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1. ADNOTAŢIE
Estimarea evoluţiei unei economii este realizată de organizme/institute
specializate în studiul evoluţiei pieţei, pe baza unor indicatori stabiliţi prin studii
statistice laborioase.
În UE principalul indicator de estimare a tendinţei de evoluţie a economiei
Uniunii dar şi a Statelor membre este Indicatorul de Încredere în Economia Uniunii,
ESI (Economic Sentiment Indicator). Nivelul acestui indicator este comunicat lunar
(de regulă către sfârşitul lunii) de catre DG ECFIN (Directorate General for
Economic and Financial Affairs). Deci estimarea are în vedere luna care urmează
publicării.
Indicatorul se referă la estimarea evoluţiei următoarelor sectoare economice:
industrie, servicii, confidenţa consumatorilor în economie, evoluţia comerţului cu
amănuntul şi evoluţia sectorului de construcţii.
Precizări suplimentare asupra acestui indicator de sondare a evoluţiei economiei
se regăsesc în Anexa 1.
În SUA, tendinţa de evoluţie a economiei este analizată de Institute Suply
Management, cu activitate din 1915. În prezent activitatea acestui institut de sondare a
pieţei s-a diversificat şi este activ nu doar pe piaţa SUA dar şi în peste 80 de state.
Acesta publică lunar (de regulă în primele zile ale fiecărei luni) tendinţa de
evoluţie a pieţei în luna curentă, prin ISM-composite index, cu referire la sectorul
industriei prelucrătoare dar şi al sectorului neprelucrător1 din economie, sau prin PMI
(Purchasing Manager’s Index), cu referire doar la sectorul industriei prelucratoare.
Chestionarul pentru predicţia evoluţiei economiei în baza indicatorilor
mentionaţi,

are în vedere următoarele elemente: Comenzi noi intrate; Producţie

estimată; Forţă de muncă; Livrări; Stocuri la producători; Stocuri la clenţi; Preţuri;
Export; Import.
1

Se referă la sectorul de servicii în care se include: Cazare & Food Services; Transport si depozitare;

Activitati culturale, și recreative; Servicii educaționale, de management, Comerț cu ridicata,
Constructii, Administrație Publică, Informații, Comerț cu amănuntul; Servicii profesionale, științifice
și tehnice; Finante & Asigurari; și Utilitati.

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail:
office@uniromsider.ro
cu subiectul: text integral.

