15 kwietnia 2011 r.

Czeka nas kolejny rok globalnego
wzrostu gospodarczego
Analitycy Union Asset Management Holding AG opublikowali prognozy makroekonomiczne dla
państw strefy euro (EMU), USA, Japonii. Dane wskazują, że zarówno w tym, jak i w 2012 r. można
spodziewać się dalszego wzrostu globalnej gospodarki. To dobra informacja dla inwestorów – także
tych, którzy lokują kapitał na warszawskiej giełdzie.

Jakie są przewidywania dotyczące dynamiki PKB oraz inﬂacji w 2011 r. w państwach
objętych analizą?

• Na zakończenie tego roku spodziewany jest delikatny wzrost realnego PKB w Stanach
Zjednoczonych. Analitycy oczekują wzrostu na poziomie 3% w ujęciu rocznym. Pozytywny
wynik powinny wspomóc spodziewana wyższa konsumpcja indywidualna, wzrost produkcji
przemysłowej oraz spadek bezrobocia. Jednocześnie indeks CPI, odzwierciedlający zmiany
cen dóbr i usług nabywanych przez gospodarstwa domowe, może wzrosnąć o 2,5%
w porównaniu z 1,6% w 2010 r.

• Dalszej, choć umiarkowanie dynamicznej poprawy sytuacji można spodziewać się
również w państwach strefy euro. Prognozowany wzrost realnego PKB wynosi 1,8%
rok do roku, a najbardziej powinny się do niego przyczynić inwestycje w sektorze
prywatnym oraz zysk netto z eksportu. Inﬂacja w państwach EMU może wynieść na
koniec 2011 r. 2,3%.

• Pomimo niedawnej katastrofy ten rok na plusie powinna zakończyć także
Japonia. Spodziewamy się, że PKB tego kraju wzrośnie o 1,4% w ujęciu rocznym.
W porównaniu z 2010 r. to niewiele, jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że
minie trochę czasu, zanim japoński rząd upora się ze skutkami trzęsienia ziemi
i tsunami, a tamtejsze przedsiębiorstwa odzyskają pełną moc produkcyjną.
Bardziej optymistyczna jest prognoza dotycząca inﬂacji – w 2011 r. ceny
powinny utrzymać się na niezmienionym poziomie.
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Zdaniem ekspertów Union Investment TFI
Jarosław Lis, zarządzający funduszami
Najnowsze analizy wskazują, że w nadchodzących miesiącach czeka nas poprawa koniunktury, zarówno w Polsce, jak i na
świecie. Stabilne otoczenie gospodarcze oraz wyższa konsumpcja indywidualna przełożą się na wzrost optymizmu wśród
przedsiębiorstw, dzięki czemu powinny one znacząco zwiększyć nakłady ﬁnansowe na inwestycje. Na ożywieniu
gospodarczym skorzystają także osoby inwestujące w akcje spółek giełdowych oraz w fundusze akcji.
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