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• Destatis a comunicat în această dimineață datele privind dinamica producției
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industriale din Germania (prima economie a Zonei Euro (principalul partener
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economic al României), cu un PIB nominal de 3,6 trilioane EUR în anul pandemic
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a persistenței evenimentelor din Ucraina și consecințelor acestora).
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inflaționiste și de nivelul ridicat al percepției de risc investițional (inclusiv ca urmare
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din perspectiva ofertei agregate), evoluție determinată de acumularea presiunilor
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• Statisticile exprimă ajustarea industriei din perspectiva an/an (motorul economiei
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2021) în luna iunie și semestrul I 2022.
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• Astfel, conform Destatis producția industrială din Germania a crescut cu un ritm
lunar de 0,4% în iunie.
• Componentele bunuri intermediare, bunuri de capital și bunuri de consum s-au

• Conform estimărilor econometrice elaborate (și reprezentate în al doilea grafic
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alăturat) industria Germaniei a evoluat la un ritm sub potențial pentru a patra lună
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în al treilea grafic alăturat) indică perspectiva creșterii economiei Germaniei cu rate
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anuale de 1,5% în 2022, 1,0% în 2023, respectiv 1,8% în 2024.
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• Cele mai recente previziuni macroeconomice agregate de Bloomberg (și evidențiate
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suprapunerii șocurilor din sfera ofertei și consecințelor evenimentelor din Ucraina.
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la rând în iunie, dinamică care se adaugă semnalelor de ajustare, în contextul
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cu un ritm de 0,5%, aspect evidențiat în primul grafic din partea dreaptă.
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• În dinamică an/an industria Germaniei s-a ajustat pentru a patra lună la rând în iunie,

Producția industrială vs. tendința (%, an/an)
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majorat cu rate lunare de 0,3%, 1,0%, respectiv 1,1% în iunie.

Producția industrială (tendință)

• Acest scenariu are la bază premisele de continuare a fluxurilor investiționale postpandemie pe termen scurt, în contextul nivelului redus al costurilor reale de
finanțare și implementării programelor lansate de Uniunea Europeană după
Previziuni macroeconomice Germania

incidența crizei sanitare (Next Generation și cadrul financiar multianual 2021-2027).
• Conform Bloomberg investițiile productive ar putea crește cu rate anuale în
ameliorare de la 1,6% în 2022 la 2,0% în 2023, respectiv 2,8% în 2024, cu impact de

surse: Bloomberg, prelucrări BT
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antrenare în economie.
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PIB (%, an/an)
Consum privat (%, an/an)
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anuale de 3,3% în 2022, 1,4% în 2023, respectiv 1,9% în 2024.
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previziuni macroeconomice Bloomberg exprimă premise de majorare cu ritmuri
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• În ceea ce privește consumul privat (principala componentă a PIB) cele mai recente

Limitarea răspunderii
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