
We’ve upgraded our forecasts for 2020

%

%

%

Źródło: Schroders, Marzec 2019 r.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód 
z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Prognozy przedstawione 
w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością 
w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane 
tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach 
gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących 
w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.
Ważne informacje: Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek 
instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać 
na zaczerpniętych zeń informacjach. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. 
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania 
rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski 
Eversheds Sutherland Sp. k. Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym 
w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach 
inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził 
w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, 
w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie 
mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 
60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.  0319/PL

Światowa gospodarka w obiektywie Marzec 2019 r.

Prognoza globalnego wzrostu

Perspektywy wzrostu

Materiał marketingowy

Prognoza wzrostu na świecie i w Europie: powody do zadowolenia

Japonia: Bank Japonii powstrzyma się od działania z uwagi na podwyżkę podatku 
od towarów i usług (VAT)

Aktualizacja prognozy dla rynków wschodzących (EM): ropa na wzburzonych wodach

Niższe ceny energii pomagają w sprowadzeniu 
inflacji w dół i zwiększeniu dochodów realnych.

USA i Chiny zbliżają się do porozumienia ws. 
handlu.

Polityka monetarna wygląda na luźniejszą - 
 stopy procentowe mogą rosnąć w wolniejszym 
tempie.

4 rok z rzędu wyższy od potencjału 
wzrost PKB (>1,2%) 

Wyższy od trendu wzrost 
zatrudnienia prawie we wszystkich 
państwach członkowskich

Podnieśliśmy nasze prognozy na 2020 r.

2,9% do 2,8%

1,0% do 0,7%

2,5% do 2,7%

0,0% do 0,4%
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2019

2020

2020

Wskaźniki krótkoterminowe pozostają słabe, 
jednak w dłuższym terminie istnieją powody 
do zadowolenia:

Wzrost w Europie nie zdołał odnotować 
poprawy w 2018 r., jednak fundamenty 
w strefie euro wyglądają na silne 
i pojawiają się oznaki odbicia: 

Prognoza wzrostu w Europie

1,6% do 1,3% 1,2% do 1,4%
2019 2020

Perspektywy dla inflacji poprawiają 
się w większości krajów z EM 
(z wyłączeniem Rosji), z uwagi na:

Spadki cen ropy 

Spowolnienie krajowych 
gospodarek

Chiny
Rozejm w wojnie handlowej z USA 
zapewnia umiarkowany optymizm jednak 
gospodarka wciąż zmierza ku spowolnieniu.

Rosja
Tańsza ropa oznacza słabszą 
walutę i więcej importowanej 
inflacji. Zostało to już jednak ujęte 
w cenach i nasza perspektywa 
wzrostu pozostaje taka sama. Brazylia

Pewność przedsiębiorstw co 
do przyszłości jest na wysokich 
poziomach, a zaproponowanie 
przez Bolsonaro ambitnej 
reformy emerytalnej dodało 
inwestorom odwagi.

Polityka monetarna pozostanie prawdopodobnie 
bez zmian z uwagi na podwyżkę VAT.

Krótkoterminowe stopy procentowe powinny 
zostać utrzymane w wysokości -0.1% do późnej 
części 2020 r.
Prawdopodobny spadek popytu 
konsumpcyjnego, a w konsekwencji również 
i podaży.
Plan japońskiego rządu na zrekompensowanie 
wpływu podwyżki VAT przez dodatkowe wydatki.

Na październik zaplanowany jest wzrost VAT z 8% do 10%

Źródło: Ministerstwo Finansów, Schroders Economics Group, 26 lutego 2019 r.

Skumulowane przychody netto, % PKB 
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Wydatki kompensujące wzrost VAT 

Przychody ze 
wzrostu VAT

Inne przychody ze zmian w 
podatkach

Obniżka VAT na dobra niezbędne

Bezpłatna edukacja 
wczesnoszkolna
Działania specjalne (wydatki na 
kataklizmy itp.)

Opłaty 
medyczne

Ulga podatkowa na mieszkania 
i samochody

2019 – wydatki związane z kryzysami


