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След като европейското икономическо възстановяване демонстрира устойчивост на глобалните
предизвикателства през миналата година, очаква се то да продължи през тази и следващата
година и за първи път от почти десетилетие насам икономиките на всички държави от ЕС да
отбележат растеж през прогнозния период (2016, 2017 и 2018 г.). В същото време прогнозата е
съпроводена от несигурност, по-висока от обикновено.
Реалният БВП в еврозоната нараства през 15 последователни тримесечия, заетостта се повишава
със стабилни темпове, а безработицата продължава да спада, въпреки че остава над равнищата
отпреди кризата. Двигателят на възстановяването все още е частното потребление. Инвестициите
продължават да нарастват, но слабо.
Според публикуваната днес зимна прогноза на Европейската комисия растежът на БВП на
еврозоната ще е 1,6% през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. Това е леко повишение спрямо есенната
прогноза (1,5% за 2017 г. и 1,7% за 2018 г.), дължащо се на по-добри от очакваните резултати през
втората половина на 2016 г. и доста стабилния старт през 2017 г. Растежът на БВП в целия ЕС би
трябвало да е сходен, като очакванията са за 1,8% през тази и следващата година (според
есенната прогноза – 1,6% за 2017 г. и 1,8% за 2018 г.).
Рисковете около тези прогнози са изключително големи и въпреки че са се увеличили както
неблагоприятните, така и благоприятните фактори, като цяло балансът е по-скоро отрицателен.
Валдис Домбровскис, заместник-председател, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също
така и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви:
“Икономическото възстановяване в Европа продължава пета поредна година. В тези несигурни
времена обаче е важно европейските икономики да запазят конкурентоспособността си и да могат
да се адаптират към променящите се обстоятелства. Това изисква постоянни усилия за структурни
реформи. Освен това трябва да се съсредоточим върху приобщаващия растеж, за да може
възстановяването да се усети от всички. С нарастването на инфлацията не можем да очакваме
настоящото парично стимулиране да продължи безкрайно. Затова държавите с голям дефицит и
дълг трябва да продължат да ги намаляват, за да станат по-устойчиви на икономическите
сътресения”.
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и
митническия съюз, каза: “Европейската икономика демонстрира устойчивост на множеството
сътресения, на които бе подложена през миналата година. Растежът се запазва, а безработицата и
дефицитите намаляват. В същото време при тази толкова висока несигурност е по-важно от
всякога да използваме всички инструменти на политиката, за да подпомагаме растежа. Преди
всичко трябва да направим така, че ползите от него да се усетят във всички части на еврозоната и
всички сегменти на обществото”.
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