
 
 
 
 
 
Vom face referiri la acest grafic în analizele noastre macro: 

 
 
Așteptările pieței:  
 
Această prognoză a fost creată pe modelul Bridgewater’s Fair Weather care ne 
permite patru scenarii posibile, fiecare cu o probabilitate de 25% într-o lume 
perfect echilibrată. Dar, bineînțeles, lumea reală nu e niciodată echilibrată, însă 
modelul este totuși folositor și e un mod de a arăta liniile generale ale scenariului 
nostru macro preferat. 
 
Pentru primul trimestru al lui 2013, credem că așteptările legate de inflație vor 
crește, în timp ce creșterea economică va involua (colțul dreapta sus). Acest 
lucru înseamnă că Saxo Bank prognozează: 

- o creștere economică mai mică decât cea general așteptată 
- inflație peste așteptări  

 
Negative: o creștere cu 1% a taxelor la nivel global, plecând de la constrângerile 
fiscale, tensiunile sociale în creștere și prețurile alimentelor în creștere 
 
Pozitive: gazele de șist (prețuri mai mici la energie), condițiile monetare, 
îmbunătățirea percepției generale, încrederea în politicile monetare de tip 
‘prelungește și pretinde’: nu vedem dobânzile scăzând în piețele emergente cu 



viteza pe care și-ar dori-o alții, însă vedem Banca Centrală Europeană mai 
agresivă decât ne-am aștepta, în timp ce Banca Federală americană mai pierde 
din avânt. 
 
 
Inflație crescută 
 
Vedem doi vectori ai posibilei creșteri a inflației: 

1. în ultimii 10 ani, China a fost un exportator net de deflație prin reducerea 
costurilor de producție. Nu mai e cazul, pentru moment, ceea ce 
înseamnă că una dintre cauzele inflației va deveni revenirea locurilor de 
muncă în Europa și SUA 

2. credem că pragurile Băncii Federale a SUA (6,5% șomaj și 2,5% inflație) 
sunt nerealiste. Banca Federală a mecanicizat politica monetară și cu o 
așteptată extindere cu 33% a balanței, piața va începe să se întrebe care 
este adevărata capacitate a Băncii de a ajuta economia și a controla 
inflația 

 
 
 
 
Creșterea economică mondială va… scădea 
 

 
 
Analiza pentru Q1 2013 ne cere să ținem cont de evenimente binare, cum ar fi 
prăpastia fiscală din SUA și alegerile din Italia. Factura finală pentru înțelegerea 
agreată înainte de Anul Nou ar putea fi între 1,5% și 2%, când vom vedea 
ultimele detalii, în martie 2013.  
 



Trebuie să ne decidem dacă anumite modificări recente în câțiva indicatori sunt 
reflectarea reală a unor indici fundamentali mai buni, sau dacă ei sunt modificați 
doar de o îmbunătățire… așteptată. Părerea generală legată de creșterea 
economică e mai degrabă una sangvină, punct în care ne întrebăm cum se va 
descurca economia globală cu niveluri și mai ridicate ale datoriei și austerității. 
 
La fel de important va fi modul în care motorul creșterii economice în piețele 
emergente va face o tranziție de la export la consum intern, fără să afecteze 
creșterea și productivitatea. Istoria ne spune că aceste tranziții cer mai mult timp 
decât este piața dispusă să acorde, dar, spre deosebire de SUA și Europa unde 
reforma e mai mult vorbărie, credem cu tărie că Asia și mai ales China vor alege 
drumul bun, doar că vor avea un ritm mai lent decât s-ar fi crezut.  
 
Prognoza noastră privind creșterea pe trimestru I 2013 pentru G-10 și restul lumii 
este mai scăzută decât așteptările generale, bazându-ne pe considerația noastră 
potrivit căreia îmbunătățirile recente sunt mai degrabă “îmbunătățiri de stare” 
generate de condițiile fiscale mai bune, nu de schimbări ale indicilor 
fundamentali. Nu simțim că s-ar fi făcut destul în privința datoriilor și a reformelor 
structurale curente, lăsându-ne doar opțiunea de a fi și mai… pesimiști în privința 
Europei, sceptici când vorbim de SUA și răbdători, așteptând transformările, în 
cazul Asiei. 
 
De notat, de asemenea, că după vârful de creștere a revirimentului înregistrat în 
2010, economia globală încetinește dramatic. Dovezi tot mai multe sugerează 
faptul că economiile nu mai pot aloca deloc capital în utilitatea lor marginală 
superioară – avem capitalism fără capital și piețe; l-am putea numi Statism. 
 
Ajustarea fiscală va continua să bântuie dezvoltarea economică a lumii și a 
Grupului celor 10. Deficitele guvernelor s-au contractat cu 0,75% atât în 2011 cât 
și în 2012, iar austeritatea ar putea provoca o scăderea a PIB-urilor cu încă 1 
procent, ceea ce reprezintă o frână puternică pusă creșterii, mai ales că 
multiplicatorii fiscali cresc în economiile slabe.  
 
Focusul austerității nu va mai fi în Europa – unde am avut cele mai multe măsuri 
de acest gen până acum – ci în SUA, unde este nevoie de mai multe asemenea 
decizii în 2013 față de 2012. Există speranțe legate de faptul că economiile 
emergente se vor bucura de politici fiscale mai relaxate și că vor genera un 
impuls pozitiv economiei globale, dar noi suntem sceptici că prețurile alimentelor, 
de exemplu, vor fi ținute sub control în 2013. Cu alte cuvinte, suntem ‘bullish’ pe 
așteptările legate de creșterea inflației în Asia din cauza prețurilor la produsele 
agricole și la nivel global din cauza prețurilor mai mari pe exporturile chineze și 
asiatice, în general.  
 
Întrezărim, totuși, un oarecare sprijin pentru cre șterea mondială din partea 
decongestionării condițiilor monetare, odată ce băncile centrale continuă să 
deschidă politicienilor calea supracheltuielilor. Amenințarea lansată de BCE prin 



“tranzacțiile monetare deschise” și cea a încă unui triliard de dolari americani 
risipiți prin extinderea balanței Băncii Federale SUA de la 3 la 4 triliarde USD, 
sunt alte lucruri asupra cărora trebuie să reflectăm. Treabă bună, nu? Poate în 
curând investim în acțiuni de hârtie… 
 
Mai mult sprijin pe termen lung ar putea veni din adevărata schimbare de 
paradigmă pe care am văzut-o în 2012 în cazul gazului de șist și abilității sale de 
a transforma lucrurile în zona materiei prime pentru industria energetică. SUA 
produce acum electricitate prin utlizarea crescută a gazului ca materie primă – 
care se tranzacționează la prețuri aflate la un nivel scăzut record pe ultimii 10 ani 
– ceea ce înseamnă economii nete făcute de noi, corporații sau consumatori 
individuali. Ce e economisit e câștigat și credem că intrăm într-o perioadă lungă 
de schimbări structurale în prețurile energiei. În următoarea decadă am putea, 
pentru prima oară, să plătim mai puțin pentru ceea ce consumăm. Va fi cel mai 
important contribuitor la creștere, când ciclul se va încheia. Creșterea economică 
globală și evoluția ei vor depinde de ceea ce se întâmplă pe parcurs, mai ales în 
ceea ce privește greșelile macro pe care le așteptăm din partea politicienilor. 
Avem nevoie de mai mult micro, sau de un mandat clar pentru schimbare pentru 
a reduce șomajul, pentru că singurul multiplicator care funcționează este mai 
degrabă încrederea în noi, nu în noi emisiuni monetare. 2012 nu a arătat prea 
mult asta, dar ne așteptăm la îmbunătățiri în 2013. Un nou record al reducerii 
creșterii economice și impotența politicii monetare ar putea să ne conducă mai 
aproape de calea cea bună până la sfârșitul anului, în opoziție cu felul resemnat 
și naiv în care am încheiat 2012. 
 


