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Światowa gospodarka w obiektywie  Czerwiec 2017 r.

Światowa gospodarka znajduje się na ścieżce wzrostowej, 
jednak wracają obawy o czynniki makroekonomiczne

Tradycyjne 
czynniki ryzyka 
makroekonomicznego 
powracają
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Inflacja najwyraźniej osiągnęła 
szczyt po ustabilizowaniu się cen 
energii

Poziom płac w USA jeszcze 
nie wzrósł (pomimo niższego 
bezrobocia), co ograniczyło silniejsze 
wydatki konsumpcyjne

Gospodarcze odrodzenie 
w strefie euro, przy skromnym 
wzroście w USA, Japonii oraz 
Chinach

2,9%
nasza prognoza 

globalnego  wzrostu 
gospodarczego 

w 2017 r.

Zanikające obawy o rosnący 
 protekcjonizm

Brak gwałtownej fali 
protekcjonistycznych 
polityk ze strony 
Trumpa

Relacje pomiędzy USA i Chinami 
wydają się być ugodowe po tym jak 
udało im się wypracować wspólne 
stanowisko wobec Korei Północnej

Twarde lądowanie Chin na skutek 
zbyt mocnego zacieśniania polityki 
monetarnej, ograniczającej podaż 
kredytów

 Wieloletnia stagnacja (znikomy/
brak wzrostu gospodarczego)

Wycofywanie się z programu 
luzowania ilościowego przez Fed

Wzrost inflacji potencjalnie 
napędzanej przez wzrost płac na 
skutek niższego bezrobocia 

Europa znajduje się na ścieżce 
wzrostowej jednak Wlk. Brytania 

wytraca prędkość 
Mieszane przepowiednie dla 

gospodarek BRIC 

Znacząca poprawa wzrostu 
gospodarczego i spadek 
ryzyka politycznego po 
wygranej Macrona we 
Francji 
sprawiają, że strefa euro staje się coraz 
silniejsza.

Inflacja wzrosła
jednak powinna zmaleć, 
łagodząc tym samym presję 
Europejskiego Banku 
Centralnego na zacieśnianie 
polityki monetarnej

Portugalia 
i Hiszpania na 
prowadzeniu

Wzrost 
w  Hiszpanii

Wzrost 
w  Portugalii

Wielka Brytania
doświadczyła oczekiwanego 
spowolnienia w I kw., przy wzroście 
w wysokości zaledwie 0,2%

Wyższa inflacja z racji słabszego 
funta, przekładającego się na 
presję kosztową i ciążącego 
wzrostowi wydatków 
konsumenckich 
Przy spadku inflacji dynamika 
wzrostu powinna się poprawić

Indie
– W przededniu wprowadzenia 

podatku od dóbr i usług (ang. 
Goods and Services Tax)

– Oczekiwane jest, że będzie 
on miał pozytywny wpływ na 
wzrost gospodarczy w średnim 
i  długim terminie

– chociaż może budzić pewne 
trudności w krótkim terminie

Chiny
– W I kw. wzrost wyniósł 6,9% 

 w ujęciu rocznym, do czego 
przyczyniły się produkcja 
przemysłowa oraz ceny 
surowców naturalnych

– Wzrost sektora usług spowolnił , 
jednak wciąż pozostaje on 
najszybciej rozwijającą się 
- częścią gospodarki

– Oczekiwane spowolnienie 
w dalszej części roku  wraz 
z pojawieniem się skutków 
bardziej restrykcyjnej  polityki 
monetarnej

Inflacja

Brazylia
Skandal korupcyjny wokół 
prezydenta Temera ciąży 
perspektywom wzrostu oraz 
zagraża postępowi prac nad 
reformami strukturalnymi

Rosja
Niskie tempo wzrostu. 
Z powodu  niższych cen ropy 
oraz ograniczenia produkcji 
i inwestycji

Prognozy wzrostu gospodarczego dla BRIC zostały obniżone, najsłabiej 
wypadają Brazylia i Rosja. Chiny, póki co, wychodzą obronną ręką
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