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Economia a crescut cu un ritm anual de 4.6% în semestrul I
PIB-ul (%, an/an) sursa: INS, prelucrări BT
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consumul privat vs. investițiile productive sursa: INS, prelucrări BT
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exporturile vs. importurile sursa: INS, prelucrări BT
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previziunile privind PIB-ul, consumul privat și investițiile
productive (%, an/an) sursa: BT
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Institutul Național de Statistică (INS) a publicat astăzi estimările provizorii (2) cu
privire la evoluția PIB-ului și componentelor în trimestrul II 2019.
Se confirmă decelerarea ritmului de creștere economică (la 1%
trimestru/trimestru și 4.4% an/an).
Spre deosebire de estimările provizorii(1) publicate la începutul lunii septembrie
INS a revizuit în scădere dinamica consumului privat și variația stocurilor.
Pe de altă parte, INS a revizuit în sus ritmul investițiilor productive, consumului
public și contribuția exportului net la dinamica anuală a PIB.
Astfel, conform INS consumul gospodăriilor populației (principala componentă a
PIB) a crescut cu 5.1% an/an în T2 (revizuire în jos de la 5.3% an/an), în
decelerare de la 7% în T1 și, totodată, cel mai redus ritm din T3 2018.
De asemenea, contribuția variației stocurilor a fost revizuită în jos, de la -1.5
puncte procentuale la -3.7 puncte procentuale, evoluție care confirmă maturitatea
ciclului economic post-criză.
Pe de altă parte, dinamica anuală a investițiilor productive a fost revizuită în sus
de la 18% la 18.9%, cel mai bun ritm din T3 2008.
De asemenea, consumul public a avut o contribuție de două puncte procentuale la
ritmul anual de creștere economică din T2 (revizuire în sus de la 0.3 puncte
procentuale).
Nu în ultimul rând, contribuția exportului net la dinamica anuală a PIB din T2 a
fost revizuită de la -1.5 puncte procentuale la -1.1 puncte procentuale: exporturile
au crescut cu 3.3% an/an, în timp ce importurile au urcat cu 5.2% an/an.
Din perspectiva ofertei agregate se evidențiază majorarea construcțiilor cu 20.3%
an/an în T2, evoluție susținută de climatul pozitiv din piața forței de muncă și din
piața creditului.
De asemenea, valoarea adăugată brută în ramura IT&C a consemnat un avans de
9% an/an în T2, confirmându-se statutul de vedetă a ciclului economic post-criză.
Pe de altă parte, industria a scăzut cu 0.6% an/an în T2, perioadă în care sectorul
primar a consemnat un declin de 1.7% an/an.
Astfel, în semestrul I PIB-ul României a urcat cu 4.6% an/an (revizuire în jos de
la 4.7% an/an), evoluție determinată de avântul cererii interne, susținut de mixul relaxat de politici economice.
Se evidențiază majorarea investițiilor productive cu 13% an/an, evoluție
determinată de ameliorarea percepției de risc, nivelul redus al costurilor reale de
finanțare și potențialul de creștere pe termen mediu pe plan intern.
De asemenea, consumul gospodăriilor populației (principala componentă a PIB)
a consemnat un avans de 5.9% an/an, pe fondul majorării venitului real
disponibil și climatului pozitiv din piața creditului.
Totodată, consumul public a crescut în semestrul I (componentele individuală și
colectivă au urcat cu 7.7% an/an, respectiv 5% an/an), în contextul politicilor
fiscal bugetare și de venituri pro-ciclice.
Pe de altă parte, variația stocurilor a avut o contribuție nefavorabilă la ritmul
anual al PIB din semestrul I.
De asemenea, exportul net a avut o contribuție nefavorabilă la dinamica anuală a
PIB din prima jumătate a anului curent, dat fiind că exporturile au urcat cu 4.1%
an/an, iar importurile s-au majorat cu 7.2% an/an.
Analiza din perspectiva ofertei agregate evidențiază majorarea valorii adăugate
brute în IT&C și construcții, cu 9.9% an/an, respectiv 14.4% an/an.
Pe de altă parte, industria și sectorul primar au cvasi-stagnat în semestrul I: 0.1%
an/an, respectiv 0.2% an/an.
Deocamdată menținem prognozele pe termen scurt și mediu pe economia
României, o revizuire a scenariului central fiind posibilă în noiembrie, după
încorporarea primelor estimărilor privind evoluția din trimestrul III.
În scenariul actual ne așteptăm la consolidarea dinamicii anuale a PIB la 4.1% în
2019, urmată de decelerare la 3.3% în 2020, pe fondul finalului ciclului economic
european și provocărilor din sfera echilibrului macroeconomic intern (inclusiv
necesitatea ajustării deficitelor gemene).
Economia României ar putea intra într-un nou ciclu economic în 2021 (ritm de
creștere în accelerare la 3.7% an/an), ca urmare a premiselor de ameliorare a
climatului macroeconomic extern și de redinamizare a investițiilor interne
(inclusiv în contextul perspectivelor de creștere pe termen mediu, mai bune
comparativ cu cele din țările regiunii, membre ale Uniunii Europene).
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