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Światowa gospodarka w obiektywie sierpień 2017

Globalnie

Źródło: Schroders, sierpień 2017 r., SCH6504

Światowa gospodarka
wciąż ma się dobrze,
przy oczekiwanym
tempie globalnego  
wzrostu 2,9%  
w 2017 r. 
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2017

Tradycyjne modele przemawiają 
za wyższymi stopami 
procentowymi, jednak banki 
centralne pozostają ostrożne 
z powodu niskiej inflacji.

Sektor detaliczny ciągnie 
inflację bazową* w dół:
2,3% rdr, styczeń;
1,7% rdr, czerwiec.

*Inflacja bazowa = wskaźnik cen konsumpcyjnych – 
CPI – po wyłączeniu cen żywności i energii.
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Osłabienie w zatrudnieniu w sektorze 
detalicznym i wzroście wynagrodzeń, pomimo 
silnego ożywienia sprzedaży.
Sprzedaż online zwiększa udział w rynku — 
strukturalne  przesunięcie spowodowane 
„efektem Amazona”.

Redukcja bilansu Rezerwy 
Federalnej (Fed), wynikająca 
z programu luzowania 
ilościowego , oczekiwana 
jest w sierpniu — Jej skutki 
nie są jasne, jednak niesie 
ryzyko wyższych rentowności 
obligacji.

Oczekujemy, że stopy   
procentowe pozostaną 
niezmienione do 2018 r.
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NISKIE STOPY

Bank centralny

Silny wzrost miejsc pracy był kluczowym 
czynnikiem napędzającym sukces gospodarczy — 
wspierającym popyt i aktywność.

Jednak wzrost płac  
jest niewielki z powodu: 
Niskiej produktywności.

Spadku siły związków zawodowych.

Wzrostu liczby samozatrudnionych 
i pracujących w niepełnym wymiarze.

Wzrostu znaczenia pracy na zlecenie 
i tzw. kontraktów zerowych.

Wzrost PKB w I półroczu 2017 r. jest na najniższym 
poziomie od początku 2013 r. z powodu  inflacji, 
obciążającej gospodarstwa domowe.

Wczesne sygnały wzrostu  bezrobocia.

Gospodarka pozostaje wrażliwa. Oczekujemy, 
że Bank Anglii  utrzyma stopy procentowe na 
niezmienionym poziomie.

Rynki wschodzące 
skorzystały na sile 
światowego handlu jednak 
widoczne są oznaki, że 
osiągnął on stały poziom.

Wcześniejsza 
chińska dominacja 
traci obecnie  na 
sile; pozostałe 
źródła popytu będą 
musiały wzrosnąć, by 
wesprzeć  globalną 
wymianę handlową.

Europa zdaje się 
być najbardziej 
prawdopodobnym 
źródłem. Japonia 
przypuszczalnie 
 będzie beneficjentem, 
podczas gdy USA 
i Ameryka Łacińska 
mogą przegapić szansę.

Napięcia geopolityczne ponownie 
wzrastają zwiększając ryzyko 
protekcjonizmu.

Niska inflacja i redukcja bilansów

Wlk. Brytania: zatrudnienie, płace i stopy procentowe Perspektywy dla globalnego handlu
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