
 Европска комисија смањила прогнозу раста за еврозону за 2018. због трговинских напетости између САД и ЕУ
четвртак, 12 јул 2018 12:32

 Европска комисија смањила је прогнозу раста за еврозону за 2018. годину због
трговинских напетости између САД и Уније.

  У својој летњој прогнози ЕК предвиђа раст од 2,1 одсто ове године, а не 2,3 одсто
колико је очекивала у својој пролетњој прогнози, 3. маја.   

Комисија је задржала прогнозу за 2019. годину на 2,0 одсто, колико је било и у мају.

  

"Предвиђамо континуирани раст 2018. и 2019. године иако нова ескалација
протекционистичких мера представља јасан ризик за његово смањење", рекао је
европски комесар за економска питања Пјер Московиси, наведено је у саопштењу.

  

Он је упозорио да трговински рат не производи добитнике, него само губитнике.

  

Председник САД Доналд Трамп је 1. јуна увео царине на увоз европског челика и
алуминијума, што ће пре свега погодити Немачку, као најјачу привреду еврозоне и
великог извозника аутомобила у САД.

 1 / 2



 Европска комисија смањила прогнозу раста за еврозону за 2018. због трговинских напетости између САД и ЕУ
четвртак, 12 јул 2018 12:32

  

Када је реч о самој Немачкој, ЕК је смањила прогнозу раста за 2018. годину на 1,9 одсто
у односу на претходних 2,1 одсто колико је било у мају.

  

Комисија је указала и да политичка неизвесност у једном броју земаља ЕУ представља
ризик за економски раст еврозоне.

  

Комисија указује не само на опасности које могу да се појаве због тешких преговора с
Великом Британијом око Брегзита, него и на политичку ситуацију у Италији.

  

Комисија је благо повећала прогнозе раста инфлације, предвиђајући да ће цене расти
1,7 одсто 2018. године, исто као и 2019. године. Тиме се приближава циљаној инфлацији
од близу два одсто.

  

У мају је прогноза била 1,5 одсто раста цена ове године и 1,6 одсто раста идуће године.

  

(Бета-АФП)
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