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Infografika: Globalna gospodarka w obiektywie - maj 2022 r. 
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Ostrzeżenie o recesji 
w USA na Tablicy Recesji 
Schroders

UE „importuje” emisje 
dwutlenku węgla (CO2).

Gospodarka USA jest często 
czynnikiem w największym stopniu 
decydującym o perspektywach dla 
gospodarki światowej.

USA odpowiadają za 
ponad  1/4 całkowitej 
produkcji i wciąż są 
największą gospodarką 
na świecie.

Tabela Recesji Schroders: co nam mówi?

Które rynki wschodzące są najbardziej zagrożone niewywiązaniem się ze swoich 
zagranicznych zobowiązań?

Wylesianie: jaki wpływ na rynek może mieć nowy unijny zakaz? 

Wzrosło ryzyko recesji w gospodarce USA
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Uwaga: Importowane emisje wynikające z procesu deforestacji definiuje się jako zmiany w ilości dwutlenku 
węgla wynikające z utraty lasów i wpływu późniejszego użytkowania gruntów. Źródło: Pendrill i inni stan na 
2020 r., Schroders Economics Group, kwiecień 2022 r.

Uwaga: Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne definiowane jest jako całość obsługiwanego zadłużenia, publicznego i prywatnego, 
denominowanego zarówno w walucie obcej, jak i lokalnej, należnego inwestorom zagranicznym w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Źródło: World Bank 
Quarterly External Debt Tables, Refinitiv, Schroders Economics Group, stan na dzień 4 kwietnia 2022 r.

Fazy recesji w USA Odsetek wskaźników sygnalizujących recesję

MtCO2/rok

Lasy tropikalne są wycinane, aby 
hodować bydło i uprawiać rośliny 
przeznaczone dla UE.

„Naturalne rozwiązania klimatyczne” 
mogą zapewnić ponad jedną 
trzecią ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych potrzebnych do osiągnięcia 
celów związanych ze zmianami klimatu.

Sri Lanka i Tunezja znajdują się w trakcie 
negocjacji z Międzynarodowym Funduszem 
Walutowym w celu zapewnienia wsparcia 
finansowego.

Krótkoterminowe 
zadłużenie  

zagraniczne Sri Lanki  
jako procent  

rezerw walutowych.
Możliwe, że inne państwa będą 
zmuszone pójść w ich ślady.

Nowe regulacje mają 
na celu promowanie 
bardziej zrównoważonych 
nawyków konsumpcyjnych 
i ograniczenie wylesiania.

Importowane emisje wynikające z procesu deforestacji rocznie, 2005-2018

Uwaga: Fazy recesji w USA zgodnie z definicją organizacji National Bureau of Economic 
Research (NBER).  Źródło: Schroders Economics Group, 29 kwietnia 2022 r.
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192,6%
Podczas gdy Rezerwa 
Federalna USA podnosi stopy 
procentowe w kraju...

...to niektórym państwom 
coraz trudniej jest pożyczać 
pieniądze na rynkach 
międzynarodowych. 


