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December 2018: Vooruitzichten voor de wereldeconomie

Marketingmateriaal

2019: Amerikaanse rente piekt als gevolg van groeivertraging 
Groei- en inflatieprognoses van Schroders
Groei wereldeconomie: wij voorspellen dat de bbp-groei in 2019 vertraagt 
naar 2,9%; als dat klopt, wordt 2019 het zwakste jaar voor de wereldeconomie 
sinds 2008. In 2020 verwachten we een verdere vertraging naar 2,5%, vooral als 
gevolg van afkoeling van de Amerikaanse economie. 

Inflatie: ondanks tragere groei en lagere olieprijzen is de prognose voor 2019 
verhoogd naar 2,9%; dit vanwege hogere inflatie in de opkomende markten, waar 
de importprijzen stijgen als gevolg van valutazwakte. In 2020 voorzien we een 
afzwakking naar 2,7%, als gevolg van de groeivertraging in 2019. 
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Bbp groeit in 2019 met 
2,4% doordat het effect 
van belastingverlagingen 
wegebt, rentes stijgen 
en de gevolgen van 
een aanhoudende 
handelsoorlog met China 
voelbaar worden. Voor 2020 
wordt verdere vertraging 
naar 1,3% verwacht.

Verdere afzwakking 
verwacht van 1,9% 
in  2018 naar 1,6% 
in 2019,  als gevolg 
van de aanhoudende 
 handelsoorlog tussen de 
VS en China.

Als de Brexit soepel 
verloopt, zal de groei 
in het VK in 2019 
aantrekken   
naar 1,4%.

Eerste tekenen dat de 
nieuwe regering gunstige 
invloed heeft op het 
ondernemersvertrouwen 
en de investeringen na de 
onzekerheid van de laatste 
12-18 maanden.

Positief voor de 
opkomende markten 
is de verwachte zwakte 
van de US dollar, die de 
komende twee jaar voor 
extra groei en minder 
inflatie zal zorgen.

Groei zwakt in 2019 naar 
verwachting af vanwege 
belastingverhogingen, maar 
zal in 2020 versnellen als 
investeringen aantrekken.

Vooruitzichten voor 
2019 verlaagd omdat de 
kredietgroei opnieuw 
een klap krijgt doordat 
instabiliteit in de private 
sector de financieringskosten 
opdrijft.

Structurele vertraging gaat 
door tot in 2020, maar wij 
verwachten stimulering 
door lokale overheid om de 
effecten van de handelsoorlog 
tussen de VS en China in 2019 
te compenseren. 
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Renteverwachting voor grote economieën

In de VS zal de rente medio 2019 naar verwachting pieken op 3%, terwijl 
andere centrale banken hun monetaire beleid verder verkrappen. 

De Europese Centrale Bank (ECB) zal zijn opkoopprogramma naar 
verwachting in januari 2019 beëindigen, waarna de herfinancieringsrente zal 
stijgen naar 1% eind 2020. 

De Bank of England (BoE) voert komend jaar waarschijnlijk twee renteverhogingen 
door, afhankelijk van hoe soepel het vertrek uit de EU verloopt.

De Bank of Japan (BoJ) zal zijn beleid naar verwachting verkrappen, maar kan 
in problemen komen door btw-verhoging in oktober 2019. 
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