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Infografika: Globalna gospodarka w obiektywie - kwiecień 2022 r.

Materiał marketingowy

USA: 7

?

recesji w ciągu ostatnich 50 lat.

Władze prognozują obecnie, 
że roczny poziom inflacji 
konsumenckiej w Wielkiej 
Brytanii osiągnie szczyt blisko 9%

Iran był głównym eksporterem ropy 
naftowej w latach 70.
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79

Co może się wydarzyć tym razem

Wszystkie recesje od lat 70. do 
 90. były poprzedzone  wzrostem 
inflacji i stóp procentowych.

Po rewolucji z
 1979 r, produkcja 

spadła o

Pamiętaj, że gospodarka amerykańska 
jest często  najważniejszym czynnikiem 
decydującym o perspektywach dla 
gospodarki światowej.

Sankcje odbiły się na produkcji, która 
jest o jedną trzecią niższa w porównaniu 
z poziomem sprzed rewolucji.

Działania zapowiedziane przez 
kanclerza Rishi Sunaka podczas 
wiosennego oświadczenia mogą 
pomóc  w złagodzeniu obecnej presji 
inflacyjnej,

nie są one jednak
w stanie całkowicie
ich zrównoważyć.

Byłby to najwyższy odczyt inflacji od co 
najmniej czterech dekad

W marcu amerykańska Rezerwa   
Federalna podniosła stopy 
procentowe w obliczu oznak 
rozszerzającej się  presji 
inflacyjnej.

Czy gospodarka światowa uniknie inflacyjnej zapaści? 

Sunak chce złagodzić presję wywieraną na konsumentów w Wielkiej Brytanii

Czy w wyniku sankcji Rosja stała się nowym Iranem? 

Inflacja, stopy procentowe, recesje
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Uwaga: NGPL (ang. natural gas plant liquids) to węglowodory zawarte w gazie ziemnym, które są oddzielane 
jako ciecze. iu gazu ziemnego.
Źródło: US Energy Information Administration, Schroders Economics Group, stan na listopad 2021 r.

Uwaga: Szczyt rocznej inflacji, prognozy oparte na wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), powszechnie stosowanym do śledzenia 
zmian cen, z którymi stykają się końcowi konsumenci towarów i usług. 
Źródło: Office for Budget Responsibility, Schroders Economics Group, 23 marca 2022 r.

Źródło: Refinitiv Datastream; Schroders Economics Group, stan na luty 2022 r.

Recesje w USA Inflacja headline CPI 
dla G7 (%, r/r)

Stopa funduszy federalnych USA 
(średnia miesięczna)
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4,8 mln

+4,4%
II kw. 2022 r.

Poprzednia prognoza

1/3

baryłek
dziennie

Produkcja ropy naftowej, gazu ziemnego i innych substancji płynnych (Mb/d)

Związek Radziecki Rosja

Iran

+8,7%
IV kw. 2022 r.

Nowa prognoza
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Wywołanie globalnego 
kryzysu energetycznego, 
który doprowadził świat do 
recesji.

Iran przed rewolucją był podobnie dominującym eksporterem ropy 
naftowej jak dzisiejsza Rosja 

Uwaga: Recesja w USA zdefiniowana przez National Bureau of Economic Research (NBER), inflacja oparta na 
wskaźnikach cen konsumpcyjnych (CPI) krajów G7 (Grupa Siedmiu), największych krajów "rozwiniętych", w celu 
śledzenia zmian cen, z którymi stykają się końcowi  konsumenci towarów i usług w tych gospodarkach. Stopa funduszy 
federalnych USA jest główną stopą  Rezerwy Federalnej. Źródło: Refinitiv, Schroders Economics Group, 4 kwietnia 2022 r.


