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Chiny i EMŚwiatowa gospodarka otrząsnęła się 
z niepewności... przynajmniej na razie

Światowa gospodarka w obiektywie luty 2017

Europa: Szybsze tempo wzrostu i potencjalne 
trudności 

Solidnymi wydatkami konsumentów, 
gdyż wzrost realnych dochodów 
gospodarstw domowych przekłada 
się na podwyższone wydatki

Zwrot w cyklu rotacji zapasów, 
przekładający się na wzrost PKB

Globalny wzrost gospodarczy napędzany jest:

Pozytywna perspektywa P o t e n c j a l n y 
problem

Jednak pozytywny 
impuls wynikający 
z tych czynników będzie 
najprawdopodobniej tracił 
na znaczeniu

Wydaje się, że wypatrywana od dawna 
reakcja konsumentów na niższe ceny ropy 
wreszcie nadeszła... 

... przy rosnących ponownie 
cenach ropy inflacja 
może ograniczyć wydatki 
konsumentów 

Oczekuje się, że Chiny i gospodarki wschodzące 
czekają stabilne, acz wymagające czasy

Ryzyko Trumpa

Potężna dewaluacja pozostaje
możliwą formą odwetu w odpowiedzi 
na wprowadzenie przez USA 
surowych taryf na chińskie produkty

Taryfy celne na chiński eksport do 
USA mogą wprawiać w dyskomfort, 
jednak globalna wojna handlowa jest 
znacznie potężniejszym ryzykiem

Brak zmian w kierunku polityki 

Kolejny rok prowzrostowej i prosocjalnej polityki 
stabilizującej zapewni najprawdopodobniej 
19-ty Kongres Partii. Kontynuowane będzie 
stymulowanie fiskalne oraz jedynie stopniowa 
deprecjacja waluty 

Chiny podejmują interwencje nakierowane raczej 
na umocnienie niż osłabienie swojej waluty. 
Kwestia zarzutów odnośnie manipulowania 
kursem walutowym jest zdezaktualizowana

W wypadku globalnej wojny handlowej 

Obawy budzą Turcja, Republika Południowej 
Afryki, Ameryka Łacińska oraz Malezja, 
gdyż wojny handlowe mogą doprowadzić 
do wzrostu upadłości firm z rynków 
wschodzących

Rosja powinna wyjść obronną ręką, gdyż jak 
sądzimy taryfami nie będzie objęty import ropy

Brazylia, Indie oraz Kolumbia są prawdopodobnie 
bezpieczniejszymi kierunkami, z uwagi na niższą 
zależność od wymiany handlowej 

Europa przeżywa obecnie korzystny okres wyższego niż się spodziewano wzrostu gospodarczego, co 
okaże się pomocne w tym roku, gdy firmy i gospodarstwa domowe będą mierzyć się z trudnościami

Wzrost przyspieszył pod koniec 2016, 
i najwyraźniej w styczniu trend 
został utrzymany

Pozytywny trend utrzymuje się 
także na rynku pracy, z tempem 
wzrostu zatrudnienia na poziomie 
nieobserwowanym od 2007 r. 

Polityka monetarna 
będzie w tym roku 
prawdopodobnie utrzymana
 na ultraniskim poziomie 

Wyższa inflacja
Zredukuje prawdopodobnie siłę 
nabywczą gospodarstw domowych

Ryzyko polityczne
Wybory w Holandii, Francji, Niemczech 
i potencjalnie we Włoszech stanowią 
czynniki ryzyka dla UE oraz stabilności 
gospodarczej 

Zewnętrzne niewiadome
Poglądy Trumpa na temat Brexitu mogą 
oznaczać, że relacja USA-UE ulega 
nadszarpnięciu

Polityka fiskalna będzie 
prawdopodobnie nieznacznie 
ekspansywna, a zaledwie 
w kilku państwach 
odczuwalna będzie presja na 
jej zacieśnianie

Trump objął urząd z hasłami protekcjonizmu 
umieszczonymi w programie na wysokim miejscu

Jeśli prezydentowi Trumpowi uda się 
zapewnić większy udział USA w globalnym 
wzroście gospodarczym, to nawet jeśli całość 
dochodu będzie mniejsza, Ameryka będzie na 
pierwszym miejscu

A następnie jest Ameryka...
„Od dnia dzisiejszego Ameryka będzie stać na pierwszym miejscu.” 
Przemówienie inauguracyjne prezydenta, 20 stycznia 2017 r.


