţ de
cumpărare 
31/03/2009

Preţ de
vânzare 

31/03/2009 netă brută* Benchmark***

ACTIV 4,1307 3,9242 14,23% 14,50% 15,58%
ARMONIE 9, 5977 9,1179 5,78% 5,93% 6,06%

CONFIDENT 13,1315 12,4750 1,38% 1,47% 0,93%

Performanţă cumulativă

1 an YTD de la data lansării**Fonduri
(RON)

netă brută* Benchmark netă brută* Benchmark netă brută* Benchmark

ACTIV -55,49% -54,03% -59,58% -10,56% -9,86% -14,85% -60,76% -57,23% -60,88%
ARMONIE -16,00% -14,52% -21,73% -0,96% -0,54% -3,53% -8,82% -4,11% -13,54%

CONFIDENT 12,64% 13,78% 10,23% 4,06% 4,31% 2,72% 24,75% 28,14% 22,90%

 * 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.
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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.

Plasament Ponderea în
total activ

Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată 65,00%
Depozite bancare 5,84%
Conturi curente, numerar si alte active  2,38%
Obligaţiuni tranzacţionate corporative 26,78%

ACTIV TOTAL 100%

La 31 martie 2009, activul net al acestui portofoliu a fost cu 
1.009,47% mai mare decât activul net la data lansării fondului Activ 
(04/12/2006) si cu 49,92% mai mare decât la inceputul anului.

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.

Plasament Ponderea în
total activ

Titluri emise de administraţia publică centrală 27,43%
Conturi curente, numerar si alte active 2,03%
Obligaţiuni tranzacţionate corporative 20,92%

Obligaţiuni emise de administraţia publică locală 11,72%

Acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată 21,03%

Depozite bancare 16,87%

ACTIV TOTAL 100%

La 31 martie 2009, activul net al acestui portofoliu a fost cu 
1.156,93% mai mare decât activul net la data lansării fondului 
Armonie (01/09/2006) si cu 93,94% mai mare decât la inceputul 
anului..

FONDUL ACTIV

Acţiuni Denumire societate

SCD ZENTIVA S.A.

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.
RRC ROMPETROL RAFINARE S.A.

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

BIO BIOFARM S.A.

ATB ANTIBIOTICE S.A.
PTR ROMPERTOL WEEL SERVICES  S.A.

SIF4 SIF MUNTENIA S.A

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

ALBZ ALBALACT S.A. ALBA IULIA

SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A.
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A

SNP PETROM S.A. 

BRD BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

IPRU IPROB S.A. BISTRITA

FONDUL ARMONIE

Acţiuni Denumire societate

BIO BIOFARM S.A.
SCD ZENTIVA S.A.

RRC ROMPETROL RAFINARE S.A.
SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
SIF1 SIF BANAT CRISANA S.A.

PTR ROMPERTOL WEEL SERVICES  S.A.
TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

SIF4 SIF MUNTENIA S.A

SNP PETROM S.A. 

ATB ANTIBIOTICE S.A.

SIF5 SIF OLTENIA S.A. 

BRD BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

ALBZ ALBALACT S.A. ALBA IULIA

IPRU IPROB S.A. BISTRITA

Fondul ACTIV Fondul ARMONIE



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 Ponderea în
total activ

Depozite bancare 70,71%
Conturi curente, numerar si alte active 0,08%
Obligaţiuni tranzacţionate corporative 29,21%

ACTIV TOTAL 100%

La 31 martie 2009, activul net al acestui portofoliu a fost cu 544,75% 
mai mare decât activul net la data lansării fondului Confident 
(01/09/2006) si cu 316,32% mai mare decât la inceputul anului..

Fondurile GENIUS

Fonduri Monedă Preţ/Unit
la lansare

Data
lansării

ACTIV RON 10 04/12/2006
ARMONIE RON 10 01/09/2006
CONFIDENT RON 10 01/09/2006

17 din cele 67 de companii listate la primele doua categorii ale Bursei de Valori Bucuresti (BVB) propun actionarilor dividende brute 
in valoare de 1,09 miliarde lei (255,8 milioane euro), suma echivalenta cu 0,2% din produsul intern brut (PIB). Valoarea totala a 
dividendelor propuse a se distribui anul acesta este de 2,3 ori mai mica decat in urma cu un an, cand 18 companii din 61 au acordat 
dividende de 2,32 miliarde lei (623 milioane euro), reprezentand 0,6% din PIB. Scaderea semnificativa are ca principala cauza 
neacordarea de dividende de catre Petrom, pentru prima oara dupa privatizare, pe fondul inregistrarii unor pierderi exceptionale, care 
au taiat peste 2,3 miliarde lei din profitul companiei. In urma cu un an, Petrom a distribuit dividende de peste un miliard lei, 
reprezentand aproximativ jumatate din totalul dividendelor.
Surprinzator, cu toate ca dividendele propuse sunt mai mici pe ansamblu decat anul trecut, prabusirea valorii actiunilor listate la BVB 
face extrem de tentante dividendele propuse. Astfel, randamentul mediu oferit de dividende in prezent este de 10,74%, superior celui 
mai ridicat randament oferit anul trecut, de 9%, de dividendul ALRO. Si in acest an, ALRO (ALR) ar putea acorda cel mai atractiv 
dividend de la bursa, cu un randament de 28%, daca actionarii vor decide distribuirea de dividende in aceeasi rata ca anul trecut 
(99% din profitul net). In fapt, randamentul dividendului este influentat de pretul la zi al actiunii, determinandu-se ca raport intre 
valoarea dividendului si pretul actiunii. Daca dividendul propus ofera un randament prea ridicat, investitorii vor fi atrasi sa cumpere 
acele actiuni pana la un nivel la care randamentul se va apropia de media pietei.
Spre exemplu, in momentul in care conducerea Alumil a facut publica propunerea de dividend, de 0,29 lei/titlu, pretul actiunilor era de 
1,17 lei, nivel la care randamentul dividendului era de 25%. Investitorii au gasit atractiv dividendul propus si au apreciat actiunile 
Alumil (ALU) pana la 1,41 lei in prezent, nivel la care randamentul este de 20,6%, al doilea ca valoare dupa cel potential de la ALRO. 
Al treilea cel mai ridicat randament este oferit de dividendele propuse la santierul Naval Orsova (SNO), de 15,2%.
Datorita faptului ca BRD a obtinut in 2008 un profit net record, de peste 1,3 miliarde lei, coroborat cu scaderea puternica a actiunilor, 
dividendul propus de conducere este deosebit de tentant prin prisma randamentului, de 11,3%, al patrulea ca valoare de la bursa. 
Totodata, BRD va distribui cea mai mare suma sub forma de dividende, 507,5 milioane lei, peste jumatate din totalul dividendelor 
propuse de cele 17 companii.
In clasamentul primelor zece randamente ale dividendelor urmeaza SIF Moldova (SIF2), cu 10,44%, SIF Transilvania (SIF3) – cu 
10,14%, Aerostar (ARS) – cu 9,67%, Transgaz – cu 8,5%, SIF Muntenia – cu 8,35% – si Rompetrol Well Services (PTR) – cu 7,34%. 
De altfel, acestea sunt si randamentele superioare inflatiei anuale, care in prezent este de 6,9%. Restul randamentelor, cu exceptia 
Oil Terminal, se inscriu intre 3,03% (Transelectrica) si 6,1% (SIF Banat-Crisana). La Oil Terminal randamentul este nesemnificativ, 
de doar 0,64%.
Ca o premiera, Banca Transilvania propune un dividend de 0,047 lei/titlu, dupa ce noua ani a ales sa-si capitalizeze profitul si sa 
distribuie actiuni gratuite. De asemenea, este pentru prima oara cand SIF Oltenia n-ar acorda dividende. 

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat calendarul cu licitatiile de titluri de stat pentru acest an, anuntand ca are in vedere 
emiterea de certificate de trezorerie cu discont scadente la 1, 3, 6 si 12 luni, precum si obligatiuni de tip benchmark, cu scadente de 
3, 5 si 10 ani.
"Pentru certificatele de trezorerie cu discont, licitatiile vor fi organizate de patru ori pe luna, in ziua de luni si data de decontare ziua 
de miercuri, iar pentru obligatiunile de stat de tip benchmark, licitatiile vor fi organizate in prima si a treia saptamana a lunii, avand ca 
data de licitatie ziua de joi si data de decontare ziua de luni. Exceptiile de la regula mentionata anterior sunt datorate sarbatorilor 
legale", se arata in comunicatul MFP. In aprilie, licitatiile pentru certificate de trezorerie vor fi organizate in datele de 6, 13, 21 si 27 
ale lunii, iar cele pentru obligatiuni vor avea loc in 2 si 16 ale lunii. In mai, pentru certificate de trezorerie, datele anuntate sunt 4, 11, 
18 si 25 mai, iar la obligatiuni - 7 si 21 mai. In iunie - 1, 9, 15 si 22 iunie sunt datele in care vor fi emise certificate de trezorerie cu 
discont, iar 4 si 18 iunie - cele pentru obligatiuni.
In septembrie, pentru certificate de trezorerie licitatiile se vor tine 7, 14, 21 si 28, iar pentru obligatiuni - pe 3 si 17 ale lunii.
In octombrie, licitatiile vor fi organizate in 5, 12, 19 si 26 pentru certificate de trezorerie cu discont, respectiv in 8 si 22 pentru 
obligatiuni.

Fondul CONFIDENT

România –Evoluţia pieţelor financiare

Piaţa instrumentelor cu venit fix



Datele pot fi revizuite in cursul anului, in functie de evolutia pietelor financiare, conditiile privind cererea pe piata primara a titlurilor de 
stat, necesitatile investitionale ale participantilor la piata, executia bugetului general consolidat si derularea finantarii deficitului 
bugetar si refinantatrii datoriie publice scadente, a mai anuntat MFP.
Finantele vor publica prospecte de emisiune lunare cu volumul efectiv al titlurilor de stat si alte elemente caracteristice ale acestora.
In primele trei luni ale acestui an, Finantele au atras circa 20,2 miliarde lei pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei 
publice scadente.
Guvernul anunta ca deficitul bugetului general consolidat agreat cu Fondul Monetar International (FMI) si institutiile europene este de 
4,6% din produsul intern brut (PIB) in 2009, fata de 2% din PIB, cat estimase anterior.

Dobanzile la care bancile isi plaseaza lei intre ele pe piata monetara au coborat spre 6% in sedinta din 20 martie, pe fondul 
acumularii unui exces de lichiditati. BNR a intervenit de altfel pentru a absorbi leii in exces, organizand doua operatiuni reverse repo, 
dupa o pauza indelungata, prin care a atras 1,8 miliarde de lei, la o dobanda de 10% pe an. "Lichiditatile continua sa se acumuleze, 
pe masura ce stimulul fiscal imens din trimestrul patru apare in sistem, cu o intarziere de doua-trei luni. Bancile pot plasa leii in exces 
la BNR, intr-o facilitate de depozit overnight (pe o zi), la o dobanda de 6% pe an. Astfel, nivelul de 6% pe an este un prag sub care 
dobanzile nu ar trebui teoretic sa coboare. In primele doua luni ale anului BNR injectase lei in sistem prin operatiuni repo derulate cu 
unele banci, in conditiile in care cererea de lichiditati era ridicata, iar dobanzile urcasera la niveluri de 15% pe an, cu mult peste rata 
de referinta a BNR. In ciuda scaderii abrupte a dobanzilor din ultimele zile, leul a ramas stabil pe piata valutara. Cotatiile au oscilat in 
20 martie in apropierea pragului de 4,3 lei/euro. BNR a calculat un curs de 4,9250 lei pentru un euro, cu 0,02 bani peste nivelul 
precedent. 

România va lua bani de la FMI pentru a-şi apăra cursul. În varianta unui scenariu în care vor exista presiuni pe leu e bine sa ai cu ce 
sa-l aperi, altfel te trezesti cu tensiuni sociale (cresc ratele celor imprumutaţi în valută) sau cu creşteri de preţuri (se scumpesc 
importurile, iar importatorii vor avea tendinţa să lase scumpirea să se ducă în preţuri, pentru a-şi limita pierderile). Succesul 
intervenţiilor depinde multi factori:
• În general, intervenţiile trebuie efectuate pe pieţele cele mai lichide, unde se formează preţurile. În mod special, intervenţiile pe 
piaţa valutară având ca obiectiv cursul de schimb trebuie să fie efectuate pe piaţa spot, unde se găsesc mai uşor contrapartide şi 
intervenţiile influenţează direct cursul de schimb.
• Rezultatele empirice arată că impactul intervenţiei asupra nivelului cursului de schimb este de scurtă durată şi că intervenţiile 
măresc volatilitatea cursului de schimb în cazul unui regim al cursului de schimb flexibil.Intervenţia nu este eficientă pe termen lung, 
atunci când evoluţiile nefavorabile ale cursului de schimb reflectă dezechilibre macro. În mod special trebuie evitate intervenţiile 
unilaterale pe termen mai lung.
• Intervenţiile trebuie utilizate împreună cu politici care să refacă echilibrul macro.
• Necorelările cursului de schimb şi perturbările pe pieţe sunt foarte greu de detectat. Ca urmare, intervenţiile efectuate pentru a 
reduce volatilitatea şi a corecta necorelările nu trebuie utilizate ca acoperire pentru ţintirea unui anumit nivel al cursului.
• Stabilirea momentului şi a sumei intervenţiei implică un grad ridicat de subiectivitate. Cele două depind în mare măsură de natura şi 
permanenţa şocurilor economice şi a presiunilor asupra cursului de schimb, de informaţiile privind piaţa, de prognozele economice şi 
de rezervele disponibile. Normele de politică monetară şi modelele economice pot oferi îndrumări, însă au o aplicabilitate practică 
limitată şi necesită o doză importantă de judecată. De aceea, elementul discreţionar este adeseori necesar.

Inflatia anuala a urcat in martie pana la 8,63%, maxim al ultimilor 2 ani
Indicele preturilor de consum din Romania a crescut in martie, fata de luna anterioara, cu 0,67%, plasand inflatia anualizata la 
8,63%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2006 pana in prezent, informeaza Institutul National de Statistica (INS).
In ianuarie 2006, indicele anual al preturilor de consum a fost de 8,89%.

In intervalul aprilie 2007 - martie 2008, cel mai mult au crescut preturile alimentelor, cu 10,82% in medie, tarifele la servicii au sporit 
cu 10,69%, in timp ce marfurile nealimentare s-au scumpit cu doar 5,91%.

Inflatia lunara din martie a fost de 0,67%, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,55% in medie, a celor nealimentare cu 0,67% 
si a cresterii tarifelor la servicii cu 0,92%.

In a treia luna a acestui an, cel mai mult s-au scumpit citricele (cu 6,77% fata de februarie), uleiul comestibil (3,44%), branza (2,14%), 
combustibilii (2,31%), transportul aerian (1,88%) si facturile de telefon (1,87%).

O parte a acestor scumpiri, mai ales la tarifele la telefonie stabilite in Romania in euro si la bunurile importate, se explica prin 
deprecierea leului.

Astfel, leul a pierdut in medie 1,89% in fata euro in martie, de la un curs mediu de schimb de 3,6528 lei/euro in februarie la 3,7218 
lei/euro in a treia luna din 2008.

In schimb, legumele s-au ieftinit, in medie, cu 0,79% in martie, ouale cu 10,8%, iar medicamentele cu 0,06%, coform datelor INS.
De la inceputul acestui an, in cosul de consum al romanilor, pe baza caruia INS calculeaza inflatia, alimentele au o pondere de 
37,5%, marfurile nealimentare de 44,7%, iar serviciile cantaresc 17,8%.

Planul de economii MAJORAT de la GENERALI Asigurari a primit Premiul "PRODUSUL ANULUI - Asigurari de Viata", acordat in 
cadrul Galei Premiilor Pietei Asigurarilor, Editia 2009.
MAJORAT - plan de economisire oferit de GENERALI Asigurari este o polita de asigurare flexibila, pentru ca iti ofera posibilitatea de 
a alege modul in care copilul tau va primi suma asigurata la terminarea contractului.
Fie ca este vorba de achitarea unor taxe de studii, fie ca doresti ca toata suma sa fie investita in achizitionarea unui bun pentru 
copilul tau, oricare din aceste variante poate fi aleasa in functie de optiunea ta. Siguranta capitalului tau este data de politica de 
investitii a companiei si de forta reasiguratorilor nostri, suma asigurata fiind garantata in orice conditii.

Piaţa monetară

Piaţa valutară

Piaţa Asigurărilor în România

Inflaţia



De ce sa alegi polita MAJORAT de la GENERALI Asigurari? 

• Pentru ca ii vei oferi copilului tau sansa de a studia la o universitate de prestigiu ale carei costuri nu pot fi acoperite altfel. 

• Pentru ca ii poti cumpara o locuinta copilului, in momentul in care isi incepe viata proprie. 

• Pentru ca ii vei oferi copilului tau posibilitatea de a folosi o suma de bani atunci cand va avea cu siguranta nevoie de ei - in 
momentul casatoriei. 

• Pentru ca la majorat copilul tau sa poata incepe o afacere proprie. 

• Pentru ca exista posibilitatea de a mari capitalul economisit pe durata contractului prin plati suplimentare, fara examinare 
medicala.

Care sunt conditiile in care se incheie asigurarea de tip MAJORAT? 

• Varsta copilului trebuie sa fie mai mica de 13 ani in momentul incheierii contractului. 

• Parintele sau tutorele legal nu trebuie sa fie mai varstnic de 65 de ani la incheierea contractului.

Cum functioneaza Planul de Economii MAJORAT?

• Parintele (Asiguratul) finanteaza planul de economii MAJORAT al carui beneficiar este copilul. 

• Primele de asigurare platite periodic vor fi capitalizate pe toata durata contractului, aceasta fiind egala cu diferenta dintre 18 
ani si varsta copilului la inceperea contractului. 

• In cazul in care parintele inceteaza din viata inainte de incheierea contractului, Generali Asigurari preia plata primelor pana 
la sfarsitul contractului oferind, astfel, garantia investitiei. 

• In functie de decizia parintelui, suma asigurata plus participarea la castig pot fi platite integral la majorat sau la orice varsta
cuprinsa intre 18 si 25 de ani. 

• Suma economisita poate fi platita si esalonat sub forma de renta de studii. 

• Protejarea capitalului impotriva devalorizarii este realizata prin majorarea sumei asigurate cu coeficientul de inflatie.

Cum se primeste suma asigurata ?

• La sfarsitul contractului, ai posibilitatea sa alegi modul in care copilul va beneficia de suma economisita: dota, renta de 
studii, achizitionare de bunuri, pornirea unei afaceri etc. 

• Exista si posibilitatea contractantului de a primi in avans o parte din capitalul acumulat, in cazul in care copilul urmeaza sa 
sufere o interventie chirurgicala de urgenta.

Din ce in ce mai multi analisti vorbesc de riscul unei comprimari a economiei romanesti in acest an de criza pe plan mondial. De altfel, 
unii economisti se asteapta la o scadere a PIB in primul trimestru, se arata intr-o analiza realizata de Newsin.
"In primul trimestru, estimarea noastra este de -3,5%. Nu avem date mai noi, insa nu cred ca putem evita recesiunea. Se pune 
problema cat de mare va fi contractia economica, nu daca va fi contractie", avertizeaza Nicolae Alexandru Chidesciuc, senior 
economist in cadrul INGBank Romania.
Insa pe termen lung, "totul depinde de politicile economice care ar putea relansa cresterea economica", a adaugat economistul de la 
ING. 
Laurian Lungu, directorul general al institutului independent de previziuni macroeconomice MacroAnalitica, estimeaza, in schimb, o 
usoara crestere a economiei in primele trei luni ale acestui an, de 0,2-0,3%.
Lucian Anghel, economistul-sef al BCR, considera ca "inca mai exista sanse de crestere economica in 2009", insa totul va depinde de 
capacitatea Romaniei de a absorbi fondurile europene, de nivelul investitiilor in economie, dar si de evolutia deficitului bugetar. 
Comisia Europeana estima in ianuarie o crestere a economiei romanesti de 1,8% in 2009 si de 2,5% in 2010, insa prognoza 
Bruxelles-ului nu lua in calcul masurile noului guvern de la Bucuresti.
Economistul-sef al Raiffeisen Bank, Ionut Dumitru, estimeaza ca economia Romaniei ar putea creste cu 2,5% in 2009, fata de 7,2% in 
2008. 
Institutul National de Statistica (INS) va anunta primele date privind valoarea si cresterea produsului intern brut al Romaniei din ultimul 
trimestru al anului trecut si pentru intregul an 2008.
Ultimele date publicate de Statistica arata o scadere pronuntate a activitatii economice in ultimele trei luni din 2008. Productia 
industriala a scazut, fata de aceeasi perioada din 2007, cu 3% in octombrie 2008, cu 11,5% in noiembrie si cu 18% in decembrie. 
In comertul cu ridicata si cu amanuntul, inclusiv intretinerea si repararea autovehiculelor si comertul cu amanuntul al carburantilor 
pentru autovehicule, scaderea a fost de 2,8% in octombrie, 11,3% in noiembrie si 17,1% in decembrie.
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