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Dan Bucsa, economistul-sef al UniCredit pentru
regiune: Statele Unite vor intra in recesiune
SUA vor intra in recesiune la mijlocul anului viitor, poate mai devreme sau
mai tarziu, intrucat economia Statelor este rezilienta, a declarat, miercuri, Dan
Bucsa, economistul-sef pentru Europa Centrala si de Est in cadrul UniCredit
Bank Londra, la o conferinta de profil, scrie Ziarul Financiar.
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“Probabilitatea unei recesiuni in Statele Unite ale Americii, in urmatoarele 12 luni, este de peste
50%. Aceasta posibilitatea ar putea sa mai creasca, peste trei ani este de 98%. in scenariul
nostru, recesiunea in SUA va fi la mijlocul anului viitor. Recesiunea in SUA s-ar putea intampla si
mai tarziu, intrucat economia SUA este una rezilienta, ori mai devreme deoarece o corectie
declansata de piata bursiera se poate intampla oricand”, a explicat specialistul.
Potrivit economistului, in ceea ce priveste comertul global, razboiaele tarifare nu ve vor termina
inainte de alegerile prezidentiale din SUA. “Guvernul chinez crede acelasi lucru, sunt prea multe
opinii divergente. Marea problema intre SUA si China este ca nu se inteleg asupra a ceea ce au
de negoicat. O alta problema a razboiaelor comerciale, este ca ele afecteaza pe toata lumea.
Scenariul include tarife de 25% pe toate exporturile chinezesti, iar impactul calculat de OECD,
pentru SUA, este de minus un punct procentual, pentru China impactul este de minust 1,4 puncte

procentuale, iar la nivel global – minust 8 puncte procentuale. Impactul semnificativ se va
cunoaste asupra comertului global, mai mult de 1,5 puncte procentuale”, a comentat Bucsa.
Totodata, economistul a apreciat ca, prognoza in ceea ce priveste Rezerva Federala a SUA
prevede inca o taiere a dobanzii in acest an, urmata de alte doua in 2021.
“in SUA, pe piata muncii, somajul este redus, iar impactul la nivelul salariilor este foarte redus. De
asemenea, este foarte greu de crezut ca angajarea va creste in State. Totusi, recesiunea din
SUA nu este una adanca, ci mai degraba o perioada in care lucrurile se reaseaza in economia
Statelor”, a apreciat oficialul Unicredit Bank Londra.
Analistul avertizeaza ca impactul asupra regiunii noastre este puternic: ”Inflatia nu isi revine in
Europa si nu ne asteptam ca in 2021 sa isi revina. Nu exista nici presiuni, socuri de oferta
externe in acest sens. De asemenea, este o situatie nefericita pentru oferta de petrol globala. De
exemplu, in Nigeria, productia nu si-a revenit in ultimii cinci ani, iar Iranul nu produce la
capacitatea sa. Asadar, nu exista cerere suficient de puternica in acest sector. Daca vor fi tarife
suplimentare, euro se va deprecia in plus fata de dolar. in prognoza noastra, ne asteptam ca
dobanzile la depozite in zona euro sa duca la 0 in 2025. Pentru dobanzile de 10 ani in zona euro,
se prevad bunduri pozitive in 2021”.
in ceea ce priveste Romania, specialistul spune ca tara noastra este beneficiara in irma
schimbarii structurii importurilor britanice catre bunuri mai ieftine, exempland, in acest sens,
cresterea vanzarilor Dacia.
Totodata, Dan Bucsa precizeaza ca dobanzile in lei sunt prea mici in comparatie cu riscurile
inflationiste, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca reactie la acest fapt, defavorizeaza
exportatorii prin aprecierea reala a leului.
“Daca preturile gazelor si electricitatii vor fi liberalizate, BNR ar putea rata tinta de inflatie in 20202021”, a mai spus economistul.
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