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Alam memiliki peran fundamental untuk dimainkan 
dalam pertandingan mencapai nol emisi gas rumah kaca
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Investor mengamati dengan 
cermat survei bisnis kecil 
bulanan National Federation 
of Independent Business (NFIB)

Negara-negara Eropa akan mengalami 
tingkat tekanan yang sangat berbeda 
dari krisis gas alam Eropa

Secara khusus 
dimaksudkan 
untuk menaikkan 
gaji pekerja

Poin data bulanan ini memperkirakan 
kenaikan Q3 dalam indeks  biaya 
pekerja ekonomi   Biro Statistik 
Tenaga Kerja

Data diambil untuk tahun 2018 dari International 
Energy Agency (IEA) memberikan indikasi yang 
baik mengenai ekonomi terbesar mana yang 
paling bergantung pada gas alam

mencakup sekitar 

dan menyerap 
yang merupakan

dari luas daratan dunia

karbondioksida 
(Gt CO2) pada  
tahun 2020,

CO2 yang 
dilepaskan dari 
pembakaran bahan 
bakar fosil

menurut Food 
and Agriculture 
Organization (FAO)

Di luar pertumbuhan PDB: mengapa modal alam penting 

Apa yang bisa menjadi konsekuensi inflasi dari kenaikan upah AS? 

Negara teratas berdasarkan penghilangan CO2 dari lahan hutan yang tersisa Gt CO2 per tahun

CO2 

Tekanan upah meningkat di bisnis kecil dan independen AS

Pangsa pasokan energi (2018)

-0,0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

-0,5

-0,6

-0,7

30

25

20

15

10

5

0

Belanda
Italia

UK
Belgia

Jerman
Spanyol

Polandia
Perancis

Swedia

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Sumber: IEA, Schroders Economics Group. 19 Oktober 2021.

Sumber: FAOSTAT, Schroders Economics Group, 30 September 2021.

Sumber: Refinitiv Datastream, Schroders, 29 Oktober 2021.
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Apa dampak krisis gas alam Eropa terhadap inflasi? 
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Biofuel dan limbah


