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PIB-ul mondial ar putea crește cu 3.2% an/an în 2019, minimul din 2009
dinamica PIB (%, an/an) sursa: FMI, aprilie 2019
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Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat recent actualizarea raportului
macroeconomic mondial din aprilie, intitulată “Still Slughish Global
Growth”.
Experții instituției evidențiază pierderea de turație din economia mondială, în
contextul deteriorării climatului investițional, pe fondul tensiunilor comerciale și
tehnologice dintre SUA și China (primele două economii ale lumii cu o pondere
cumulată de peste 40% din PIB-ul mondial).
Din perspectiva analizei sectoriale industria prelucrătoare este cea mai afectată
de decelerarea comerțului internațional (creștere cu doar 0.5% an/an în primul
trimestru din 2019, conform estimărilor FMI), dar și de incertitudinile din sfera
politicii economice, cu impact la nivelul deciziilor de investiții și consum pe
termen mediu-lung.
Pe de altă parte, sectorul serviciilor a înregistrat o evoluție stabilă în ultimele
luni, susținută de climatul pozitiv din piața forței de muncă.
De asemenea, raportul FMI evidențiază consolidarea inflației la un nivel redus
(inferior țintei băncilor centrale), ca urmare a decelerării cererii agregate.
Nu în ultimul rând, experții FMI notează ameliorarea percepției de risc
investițional în ultimele săptămâni, pe fondul perspectivelor de implementare de
noi măsuri de relaxare monetară pe termen scurt și relansării negocierilor
comerciale SUA-China.
Prin încorporarea celor mai recente evoluții macro-financiare globale și regionale
FMI a actualizat scenariul macroeconomic central pentru perioada 2019-2020,
revizuind în jos prognozele pentru dinamica anuală a PIB cu câte 0.1 puncte
procentuale atât în acest an, cât și în anul următor.
Astfel, conform previziunilor actualizate ritmul anual de creștere din economia
mondială ar putea decelera de la 3.6% în 2018 la 3.2% în 2019 (nivelul minim din
2009), evoluție influențată, în principal, de tensiunile comerciale SUA-China
(inclusiv implementarea unor noi tarife începând cu luna mai).
Conform acestui scenariu grupul țărilor dezvoltare ar putea crește cu 1.9% an/an
în 2019, în decelerare de la 2.2% an/an în 2018 și, totodată, cel mai slab ritm din
2016.
De asemenea, PIB-ul economiilor emergente și în dezvoltare s-ar putea tempera
de la 4.5% an/an în 2018 la 4.1% an/an în 2019, cea mai slabă dinamică din
2009.
Pentru 2020 experții FMI previzionează o accelerare a ritmului de creștere
economică în plan global la 3.5% an/an, evoluție determinată de o serie de
factori: climatul pozitiv din piețele financiare; disiparea factorilor nefavorabili cu
caracter temporar în Zona Euro; premisele de stabilizare macro-financiară din
Turcia și Argentina; perspectivele de evitare a unor scenarii adverse în Iran și
Venezuela.
Ameliorarea ritmului de creștere economică în 2020 are la bază perspectivele mai
bune pentru grupul economiilor emergente și în dezvoltare: accelerare de la 4.1%
an/an în 2019 la 4.7% an/an în 2020.
Pe de altă parte, FMI se așteaptă la continuarea procesului de decelerare în sfera
economiilor dezvoltate în 2020 (avans cu 1.7% an/an, cel mai redus ritm din
2013).
În ceea ce privește grupul țărilor emergente și în dezvoltare din Europa FMI
previzionează decelerare de la 3.6% an/an în 2018 la 1% an/an în 2019, urmată
de accelerare la 2.3% an/an în 2020.
Pentru comerțul internațional experții FMI se așteaptă la decelerarea dinamicii
anuale a volumului de la 3.7% în 2018 la 2.5% în 2019, urmată de accelerare la
3.7% în 2020.
Nu în ultimul rând, experții FMI atrag atenția cu privire la factorii de
incertitudine: posibilitatea reintensificării tensiunilor comerciale și tehnologice
SUA-China; evoluția percepției de risc investițional pe piețele financiare globale;
tensiunile geo-politice; acumularea de presiuni dezinflaționiste; modificările
climatice; riscurile politice.
În acest context, FMI recomandă eforturi multilaterale pentru reducerea
tensiunilor comerciale și tehnologice, dar și pentru atenuarea incertitudinilor
privind acordurile comerciale pe termen lung și implementarea unui mix relaxat
de politici economice, cu accent pe reformele structurale.
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