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Źródło: Schroders, stan na lipiec 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. 0721/PL

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

Perspektywy globalnego wzrostu są 
lepsze dzięki: 

Tempo szczepień w Chinach 
gwałtownie przyspieszyło

Starzenie się społeczeństw spowoduje, 
że rządy będą wydawać więcej na 
emerytury i opiekę zdrowotną.

szczepionkom
zwiększonym 
wydatkom rządowym

przystosowaniu się 
firm do pandemii

Cyfryzacja przyspieszy wzrost produktywności

Dlaczego wzrost liczby szczepień w Chinach to dobra wiadomość dla świata 

Jak zmienią się wydatki związane z wiekiem w następnej dekadzie?

Szersze wykorzystanie 
technologii umożliwia większej 
liczbie firm zdalne działanie.

Wzrost produktywności w USA przyspieszył pomimo pandemii

Wydatki związane z wiekiem

Ten cyfrowy motor napędowy może 
pomóc gospodarkom stać się bardziej 
produktywnymi w dłuższej perspektywie.
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Zmiana wydatków na emerytury, 
2019-30

Wydajność pracy w skali roku (produkcja/h) – sektor pozarolniczy (r/r), 1-roczna 
średnia krocząca

Zmiana wydatków na opiekę zdrowotną, 2019-30

7-letnia średnia krocząca Refinitiv, Schroders, czerwiec 2021 r.

Źródło: Refinitiv, IMF Fiscal Monitor, Schroders Economics Group 20 czerwca 2021 r.

Chiny są gotowe 
do osiągnięcia 
 swoich krajowych 
celów w zakresie 
szczepionek 
przed terminem 

Umożliwiłoby to wówczas eksport dużej ilości szczepionek 
na rynki wschodzące, spowalniając powstawanie nowych 
wariantów i pomagając gospodarce

Oferowanie chińskiej pożyczki na zakup szczepionek

Oficjalna zgoda dotycząca badań/produkcji
Oferowany priorytet w zakresie dostaw

Źródło: Dane zebrane przez Bloomberg, czerwiec 2021 r.

USA ma wysokie   
koszty opieki zdrowotnej - 
wydatki gwałtownie wzrosną

Przewiduje się, że 
wydatki na emerytury 
w Brazylii pójdą w górę, 
choć reformy mogą 
ograniczyć ten wzrost

Szwecja IndiePolska Francja Włochy Korea 
Płd.

Chile Hiszpania NiemcyRPA Austria Chiny BrazyliaDania Turcja KanadaJaponia Belgia Szwajcaria TajlandiaIndie Austria MaltaMeksyk Wlk. 
Brytania
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