
 
Зимна икономическа прогноза – 2019 г.: умерен растеж на фона на
глобална несигурност
 
Брюксел, 7 февруари 2019 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

През 2019 г. се очаква европейската икономика да нарасне за седма поредна година,
като е налице прогноза за растеж за всички държави членки. Като цяло се очаква
темпото на растеж да бъде умерено в сравнение с високите нива през последните
години, а перспективите се характеризират с висока степен на несигурност.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния
диалог, а също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите
пазари, заяви: „През 2019 г. се очаква всички държави от ЕС да продължат да отбелязват растеж,
което означава повече работни места и просперитет. Прогнозите ни обаче бяха коригирани в
посока намаляване, по-специално за най-големите икономики от еврозоната. Това е отражение на
външните фактори, като напрежението в търговията и забавянето на икономиката в бързо
развиващите се пазари, по-конкретно в Китай. В някои държави от еврозоната отново се появиха
опасения по отношение на връзката между банките и държавата, както и устойчивостта на дълга.
Перспективата, свързана с хаотично излизане на Обединеното кралство от ЕС, води до
допълнителна несигурност. Отчитането на тези нарастващи рискове е само част от работата.
Останалата част е свързана с подбирането на правилната комбинация от политики, като
улесняване на инвестициите, удвояване на усилията за провеждането на структурни реформи и
запазване на разумните фискални политики.“

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и
митническия съюз, заяви: „След върховите стойности през 2017 г., забавянето в темпото на
икономиката на ЕС се очаква да продължи през 2019 г. с ръст от 1,5 %. Това забавяне следва да
бъде по-силно от есенната прогноза, особено в еврозоната, поради несигурността в световната
търговия и някои вътрешни фактори в най-големите икономики от ЕС. Основните икономически
показатели на Европа продължават да са солидни и постоянно получаваме добри новини, по-
специално в областта на работните места. Очаква се растежът постепенно да се засили през
втората половина на тази година и през 2020 г.“

Икономически растеж
През втората половина на миналата година икономическата активност намаля, тъй като растежът
на световната търговия се забави, несигурността засегна доверието, а резултатите в някои
държави членки бяха засегнати неблагоприятно от временни вътрешни фактори, като смущения в
производството на автомобили, социално напрежение и несигурност, свързана с фискалната
политика. В резултат на това растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) както в еврозоната,
така и в ЕС, намаля на 1,9 % през 2018 г. спрямо 2,4 % през 2017 г. (есенната прогноза — 2,1 %
за ЕС-28 и еврозоната).

Икономическата динамика от началото на тази година бе ниска, но основните фактори останаха
стабилни. Икономическият растеж ще продължи, макар и по-умерено. Европейската икономика
ще продължи да се възползва от подобрени условия на пазара на труда, благоприятни условия за
финансиране и леко експанзионистична фискална позиция. Понастоящем БВП на еврозоната се
очаква да нарасне с 1,3 % през 2019 г. и с 1,6 % през 2020 г. (есенната прогноза — 1,9 % през
2019 г.; 1,7 % през 2020 г.). Прогнозата за растежа на БВП на ЕС също бе занижена на 1,5 %
през 2019 г. и на 1,7 % през 2020 г. (есенната прогноза — 1,9 % през 2019 г.; 1,8 % през
2020 г.).

Сред големите държави членки корекциите за намаляване на растежа през 2019 г. бяха осезаеми
в Германия, Италия и Нидерландия. В много държави членки продължава е налице благоприятно
стабилно вътрешно търсене, подпомагано също така и от фондовете на ЕС.

Инфлация
Инфлацията на потребителските цени в еврозоната намаля към края на 2018 г. поради резкия
спад в цените на енергията и по-ниската инфлация на цените на храните. Същинската инфлация,
която изключва цените на енергията и на непреработените храни, бе слаба през годината
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въпреки по-бързия растеж на заплатите. Общата инфлация (ХИПЦ) достигна средно 1,7 % през
2018 г., което е повече от 1,5 % през 2017 г. Поради това, че понастоящем допусканията за
цените на петрола за тази и следващата година са по-ниски от тези през есента, инфлацията в
еврозоната се очаква да остане умерена на равнище от 1,4 % през 2019 г., преди да се увеличи
слабо до 1,5 % през 2020 г. За ЕС прогнозата за инфлацията е средно 1,6 % за тази година, след
което се увеличава на 1,8 % през 2020 г.

Несигурност
Налице е висока степен на несигурност, свързана с икономическите перспективи, поради което са
налице рискове по отношение на прогнозите. Напрежението в областта на търговията, което от
известно време насам влияеше отрицателно на нагласите, намаля донякъде, но все още
предизвиква загриженост. Китайската икономика може да се забави по-рязко от очакваното, а
световните финансови пазари и много от бързо развиващите пазари са податливи на резки
промени в глобалното усещане за риск и очакванията за растежа. За ЕС процесът „Брекзит“
продължава да бъде източник на несигурност.

За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане за 2019 г.
В светлината на процеса на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС прогнозите за 2019 г. и за
2020 г. се основават на чисто техническо допускане, че статуквото в моделите на търговията
между ЕС-27 и Обединеното кралство ще се запази. Това се прави само за целите на
прогнозирането и не оказва влияние върху протичащия в момента процес в рамките на
процедурата по член 50.

Контекст
Тази прогноза се основава на набор от технически допускания относно валутните курсове,
лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 25 януари 2019 г. По отношение на всички
други входящи данни, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 31 януари.

Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две
междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния
БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави членки и за еврозоната,
както и съвкупни данни за ЕС.

Следващата подробна прогноза на Европейската комисия ще бъде пролетната икономическа
прогноза за 2019 г., съставена през май 2019 г.

За повече информация
Пълен документ: Зимна междинна икономическа прогноза за 2019 г.

Следете съобщенията на заместник-председателя на Комисията Домбровскис в
Twitter: @VDombrovskis

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @pierremoscovici

Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin

Предишни съобщения за медиите: Есенна икономическа прогноза 2018 г.: продължаващ, но по-
слабо динамичен растеж на фона на голяма несигурност

Предишната прогноза (пълен документ): Есенна икономическа прогноза 2018 г.

Лица за контакти с медиите:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Enda MCNAMARA (+32 2 296 49 76)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба

Attachments
Forecast_Tables_EN.pdf
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