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FMI vede cresterea economica din China la
doar 5,8% in 2020
Cresterea economica a Chinei ar putea continua cu o crestere moderata in
2020 – desi economia mondiala si-ar relua ritmul de crestere – proiecteaza
Fondul Monetar International (FMI) in cel mai recent raport asupra
economiei mondiale, scrie Ziarul Financiar.
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Astfel, in raportul World Economic Outlook, FMI arata ca economia Chinei ar putea creste cu
5,8% anul viitor – sub ritmul de 6,1% estimat pentru anul 2019.
„Economia Chinei incetineste, continuand astfel un trend anterior de incetinire, care a inceput in
urma cu cativa ani”, spune Tao Zhang, deputy managing director al FMI, citat de CNBC la
intalnirea anuala dintre Banca Mondiala si FMI ce a avut loc sambata la Washington.
Cresterea economica din China a fost de 6,6% in 2018, potrivit datelor FMI.
„in ultimii ani, tot ce se intampla in lume – de la tensiuni comerciale, alte forte geopolitice, plus
aceste incertitudini din toata lumea – acestea pun presiune constant pe economia Chinei”, adauga
Zhang.
Totusi, Zhang considera ca acest ritm de crestere este „rezonabil” luand in considerare actuala

restructurare economica prin care trece China, in incercarea de a obtine o expansiune
economica mai sustenabila, ceea ce inesamna sa se bazeze mai putin pe datorie pentru a
alimenta cresterea economica si mai mult pe consumul domestic.
Vineri, China a anuntat ca economia a crescut cu 6% in T3 2018, cel mai slab ritm de crestere
din 1992 si pana in present, potrivit Reuters.
„Nu te astepti la nicio alta economie, indiferent de dimensiunea ei, sa creasca in mod constant cu
10%, sau 7% sau 8%...Deci, cred ca vorbim despre o crestere mai calitativa, de o sustenabilitate
mai mare. 5,8%, sau orice alt numar din vecinatatea lui, este rezonabil”, adauga Zhang.
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