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Materiał marketingowy

Globalna gospodarka 
w obiektywie Czerwiec 2022

Inflacja na poziomie niespotykanym od 40 lat.

Czy podwyżki stóp procentowych 
mogą ustąpić miejsca obniżkom 
w 2023 roku?

Co osłabienie jena oznacza  dla 
japońskiej gospodarki? 

7%
w krajach 

G7

Więcej
niż

roczna zmiana 
wskaźnika cen 
konsumpcyjnych (CPI).

Oczekujemy, że Rezerwa 
Federalna (Fed) w USA 
będzie kontynuować 
agresywne zacieśnianie 
polityki i jeszcze bardziej 
zwiększać docelowy 
zakres stopy funduszy 
federalnych.

Górna granica
przedziału celu.

...Gwałtowne ożywienie wzrostu gospodarczego 
i pojawienie się wąskich gardeł w łańcuchach 
dostaw również odegrały swoją rolę.

Wyższe stopy hamują 
aktywność gospodarczą i być 
może już niedługo  Fed będzie 
musiał odwrócić kurs w miarę 
spowalniania gospodarki.

Większa zależność energetyczna po 
katastrofie nuklearnej w Fukushimie 
w 2011 r. sprawia, że spadek stanowi 
większe  zagrożenie inflacyjne niż 
w przeszłości.

Wielu producentów przeniosło się 
do krajów o niższych kosztach, 
a zatem:
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korzyści z osłabienia
waluty są zmniejszone.

najniższy  
od wielu dekad
kurs jena japońskiego  
w stosunku do dolara 

amerykańskiego
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Rosnące ceny 
żywności

 i ropy naftowej 
odegrały pewną 

rolę, ale to nie 
cała historia...
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