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Industria prelucrătoare a continuat declinul, iar serviciile au decelerat în august
indicatorul PMI industria prelucrătoare (puncte) sursa: Markit
Economics
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indicatorul PMI servicii (puncte) sursa: Markit Economics
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indicatorul PMI Compozit (puncte) sursa:Markit Economics
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previziunile privind dinamica PIB (%, an/an) sursa: FMI
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Economia mondială
Țările dezvoltate
Statele emergente și în dezvoltare
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Markit Economics a publicat recent evoluția indicatorilor PMI (Purchasing
Managers Index) din industria prelucrătoare și sectorul de servicii din
economia mondială în luna august. Indicatorii reflectă evoluția comenzilor noi,
producției, locurilor de muncă și prețurilor în principalele ramuri ale economiei.
Statisticile indică decelerarea ritmului de creștere din economia mondială în
august, pe fondul continuării scăderii în industria prelucrătoare și temperării
ritmului de evoluție din sectorul de servicii.
Astfel, indicatorul PMI din industria prelucrătoare a crescut cu un ritm lunar de
0.2 puncte la 49.5 puncte în august, dar s-a menținut pentru a patra lună
consecutiv sub pragul de 50 puncte, care separă creșterea de scădere.
Se observă continuarea declinului pentru comenzile noi (cu cel mai sever ritm din
ultimii șapte ani), îndeosebi pentru cele de export, pe fondul persistenței
confruntării economice totale SUA-China.
De asemenea, numărul locurilor de muncă din industria prelucrătoare a
continuat să scadă în august, pentru a patra lună la rând, evoluție determinată, în
principal, de declinul din China și Zona Euro.
Cele mai drastice scăderi ale industriei prelucrătoare au fost înregistrate în
Germania (prima economie a Zonei Euro și Uniunii Europene) și Cehia.
Totodată, industria prelucrătoare a scăzut în Zona Euro și Japonia.
Pe de altă parte, industria prelucrătoare a crescut în SUA și China (primele două
economii ale lumii, cu o pondere cumulată de peste 40% în PIB-ul mondial) în
august.
Nu în ultimul rând, prețurile la produsele din industria prelucrătoare au scăzut în
august pentru prima oară din martie 2016, dat fiind declinul înregistrat în China.
Pe de altă parte, sectorul serviciilor a decelerat în august: indicatorul PMI în
scădere cu un ritm lunar de 0.7 puncte la 51.8 puncte (nivelul minim din luna
mai).
Evoluția a fost determinată de scăderea comenzilor noi de export și de
deteriorarea componentei locuri de muncă (cea mai slabă evoluție din octombrie
2016).
Totodată, componenta perspective de evoluție pentru sectorul de servicii a scăzut
în august spre un nivel minim istoric.
Din perspectiva analizei pe regiuni se observă decelerarea serviciilor în Statele
Unite, Marea Britanie, India și Brazilia și scăderea din Australia.
Pe de altă parte, sectorul serviciilor a accelerat în august în Zona Euro, China,
Japonia și Rusia.
Astfel, indicatorul PMI Compozit (industrie prelucrătoare și servicii) a scăzut de
la 51.6 puncte în iulie la 51.3 puncte în august (în zona minimelor din 2016).
Evoluția a fost determinată de deteriorarea comenzilor noi (spre nivelul minim
din ultimii șapte ani), în contextul scăderii comenzilor de export, pe fondul
tensiunilor comerciale globale.
De asemenea, componenta locuri de muncă s-a redus cu 0.4 puncte lună/lună la
50.7 puncte în august (minimul din 2016), în timp ce componenta perspective de
evoluție pe termen scurt s-a diminuat spre un nivel minim istoric, evoluții care
confirmă finalul ciclului economic post-criză (cel mai lung din istorie pentru
Statele Unite, prima economie a lumii, cu o pondere de aproximativ 25% din PIBul global).
Analiza pe regiuni evidențiază decelerarea ritmului de creștere din SUA, Marea
Britanie, India și Italia și scăderea din Australia în luna august.
Prin urmare, în primele opt luni ale anului curent indicatorul PMI din industria
prelucrătoare a înregistrat un nivel mediu de 50 puncte (exprimând stagnarea
acestei ramuri a economiei), în scădere cu 3.3 puncte an/an.
De asemenea, indicatorul PMI din sfera serviciilor s-a redus cu 1.5 puncte an/an
la 52.5 puncte în perioada ianuarie-august 2019.
Astfel, indicatorul PMI Compozit a consemnat un nivel mediu de 51.9 puncte la
opt luni, în diminuare cu 2.1 puncte an/an.
Estimările actualizate recent de Fondul Monetar Internațional (FMI) indică
perspectiva decelerării dinamicii anuale a PIB-ului global de la 3.6% în 2018 la
3.2% în 2019 (nivelul minim din 2009), pe fondul tensiunilor comerciale SUAChina. Grupul țărilor dezvoltate 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.
Totodată, 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.
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tuturor societăților din grupul Băncii Transilvania. Opiniile au fost exprimate cu bună-credință, fără omisiuni intenționate și în condiții limitate de acces la informații: a existat acces doar la datele și informațiile făcute
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