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Summit-ul G7 de la Biarritz
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Totodată, G7 vizează încheierea unui acord pentru simplificarea barierelor și
modernizarea taxării transfrontaliere, ținând cont de cadrul de reglementare
OCDE.
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Prima temă se referă la comerțul internațional, puternic afectat nefavorabil în
ultimele trimestre de confruntarea economică totală SUA-China. Conform
declarației de la Biarritz liderii G7 și-au exprimat intenția de reformare a
Organizației Mondiale a Comerțului, astfel încât pe viitor să fie adresate într-un
mod adecvat și eficient disputele comerciale.
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Declarația liderilor G7 după discuțiile de la Biarritz include cinci teme stringente,
atât din perspectiva economică, cât și din punct de vedere geo-politic.
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Nu în ultimul rând, ponderea investițiilor în PIB este redusă în G7, sub nivelul
mediu din țările dezvoltate, aspect reflectat în ultimul grafic alăturat.
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Pe de altă parte, G7 înregistrează un nivel ridicat al datoriei publice (117% din PIB
în 2018), cu mult peste nivelul din Zona Euro (circa 85% din PIB), regiune
puternic afectată de criza datoriilor suverane.
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Spre exemplu, în ciclul economic post-criză (perioada 2010-2018) G7 a
înregistrat o creștere a PIB cu un ritm mediu anual de 1.8%, la jumătate raportat
la cel din economia mondială și sub nivelul din țările Organizației de Cooperare și
Dezvoltare Economică (OCDE) (2%).
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G7 se caracterizează printr-un ritm lent de creștere economică, aspect evidențiat
în al doilea grafic alăturat.
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Ponderea G7 în PIB-ul mondial a înregistrat o tendință descendentă în ultimele
patru decenii, de la un nivel record de 69% la jumătatea anilor 1980, după cum se
poate observa și în primul grafic din dreapta.
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Cu un PIB total de aproximativ 39 trilioane dolari în 2018 (conform estimărilor
Fondului Monetar Internațional (FMI)) țările G7 (SUA, Japonia, Germania,
Marea Britanie, Canada, Franța și Italia) reprezintă aproximativ 46% din
economia mondială.
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În perioada 24-26 august s-a desfășurat la Biarritz reuniunea la vârf a G7 (grupul
celor mai industrializate țări ale lumii), sub egida Președinției Franței.
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De asemenea, conform Comunicatului de la Biarritz Miniștrii de Finanțe ai țărilor
G7 vor monitoriza atent evoluția economiei mondiale în perioada următoare.
1.

Iran nu trebuie să devină putere nucleară, iar pacea în Orientul Mijlociu
trebuie consolidată;

evoluția investițiilor (% PIB) sursa: FMI, prelucrări BT

2.

Franța și Germania vor organiza în acest an o reuniune dedicată
problemelor din Ucraina;
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3.

susținerea eforturilor de pace în Libia;

4.

evitarea violenței în Hong Kong.
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Atragem atenția cu privire la faptul că reuniunea la vârf de la Biarritz nu a
acordat atenția cuvenită unor provocări fundamentale din perspectiva termenului
scurt, cum ar fi Brexit sau schimbările climatice.
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Totodată, nu s-a dezvoltat un plan de acțiune pentru contracararea tensiunilor
comerciale și modernizarea Organizației Mondiale a Comerțului.
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În ceea ce privește temele geo-politice liderii G7 au concluzionat:
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și corporate
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