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Zaczynamy od nowa...

Światowa gospodarka w obiektywie  maj 2016 r.
Ujemne stopy procentowe: otwieranie puszki 
Pandory?

Rynki wschodzące: reformy są jak maraton, nie 
jak sprint

Po raz kolejny Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW) obniżył swoje prognozy 
tempa rozwoju światowej gospodarki 

Po upływie kilku lat od zakończenia globalnego kryzysu finansowego niewielkie tempo rozwoju 
oraz niska inflacja wciąż stanowią zagrożenie dla wielu rozwiniętych gospodarek
Taka sytuacja sprawiła, że wiele 
banków centralnych ucieka się do 
ekstremalnych rozwiązań

Ultra niskie stopy procentowe

Co to takiego?
Niekonwencjonalne narzędzie polityki pieniężnej, w którym docelową 
wartość nominalnych stóp procentowych określono na ujemnym poziomie

W jakim celu?
- Opisywane jako rozwiązanie problemu długotrwałej stagnacji
- Proponowane jako rozwiązanie problemu niskiego tempa rozwoju

W jaki sposób?
Wykorzystanie ujemnych realnych stóp procentowych wiąże się 
z dodatkową opłatą od depozytów, zachęcając instytucje finansowe do 
pożyczania kapitału i prowadzi tym samym do wzrostu poziomu inwestycji 
oraz konsumpcji

Gdzie?
Szwajcaria, Dania oraz Szwecja wprowadziły NIRP w celu zapewnienia 
konkurencyjności waluty oraz powstrzymania napływu potężnego kapitału 
z zagranicy

Również Bank Japonii oraz Europejski Bank Centralny podjęły decyzje 
o stosowaniu NIRP w celu pobudzenia aktywności i zwiększenia akcji 
kredytowej, jednak w obydwu przypadkach zaobserwowano wzrost 
ceny waluty 

Luzowanie ilościowe

Wspieranie akcji kredytowej

Słabszy wzrost w Japonii

Słabszy wzrost w USA

Niemające końca obawy 
o rynki wschodzące

Niestabilne ceny surowców

Ujemne Realne Stopy Procentowe 
(ang. Negative Real Interest Rate Policy, NIRP)

Jednakże NIRP nie jest rozwiązaniem bezkosztowym:

Póki co rynki pozostają niewzruszone, gdyż 
oczekiwania co do wzrostu zostały już obniżone 
w odpowiedzi na...

Nadzieje na to, że kryzys finansowy będzie miał 
jedynie tymczasowy wpływ zostały rozwiane

•  Oczekiwania, że rząd w dużej 
mierze zrealizuje plan rozbudowy 
infrastruktury

•  Duży nacisk na przyspieszenie 
inwestycji w sektorze prywatnym 
dzięki próbom wprowadzenia 
reform może nie przynieść 
pożądanego skutku

•  Trwają zmagania z planem 
wprowadzenia reform

•  Zaplanowane na maj wybory lokalne 
mogą jednak zmienić układ sił

• Usunięcie z urzędu lub 
rezygnacja prezydenta Zumy 

wydają się mało prawdopodobne

• Rozsądne jak dotąd działania,
poprawa polityki pieniężnej 

i fiskalnej

Perspektywy dla światowej 
gospodarki wydają się rozjaśniać 

wraz z rosnącymi cenami 
surowców i ulegającym poprawie 

nastrojom w biznesie

Jest to szósty z rzędu rok, 
w którym ekonomiści dokonali 
obniżki swoich prognoz 
dla globalnego wzrostu 
gospodarczego

Stanowi zachętę dla gospodarstw 
domowych do wypłaty gotówki

Oddziałuje niekorzystnie na sektor 
bankowy, prowadząc w długim 
terminie do ograniczenia akcji 
kredytowej oraz konkurencji 
pomiędzy podmiotami

Zwiększa potencjał rynków do 
przesadnych reakcji

Uważamy, że banki 
centralne powinny w jasny 
sposób określić negatywne 

strony ujemnych 
stóp procentowych, 
uprzedzając reakcję 

rynków

Niektóre rynki wschodzące są na dalszym etapie drogi do reform niż inne, ale czy 
wszystkie podążają tą samą ścieżką?

Indonezja - kolejne Indie?
Wybór Narendry Modiego w Indiach oraz Joko Widodo w Indonezji 
rozbudził nadzieje na przeprowadzenie reform, jednakże w obydwu 
przypadkach zmiany przyniosły rozczarowanie

Republika Południowej Afryki - nowa 
Brazylia?
W przypadku obydwu państw polityczne zawirowania odwracają 
uwagę od reform gospodarczych 

Indonezja

Indie RPA

Brazylia

•  Odsunięcie Dilmy Rousseff od 
prezydentury wydaje się coraz 
bardziej prawdopodobne

•  Nowy rząd prawdopodobnie 
wprowadzi pewne reformy mające 
na celu rozwiązanie problemów 
fiskalnych
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