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Ważne informacje: Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można byłoby się oprzeć; 
ceny tytułów uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie 
zainwestowanej kwoty. Prognozy przedstawione w dokumencie są rezultatami modelowania statystycznego, opierającego 
się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych 
i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym zgodnie 
z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych 
i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących 
w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on oferty ani zachęty do kupna bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, 
papieru wartościowego lub do zastosowania strategii inwestycyjnej. Przedstawione tu informacje nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji 
inwestycyjnej lub analizy inwestycyjnej i nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań jakichkolwiek odbiorców. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie 
powinien być traktowany jako doradztwo w kwestiach księgowych, prawnych czy podatkowych. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, 
jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie. Nie należy opierać 
się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. 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 możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą 
ulec zmianie. Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. 
Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.  0521/PL

Infografika: Globalna gospodarka w obiektywie - maj 2021 r. 
Materiał marketingowy

Gospodarka Chin 
urosła w I kwartale 
2021 r.  w najszybszym 
tempie w historii.

Strefa euro jest w recesji 
po dwóch kwartałach 
ujemnego wzrostu PKB.

Recesja może mieć długotrwały  
wpływ na wzrost i zatrudnienie, 
ale dostrzegamy powody do 
optymizmu.

Wzrost powinien 
nabrać tempa 
 w III kwartale wraz 
z  przyśpieszeniem 
szczepień.

Niektóre kraje radzą 
sobie lepiej niż 
pozostałe.

Francja odnotowała 
dodatni kwartalny 
wzrost pomimo  trzeciej 
fali wirusa.

Oczekuje się, że 
realokacja zasobów 
i pracy będzie mniejsza 
niż po poprzednich 
wstrząsach.

Inwestycje były silniejsze,  więcej 
technologii = większa produktywność. 

Rządy są zaangażowane 
w wychodzenie z kryzysu, 
inaczej niż po Globalnym 
Kryzysie Finansowym.

18,3% ro
k-do-ro

ku
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Ogromny wzrost w Chinach maskuje oznaki spowolnienia
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Wzrost realnego PKB w ujęciu rok-do-roku

Istnieją jednak oznaki spowolnienia: 

wzrost w przemyśle może osiągnąć swój 
szczyt , ponieważ globalna konsumpcja 
przesuwa się w kierunku usług, 

banki ograniczają akcję kredytową dla 
sektora nieruchomości. 

Skuteczne radzenie sobie 
z  Covid-19 oznacza, 
że Chiny  już cieszą się 
ze swojego ożywienia 
w kształcie litery V. 

Wzrost stabilizuje się  na 
niższym poziomie.

Restrykcje związane z Covid powodują powrót strefy euro do recesji
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Czy Covid pozostawi blizny na światowej gospodarce?


