МЕЖДУНАРОДНИЯТ ВАЛУТЕН ФОНД ПРОГНОЗИРА
СВИВАНЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА С 3% ПРЕЗ 2020 г.
Международният валутен фонд прогнозира, че глобалната икономика ще се свие
с 3% през 2020 година в резултат на пандемията от коронавирус. Според експертите на
МВФ негативното въздействие на COVID-19 ще бъде по-значимо, отколкото световната
финансова криза през 2008/2009 г., информира БНР на 14.04.2020 г.
Причиненият от коронавируса срив на икономическата дейност ще предизвика
най-стръмния спад на БВП в световен план след Голямата депресия през 30-те години на
миналия век, посочва МВФ в представената във вторник "Световна икономическа
перспектива".
В същото време МВФ разчита на отскок на глобалната икономика с 5,8% през
2021 г., но подчерта, че тази прогноза е "извънредно несигурна" и че икономическият
спад през настоящата година може да се окаже далеч по-лош в зависимост от развитието
на вирусната пандемия.
"Възстановяването през 2021 г. ще бъде само частично, тъй като се очаква нивото
на икономическа активност да остане под това, което ние прогнозирахме за следващата
година преди вирусът да удари", посочи главният икономист на МВФ Гита Гопинат.
Според най-добрия сценарий на Фонда, световната икономика ще загуби общо около 9
трлн. долара през тази и следващата година, което би било повече, отколкото
комбинирания БВП на Германия и Япония, добави тя.
Прогнозите на МВФ се базират на предположението, че коронавирусната
пандемия ще достигне своя пик в повечето държави през второто тримесечие и ще
започне да отслабва през втората половина на годината, което ще позволи постепенна
отмяна на строгите ограничителни мерки и на принудителното затваряне на бизнеса по
цял свят. По-дълга пандемия обаче, която продължава и през третото тримесечие, може
да доведе до икономически спад с още 3% през 2020 г. и до по-бавно възстановяване през
2021 г. с оглед на фирмени фалити и продължителен период на висока безработица.
МВФ предупреди, че евентуална втора вълна на вирусната пандемия през 2021 г.
може да доведе до намаляване с 5 до 8 процентни пункта на прогнозата на фонда за
глобалния брутен вътрешен продукт за следващата година, като това ще означава
световна рецесия за две поредни години. Новите "Световни икономически перспективи"
представляват доста мрачен фон за ежегодната пролетна среща на МВФ и Световната
банка, която ще се проведе през тази седмица посредством видеоконференция за пръв
път в историята.
Според новите прогнози на МВФ, силно развитите икономики, които сега
преживяват и най-големите огнища на Covid-19, ще понесат основната тежест от рязко
свиващата се икономическа активност. С оглед на това МВФ прогнозира, че БВП на
САЩ ще се свие с 5,9% през 2020 г., преди да отскочи с 4,7% през 2021 г., но според найдобрия сценарий на фонда.
Икономиките в еврозоната ще се свият със 7,5% през 2020 г., като БВП на тежко
засегнатите от коронавируса държави като Италия ще спадне с 9,1%, на Испания - с 8,0%,
на Германия - със 7,0% и на Франция - със 7,2%. Подобно на прогнозата си за САЩ при

възможно най-добрия сценарий, МВФ очаква отскок на БВП на цялата еврозона с 4,7%
през 2021 г. Според МВФ икономиката на Япония ще се свие през настоящата година с
5,2%, а британският БВП - с 6,5 на сто. Китай, където коронавирусната епидемия
достигна връх през първото тримесечие и бизнес активността се възобнови с помощта на
големи фискални и парични стимули, ще успее да поддържа положителен икономически
растеж от 1,2% през тази година, преди китайският БВП да нарасне с 9,2% през 2021 г.,
прогнозира МВФ.
Фондът отново призова централните банки да осигурят ликвидност чрез суапови
линии до повечето развиващи се държави, които са изправени пред двойни проблеми спирането на икономическата активност заради строгите карантини мерки от една страна
и от друга страна, затягането на финансовите условия, причинено от масивно изтичане
на средства към "активи-убежища" като американските държавни ценни книжа. Според
МВФ на някои от държавите може да се наложи да въведат временни лимити за
изтичането на капитали.

