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informacjach. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki 
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Grudzień 2018: Perspektywy gospodarki światowej

Materiał marketingowy

2019: Spowolnienie wzrostu przynosi szczyt stóp procentowych w USA 
Prognozy Schroders dla wzrostu i inflacji
Globalny wzrost gospodarczy: Prognozujemy, że w 2019 r. PKB spowolni do 
2,9%, jeśli nasze przewidywania okażą się poprawne, będzie to najsłabszy rok dla 
globalnego wzrostu od 2008 r. Oczekujemy dalszego spowolnienia do 2,5% w 
roku 2020, w szczególności wynikającego z niższych obrotów gospodarki USA. 

Inflacja: Pomimo wolniejszego wzrostu i niższych cen ropy nasza prognoza na 
2019 r. wzrosła do 2,9%. Wynika ona z wyższej inflacji na rynkach wschodzących, 
gdzie słabsza waluta przekłada się na wzrost cen towarów importowanych. 
Prognozujemy, że w 2020 r. będzie bardziej umiarkowana i wyniesie 2,7%, 
odzwierciedlając spowolnienie wzrostu gospodarczego w 2019 r. 
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PKB wzrośnie o 2,4% w 
2019 r., gdyż ożywienie 
wywołane cięciem podatków 
wytraci dynamikę, stopy 
procentowe pójdą w górę 
i będą odczuwane efekty 
przeciągającej się w czasie 
wojny handlowej z Chinami. 
Oczekujemy dalszego 
spowolnienia do 1,3% 
w 2020 r.

Spodziewamy się 
dalszego spowolnienia z 
1,9% w  2018 r. do 1,6% 
w 2019 r.,  z uwagi na 
przedłużającą się  wojnę 
handlową pomiędzy USA 
i Chinami.

Zakładając, że proces Brexitu 
przebiegnie gładko, to Wlk. 
Brytania powinna w 2019 
r. doświadczyć poprawy 
wzrostu gospodarczego; 
prognozujemy wzrost PKB   
o 1,4%.

Wczesne oznaki wskazują, 
że po okresie niepewności 
z ostatnich 12-18 miesięcy 
nowy rząd powinien 
wpłynąć pozytywnie na 
nastrój biznesu i inwestycje.

Pozytywnym 
czynnikiem dla rynków 
wschodzących jest 
spodziewana słabość 
amerykańskiego dolara, 
wspierająca wzrost 
i ograniczająca inflację 
w trakcie następnych 
dwóch lat.

Wzrost gospodarczy będzie 
niższy w 2019 r., z uwagi na 
wejście w życie wyższych 
podatków, jednak powinien 
przyspieszyć w roku 2020, 
ze względu na wzrost 
inwestycji.

Słabsze perspektywy na 
2019 r. wynikają ze wzrostu 
zadłużenia, które otrzymało 
kolejny cios z powodu 
niestabilności w sektorze 
prywatnym, co zwiększyło 
koszty finansowania.

Sekularne spowolnienie będzie 
kontynuowane w 2020 r. 
Spodziewamy się jednak działań 
stymulacyjnych ze strony 
lokalnych rządów, by pomóc 
w zrekompensowaniu skutków 
wojny handlowej pomiędzy USA 
i Chinami w 2019 r. 
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Perspektywy dla stóp procentowych w głównych gospodarkach

Spodziewamy się, że stopy procentowe w USA osiągną w połowie 2019 r. 
szczyt na poziomie 3%, podczas gdy inne banki centralne będą kontynuowały 
zacieśnianie polityki monetarnej. 
Spodziewamy się, że Europejski Bank Centralny (EBC) zakończy luzowanie 
ilościowe w styczniu 2019 r., a stopy refinansowania wzrosną na koniec 2020 r. 
do 1%. 

Spodziewamy się, że Bank Anglii (BoE) dokona w następnym roku dwóch 
podwyżek stóp procentowych, uzależnionych od płynnego opuszczenia Unii 
Europejskiej (UE).

Spodziewamy się, że Bank Japonii (BoJ) przyjmie bardziej jastrzębią postawę, 
jednak może obawiać się podwyżki VAT w październiku 2019 r. 
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