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Uwaga: Pojawienie się wariantu Omicron nastąpiło po sfinalizowaniu prognoz. Omicron zwiększa ryzyko wprowadzenia nowych ograniczeń działalności i ponownych zakłóceń w łańcuchu dostaw.   
Na tym etapie jest zbyt wiele niepewności, aby ocenić wpływ na gospodarkę, przy czym stwierdzić można jedynie to, że zwiększa ryzyko "stagflacji" (spowolnienie wzrostu i wzrost inflacji) dla 
gospodarki światowej.

Infografika: Światowa gospodarka w obiektywie - grudzień 2021 r. 
Materiał marketingowy

Ożywienie konsumpcji w USA było
szybkie, lecz nie było równoważone.

Większość banków centralnych z rynków 
wschodzących (EM) zostało zmuszonych do 
podniesienia stóp procentowych w reakcji na 
wyższą od celu inflację konsumencką, przy czym 
kluczowym czynnikiem są wyższe ceny żywności.

Uważamy, że w trakcie 2022 r. inflacja będzie 
słabnąć wraz z poprawą tendencji cen 
żywności i energii.

Ten wykres ilustruje oczekiwane złagodzenie 
indeksu cen żywności Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO), śledzącego trendy cen w zakresie 
głównych towarów żywnościowych.

Amerykański konsument kluczowy dla perspektyw globalnego wzrostu oraz inflacji w 2022 r. 

Wyższe ceny żywności przyczyniły się do podwyżek stóp procentowych na rynkach 
wschodzących 

Ożywienie konsumpcji w USA

Wyższa inflacja żywności zaskoczyła rynki, jednak w 2022 r. powinna ona spaść
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Źródło: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, na dzień 25 listopada 2021 r.

Sprzedaż detaliczna w USA (nominalna, tj. nie skorygowana o inflację)
Sprzedaż detaliczna w USA (w ujęciu realnym)
Wydatki konsumpcyjne ogółem w USA (w ujęciu realnym)
Wydatki na usługi konsumpcyjne w USA (realne)                Recesja

Źródło: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, na dzień 01 grudnia 2021 r.
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Opinia w skrócie: Prognozy Schroders dotyczące wzrostu PKB
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Nominalna sprzedaż detaliczna jest wyższa 
o około 20%  w porównaniu do poziomu 
sprzed pandemii.

Podczas gdy wydatki na towary gwałtownie 
wzrosły  wprowadzone na czas pandemii 
restrykcje oznaczały również  ograniczenie 
wydatków na usługi.

Wysoki popyt na towary powoduje  zakłócenia 
w łańcuchu dostaw i  wzrost cen.

Banki centralne prawdopodobnie  
zareagują na wyższą inflację   
poprzez wycofanie pewnej  
części wsparcia.
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Mimo to, podwyżki stóp procentowych, 
 które już miały miejsce  uderzą 
w aktywność gospodarczą.

2022

inflacja  
powyżej

celu % r/r
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Konsumencka inflacja żywności w krajach z EM (prawa oś)

Indeks cen żywności FAO (waluta lokalna, lewa oś)

Prognoza

Źródło: Schroders na grudzień 2021 r.

Ważne informacje: Ta informacja jest komunikacją o charakterze marketingowym. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne 
informacje oraz opinie. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, 
prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym materiale przy 
podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich 
powtórzenia w przyszłości. Wartość inwestycji i dochód z nich może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie 
zainwestowanych kwot. Zmiany kursu walutowego mogą powodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Poglądy i opinie 
zawarte w niniejszym dokumencie są poglądami osób, którym są przypisywane i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub 
odzwierciedlanych w innych komunikatach, strategiach lub funduszach spółki Schroders.
Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Firma Schroders będzie administratorem Państwa 
danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka Prywatności firmy dostępna pod adresem 
www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie. Ze względów bezpieczeństwa 
komunikacja może być nagrywana lub monitorowana. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799.  1221/PL


