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Prima economie a Europei în scădere trimestrială și stagnare anuală în T2
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Astfel, conform Destatis economia germană a scăzut cu un ritm trimestrial de
0.1% în T2, după avansul cu 0.4% din T1.

indicatorii de încredere în economia Germaniei surse: ZEW, IFO
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Totodată, tensiunile comerciale globale și provocările din Zona Euro au
determinat creșterea gradului de prudență la nivel de consumator, aspect
reflectat de decelerarea semnificativă a consumului privat (principala
componentă a PIB): dinamică trimestrială de 0.1%, în atenuare de la 0.8% în T1.
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De asemenea, ritmul trimestrial al consumului public s-a temperat la 0.5% în T2,
de la 0.8% în T1.
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Pe de altă parte, dinamica anuală a consumului public s-a consolidat la 1.9%, iar
ritmul anual al consumului privat a accelerat la 1.5% în T2 (de la 1% în T1).
Indicatorii economici avansați din Germania au continuat tendința descendentă
în ultimele luni (după cum se poate observa în al doilea grafic din partea
dreaptă), ceea ce exprimă premise de deteriorare pentru climatul investițional pe
termen scurt, fiind în creștere probabilitatea ca economia să scadă și în trimestrul
III (mai ales în contextul intensificării tensiunilor comerciale globale).
Pe de altă parte, ne așteptăm la implementarea unui mix relaxat de politici
economice în perioada următoare: perspectiva ca Banca Centrală Europeană să
implementeze noi măsuri acomodative de politică monetară și ca Guvernul de la
Berlin să adopte măsuri fiscal-bugetare de susținere a cererii agregate, având
spațiu de manevră în acest sens, după excedentul generat în ultimii ani (aspect
reflectat în ultimul grafic din dreapta).
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dinamica PIB-ului, investițiilor productive și consumului
privat în Germania (%, an/an) sursa: Eurostat, prelucrări BT
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De asemenea, companiile au continuat să reducă stocurile în trimestrul trecut, pe
fondul incertitudinilor cu privire la evoluția cererii în a doua jumătate a anului
curent.
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T1 07

Scăderea exporturilor a condus la deteriorarea climatului investițional: formarea
brută de capital fix a crescut cu doar 2.1% an/an în T2, în atenuare de la 4.6%
an/an în T1.
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Pe de o parte, contribuția cererii externe nete la ritmul anual al PIB a fost
negativă (-1.1 puncte procentuale), pe fondul scăderii exporturilor cu 0.8% an/an
(importurile au consemnat un avans de 1.8% an/an).
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contul curent și finanțele publice în Germania
sursa: FMI, prelucrări BT
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În dinamică an/an economia Germaniei a stagnat în trimestrul II, cea mai slabă
evoluție din T1 2013 fiind determinată atât de deteriorarea exportului net, cât și a
cererii interne.
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T1 00

Evoluția a fost determinată de ajustarea investițiilor productive cu o dinamică
trimestrială de 0.1%, pe fondul deteriorării cererii externe (exporturile au scăzut
cu 1.3% trimestru/trimestru).

T3 03

Statisticile indică scăderea PIB-ului comparativ cu primul trimestru și stagnarea
raportat la al doilea trimestru din 2018, pe fondul resimțirii tensiunilor
comerciale globale, cu impact asupra climatului investițional.

structura PIB-ului Uniunii Europene sursa : Eurostat

T4 01

Destatis (Biroul de Statistică de la Berlin) a publicat astăzi datele cu privire la
evoluția economiei locomotivă a Europei în al doilea trimestru al anului curent.
Cu un PIB nominal de peste 3.3 trilioane EUR Germania are o pondere de peste
21% din PIB-ul Uniunii Europene (după cum se poate observa în primul grafic
alăturat) și de aproximativ 29% din PIB-ul Zonei Euro (principalul partener
economic al României).
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cursuri spot – operațiuni cont
depozite – persoane juridice
cursuri case de schimb
titluri de stat și operațiuni REPO

accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI

•
•
•
•

tranzacționare online pe bursele din Bucuresti și Viena
credite marjă
administrare discreționară
împrumuturi de acțiuni pentru vânzarea în lipsă

accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI

• fonduri de venit fix în lei sau euro
• fonduri mixte (max. 20% acțiuni)
• fonduri de acțiuni (indice sau fără reper) în lei sau euro

LEI sau EUR
accesează AICI
LEI sau EUR

• finanțări rapide către persoane fizice, credite de
consum pentru nevoi personale sau pentru achiziții în
rate în locațiile comercianților parteneri

accesează AICI

• acces rapid și simplificat la suport financiar în vederea
achiziției de bunuri de folosință îndelungată; se
adresează persoanelor juridice, companii mici, mijlocii
și corporate
• soluții de finanțare pentru afacerile mici

accesează AICI

accesează AICI
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