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Ryzyko polityczne nadal podgrzewane

  Włochy 
Wyborcy w Lombardii i Wenecji wspierają 
autonomiczne rządy dla swoich regionów

Czynniki przemawiające za przyspieszeniem 
globalnego wzrostu, ale nie inflacji

  Austria 
Skrajnie prawicowa 
Wolnościowa Partia Austrii 
(FPÖ) i konserwatywna 
Austriacka Partia Ludowa 
(ÖVP) prawdopodobnie 
utworzą koalicję rządową

Katalonia deklaruje 
niepodległość, ale Madryt 
ustanawia rządy bezpośrednie. 
Hiszpania mogłaby ucierpieć na 
stracie Katalonii:

Hiszpania

Największy gospodarczo 
region z 19% PKB1

Odpowiada za 30,5% 
całkowitego budżetu2

QE przedłużony do 
wrz. 2018, ale miesięczne 
zakupy zmniejszone 
z 60 mld do 30 mld euro

Decyzja o przedłużeniu  QE 
powinna w dalszym ciągu 
wspierać europejskie akcje

Jednak ryzyko polityczne 
prawdopodobnie zostanie 
opanowane, gdy Europejski 
Bank Centralny przedłuży 
program luzowania 
ilościowego (QE):

Brak wzrostu płac stanowi zagadkę dla 
decydentów

MFW prognozuje wyższy 
globalny wzrost:

Pomimo niskich obecnie poziomów 
bezrobocia, inflacja płacowa wbrew 
oczekiwaniom nie wystąpiła

Do potencjalnych przyczyn należą:

Globalizacja siły 
roboczej, zmniejszenie 
wpływu związków 
zawodowych, rozwój 
technologii

Ceny surowców 
i stopy procentowe

Zwiększająca się 
liczba  umów 
terminowych 

Banki centralne 
dobrze kontrolują 
inflację, 
zakotwiczając 
oczekiwania 

NISKA 
 INFLACJA

W miarę jak wzrost będzie potencjalnie 
przynosił dalsze spadki bezrobocia, 
decydenci będą musieli  uważać na 
zmieniającą się relację bezrobocie/inflacja

Strefa Euro, wspierana 
przez QE, doświadcza jednej 
z największych wzrostowych 
niespodzianek

Odbijające ceny 
surowców i odporność 
Chin wspierają 
gospodarki wschodzące

Inflacja płacowa i cenowa 
są przygaszone, mimo 
solidnego wzrostu 

Deflację  
 z powodu 
długotrwałej 
stagnacji

Uważaj na:

Kryzys kredytowy 
w Chinach

Wzrost rentowności 
obligacji

1Stan na 2016 r., Hiszpański Narodowy Instytut Statystyczny. 2Stan na 2014 r. (ostatnie dostępne dane), Hiszpańskie Ministerstwo Finansów.
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