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Provocările politicii monetare și sistemului monetar internațional
comerțul internațional vs. producția industrială globală
(%, an/an) sursa: Bloomberg, prelucrări BT
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economia SUA: inflația vs. rata șomajului sursa: previziuni BT pe baza
datelor Departamentului Comerțului și Departamentului Muncii
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contribuția factorilor de producție la dinamica PIB potențial
în SUA (puncte procentuale) sursa: estimări BT pe baza datelor FED
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ponderea monedelor în rezervele internaționale
sursa: FMI, prelucrări BT
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La finalul săptămânii trecute a avut loc o nouă ediție a Simpozionului de la
Jackson Hole, eveniment cu tradiție din 1978 organizat de Rezerva Federală din
Kansas, în cadrul căruia bancherii centrali din principalele economii ale lumii
dezbat evoluțiile recente și perspectivele de politică monetară pe termen scurt.
Conferința din acest an a fost dedicată provocărilor din sfera politicii monetare,
într-o perioadă în care economia mondială se confruntă cu finalul ciclului
economic post-criză și cu intensificarea confruntării totale SUA-China, cu impact
nefavorabil pentru comerțul internațional și pentru industria globală, aspecte
reflectate și în primul grafic din partea dreaptă.
În discursul susținut la Jackson Hole Președintele Rezervei Federale (dl. J.
Powell) s-a referit la climatul macroeconomic din SUA (prima economie a lumii,
cu o pondere de aproximativ 25% din PIB-ul global). Guvernatorul FED a
apreciat progresul economiei SUA în cadrul ciclului post-criză (cel mai lung din
istorie), reflectat de ameliorarea semnificativă a indicatorilor din piața forței de
muncă (scăderea ratei șomajului spre nivelul din ultimele cinci decenii, creșterea
ratei de participare și majorarea salariilor) și de stabilitatea prețurilor (aspecte
evidențiate și în al doilea grafic alăturat).
În acest context, Președintele FED a menționat principalele provocări pentru
politica monetară: nivelul redus al inflației, riscurile din sfera stabilității
financiare la finalul ciclului economic și cum poate banca centrală să susțină
ritmul de creștere economică într-o perioadă cu un nivel redus al ratelor reale de
dobândă.
Totodată, dl. Powell a subliniat că deciziile de politică monetară pe termen scurt
vor fi influențate de factori precum: confruntarea comercială cu China și
deteriorarea climatului macroeconomic mondial (îndeosebi în China și
Germania), tensiunile geo-politice, Brexit și evoluțiile politice din Italia. În acest
context, Guvernatorul FED a menționat că banca centrală va implementa
măsurile adecvate pentru susținerea creșterii economice în perioada următoare.
Nu în ultimul rând, Președintele FED a subliniat că banca centrală evaluează în
prezent strategia, instrumentele și politica de comunicare, un exercițiu inedit în
istoria de 106 ani a instituției.
Analizând evoluțiile structurale din economia americană (prin aplicarea funcției
de producție Cobb-Douglas și utilizarea statisticilor FED) se poate observa
consolidarea contribuției capitalului și ameliorarea contribuției muncii la
dinamica anuală a PIB potențial în ultimii cinci ani. Pe de altă parte, contribuția
productivității totale a factorilor de producției s-a deteriorat, după cum se poate
observa în al treilea grafic din partea dreaptă.
În cadrul conferinței au fost dezbătute și aspecte fundamentale ale politicii
monetare în acest moment: nivelul ratelor de dobândă (dacă acestea vor mai
converge sau nu spre normal), dar și rolul dolarului în arhitectura financiară
globală, într-o perioadă în care climatul macroeconomic mondial se confruntă cu
o serie de provocări, care impun o regândire a rolului politicii monetare.
În acest context, se pare că asistăm la o schimbare de paradigmă în sistemul
monetar internațional, dar și în materie de instrumente de politică monetară, dat
fiind că SUA nu mai poate fi considerată un actor economic predictibil, care să
confere stabilitate sistemului economic mondial.
De altfel, Guvernatorul Băncii Angliei (dl. M. Carney) a subliniat că sistemul
monetar internațional trebuie reformat, de la arhitectura actuală dominată de
dolarul american (peste 58% din rezervele internaționale sunt în dolari, aspect
evidențiat și în ultimul grafic din dreapta), la una cu mai multe monede (inclusiv
posibilitatea monedelor digitale).
O astfel de reformă ar contribui și la atenuarea propagării șocurilor din economia
SUA în plan global, la reducerea dependenței economiilor în dezvoltare (puternic
afectate de volatilitatea fluxurilor de capital) de finanțarea în dolari și la creșterea
eficienței măsurilor de politică economică în plan global.
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