
Światowa gospodarka
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„Pierwiastkowe” ożywienie
•  Obniżyliśmy naszą prognozę dla światowego wzrostu gospodarczego z 2,9% do 2,6% 

na rok 2016.
•  Chociaż popyt globalny utrzymuje się, to brakuje mu dynamiki, dodatkowo 

dostrzegamy nadmierne nagromadzenie zapasów
•  Nastąpi zróżnicowanie polityki pieniężnej, USA i Wielka Brytania rozpoczną jej 

zaostrzanie, a w strefie euro oraz w Chinach nastąpi dalsze luzowanie
• Korzyści z niższych cen ropy nadal będą wspierać wydatki konsumenckie

•  Dynamika rozwoju w Europie spadła w 3 kw., ze wzrostem PKB 
spowalniającym z 0,4% do rozczarowujących 0,3%

•  Europejski Bank Centralny zwiększył program stymulacyjny, ale rynki 
oczekiwały więcej

•  Odbicie w strefie euro będzie kontynuowane w 2016 r., ale środowisko 
zewnętrzne nie dotrzyma kroku

Udział we wzroście światowego PKB (%, r/r)

W jaki sposób „pierwiastkowe ożywienie” wpłynie na inflację?

Śladem rozwiniętych 
gospodarek 
globalna inflacja 
zapewne wzrośnie 
z 3,1% do 3,7% 
w 2016 r.

Ryzyko związane 
z politycznym 
naciskiem na walkę 
banków centralnych 
z deflacją

Podwyżki stóp FED 
mogą prowadzić do 
bankructw państw 
rozwijających się. 
To zaś popchnie 
światową gospodarkę 
w kierunku deflacji

Ryzyko inflacji 
z powodu wzrostu 
płac w USA

Wzrost spowalnia szybciej niż poprzednio oczekiwano, 
z powodu mocniejszego zaciskania pasa. Obniżyliśmy 
nasze prognozy wzrostu i inflacji na 2016 r.

Amerykańska 
Rezerwa Federalna 
(FED) podniosła 
stopy procentowe 
po raz pierwszy 
od prawie dekady, 
o 25 punktów 
bazowych

Hiszpania: zanotowała 
mocny wzrost na 
poziomie 0,8%

Włochy: ciąg dalszy 
kłopotów, wzrost o 0,2%

Grecja: znaczny spadek 
o -0,5%, spowodowany 
ostatnim kryzysem

Francja: wzrost 
przyspieszył z płaskiego 
2. kwartału do 0,3%

Niemcy: odczują 
spowolnienie 
w inwestycjach. PKB 
w dół do 0,3%

Prognoza dla Europy

Infografika ekonomiczna Schroders grudzień 2015

Kluczowe obszary w 2016 r.
Przebudzenie BRIC

Plusy i minusy, na które warto zwrócić uwagę w 2016 r.

Rozdźwięk w polityce 
monetarnej

Ceny surowców

Klucz:

Jastrzębi kurs w USA 
i Wielkiej Brytanii, stopy 
procentowe rosną

Kanada wykorzystuje politykę 
fiskalną, by pobudzić wzrost

Rynki wschodzące utracą większą część „pierwiastkowego 
ożywienia”. Jednak nie wszystkie kraje BRIC odczują to równomiernie

Reformy nadal rozczarowują

Jednak jest kilka pozytywnych 
zmian w obszarach takich jak gaz 
i liberalizacja cen

Skromny wzrost napędzany konsumpcją 

Problem nadprodukcji czeka na 
rozwiązanie

Najgorszy szok naftowy może być za nami

Przemysł stopniowo odbudowuje się 

Sytuacja polityczna w rozkładzie

Niewielka szansa na reformy bez 
nowego rządu

2016 r. kolejnym rozczarowującym 
rokiem dla wzrostu

Konsumpcja wciąż słaba, z powodu 
wysokiego bezrobocia i spadających pensji 

Korekta na rynku nieruchomości trwa 
w najlepsze 

Jednakże, inflacja prawdopodobnie 
wzrośnie w 2016 r.

Strefa euro może być wspierana 
poprzez wydatki na imigrantów 
w Niemczech

USA zapewne poluzuje politykę 
fiskalną w 2016 r.Polityka monetarna wspomoże 

wzrost w strefie Euro, Chinach 
i Japonii

Pozytywny efekt spadających cen 
ropy może osłabnąć w 2016 r.

Wiatr w plecy

Skromny wiatr  
w plecy

Wiatr przeciwny

Polityka fiskalna

Indie

Chiny

Rosja

Brazylia

Źródło: Schroders, grudzień 2015 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 kontakty mogą 
być nagrywane lub monitorowane. Opinie przedstawione w niniejszym dokumencie zawierają prognozy odnośnieprzyszłych wydarzeń. Tworząc je opieramy się na naszych 
oczekiwaniach i przekonaniach, na podstawie założeń dokonywanych w oparciu o wiedzę, którą posiadamy w danym czasie. Nie ma jednak gwarancji, że jakiekolwiek 
prognozy czy przewidywania faktycznie się zrealizują. 1215/PL


