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Globální ekonomika: jak moc se zhoršuje výhled?

 Zatímco 2015 byl ve znamení zpomalení globálního růstu, taženém Emerging Markets

 prudký poklesu cen komodit, zejména ropy, & výrazné posílení dolaru,

 slabší data z BRICS ekonomik: dvě z nich zažily přímo propad HDP, další dvě zpomalily;

 tak pro 2016 čeká MMF oživení růstu ve vyspělých ekonomikách i Emerging Markets. Ale…

 v lednu MMF odhad růstu pro 2016 oproti předchozí prognóze z října 2015 snížil,

 Generali Investments čeká pomalejší růst jak pro eurozónu (1,0 %), tak pro USA (1,5 %).

Prognóza růstu světové ekonomiky, Mezinárodní měnový fond, World Economic Outlook

Prognóza WEO Update, leden 2016 Rozdíl vs. prognóza WEO říjen 2015

2014 2015E 2016F 2017F 2016F 2017F

Svět 3,4 3,1 3,4 3,6 -0,2 -0,2

Rozvinuté ekonomiky 1,8 1,9 2,1 2,1 -0,1 -0,1

USA 2,4 2,5 2,6 2,6 -0,2 -0,2

EMU 0,9 1,5 1,7 1,7 0,1 0,0

Japonsko 0,0 0,6 1,0 0,3 0,0 -0,1

Emerging Markets 4,6 4,0 4,3 4,7 -0,2 -0,2

Brazílie 0,1 -3,8 -3,5 0,0 -2,5 -2,3

Rusko 0,6 -3,7 -1,0 1,0 -0,4 0,0

Indie 7,3 7,3 7,5 7,5 0,0 0,0

Čína 7,3 6,9 6,3 6,0 0,0 0,0

JAR 1,5 1,3 0,7 1,8 -0,6 -0,3

Zdroj: MMF, World Economic Outlook Update, leden 2016
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Globální finanční trhy – stabilizace
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Globální ekonomika
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Levná ropa: pro někoho pozitivní šok, pro někoho problém

 Cena ropy Brent v roce 2015 zlevnila o 40 %, letos ztrácela už dalších více než 20 %

 Evropa s výjimkou Norska: čistý dovozce ropy = Evropa profituje z poklesu ceny ropy.

 Příspěvek k celkovému růstu HDP ČR v roce 2015 (4,3 %): až 1 procentní bod.

 Negativní šok pro exportéry ropy včetně řady Emerging Markets ekonomik.
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Střední a jihovýchodní Evropa: důvody k optimismu

 Zlepšuje se ekonomická rovnováha a tím 

i odolnost vůči vnějším šokům:

 zlepšuje se rozpočtové saldo…

 …veřejný dluh pod kontrolou…

 …běžný účet platební  bilance 

vyrovnaný či v přebytku

 …propad cen ropy = pozitivní šok, který 

se postupně materializuje……
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Česká ekonomika: zpomalení růstu HDP a měnová politika ČNB

 Růst HDP letos zpomalí:

 Růst 4,3 % v roce 2015 podpořen 

silným přílivem prostředků z EU.

 Predikce růstu HDP v 2016: 2,2 %.

 Nízká inflace, nikoliv deflace.

 ČNB: kurzový závazek po celý rok 2016 

a zřejmě až do konce roku 2017.

 Růst objemu FX intervencí ČNB, 

riziko zavedení záporných úroků..
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