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Descriere foto:

Tensiunile comerciale afectează ritmul de creştere al Uniunii Europene, arată previziunile economice intermediare pent
această vară.

Ritmul de creştere al economiei Uniunii Europene ar urma să accelereze într-o oarecare măsură în a doua jumătate a aces
deoarece condiţiile de pe piaţa forţei de muncă se îmbunătăţesc, datoriile gospodăriilor se reduc, încrederea consumator
menţine ridicată, iar politica monetară rămâne favorabilă, se arată în previziunile economice intermediare din vara anulu
publicate joi de Comisia Europeană. Creşterea ar urma să-şi menţină ritmul susţinut: la 2,1% în 2018 şi la 2% în 2019, atât în U
şi în zona euro, prognozează forul comunitar.

Cu toate acestea, după cinci trimestre consecutive de creştere dinamică, elanul economic al Europei s-a temperat în
jumătate a anului 2018 şi se estimează că va cunoaşte o scădere cu 0,2 puncte procentuale atât în UE, cât şi în zona euro, în
cu previziunile din primăvară. 'Activitatea economică europeană este în continuare intensă, creşterea preconizată a PIB-ului
acest an de 2,1% pentru zona euro şi pentru UE 28. Cu toate acestea, revizuirea în sens descrescător a creşterii PIB faţă de lu
arată că mediul extern nefavorabil, caracterizat printre altele de tensiunile comerciale crescânde cu SUA, poate afecta încre
punându-şi amprenta asupra creşterii economice.
Riscurile externe

Riscurile externe tot mai accentuate ne reamintesc cât este de necesar să consolidăm rezilienţa economiilor noastre individua
zonei euro în ansamblul său', a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte, comisar responsabil pentru moneda euro şi d
social, precum şi pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de capital.

În opinia lui Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice şi ﬁnanciare, impozitare şi vamă, creşterea economică a E
îşi păstrează rezilienţa, în condiţiile în care politicile monetare rămân ﬂexibile, iar şomajul continuă să scadă. 'Uşoara reviz
sens descrescător comparativ cu previziunile din primăvară reﬂectă impactul pe care îl au tensiunile comerciale şi incertit
politică asupra încrederii, precum şi creşterea preţurilor la energie. Previziunile noastre indică o creştere continuă în 2

2019, deşi o nouă escaladare a măsurilor protecţioniste reprezintă în mod clar un risc de evoluţie negativă. Răzb
comerciale nu au niciodată câştigători, ci numai victime', a adăugat el.
Elementele fundamentale rămân solide, dar creşterea economică ar urma să se diminueze, previzionează CE. Condiţiile
fundamentale pentru o creştere economică susţinută în UE şi în zona euro rămân valabile. Dinamica moderată a ratelor de
creştere este, în parte, rezultatul unor factori temporari, dar este posibil ca tensiunile comerciale, creşterea preţurilor
petrol şi nesiguranţa politică din unele state membre să fi jucat, de asemenea, un anumit rol.
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