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6 kwietnia Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował nowe prognozy gospodarcze na lata 
2021 i 2022. 

Instytucja ta podniosła prognozę tempa wzrostu gospodarczego na świecie do 6,0% w 2021 oraz 
4,4% w 2022 r. Przy czym w poszczególnych regionach świata tempo wzrostu gospodarczego 
oczywiście będzie różne.

Gospodarki rozwinięte mają rosnąć w tempie 5,1% po spadku o 4,7% w 2020 r. Natomiast gospodarki 
rozwijające się powinny urosnąć o 6,7% po spadku o 2,2% w 2020 r. 
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MFW PODWYŻSZA PROGNOZY GOSPODARCZE

W grupie krajów rozwiniętych prym mają wieść Stany Zjednoczone. MFW przewiduje się, że 
amerykańska gospodarka wróci na poziomy sprzed wybuchu pandemii już pod koniec 2021 r., 
podczas gdy większość pozostałych gospodarek z tej grupy powinna tego dokonać do końca 2022 r. 



Natomiast w grupie krajów rozwijających się Chiny powróciły już do poziomów sprzed pandemii. 
Analitycy przewidują, że wiele gospodarek z tej bardzo różnorodnej grupy potrzebować będzie na to 
więcej czasu, conajmniej do końca 2023 r.
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MASZ PYTANIA?
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Generali Investments TFI S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Towarzystwo. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji 
dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, ani innej porady finansowej, księgowej czy prawnej. 

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Towarzystwo nie gwarantuje jednak, że informacje zawarte w niniejszym materiale w pełni odzwierciedlają 
stan faktyczny. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, prawnego i podatkowego oraz mogą 
ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego 
całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone 
o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny 
ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi 
funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, 
Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (www.generali-investments.pl).Towarzystwo nie ponosi 
odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
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