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FMI a revizuit în scădere prognozele de creștere economică din 2019 și 2020
dinamica PIB (%, an/an) sursa: FMI, octombrie 2019
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Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat recent a doua ediție din 2019 a
Raportului Macroeconomic Mondial, cu titlul “Global Manufacturing
Downturn, Rising Trade Barriers”.
Experții instituției financiare internaționale au actualizat scenariul
macroeconomic central pentru țările membre, prin încorporarea celor mai
recente evoluții din economia reală și din economia financiară.
Raportul evidențiază decelerarea sincronizată din economia mondială, inclusiv
deteriorarea din industria prelucrătoare, determinată de evoluțiile nefavorabile
din sfera comerțului internațional (pe fondul tensiunilor comerciale și geopolitice globale), cu impact în sfera investițiilor.
În acest context, FMI menționează deteriorarea indicatorilor economici avansați,
influențată de tensiunile comerciale și tehnologice dintre SUA și China (primele
două economii ale lumii, care contribuie cu peste 40% la formarea PIB-ului
mondial).
Pe de altă parte, FMI subliniază faptul că deciziile recente de relaxare a politicii
monetare în principalele blocuri economice ale lumii au contrabalansat tensiunile
din sfera piețelor financiare și economiei reale.
De asemenea, raportul entității financiare internaționale notează rezistența
sectorului de servicii la deteriorarea climatului din industrie, determinată de
momentul favorabil din sfera pieței forței de muncă.
Conform prognozelor actualizate ale FMI dinamica anuală a PIB-ului mondial ar
putea decelera de la 3.6% în 2018 la 3% în 2019 (cel mai slab ritm din 2009), o
accelerare la 3.4% fiind prognozată în 2020.
În acest scenariu PIB-ul țărilor dezvoltate va crește cu ritmuri anuale de 1.7% în
2019 și 2020, în atenuare de la 2.3% în 2018. Pe de o parte, dinamica anuală a
PIB-ului SUA ar putea decelera de la 2.9% în 2018 la 2.4% în 2019, respectiv 2.1%
în 2020, pe fondul disipării impactului reformei fiscale.
Pe de altă parte, PIB-ul Zonei Euro ar putea decelera de la 1.9% an/an în 2018 la
1.2% în 2019, o redinamizare la 1.4% an/an fiind previzionată în 2020 (pe fondul
perspectivelor de ameliorare graduală a comerțului internațional și de disipare a
problemelor din industria auto germană).
Pentru PIB-ul statelor emergente și în dezvoltare FMI previzionează decelerare
de la 4.5% an/an în 2018 la 3.9% an/an în 2019, urmată de accelerare la 4.6%
an/an în 2020.
În acest scenariu ritmul de creștere economică din China se va tempera de la
6.6% în 2018 la 6.1% în 2019, respectiv 5.8% în 2020.
În ceea ce privește PIB-ul țărilor din Europa emergentă FMI previzionează
decelerare de la 3.1% an/an în 2018 la 1.8% an/an în 2019, urmată de
redinamizare la 2.5% an/an în 2020.
Conform prognozelor actualizate ale FMI ritmul anual al volumului comerțului
internațional ar putea decelera de la 3.6% în 2018 la 1.1% în 2019 (cea mai slabă
evoluție din 2009), o accelerare la 3.2% fiind prognozată în 2020.
În scenariul FMI inflația (medie anuală) va decelera în rândul țărilor dezvoltate,
de la 2% în 2018 la 1.5% în 2019 și va persista sub nivelul de 2% în 2020 (1.8%).
Pe de altă parte, inflația din statele emergente și în dezvoltare se va consolida în
intervalul (4.7%-4.8%) în 2019-2020.
Nu în ultimul rând, cotația medie anuală a țițeiului ar putea să scadă cu 9.6% în
2019 și cu 6.2% în 2020.
Printre riscurile pentru evoluția economiei mondiale pe termen scurt și mediu
raportul FMI menționează: tensiunile comerciale și geo-politice, incertitudinile
determinate de Brexit, nivelul redus al inflației și marjei de politică economică în
rândul țărilor dezvoltate, modificările climatice.
În acest context, specialiștii FMI recomandă reducerea barierelor comerciale,
contracararea tensiunilor geo-politice, implementarea de măsuri coordonate de
susținere fiscal-bugetară, mai ales în țările cu spațiu de manevră (cazul
Germaniei) și măsuri active macro-prudențiale pentru evitarea riscurilor
financiare (în contextul nivelului redus al costurilor de finanțare).
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