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Obawy o recesję zmartwieniem w USA

Światowa gospodarka wydaje się spowalniać, być mniej stabilną i bardziej podatną na szoki.

Prezydent Dilma Rousseff odnotowała serię porażek od swojego zwycięstwa w wyborach

Ostatnie obawy o wzrost 
uwidoczniły wrażliwość 
światowej gospodarki na 
pogorszenie koniunktury

Obawy, że banki centralne 
nie mają „amunicji”, 
aby poradzić sobie 
z negatywnymi szokami 

Stopy procentowe 
pozostają bliskie 
zeru. O ile luzowanie 
ilościowe jest jedną 
z możliwości, istnieją 
obawy o jego 
efektywność 

Reformy zaproponowane przez Kanclerza Skarbu, 
George’a Osborne’a, w obszarze ulg podatkowych 
wywołały obawy o „narrację” rządu odnośnie pomocy 
gorzej zarabiającym pracownikom

Ulgi podatkowe — puszka Pandory

Korupcja nadal paraliżuje Brazylię

Powrót apetytu na ryzyko

Co może przewrócić rower, 
wywołując recesję?

Problem: strategiczny błąd Kanclerza Skarbu — 
większość ludzi zapomniała o ulgach wprowadzonych 
w poprzednich latach

Trzy argumenty na poparcie:

Korzyści:

Wzrost
inflacji

Problemy 
z finanso-
waniem 

deficytów 
budżetowych

Spowolnienie 
wzrostu 
zysków

przedsiębiorstw

Rynki ustabilizowały się 
w minionym miesiącu

Decyzja Rezerwy Federalnej o niepodnoszeniu stóp pomogła 
uspokoić rynki wschodzące

Zawieszenie broni w wojnach walutowych: chiński juan nie 
zdewaluował się, a Bank Japonii nie zwiększył skali swojego 
programu luzowania jakościowo-ilościowego

Komentarze ze strony Europejskiego Banku Centralnego oraz 
obniżki stóp przez Ludowy Bank Chin wywołały wzrost apetytu 
na ryzyko

S&P500 zaczyna zbliżać 
się do wcześniejszych 
szczytów

S&P500

Obawy o twarde 
lądowanie Chin nie 
zmaterializowały się

Decydenci stali się 
bardziej wrażliwi wobec 
ryzyk stojących przed 
gospodarkami

Kwota wolna 
od podatku

Paraliż polityczno-ekonomiczny 
w Brazylii wywołał wahania tempa 
wzrostu oraz obniżki ratingów 
kredytowych

Skandal wokół Petrobrasu 
zatacza coraz szersze kręgi

Aktywność gospodarcza nadal zanika z powodu:
•  niskich wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw
•  konsumentów uginających się pod ciężarem 

długów
• ograniczonych wydatków rządowych

Wcześniejsza rezygnacja 
Dilmy Rousseff mogłaby pomóc 
Brazylii, torując drogę bardziej 
prorynkowemu i wolnemu od 
skandali rządowi

Propozycja 
odnośnie płacy 
minimalnej

Wyższe 
świadczenia 
na opiekę nad 
dziećmi
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