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Światowa gospodarka w obiektywie listopad 2016

Ponieważ Bank Anglii 
jak dotąd zawsze 
skupiał się na celu 
inflacyjnym w średnim 
terminie, aktualnie 
zakładamy, że 
podtrzymana zostanie 
obecnie prowadzona 
luźna polityka, 
a w 2017 roku może 
ona ulec nawet 
dalszemu poluzowaniu

Europejski Bank 
Centralny (EBC) 
zdecyduje wkrótce czy 
wydłużyć luzowanie 
ilościowe (QE) poza 
marzec 2017 roku

Wpływ zeszłorocznych 
spadków cen ropy 
przestanie być 
uwzględniany w rocznych 
porównaniach  
powodując
wzrost inflacji
w ujęciu r/r

Jednak jeśli efekt ten 
w końcu zaniknie, to 
wywoła to spadek inflacji 
CPI z powrotem do 
poziomu poniżej 1%

Przy założeniu 
niezmienności innych 
czynników, inflacja 
w strefie euro przed 
ponownym spadkiem 
zbliży się do 2%

Oczekuje się, że inflacja 
w Wielkiej Brytanii 
w przyszłym roku wzrośnie 
powyżej górnej 3% granicy 
celu, jednak ostateczny 
wpływ osłabienia funta 
i wzrostu cen  
importu będzie  
deflacyjny

Wyniki wyborów w USA

TRUMP

290
CLINTON

228
270 głosów do wygranej

Donald Trump dokonał niemożliwego i został wybrany najstarszym prezydentem USA

Globalizacja w kryzysie Chiny: narastające problemy

Podłoże nastrojów antyglobalizacyjnych

Na elastycznym 
rynku pracy wzrosło 
zatrudnienie, jednak 
zaobserwować 
można niedobór 
atrakcyjnych 
stanowisk

Korzyści z rozwoju 
gospodarczego 
nie rozkładają się 
sprawiedliwie, 
co prowadzi do 
powstawania nierówności

Słaby wzrost: prognoza rozwoju 
światowej gospodarki w tym roku to 
tylko 2,5%

Poziom realnego dochodu jest coraz mniejszy

Istnieją jednak przesłanki przemawiające 
za tym, że tempo wzrostu spowolni 
w końcówce 2016 roku:

Kluczowe problemy przyczyniające się do kryzysu:

Korzyści z rozwoju 
technologii nie 
powracają do 
gospodarek

80% spadku liczby 
miejsc pracy w USA 
było wywołane przez 
technologię, a nie handel

Prawdziwą przyczyną 
słabego wzrostu 
dochodów jest jednak 
spadek efektywności

Szkolenie młodych 
pracowników przez zbliżające 
się do emerytury pokolenie 
baby boomers będzie 
wymagało czasu

Odpowiedź? 

MFW (Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy) podkreśla: trzeba bardziej 
poszerzać grono osób odczuwających 
korzyści z globalizacji

...jednak 

Nie wypracowano niestety żadnego 
stanowiska odnośnie konkretnych działań 
i wydaje się, że nie będzie nacisku na ich 
podjęcie, zanim sytuacja się nie pogorszy

Mniejsza dynamika 
aktywności gospodarczej

Pracownicy podejmują  
mniejsze ryzyko, z uwagi na 
brak możliwości  
i mniejszą mobilność pracy 
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Wzrost w tym i przyszłym roku najprawdopodobniej 
sprosta oczekiwaniom, ale w dłuższym terminie 
perspektywy są coraz słabsze 

Władze wydają się zachowywać amunicję na rok 2017, aby 
zapewnić silny wzrost gospodarczy na 19-ty Zjazd Partii

Po wzrostach cen nieruchomości władze i Ludowy Bank 
Chin zaostrzyły prowadzoną politykę

Odpływy kapitału oznaczają, że Bank Centralny będzie mniej 
skłonny do łagodzenia polityki, jeśli tempo wzrostu spowolni

Od deflacji do inflacji? 

Chiński wzrost gospodarczy w III kw. na 
poziomie 6,7% oznacza, że cel 6,5% jest 
niezagrożony


