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PwC: Semne bune anul are,
în economie
Mădălin Iulian Mihai
Într-un comunicat de presă
transmis de PwC, se arată că, în
2018, se aşteaptă o creştere a
economiei globale de aproape
4%, exprimată la paritatea puterii de cumpărare (PPP), adăugând 5.000 miliarde de dolari
peste valoarea curentă.
Principalele motoare de
creştere ale economiei globale Statele Unite ale Americii, ţările
emergente din Asia şi Zona
Euro - vor contribui cu aproape
70% la creşterea economică globală în 2018, comparativ cu
media de aproape 60% înregistrată după anul 2000.
Economia Zonei Euro va
creşte cu peste 2% în 2018. PwC
se aşteaptă ca economiile periferice ale Zonei Euro să le depăşească pe cele din nucleu în
ceea ce priveşte ritmul de creştere pentru al cincilea an consecutiv. Dintre economiile mari
ale Zonei Euro, Olanda este de
aşteptat să înregistreze cea mai
accelerată creştere, cu aproape
2,5%. La polul opus,
nesiguranţa legată de 2 >>
Brexit va afecta ritmul de creştere al Regatului
Unit care va ajunge la 1,4% în
2018.
”Ne aşteptăm ca în 2018 economia mondială să aibă cea mai
mare rată de creştere din 2011
încoace, cu cele trei motoare
principale - SUA, Zona Euro şi
Asia - raportând creşteri în tandem. Cu toate acestea, există câteva dezavantaje şi riscuri pe
care business-urile trebuie să le
monitorizeze, inclusiv progresul negocierilor pe tema Brexit,
alegerile generale programate
în ţările cu economii puternice
şi tendinţele protecţioniste în
câteva sectoare de nişă ale economiei”, a declarat Barret Kupelian, economist senior al
PwC.
”Vedem în 2018 un trend similar al dezvoltării economice
a României. Pentru o creştere
economică sustenabilă pe termen lung este nevoie de predictibilitate, stabilitate financiară,
fiscală şi consens politic asupra
unor proiecte majore.”
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ECONOMIE
Exporturile ne-au adus, în primele 11 luni din anul trecut,
puţin peste 58 de miliarde de
euro. Importurile ne-au "luat"
69 de miliarde. În primele 11
luni ale anului trecut, încasările
din exporturi au adus circa 58,14
miliarde de euro, arată datele
transmise marţi de INS. Pag. 2

RESURSE UMANE
Noiembrie 2017: rata şomajului în formă ajustată sezonier
a fost de 4,7%. Luna noiembrie a
anului trecut a adus cu ea o scădere a ratei şomajului de până la
0,2 puncte procentuale faţă de
cea înregistrată în luna octombrie a aceluiaşi an (4,9%). Pag. 3
Angajatorul, obligat să elibereze adeverinţa de vechime pe
ultimele 12 luni. Angajatorii
sunt obligaţi să completeze adeverinţe de vechime pentru fiecare angajat, în care se trec
mutaţiile intervenite pe durata
executării contractului individual de muncă. Pag. 3

COMPANII
Ford produce la Craiova circa
400 de vehicule EcoSport pe
zi. Mini-SUV-ul produs la Craiova
se va vinde în Italia, Spania,
Franţa, Germania şi Marea Britanie, începând cu partea a doua a
lunii ianuarie. Pag. 4
Poşta Română salută decizia
Fondului Proprietatea de a renunţa la proces. Fondul Proprietatea a renunţat la acţiunea
în instanţă îndreptată împotriva
Companiei Naţionale Poşta Română care contestase schimbarea ultimilor trei membri din
Consiliul de Administraţie al
companiei. Pag. 4

FONDURI EUROPENE
POR: Apeluri de proiecte în
valoare de 96,4 mil. euro,
pentru iluminatul public. AM

POR din MDRAPFE a lansat trei
apeluri de proiecte, în valoare totală de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creşterea
eficienţei energetice în iluminatul public. Pag. 5
Start Up Nation: Situaţia la zi
şi aşteptarea antreprenorilor.
Ce va fi în ediţia 2018. Programul Start-Up Nation, ediţia 2017,
continuă cu certificarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor, în
2018, după cum dă statul asigurări, în timp ce destui antreprenori şi consultanţi se plâng de
procesul greoi. Pag. 5

ENERGIE
Consiliul Concurenţei a sancţionat şase companii cu
amenzi în valoare totală de
peste 70 mil. lei. Consiliul
Concurenţei a penalizat cu
73.100.870,37 lei şase companii
pentru încheierea a două înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa
contoarelor şi echipamentelor
conexe pentru măsurarea energiei electrice. Pag. 6

TRANSPORTURI
Aeroporturile Capitalei au înregistrat anul trecut un traficrecord de 12,84 mil. pasageri.
Compania Naţională Aeroporturi
Bucureşti a înregistrat anul trecut un număr record de pasageri,
de 12,84 milioane, cu 16,8% mai
mult decât în 2016, depăşind
media europeană, a informat
compania. Pag. 7

EXTERN
Pericol de catastrofă ecologică
în largul Shanghaiului. Un petrolier iranian, avariat în urma
coliziunii cu o navă chineză, riscă
să explodeze. Teama de o catastrofă ecologică este deja luată în
serios în China. Petrolierul
Sanchi, cu o încărcătură de
136.000 tone, cuprins deja de flăcări, riscă să explodeze sau să se
scufunde, au anunțat luni autoritățile chineze. Pag. 8
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Conform analizei economice a PwC, 2018 este
previzionat a fi un an foarte bun pentru
sectorul energetic
Rata şomajului în ţările G7 atinge cel mai
scăzut nivel din ultimii 40 de ani
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Curs valutar
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4.65 RON
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