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Banca Mondiala: Cresterea economica pe plan global pare sa atinga limita maxima,
urmând sa stagneze
Cresterea economica la nivel global pare sa atinga limita maxima, urmând sa stagneze, expansiunea
economica fiind limitata de factori demografici, de lipsa investitiilor, de reducerea productivitatii si de
înasprirea politicilor monetare, anunta Banca Mondiala (BM), potrivit Financial Times.
Productia economica pe plan mondial a crescut cu 3% în anul 2017, în contextul în care economiile a peste
jumatate dintre tari au avut ritm accelerat, pe fondul relansarii investitiilor, productivitatii si comertului. Economia
globala ar urma sa mentina acest ritm de crestere pâna în anul 2020.
"Cresterea economica la nivel global va fi de 3,1% în 2018 dupa un an 2017 cu rezultate peste asteptari, în
contextul în care ritmul de relansare a investitiilor, productivitatii si comertului continua", anunta Banca Mondiala
(BM) în Raportul anual privind Perspectivele Economice Globale.
"În economiile avansate, cresterea economica urmeaza sa devina moderata, la nivelul de 2,2%, în 2018, în
contextul în care bancile centrale renunta treptat la masurile post-criza si ritmul investitiilor se stabilizeaza. În
economiile emergente si în cele aflate în dezvoltare, cresterea economica ar urma sa se consolideze, atingând 4,5%
în 2018, pe fondul continuarii relansarii activitatilor exportatorilor de produse de baza si al stabilizarii preturilor",
se arata în raportul Bancii Mondiale.
Astfel, "cresterea economica mondiala ar urma sa aiba un ritm sustinut în urmatorii doi ani si chiar sa se accelereze
în economiile emergente si în dezvoltare, datorita relansarii activitatilor exportatorilor de produse de baza. Chiar
daca pe termen scurt cresterea economica ar putea fi surprinzator de buna, perspectivele globale risca sa fie
afectate de riscurile unor scaderi substantiale, inclusiv cu posibilitatea unor probleme financiare, a intensificarii
protectionismului si tensiunilor geopolitice. (...) Atentia ar trebui sa se îndrepte acum spre implementarea unor
politici structurale necesare pentru stimularea productivitatii pe termen mai lung si pentru îmbunatatirea
standardelor de trai", subliniaza Banca Mondiala.
"Acesta ar putea fi punctul maxim de crestere, conform raportului anual elaborat de Banca Mondiala pe tema starii
economiei mondiale. Problema cu care se confrunta lumea acum este ca dupa ani de relansare economica ca
urmare a crizei financiare din anul 2008, economiile cele mai avansate si dezvoltate au adus la egalitate ritmul
actual de productie cu potentialul de crestere economica", noteaza cotidianul Financial Times.

page 1 / 1

