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România ocupă în 2019 locul 49 în ierarhia mondială a competitivităţii  
 

Centrul de Informare Tehnologică CIT-IRECSON aduce în atenţie câteva dintre cele mai relevante 

semnale ale ediţiei 2019 a Anuarului Competitivităţii Mondiale (https://www.imd.org/wcc/world-

competitiveness-center). CIT-IRECSON este partenerul pentru România al IMD (Institute for 

Management Development) World Competitiveness Center din Elveţia, în vederea realizării Anuarului 

Competitivităţii Mondiale (https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-mission/partner-

institutes/). 

        CE ESTE WCY? 
(World Competitiveness Yearbook) 
Anuarul Competitivităţii Mondiale 

 
  

 O analiză a competitivităţii a 63 de economii, 

folosind 235 indicatori 

 Un punct de referinţă la nivel internaţional, 

perceput ca o autoritate în lumea economică 

 Se publică neîntrerupt, începând cu anul 1989 

 2 treimi din informaţii vin din surse naţionale, 

regionale şi internaţionale, iar o treime sunt 

furnizate de Sondajul anual de opinie WCY în 

mediul de afaceri  

 Oferă garanţia unor date actualizate şi de 

încredere, asigurate de o reţea de 56 de instituţii 

partenere din întreaga lume 

Ce ne spune Anuarul Competitivităţii Mondiale ediţia 2019 ? 

Ediţia anuarului din 2019 reprezintă un tablou al competitivităţii economiilor naţionale/regionale realizat 

pe baza datelor aferente anului 2019.  

Singapore revine în poziţia de lider în clasamentul competitivităţii mondiale după 10 ani, devansând 

Hong Kong şi SUA, prin creşterea eficienţei mediului de afaceri pe fondul îmbunătăţirii performanţei 

economice şi a infrastructurii.  

Hong Kong păstrează locul al doilea în topul competitivităţii mondiale excelând la eficienţa guvernului 

coroborată cu eficienţa mediului de afaceri, în timp ce SUA pierde poziţia de lider de anul trecut din 

cauza unei eficienţe mai scăzute a guvernului şi a mediului de afaceri faţă de primele două clasate.     

Elveţia urcă 1 loc faţă de 2018, îmbunătăţindu-şi performanţa economică având o infrastructură 

performantă şi menţinând o eficienţă ridicată a guvernului.  

Emiratele Arabe Unite intră în topul primelor 5 economii cele mai competitive, performând la eficienţa 

mediului de afaceri şi eficienţa guvernului, în timp ce Olanda trece pe locul 6 pierzând 2 locuri faţă de 

2018 din cauza scăderii performanţei economice.     
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Clasamentul celor 10 ţări conducătoare în ierarhia mondială a competitivităţii este completat de Irlanda 

(locul 7 – urcă spectaculos 5 locuri faţă de 2018), Danemarca (locul 8), Suedia (locul 9 - păstrează 

poziţia din 2018) şi Qatar (locul 10). Urcarea Irlandei în clasament faţă de 2018 se datorează creşterii 

performanţei economice (+ 5 locuri), eficienţei guvernului (+ 2 locuri) şi eficienţei mediului de afaceri (+ 

7 locuri). Qatarul, în ciuda unei infrastructuri mai puţin performante (locul 40 în clasamentul general la 

acest factor), a înregistrat creşteri importante la eficienţa guvernului (+ 5 locuri) şi a mediului de 

afaceri (+ 3 locuri), precum şi la performanţa economică (+ 2 locuri). 

Situaţia clasamentului competitivităţii mondiale în 2019, comparativ cu 2018, este prezentată în tabelul 

de mai jos, “Ierarhizarea mondială a competitivităţii”. 

Ierarhizarea mondială a competitivităţii în 2019*) 

Loc Ţara Scor 2018  Loc Ţara Scor 2018 

1 SINGAPORE (3) 100.000  34 KAZAHSTAN (38) 72.826 

2 CHINA HONG KONG (2) 97.986  35 ESTONIA (31) 72.678 

3 SUA (1) 97.119  36 SPANIA (36) 72.088 

4 ELVEŢIA (5) 96.005  37 SLOVENIA (37) 71.346 

5 EMIRATELE ARABE UNITE (7) 95.891  38 POLONIA (34) 71.169 

6 OLANDA (4) 94.366  39 PORTUGALIA (33) 69.276 

7 IRLANDA (12) 94.218  40 LETONIA (40) 68.811 

8 DANEMARCA (6) 93.425  41 CIPRU (41) 67.730 

9 SUEDIA (9) 92.585  42 CHILE (35) 67.690 

10 QATAR (14) 91.948  43 INDIA (44) 67.179 

11 NORVEGIA (8) 91.693  44 ITALIA (42) 65.340 

12 LUXEMBURG (11) 91.216  45 RUSIA (45) 65.201 

13 CANADA (10) 89.222  46 FILIPINE (50) 64.727 

14 CHINA CONTINENTALĂ (13) 88.775  47 UNGARIA (47) 63.537 

15 FINLANDA (16) 88.526  48 BULGARIA (48) 61.654 

16 TAIWAN (17) 88.239  49 ROMÂNIA (49) 60.495 

17 GERMANIA(15) 85.739  50 MEXIC (51) 59.802 

18 AUSTRALIA (19) 85.506  51 TURCIA (46) 59.673 

19 AUSTRIA (18) 84.407  52 COLUMBIA (58) 57.585 

20 ISLANDA (24) 83.133  53 SLOVACIA (55) 57.532 

21 NOUA ZEELANDĂ (23) 83.102  54 UCRAINA (59) 57.303 

22 MALAEZIA (22) 82.544  55 PERU (54) 57.206 

23 MAREA BRITANIE (20) 81.839  56 AFRICA DE SUD (53) 57.102 

24 ISRAEL (21) 80.152  57 IORDANIA (52) 55.450 

25 TAILANDA (30) 77.233  58 GRECIA (57) 53.138 

26 ARABIA SAUDITĂ (39) 77.207  59 BRAZILIA (60) 50.952 

27 BELGIA (26) 77.074  60 CROAŢIA (61) 50.791 

28 REPUBLICA COREEA (27) 76.504  61 ARGENTINA (56) 49.042 

29 LITUANIA (32) 76.234  62 MONGOLIA (62) 45.186 

30 JAPONIA (25) 74.749  63 VENEZUELA (63) 20.113 

31 FRANŢA (28) 74.343     

32 INDONEZIA (43) 73.597     

33 REPUBLICA CEHĂ (29) 73.476      

*) economiile sunt ierarhizate de la cea mai competitivă la cea mai puţin competitivă, iar poziţiile ocupate în anul 
precedent (2018) sunt menţionate între paranteze. 
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Conform Anuarului Competitivităţii Mondiale, „competitivitatea mondială este un domeniu al teoriei 

economice care analizează faptele şi politicile ce conturează capacitatea unei naţiuni de a crea şi de a 

menţine un mediu propice susţinerii realizării de valori sporite pentru întreprinderile sale şi pentru 

prosperitatea poporului său.” Pe scurt, competitivitatea înseamnă modul în care naţiunile şi mediul 

economic îşi administrează totalitatea competenţelor pentru atingerea prosperităţii. Astfel, când vorbim 

despre competitivitate, nu urmărim numai creşterea sau performanţa economică, ci avem în vedere şi 

o serie de alţi factori precum: mediul, calitatea vieţii, tehnologia, cunoştinţele, cercetarea ştiinţifică etc.  

Cum se explică această ierarhizare a competitivităţii economiilor? 

Conform IMD, competitivitatea mondială este dată de o combinaţie de criterii diferite, subsumate 

unui număr de patru factori globali: 

 Performanţa economică - evaluarea macro-economică a economiei interne; 

 Eficienţa mediului de afaceri - măsura în care întreprinderile performează într-o manieră 

profitabilă şi responsabilă; 

 Eficienţa guvernului - măsura în care politicile guvernamentale favorizează competitivitatea; 

 Infrastructura - măsura în care resursele de bază, tehnologice, ştiinţifice şi umane corespund 

cerinţelor de promovare a afacerilor. 

Trebuie evitate confuziile ce pot apărea prin asimilarea metodologiei competitivităţii şi implicit a 

rezultatelor, cu alte concepte din sfera comparaţiilor privind nivelul de dezvoltare economică a ţărilor 

(acesta fiind asociat de regulă cu PIB per capita). Astfel, o ţară cu un nivel de dezvoltare ridicat, nu 

este neapărat şi lider în accepţiunea competitivităţii, după cum o alta, cu un nivel mai scăzut, nu se 

plasează inevitabil pe locuri joase, dacă răspunde criteriilor de competitivitate ridicată.  

 

Competitivitatea Europei în 2019 

Majoritatea economiilor din Europa de Vest au înregistrat o descreştere a competitivităţii faţă de 2018. 

Din acest grup fac parte Germania (locul 17, scade 2 locuri faţă de 2018), Austria (locul 19, scade 1 

loc faţă de 2018), Marea Britanie (locul 23, scade 3 locuri faţă de 2018), Belgia (locul 27, scade 1 loc 

faţă de 2018), Franţa (locul 31, scade 3 locuri faţă de 2018), Portugalia (locul 39, scade 6 locuri faţă 

de 2018) şi Italia (locul 44, scade 2 locuri faţă de 2018).  

Economiile din Europa de Est se împart în cele care urmează un pattern asemănător celor din vestul 

Europei (Cehia, Estonia şi Polonia care pierd 4 locuri fiecare), şi unele care reuşesc să-şi păstreze 

poziţia din 2018 precum Letonia (locul 40), Ungaria (locul 47), Bulgaria (locul 48) şi România (locul 

49). Excepţie face Lituania care urcă 3 locuri faţă de 2018, ocupând locul 29. 
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În general, încetinirea performanţei economice precum şi pierderea de eficienţă a guvernării şi a 

mediului de afaceri constituie cauzele principale ale pierderii din competitivitate a multor economii 

europene.   

 

Competitivitatea României în 2019 

În cazul României se înregistrează o descreştere substanţială la „Performanţa economică” (unde 

pierdem 15 locuri, ajungând de pe locul 34 în 2018, pe locul 49 în 2019), o creştere modestă la 

„Eficienţa mediului de afaceri” (unde urcăm 1 loc, ajungând de pe locul 52 în 2018, pe locul 51 în 2019 

şi „Infrastructură” (unde urcăm 1 loc, ajungând de pe locul 49 în 2018, pe locul 48 în 2019) şi o 

stagnare la „Eficienţa guvernului” (locul 51). Astfel, avantajele competitive obţinute în 2018 la 

„Performanţa economică” prin care am crescut 15 locuri, s-au dovedit a fi foarte fragile, pierzându-le în 

2019, ceea ce arată o lipsă de sustenabilitate a acestei performanţe.   

 

Poziţia României în 2019 este dată de scăderea substanţială înregistrată la factorul „Performanţa 

economică”, o firavă creştere la „Eficienţa mediului de afaceri” şi  la „Infrastructură” precum şi de 

stagnarea în ce priveşte factorul „Eficienţa guvernului” coroborate  cu evoluţia celorlalte economii din 

clasament, obţinâdu-se astfel o menţinere pe locul 49 în clasamentul competitivităţii mondiale a 

economiei româneşti, la fel ca în 2018.  

 

După cum prezintă Anuarul Competitivităţii 2019, printre punctele slabe ale competitivităţii economiei 

româneşti,  se numără:  

 La Performanţa economică: scăderea balanţei contului curent, investiţiile româneşti în 

străinătate, inflaţia, veniturile obţinute din turism, rezilienţa slabă a economiei, investiţiile 

străine directe; 

 La Eficienţa guvernului: riscul instabilităţii politice, slaba adaptabilitate a politicilor la nevoile 

economiei, lipsa de transparenţă a politicilor guvernamentale, lipsa de atractivitate a 

facilităţilor pentru investiţii;   

 La Eficienţa mediului de afaceri: slaba susţinere a afacerilor prin servicii financiar-bancare, 

lipsa forţei de muncă calificată, disponibilitatea redusă a managerilor competenţi, exodul de 

inteligenţă, lipsa răspândirii uceniciei, responsabilitatea socială scăzută a mediului de afaceri; 

 La Infrastructură: lipsa de planificare şi finanţare a întreţinerii şi dezvoltării infrastructurii în 

general, o distribuţie ineficientă a infrastructurii de bază, nivelul scăzut al cheltuielilor de 

sănătate (% din PIB), necorelarea infrastructurii sănătăţii cu nevoile populaţiei, nivelul scăzut 
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al cheltuielilor de cercetare (% din PIB), slaba susţinere a dezvoltării tehnologice prin 

parteneriate public – privat, slaba dezvoltare a transferului tehnologic între mediul de 

cercetare şi mediul de afaceri, capacitatea inovativă scăzută a firmelor, nivelul scăzut al 

cheltuielilor de educaţie (% din PIB), slaba corelare a educaţiei, inclusiv cea universitară, cu 

nevoile unei economii competitive.              

 

Rezultatele Anuarului Competitivităţii Mondiale 2019 provoacă societatea românească pentru a 

întreprinde măsuri în vederea dezvoltării economice sustenabile, aratându-ne că trebuie să avem în 

vedere politici guvernamentale eficiente şi îndreptarea infrastructurii către nevoile economiei şi 

populaţiei care să contribuie  la dezvoltarea mediului de afaceri şi creşterea performanţei economice, 

dar de această dată pe alte baze.  

Acestea pot fi cheile transformării creşterii economice înregistrate de România din ultimii ani, într-una 

durabilă.  

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa www.imd.ch/wcc, www.cit.irecson.ro, şi totodată vă stăm 

la dispoziţie la adresa de e-mail office@cit-irecson.ro.  

 

Persoană de contact:  

Dr. Bogdan Ciocănel 

Director  
Tel/fax: 031 437 99 48 
Mobil: 0744 346 602 
bogdan.ciocanel@irecson.ro 
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