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10 iulie 2017 

 

Evolutia economiei si siderurgiei din UE   

- perspective 2017-2018 - 
Q3-2017 Raportul Comitetului Economic EUROFER1 

 

I.Prezentare generală a macro-economiei UE 
 

 Indicatorii sentimentului de încredere au atins noi maxime 

 Cheltuielile cu consumul rămân un motor cheie de dezvoltare 

 Climatul investițional pare mai promiţător 

 Creștere constantă a cheltuielilor publice 

 Exporturile beneficiază de o creștere globală 

 BCE: nu se schimbă încă politica 

 Euro s-a consolidat  

 Economia UE: pe calea creșterii 

 Riscurile par a fi mai echilibrate  

 

În primul trimestru al anului 2017, PIB-ul a crescut cu 0,6%, atât în zona euro, cât și în UE28, 

comparativ cu Q1-2016. Creșterile anuale au fost de 1,9%, respectiv 2,1%, cu o ușoară accelerare 

comparativ cu cifrele de creștere din Q4-2016. 

 

Tabelul 1. Evoluţia indicatorilor  macroeconomici în UE-previziuni iulie-2017 

  2015 2016  2017 (p) 2018 (p) 

PIB 2,2 1,9 1,7/2,0 1,7/1,8 

Consum privat 2,0 2,3 1,6/1,7 1,3/1,5 

Consum guvernamental 1,3 1,6 1,4/1,2 1,2/1,2 

Total Investiţii 3,0 1,7 2,0/2,7 2,7/2,9 

Investiţii în mașini/echipamente 4,9 3,1 2,2/2,8 2,6/3,2 

Investiţii în construcţii 2,1 1,0 1,9/2,4 2,4/2,7 

Exporturi 6,1 3,2 3,7/4,2 3,7/4,3 

Importuri 6,1 4,1 4,0/4,3 3,7/4,1 

Somaj 10,0 9,2 8,7/8,5 8,3/8,1 

Inflaţie 0,2 0,3 1,6/1,8 1,6/1,5 

Producţia industrială 2,0 1,6 2,7/2,1 1,4/1,6 
 

Indicatori economici previzionati: (Q2-2017)/(Q3-2017): p-previziuni. 

  valorile revizuite în creștere(+)  valorile revizuite în scadere(-)  valorile revizuite în stagnare(=) 

     

Cele mai multe țări au înregistrat o ușoară creștere a PIB, comparativ cu trimestrul precedent. Marea 

Britanie a înregistrat o scădere destul de accentuată, precum și cea mai slabă creștere trimestrială din UE28. 

Ca atare, economia britanică pare să simtă impactul negativ al Brexit și al problemelor conexe. 

În ceea ce privește PIB-ul pe ansamblu, estimările nu sunt optimiste, atât cheltuielile de consum ale 

populației cât și cele guvernamentale au înregistrat o creștere în Q1-2017. Formarea brută de capital fix a 

crescut din nou destul de puternic, atât în zona euro, cât și în UE28; creșterea anuală s-a situat la 6%, 

respectiv 5%, înregistrând deja o creștere anuală de 5,1% și 3,3%, în Q4-2016. 

Creșterea exporturilor a fost compensată de o creștere puternică a importurilor. 

 

                                                 
1 Pe baza informațiilor disponibile la 7 iulie 2017 
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Indicatorii de încredere au atins noi maxime. 

Majoritatea indicatorilor de încredere s-au consolidat într-o oarecare măsură în al doilea trimestru. 

Îmbunătățirea condițiilor de afaceri în UE și în comerțul internațional, combinată cu relaxarea 

incertitudinii politice, au contribuit la actuala valoare a sentimentului de încredere (fig.1). 

 

 
Fig.1- Sentimentul de incredere in economie 

 

Sondajul lunar realizat de Comisia Europeană privind mediul de afaceri și consumatorii arată că, în 

luna iunie, sentimentul de încredere în economie a crescut semnificativ în diferite țări și sectoare economice. 

Sentimentul de încredere în economia UE a crescut la 111,3, cel mai înalt nivel de încredere măsurat 

începând cu august 2007.  

În special, încrederea consumatorilor și a industriei a crescut la noi vârfuri post-criză. 

Indicele de ieșire compozit PMI(Anexa 1) din zona euro a înregistrat o scădere la 55,8 puncte în luna iunie, 

de la 55,7 în luna mai.  

Sectorul serviciilor a înregistrat o scădere, în timp ce indicele capacităţilor de producție a crescut la 

cel mai bun nivel din august 2011. 

 

 
Fig.2 – Producţia industrială în UE 

 

În timp ce creșterea economică, sugerată de nivelurile de încredere consolidate, a fost în mare 

măsură confirmată de cifrele de creștere a PIB-ului în Q1-2017, datele de producţie s-au îmbunătățit, dar 

până în prezent mai puțin convingătoare decât se putea aștepta pe baza nivelului foarte pozitiv al 

indicatorilor din industrie.  

Producția industrială anuală în UE28 a crescut cu 1,9%, în primele patru luni ale anului 2017. 

Creșterea anuală în zona euro a fost de 1,4%, indicând faptul că această creșterea a fost, în medie, mai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail: 

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




