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24 octombrie 2017 

 

Evolutia economiei si siderurgiei din UE   

- perspective 2017-2018 - 
Q4-2017 Raportul Comitetului Economic EUROFER1 

 

I.Prezentare generală a macro-economiei UE 
 

 Indicatorii de încredere cresc în continuare 

 Ciclul de investiții primeşte un impuls 

 Creșterea cheltuielilor de consum s-a calmat 

 Politica fiscală este mai expansionistă 

 BCE ar putea începe relaxarea la începutul anului 2018 

 Euro s-a redresat după ce a crescut la 1,20 USD 

 Economia UE: creștere susținută în 2018 

 Sentimentul UE rezistent la zgomotul politic până în prezent 

 

În al doilea trimestru al anului 2017, creșterea PIB-ului s-a accelerat la 0,6% trimestrial în zona 

euro și la 0,7% trimestrial în UE28. Creșterea anuală s-a consolidat, respectiv, la 2,3% și 2,4%. 

 

Tabelul 1. Evoluţia indicatorilor  macroeconomici în UE-previziuni octombrie-2017 

 

  2015 2016 2017 (p) 2018 (p) 

PIB 2,2 1,9 2,0/2,1 1,7/1,8 

Consum privat 2 2,3 1,7/1,9 1,3/1,5 

Consum guvernamental 1,3 1,6 1,2/1,1 1,2/1,2 

Total Investiţii 3 1,7 2,7/3,1 2,7/2,9 

Investiţii în mașini/echipamente 4,9 3,1 2,8/2,9 2,6/3,2 

Investiţii în construcţii 2,1 1 2,4/2,9 2,4/2,7 

Exporturi 6,1 3,2 4,2/4,4 3,7/4,3 

Importuri 6,1 4,1 4,3/4,8 3,7/4,1 

Somaj 10 9,2 8,5/8,4 8,3/8,1 

Inflaţie 0,2 0,3 1,8/1,7 1,6/1,5 

Producţia industrială 2 1,6 2,1/2,4 1,4/1,6 

 
Indicatori economici previzionati: (Q3-2017)/(Q4-2017): p-previziuni. 

  valorile revizuite în creștere(+)   valorile revizuite în scadere(-)  valorile revizuite în stagnare(=) 

 

Performanța celui de-al doilea trimestru al economiei UE a fost surprinzător de pozitivă, susținută 

de un nivel puternic de sentiment de incredere, de o piață a muncii îmbunătățită și de o accelerare mai 

accentuată a creșterii la nivel mondial, oferind un impuls pozitiv comerțului internațional. 

PIB-ul relevă un model din ce în ce mai sincronizat de creștere în statele membre ale UE, inclusiv 

economiile periferice din zona euro care se confruntau în trecut. Dinamica economică internă din Regatul 

Unit a continuat însă să dezamăgească. 

În ceea ce privește componentele majore ale cheltuielilor, cheltuielile gospodăriilor și cheltuielilor 

guvernamentale, ciclul de inventariere, formarea brută de capital fix și comerțul net au contribuit în mod 

pozitiv la creșterea PIB. Indicatorii de încredere cresc în continuare. 

După ce a atins cel mai înalt nivel la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, sentimentul economic 

                                                 
1 Pe baza informațiilor disponibile la 24 octombrie 2017 
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din zona euro și UE28 a continuat să crească în trimestrul al treilea. 

Sondajul lunar privind mediul de afaceri și consumatorii realizat de Comisia Europeană indică 

faptul că, în septembrie, sentimentul economic a atins niveluri consemnate ultima dată în vară anului 

2007. Această îmbunătățire a fost determinată de consolidarea încrederii în industrie, în sectorul 

comerțului cu amănuntul și în construcții. În același timp, sentimentul din sectorul serviciilor și al 

consumatorilor s-a stabilizat la nivelurile înregistrate anterior în al treilea trimestru (fig.1). 

 

 
 

Fig.1- Sentimentul de încredere în economie 

 

Indicele de ieșire compozit al IHS Markit al zonei euro a încheiat, de asemenea, al treilea 

trimestru, crescător, ajungând la 56,7 în septembrie, conform estimării preliminare. Potrivit IHS Markit, 

activitatea s-a consolidat atât în industria prelucrătoare, cât și în sectorul serviciilor, deși sectorul de 

producție rămâne principalul motor al fazei actuale a ciclului de afaceri. Acest lucru s-a reflectat în PMI 

de producție din zona euro, care se încheie la sfârșitul lunii septembrie la 58,2, a 79-a luna de creştere. 

Pe ansamblu, activitatea industriala a crescut cu 2,7% față de anul precedent, în primele opt luni 

ale anului 2017 (fig.2). 

 

 
 

Fig.2 – Producţia industrială în UE 

 

Toate țările mari din UE au participat la acest trend ascendent. 

 

Ciclul de investiții dobândește un impuls 

Îmbunătățirea accesului la finanțare și reducerea costurilor de finanțare au susținut, de asemenea, 

un impuls investițional. Analiza BCE privind creditele bancare din zona euro (iulie 2017) arată că cererea 

netă pentru credite a crescut în toate categoriile de credite. Activitatea de fuziuni și achiziții și investițiile 

fixe au avut o contribuție importantă și din ce în ce mai pozitivă la cererea de împrumuturi acordate 

întreprinderilor în al doilea trimestru al anului 2017, nivelul general al ratelor dobânzilor și al stocurilor și 

al capitalului de lucru, precum și o ușoară ușurare a standardelor de creditare, a continuat să aibă un 

impact pozitiv asupra cererii. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail: 

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




