COMUNICAT DE PRESĂ
“România a înregistrat cea mai mare creştere economică din UE27 în trimestrul I 2020”

Conform datelor Eurostat, România a înregistrat în trimestrul I 2020 o creştere
economică de 2,7% faţă de perioada corespunzătoare din anul anterior (serie ajustată
sezonier). Deşi creşterea economică a încetinit ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19
din luna martie, dinamica PIB din Romania se menţine cea mai ridicată din rândul statelor
membre, depăşind estimarea CNSP pentru trimestrul I, respectiv +2,2% pe serie brută.
În ierarhia tărilor comunitare, România este urmată de Lituania (+2,5%), Bulgaria
(+2,4%) şi Ungaria (+2,0%).
La nivelul UE27, scăderea în termeni anuali din trimestrul I 2020 a fost de 3,2%.
În trimestrul I 2020 s-a observat că pandemia de COVID-129 a afectat în mod distinct
statele mebre UE, cele mai mari încetiniri ale creşterii economice înregistrându-se în Franţa
(-5,4%), Italia (-4,8%) şi Spania (-4,1%).
Majoritatea noilor state membre au înregistrat creştere economică în trimestrul I 2020,
însă la magnitudini diferite.
Analiza sectorială arată că dinamica PIB-ului de 2,4%, ca serie brută din trimestrul I 2020
a fost susţinută de creşterea activităţii în sectorul construcţiilor (+32,6%), sector mai puţin
afectat în luna martie de pandemia COVID-19, când majorarea lucrărilor de construcţii a fost de
29,6% faţă de luna martie 2019. De remarcat este faptul că în această lună construcţiile
inginereşti, realizate în cea mai mare parte din fonduri bugetare, au crescut cu 56,9% faţă de
luna martie 2019, cea mai ridicată creştere.
Creşteri de două cifre s-au înregistrat în trimestrul I 2020 şi în valoarea comerţului cu
ridicata (+13,7%), dar şi a serviciilor destinate preponderent întreprinderilor (+13,2%), pentru
aceasta din urmă remarcându-se activitatea de servicii informatice cu o creştere la nivelul
trimestrului I de 31,6%.

Impactul pandemiei COVID-19 s-a resimţit mai pronunţat în sectorul industrial, al cărui
volum de activitate s-a redus cu 5,9%, dar evoluţia industrială se situa pe un trend descendent
încă de la mijlocul anului trecut.
Ca punct vulnerabil rămâne activitatea de comerţ exterior de bunuri, care în luna martie
a înregistrat un deficit semnificativ, respectiv de 1855,1 mil.euro.
Impactul pandemiei a fost semnificativ mai redus în cazul importurilor (-1,8% în luna
martie faţă de luna corespunzătoare din 2019) în timp ce exporturile de bunuri s-au diminuat cu
11,3%.
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