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Prognoza PKB rynków 
wschodzącychGlobalny wzrost ryzyka politycznego

Światowa gospodarka w obiektywie  czerwiec 2016 r.

Prognoza globalnego wzrostu PKB w 2016 r. pozostaje niezmieniona na poziomie 2,5% Prognoza dla rynków wschodzących 
nie maluje się wyłącznie w ciemnych 
barwach; warto spojrzeć na jasne strony

Podwyżka prognozy wzrostu PKB do 1,7% w ujęciu rocznym na koniec 
2016 r. w związku z lepszym od oczekiwań I kwartałem.

Jednak na horyzoncie pojawiły się dwa nowe scenariusze ryzyka:

Prognozy dla USA i Japonii są równoważone

Zwycięstwo Trumpa w wyborach 
prezydenckich w USA, może 
przełożyć się na znaczący wzrost taryf, 
nakładanych na dobra importowane 

Inflacja w strefie euro 

Zakłócenie wywołane Brexitem 

Głosowanie ws. Brexitu 
23 czerwca

Jednak czy dojdzie do Brexitu?

Odwet zaszkodziłby 
światowemu handlowi

Skutkując wzrostem 
niepewności

...i wolniejszym rozwojem, 
wynikającym z odłożenia w 
czasie większych inwestycji 
przez przedsiębiorstwa 

...i doprowadził do 
wyższej inflacji 

Obniżka prognozy inflacji 
z 0,7% do 0,5% Brytyjska gospodarka 

odnotowała nagłe 
spowolnienie w I kwartale, 
prawdopodobnie z powodu 
obaw związanych z Brexitem 

Rynki obstawiają  
pozostanie w UE

Inflacja CPI w 2017 może 
być niższa i wynieść 1,5%

Oczekujemy wzrostu 
inflacji w pozostałej 
części roku, wraz 
z ustępowaniem 
czynników deflacyjnych 
w postaci cen żywności 
i surowców 

Europejski Bank Centralny 
(EBC) może skłaniać się we 
wrześniu do kolejnego cięcia 
stóp procentowych (do 
poziomu -0,5%), mimo że rynek 
oczekuje przedłużenia programu 
luzowania ilościowego poza 
marzec 2017 roku 

Perspektywy dla polityki pieniężnej 
w strefie euro pozostają w dużej mierze 
niezmienione

Jeśli Brytyjczycy zagłosują za 
wyjściem z UE, to może dojść 
do ożywienia ruchów antyunijnych 
w całej Europie

wzrostami w strefie euro i w Chinach

USA 
(2,1% wcześniej)

Chiny 
(6,3% wcześniej)

Indie 
prognoza PKB:

Chiny 
prognoza PKB:

Rosja 
prognoza PKB:

Brazylia 
prognoza PKB:

Reformy wprowadzane są 
w umiarkowanym tempie

Lepszy niż oczekiwano PKB za I kwartał 

Satysfakcjonujące dane nt. wzrostu 

Pogorszenie nastrojów 
w przedsiębiorstwach

Preferencje władz dotyczące słabej 
waluty zwiększa prawdopodobieństwo 
deprecjacji

Gospodarka radzi sobie z załamaniem 
cen ropy naftowej, inflacja niższa niż 
oczekiwano

...w bliskiej przyszłości powróci ona do 
dodatnich wartości

Gwałtowne zmiany cen ropy oraz silny 
wzrost gospodarczy mogą doprowadzić 
do rewizji prognozy inflacji

Usunięcie prezydent Rousseff 
doprowadziło do zmian w rządzie 

Zarzuty korupcyjne mogą osłabiać nowy rząd

Obniżenie dynamiki PKB z powodu 
rozczarowującego I kwartału

Wygląda na to, że inflacja ustępuje — 
pozytywne perspektywy dla 2017 roku

Oczekiwana ujemna dynamika rozwoju...

Korzystne warunki monsunowe powinny 
skutkować lepszymi zbiorami...

…co powinno kompensować słabą 
produkcję przemysłową oraz sprzyjać 
wzrostowi  PKB i inflacji

Strefa euro 
(1,4% wcześniej)

Japonia 
(0,8% wcześniej)

Strefa euro rośnie, podczas gdy Wielka Brytania 
spowalnia

Opuścić Pozostać

Decyzja o 
opuszczeniu UE 
podkopie zaufanie 
inwestorów 
prowadząc do 
obniżenia tempa 
wzrostu, osłabienia 
funta oraz wzrostu 
 inflacji

Oczekujemy 
głębszego 
spowolnienia 
w II kwartale, 
a następnie 
gwałtownego 
odbicia w III 
i umiarkowanego 
wzrostu w dalszych 
okresach 
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