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Rosja na progu
kryzysu
Wszystkie scenariusze dla gospodarki Rosji są dziś
w najlepszym razie scenariuszami stagnacji. Najpóźniej po roku 2022 wydobycie ropy i gazu zacznie
nieodwołalnie spadać, a na sprzedaży surowców
energetycznych opiera się coraz bardziej chwiejna
równowaga ekonomii państwa Władimira Putina. Rosja przejadła już zapasy kapitału „na czarną godzinę”.
Nadchodzą nieuchronne turbulencje
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WYDARZENIA:

Banki centralne do zmiany?
Banki centralne odchodzą od ekstremalnie luźnej polityki
pieniężnej, bo widać, że stała się ona nieskuteczna. Niekonwencjonalne metody polityki pieniężnej są zwijane, stopy
są podnoszone. Czy ta zmiana może podważyć podstawę
istnienia banków centralnych w znanej nam formie, a miejsce
po polityce pieniężnej wypełni polityka fiskalna?
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WYDARZENIA:

Rządzą „gołębie”, ale jak długo?
„Gazeta Bankowa” zapytała głównych ekonomistów największych banków i firm rynku finansowego, jak oceniają poglądy
członków Rady Polityki Pieniężnej w sprawie polityki pieniężnej
NBP. Kto jest „gołębiem”, a kto „jastrzębiem” w RPP VI kadencji? Jakie są prognozy co do kierunków polityki pieniężnej,
a zwłaszcza perspektywa zmian stóp procentowych w NBP?
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