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Previziuni macroeconomice FED
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Inflația vs. rata dobânzii de referință în SUA
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• Comitetul de Politică Monetară din cadrul Rezervei Federale (FED) (banca centrală
din prima economie a lumii, cu o pondere de aproximativ 25% din PIB-ul mondial)
s-a întrunit pentru a doua ședință de politică monetară din 2022.
• Pe de o parte, entitatea bancară centrală a actualizat scenariul macroeconomic
central pe termen scurt și mediu pe economia SUA, prin încorporarea celor mai
recente evoluții ale indicatorilor macro-financiari.
• Pe de altă parte, FED a demarat procesul de normalizare a ratei de dobândă de
politică monetară, printr-o majorare în linie cu așteptările pieței financiare.
• Astfel, noile prognoze exprimă perspectiva creșterii economiei SUA cu ritmuri
anuale de 2,8% în T4 2022 (revizuire în jos de la 4,0%), 2,2% în T4 2023, respectiv
2,0% în T4 2024.
• Pentru rata șomajului experții băncii centrale previzionează niveluri de 3,5% în T4
2022 și T4 2023, respectiv 3,6% în T4 2024.
• Nu în ultimul rând, FED a majorat prognozele pentru dinamica anuală a prețurilor
de consum la 4,3% în T4 2022, 2,7% în T4 2023, respectiv 2,3% în T4 2024 (de la
2,6%, 2,3%, respectiv 2,1%).
• Analiza economică sintetizată de comunicatul ședinței de politică monetară
evidențiază consolidarea procesului de relansare economică post-pandemie în SUA
în perioada recentă, aspect reflectat și de ameliorarea semnificativă a climatului din
piața forței de muncă (scăderea puternică a ratei șomajului, spre nivelul de dinainte
de incidența pandemiei coronavirus, cea mai severă criză sanitară la nivel mondial
în ultimul deceniu).
• Cu toate acestea, comunicatul băncii centrale atrage atenția cu privire la persistența
presiunilor inflaționiste la un nivel ridicat, într-o evoluție determinată de
distorsiunile din sfera lanțurilor mondiale de producție și creșterea puternică a
prețurilor la energie.
• De asemenea, analiza FED subliniază și intensificarea gradului de incertitudine după
declanșarea conflictului din Ucraina, aspect care va afecta evoluția economiei și va
contribui la persistența presiunilor inflaționiste pe termen scurt.
• Climatul pozitiv din sfera pieței forței de muncă și persistența presiunilor
inflaționiste au determinat Comitetul de Politică Monetară din cadrul FED să
demareze procesul de normalizare a ratei de dobândă de referință, printr-o majorare
cu 25 puncte bază, decizie în linie cu așteptările pieței financiare.
• De asemenea, banca centrală a semnalat noi majorări ale ratei de dobândă de
referință la următoarele ședințe de politică monetară, pentru contracararea
presiunilor inflaționiste și ancorarea așteptărilor privind dinamica prețurilor de
consum pe termen mediu, în convergență cu ținta băncii centrale.
• Totodată, comunicatul FED exprimă și perspectiva demarării procesului de
normalizare a activelor (prin vânzări graduale, de la nivelul record de 8,9 trilioane
dolari, aspect evidențiat în al doilea grafic alăturat) în perioada următoare.
• Nu în ultimul rând, comunicatul FED exprimă faptul că deciziile viitoare de politică
monetară vor fi dependente de evoluția climatului din economia reală, perspectivele
cu privire la dinamica prețurilor de consum și evoluțiile din piețele financiare.
• În acest context, FED a reiterat faptul că este pregătită să intervină dacă factorii de
risc se vor intensifica și vor pune în dificultate atingerea obiectivelor de politică
monetară.
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