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Industria prelucrătoare din China, ind. PMI (puncte)
sursa: Markit Economics, prelucrări BT
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• Astfel, conform Markit Economics indicatorul PMI din industria prelucrătoare din
China a scăzut cu un ritm lunar de 2,3 puncte (și cu 2,5 puncte an/an) la 48,1 puncte
în martie, cel mai redus nivel din februarie 2020, aspect evidențiat în primul grafic
din partea dreaptă.
• Se evidențiază ajustarea înregistrată la nivelul componentei producție, cu cel mai
sever ritm din ultimele 25 luni, pe fondul implementării de măsuri pentru
contracararea crizei sanitare.
• De asemenea, comenzile noi s-au diminuat cu cel mai rapid ritm din februarie 2020,
evoluție influențată atât de pandemie, cât și de intensificarea gradului de
incertitudine după declanșarea evenimentelor din Ucraina.
• Totodată, componenta perspective de evoluție pe termen scurt s-a deteriorat în
martie, spre cel mai redus nivel din ultimele trei luni, dinamică influențată și de
intensificarea presiunilor inflaționiste, spre cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.
• Astfel, în primul trimestru din 2022 indicatorul PMI din industria prelucrătoare din
China a înregistrat un nivel mediu de 49,2 puncte, în ajustare cu 3,5% an/an, pe
fondul persistenței crizei sanitare și consecințelor evenimentelor din Ucraina.
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• În scenariul Bloomberg investițiile productive s-ar putea majora cu dinamici anuale
în decelerare de la 5,4% în 2022, 5,2% în 2023, respectiv 5,1% în 2024.
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Producția industrială vs. tendința în China (an/an)

• Dinamica indicatorului PMI din industria prelucrătoare din China în luna martie
exprimă perspective de persistență a evoluției sub ritmul potențial pentru producția
industrială pe termen scurt, aspect evidențiat în al doilea grafic din partea dreaptă.
• Cele mai recente previziuni macroeconomice agregate de Bloomberg indică
perspectiva creșterii economiei Chinei cu ritmuri anuale de 5,0% în 2022, 5,2% în
2023, respectiv 5,0% în 2024, aspect evidențiat în ultimul grafic alăturat.
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• Statisticile comunicate astăzi indică scăderea industriei prelucrătoare din China în
luna martie, evoluție determinată de reintensificarea pandemiei (și implementarea
de noi restricții), precum și de declanșarea evenimentelor din Ucraina și consecințele
acestora (creșterea prețurilor la materii prime și intensificarea distorsiunilor din
sfera lanțurilor mondiale de producție).
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• Acest barometru pentru industria prelucrătoare evidențiază dinamica comenzilor
noi, producției, locurilor de muncă, stocurilor, prețurilor și perspectivelor pe termen
scurt, cu mențiunea că pragul de 50 de puncte separă creșterea de scădere.
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• Markit Economics a publicat astăzi datele cu privire la evoluția indicatorului PMI
(Purchasing Managers’ Index) Caixin din industria prelucrătoare din China (a doua
economie a lumii, cu un PIB nominal de 17,7 trilioane dolari în anul pandemic 2021)
în luna martie și intervalul ianuarie – martie 2022.

Limitarea răspunderii
Acest raport este publicat în România de Banca Transilvania/subsidiarele sale, o instituție
ﬁnanciar-bancară ale cărei activități sunt reglementate și supravegheate consolidat de Banca
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