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Światowa gospodarka w obiektywie wrzesień 2016

Prognozy globalnego wzrostu PKB
Poprzednio:

2,5% 2016
Po rewizji:

2,3% 2017
Bez zmian:

2,6%
Globalna inflacja:

2,2%

Rezerwa Federalna

•  Spodziewane zacieśnienie 
polityki w grudniu

•  Zwrot w tempie rozwoju 
i inflacji skłania bank 
centralny USA do działania 

Bank Japonii

•  Oczekiwane obniżki stóp 
do -0,3% do końca 2016 i 
-0,4% do końca 2017 roku

•  Prawdopodobny wzrost 
skali skupu aktywów od II 
kw. 2017 r.

Ludowy Bank Chin 

• Spodziewane dalsze 
 łagodzenie polityki
• Oczekiwany spadek stóp 
do 3% do końca 2017 roku

Europejski Bank Centralny 

•  Możliwa obniżka stopy 
depozytowej do -0,5% 
z powodu niskiej inflacji

•  Rozszerzony program 
luzowania ilościowego do 
końca 2017 roku

Prognoza wzrostu 
obniżona z uwagi na słabość 
rynków rozwiniętych

Prognoza pozostaje na 
poziomie 2,6%, wskazując na 
dalszą słabość otoczenia

Prognoza globalnej 
inflacji niezmieniona 
na poziomie 2,2%

Spodziewane rozbieżności w polityce monetarnej

Rynki wschodzące: szybciej, wyżej, mocniej

Rynki wschodzące powinny odnotować poprawę, 
trudno im jednak będzie dorównać do olimpijskich standardów

Dane o wysokiej częstotliwości 
wskazują poprawę sytuacji, 
jednak na wzrost gospodarczy 
trzeba będzie jeszcze 
zaczekać

Brazylia: wystrzał 
z bloków startowych

Perspektywy wzrostu zakładają 
stopniową poprawę sytuacji, 
pomimo słabości na rynku ropy 
w ostatnim czasie

Rosja: wciąż walczy

Indie: kolejny płotek 
ostatecznie pokonany

Chiny: zadyszka po 
szybkim starcie

Uchwalony został projekt 
ujednoliconej ustawy 
o podatku od towarów 
i usług. Powinno to poprawić 
sprawność funkcjonowania 
państwa, z korzyścią dla 
inwestycji, rozwoju i dochodów 
podatkowych

Lepsze od oczekiwań dane 
za I i II kwartał zdają się być 
nie do powtórzenia, dlatego 
spowolnienie wydaje się 
zbliżać

Europa: 
brązowy medal

Wzrost gospodarczy w strefie euro 
łapie oddech, zasługując co najwyżej 
na brązowy medal - Francja i Włochy 
to rynki, które w największym stopniu 
odpowiadają za niższe prognozy wzrostu

Strefa euro
W ogólnym ujęciu, prognoza dla strefy euro została 
nieznacznie obniżona. Naszą prognozę inflacji w 
2016 roku obniżyliśmy z 0,6% do 0,3% i z 1,4% 
do 1,0% rok później.

Poprzednio:

1,6%

1,3%

2016 

2017

Po rewizji 

1,5%

1,3%

Włochy
Włoskie banki są kluczowym czynnikiem ryzyka.  
Na zyskowności sektora ciążą niespłacane 
w terminie kredyty oraz ujemne stopy procentowe

Poprzednio

0,8%

0,8%

Po rewizji 

0,6%

0,6%

2016 

2017

Francja
Płaskie tempo rozwoju we Francji rozczarowuje i 
sugeruje pogorszenie warunków

Poprzednio

1,4%

0,8%

Po rewizji 

1,2%

0,7%

2016 

2017

Hiszpania
Bez zmian 

Poprzednio

2,9%

2,3

Niemcy
Prognoza w dużej mierze niezmieniona, 
uwzględniająca jedynie niewielką zmianę dynamiki 
kwartalnej

Poprzednio

1,8%

1,7%

2016 

2017

2016 

2017

Po rewizji 

2,9%

2,3%

Po rewizji 

1,7%

1,8%

Wyścig po wzrost gospodarczy

Źródło: Schroders, wrzesień 2016 r.
Ważne informacje: W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym 
i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. 
Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych 
zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co 
do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości 
nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą 
nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana 
przez Financial Conduct Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa dane mogą być nagrywane lub monitorowane.  0916/PL


