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FMI a revizuit în scădere previziunile macroeconomice pentru 2019-2020
dinamica PIB (%, an/an) sursa: FMI, ianuarie 2019
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Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat astăzi “Update-ul” la raportul
m acroeconom ic m ondial, cu titlul “A Weakening Global Expansion”.
Institu ția a actualizat scenariul macroeconomic central prin încorporarea celor
m ai recente evoluții ale indicatorilor m acro-financiari din țările dezvoltate și din
statele em ergente și în dezv oltare.
Analiza FMI ev idențiază continuarea procesului de decelerar e din econom ia
m ondială în perioada recentă, într -o ev oluție influențată de o serie de factori:
intensificarea percepției de risc pe piețele financiare internaționale, tensiunile
com erciale globale și acum ularea de prov ocări în China (a doua econom ie a
lum ii).
De asem enea, entitatea notează div ergențele din sfera politicii m onetare din
ultimele luni: sem nale de prudență în SUA și Zona Euro, im plem entarea de
m ăsuri de relaxare în China și India și creșterea ratei de dobândă de referință în
Chile, Indonezia, Mexic, Filipine, Rusia, Africa de Sud și Tailanda .
În acest context, FMI a redus prognozele privind evoluția economiei mondiale în
2 01 9 (cu 0.2 puncte procentuale) și 2 02 0 (cu 0.1 puncte procentuale).
Conform noilor prognoze dinamica anuală a PIB-ului global ar putea decelera de
la 3 .8% în 2017 la 3 .7% în 2 018 și 3 .5% în 2019, urmând să accelereze la 3 .6% în
2 02 0.
Pentru grupul țărilor dezvoltate FMI previzionează temperarea ritmului anual de
creștere de la 2 .4% în 2 017, 2 .3% în 2 018, 2% în 2019, respectiv 1.7% în 2 02 0, pe
fondul deteriorării perspectivelor m acroeconom ice din Zona Euro (principalul
partener econom ic al Rom âniei).
Astfel, FMI a redus prognoza privind evoluția PIB-ului Zonei Euro în 2 01 9 de la
1 .9% an/an la 1.6% an/an, evoluție determinată, în principal, de perspectiv ele
m ai slabe pentru Germania (economia locom otivă a regiunii ar urm a să crească
cu doar 1 .3 % an/an în 2 01 9 , rev izuire în jos cu 0.6 puncte procentuale).
Pentru 2 020 experții FMI previzionează accelerarea ușoară a econom iei Zonei
Euro (la 1 .7 % an/an).
În ceea ce privește SUA (prima economie a lum ii) FMI a m enținut prognozele:
deceler area dinamicii anuale a PIB de la 2 .9% în 2018 la 2 .5% în 2 019, respectiv
1 .8% în 2020. Cu toate acestea, econom ia SUA v a continua să ev olueze peste
ritm ul potențial în trim estrele urm ătoare, conform scenariului FMI.
Pentru grupul țărilor emergente și în dezv oltare specialiștii FMI se așteaptă la
decelerarea dinamicii anuale a PIB de la 4 .7% în 2 017 la 4.6% în 2018, respectiv
4 .5% în 2019 (prognoza anterioară indica un avans cu 4 .7 % an/an), urm ată de
accelerare la 4 .9 % în 2 02 0.
Subliniem însă faptul că FMI a m enținut prognozele pentru econom ia Chinei:
ritmuri anuale în atenuare de la 6 .9% în 2 017 la 6 .6% în 2018, respectiv 6.2 % în
2 01 9 și 2 02 0.
Atragem atenția cu priv ire la reducerea sem nificativ ă a prev iziunilor
m acroeconomice pentru grupul țărilor emergente și în dezvoltare din Europa, cu
1 .3 puncte procentuale la 0.7 % an/an în 2 01 9 , respectiv cu 0.4 puncte
procentuale la 2 .4% în 2 020. Această reducere a prognozelor a fost determinată,
în principal, de prov ocările cu care se confruntă econom ia Turciei, dar și de
deteriorarea clim atului din piețele financiare internaționale.
Pentru economia Rusiei FMI a ajustat prognozele cu 0.2 puncte procentuale la
1 .6% an/an în 2 019, respectiv cu 0.1 puncte procentuale la 1.7% an/an în 2 02 0.
În ceea ce privește fluxurile comerciale internaționale experții FMI previzionează
decelerare de la 5.3 % an/an în 2 01 7 la 4 % an/an în 2 01 8, 2 01 9 și 2 02 0.
Nu în ultimul rând, FMI prev izionează că inflația m edie anuală nu v a depăși
pragul de 2 % în perioada 2 01 9 -2 02 0 în țările dezv oltate. În rândul statelor
em ergente și în dezvoltare inflația m edie anuală ar putea accelera de la 4 .9% în
2 01 8 la 5.1 % în 2 01 9 , urm ând să decelereze la 4 .6 % în 2 02 0.
Conform raportului FMI principalii factori de risc pentru ev oluția econom iei
m ondiale pe termen scurt constau în: tensiunile com erciale globale cu im pact
asupra climatului investițional; incertitudinile din sfera finanțelor publice din
SUA și Italia; Brexit-ul și euro-scepticism ul într -un context caracterizat prin
proximitatea alegerilor europarlamentare; provocările structurale din econom ia
Chinei.
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