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Fondul Monetar International înrautateste estimarile privind evolutia economiei
mondiale în 2022
Economia mondiala ar urma sa înregistreze un avans de 4,4% în 2022, fata de o expansiune de 4,9%
previzionata în octombrie, din cauza perspectivelor mai slabe din SUA si China, si a inflatiei persistente,
conform raportulului World Economic Outlook privind proiectiile economice globale, publicat marti de
Fondul Monetar International, transmit Bloomberg si Reuters.
În 2023, PIB-ul global ar urma sa creasca cu 3,8%, o îmbunatatire de 0,2 puncte procentuale fata de precedenta
previziune, dar cresterea cumulata pentru 2022 si 2023 înca va fi cu 0,3 puncte procentuale mai scazuta decât s-a
estimat anterior. Conform prognozelor FMI, economia mondiala a crescut cu 5,9% în 2021, cel mai ridicat nivel
din ultimele patru decenii, dupa un declin de 3,1% în 2020.
SUA, cea mai mare economie mondiala, ar urma sa înregistreze o crestere de 4% anul acesta, fata de un nivel de
5,2% previzionat anterior, pe fondul retragerii masurilor de stimulare de catre Rezerva Federala a SUA (Fed) si
perturbarilor din lanturile de aprovizionare. Cresterea va încetini la 2,6% în 2023, estimeaza FMI.
China, a doua economie mondiala, va înregistra un avans de 4,8%, fata de un nivel de 5,6% previzionat anterior,
din cauza dificultatilor provocate de pandemie si a problemelor din sectorul imobiliar. Economia chineza ar urma
sa înregistreze o expansiune de 5,2% în 2023.
De asemenea, FMI a înrautati previziunile pentru zona euro, care ar urma sa înregistreze un avans de 3,9% anul
acesta, fata de un nivel de 4,3% previzionat anterior, iar în 2023 cresterea va încetini la 2,5%.
India va avea cel mai rapid ritm de crestere dintre marile economi, de 9%, fata de prognoza precedenta de 8,5%, în
urma îmbunatatirii creditarii.
"Ultimii doi ai au reafirmat ca aceasta criza si redresarea în derulare sunt unice. Autoritatile trebuie sa
monitorizeze cu vigilenta datele economice, sa se pregateasca de masuri de urgenta, si sa fie pregatite sa comunice
si sa realizeze în scurt timp schimbarile de politici", a declarat Gita Gopinath, care luna aceasta a devenit al doilea
oficial al FMI, dupa trei ani în care a fost economist sef.
Desi FMI avertizeaza ca varianta Omicron afecteaza evolutia economiei în primul trimestru din 2022, se asteapta
ca impactul negativ sa se atenueze începând din trimestrul doi, daca va scadea numarul de infectii pe plan global si
nu vor fi adoptate restrictii severe.
Perturbarile din lanturile de aprovizionare au majorat inflatia mai mult decât a anticipat FMI, în economiile
avansate rata anuala a inflatiei urmând sa ajunga la în medie la 3,9%, fata de estimarea precedenta de 2,3%, si la
5,9% în statele emergente si în curs de dezvoltare.
Ritmul mai rapid al cresterii costului vietii se va atenua gradual spre finalul anului, apreciaza FMI, presupunând ca
asteptarile privind preturile ramân bine ancorate, în urma reducerii problemelor din lanturile de aprovizionare si a
majorarilor dobânzilor.
Deciziile economiilor avansate de majorare a dobânzilor ar putea crea riscuri la adresa stabilitatii financiare si ar
putea afecta fluxurile de capital din statele emergente si în curs de dezvoltare, pozitiile fiscale si valutare, în urma
sporirii n datoriei, avertizeaza FMI.
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Pandemia ar urma sa aiba ca rezultat pierderi economice cumulate de 13.800 miliarde de dolari pâna în 2024, fata
de prognoza precedenta, de 12.500 miliarde de dolari, a previzionat Gopinath.
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