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• Statisticile exprimă intensificarea presiunilor inflaționiste, pe fondul suprapunerii
șocurilor din sfera ofertei și consecințelor evenimentelor din Ucraina.
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• Cu toate acestea, ritmul anual al prețurilor de consum din China se menține la un
nivel inferior celor din SUA și Zona Euro, în contextul măsurilor de politică
economică implementate de autorități.
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• Se evidențiază accelerarea ritmului anual al prețurilor la alimente, de la 2,9% în
iunie la 6,3% în iulie, nivelul maxim din ultimele 22 luni.
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Previziuni macroeconomice China
sursa: Bloomberg, prelucrări BT
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PIB (%, an/an)
Investiții (%, an/an)

• Acest scenariu are la bază perspectivele de continuare a fluxurilor investiționale
post-pandemie, pe fondul mix-ului de politici economice implementate de
autoritățile de la Beijing.
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Prețuri de consum (%, an/an)

• Astfel, investițiile productive s-ar putea majora cu rate anuale de 6,0% în 2022, 5,3%
în 2023, respectiv 5,0% în 2024.
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• Pentru prețurile de consum din China prognozele Bloomberg exprimă premise de
majorare cu ritmuri medii anuale de 2,3% în 2022 și 2023, respectiv 2,1% în 2024.
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• Conform celor mai recente previziuni macroeconomice agregate de Bloomberg (și
evidențiate în ultimul grafic din partea dreaptă) economia Chinei ar putea crește cu
ritmuri anuale de 3,9% în 2022, 5,2% în 2023, respectiv 5,0% în 2024.
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• Statisticile exprimă temperarea ritmului anual de 6,1% în iunie la 4,2% în iulie, cel
mai redus nivel din februarie 2021, după cum se poate observa în al doilea grafic
din partea dreaptă.
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• Totodată, Institutul de Statistică de la Beijing a publicat astăzi și datele cu privire la
evoluția prețurilor la nivel de producător în China în iulie.
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• Prin urmare, în perioada ianuarie – iulie 2022 prețurile de consum din China au
crescut cu 1,8% an/an în medie.
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Prețuri de producător vs. prețuri consum (%, an/an)

• De asemenea, ritmul anual al prețurilor de consum din iulie a persistat sub nivelul
țintă al băncii centrale (3%).

• Pe de altă parte, dinamica anuală a prețurilor la produse nealimentare s-a temperat
de la 2,5% în iunie la 1,9% în iulie.
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• Cu toate acestea, evoluția prețurilor de consum în iulie s-a poziționat sub așteptările
analiștilor (2,9%).

10

Jul-92

• Dinamica anuală a prețurilor de consum a accelerat de la 2,5% în iunie la 2,7% în
iulie, nivelul maxim din aprilie 2020 (din perioada primului val al pandemiei
coronavirus, cea mai severă criză sanitară pe glob în ultimul secol), aspect evidențiat
în primul grafic din partea dreaptă.
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• Astfel, conform datelor comunicate astăzi prețurile de consum din China au crescut
cu un ritm lunar de 0,5% în iulie, cel mai ridicat din ultimele cinci luni.
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• În această dimineață Institutul Național de Statistică de la Beijing a comunicat
datele cu privire la evoluția prețurilor de consum din a doua economie a lumii (cu
un PIB nominal de 18,2 trilioane dolari în prezent) în luna iulie și perioada ianuarie
– iulie 2022.
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