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Глобальний економічний звіт 2019 
 
Згідно з останнім дослідженням International Business Report (IBR) компанії Grant Thornton після 
періоду посиленого оптимізму та стабільного економічного зростання у 2019 році перспективи для 
бізнесу виглядають помітно стриманішими, оскільки глобальний економічний цикл сповільнюється, а 
політична невизначеність починає даватися взнаки. 
 
Дослідження, яке двічі на рік проводить опитування 5 000 бізнес-лідерів в 35 країнах світу, включаючи 
країни G20, виявило, що ступінь глобального оптимізму сьогодні знаходиться на рівні 39%, 
демонструючи істотне падіння на 15 пунктів з 54% у 2-му кварталі 2018 року та демонструє 
найнижчий рівень з 4 кварталу 2016 року.  
 
Саме економічна невизначеність називається лідерами бізнесу в якості найбільшого ризику - сягаючи 
50%, що є на 22 пункти більше в порівнянні з II кварталом 2018 року. Це збільшення частково можна 
пояснити геополітичним напруженням, таким як торговельна війна між США та Китаєм і підйомом 
популістських настроїв у багатьох великих західних економіках, таких як Італія та Іспанія. 
 
З II кварталу 2018 року оптимістичні настрої в Європі знизилися загально на 18 пунктів до 28%, а у 
Великій Британії оптимізм різко впав до 9%, через невизначеність щодо «Brexit». Очікування щодо 
надходжень різко знизилися до 41%, у порівнянні з 59%, а очікування щодо прибутковості знизилися 
на глобальному рівні до 39%, зменшившись на 9 відсоткових пункти. 
 
Однак, новини не настільки погані - бо, незважаючи на сплеск невизначеності, понад 60% 
респондентів або оптимістичні, або дуже оптимістичні щодо майбутнього. Це відображається в 
очікуваннях щодо експорту, де падіння прогнозують лише 11% респондентів, в той час, як 84% лідерів 
очікують, що доходи або залишаться на тому ж рівні, або збільшаться. 
 
Незважаючи на зловісні глобальні перспективи та уповільнення темпів зростання ВВП в багатьох 
розвинутих економіках, країни APAC та латиноамериканські країни, що розвиваються , в значній мірі 
обмежили пануючу зневіру. Наприклад, оптимізм у країнах APAC становить 57%, що відображає 
зростаючу регіональну економічну інтеграцію та співпрацю між країнами Південно-Східної Азії та 
зменшення залежності від торгівлі з Китаєм, економічний спад якого починає даватись взнаки. 
 
Девід Пенекад, глобальний лідер, Grant Thornton International говорить: «Хоча світові фінансові ринки 
стають все більш нестабільними, бізнес-лідери в реальному секторі економіки залишаються 
оптимістичними, оскільки прогнозується продовження зростання світового ВВП, і вони розуміють, що 
їхній бізнес зростатиме разом з ним. Незважаючи на зростання ризиків, існують можливості, а 
економічні основи залишаються стабільними». 
 
Традиційно в період економічної невизначеності додаткові витрати та інвестиції здаються такими, що 
суперечать здоровому глузду, і бізнес, як правило, підтримує свою операційну діяльність і значно 
зменшує або зовсім припиняє інвестиції. Проте це той час, коли інвестування у можливості та 
інфраструктуру можуть принести дивіденди, а коли ситуація в економіці зміниться, розумний бізнес 
може швидко зреагувати, щоб скористатися перевагами. 
 
Девід Пенікад зауважує, що через те, що МВФ прогнозує у 2019 році глобальне економічне зростання 
на 3,5% , немає чіткого консенсусу щодо ймовірності або термінів глобальної рецесії. Те, що 
спостерігається, є скоріше поверненням до нормального життя з більш збалансованим і стійким 
зростанням економік.  

 

Детальніше: https://www.grantthornton.global/globalassets/global-insights---do-not-
edit/2019/2019s-global-economy/economic-update-report-2019--digital.pdf 
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