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Materiał marketingowy

Globalna gospodarka 
w obiektywie Lipiec 2022

Znajdujemy się oficjalnie na rynku niedźwiedzia...

NADCHODZI 
RECESJA

...co jak mówi historia, zwykle zwiastuje recesję.

Czy Bank Anglii może zapobiec 
 spirali płacowo-cenowej?

Inwazja Rosji na Ukrainę poddaje próbie 
zobowiązania klimatyczne.

30%

2,25%

Inwestorzy coraz bardziej 
 obawiają się ryzyka recesji 
 z powodu wyższych stóp 
procentowych.

Wyższe stopy procentowe 
w przeszłości wywoływały 
 spowolnienie gospodarcze.

Były one cechą charakterystyczną 
lat siedemdziesiątych, kiedy to 
inflacja utrzymywała się na wysokim 
poziomie, a wzrost gospodarczy był 
powolny, co skutkowało „stagflacją”, 
czyli szczególnie trudnym 
otoczeniem gospodarczym.

Uwaga: Rynek niedźwiedzia to 20% lub więcej ciągłego spadku 
indeksu S&P 500 od poziomów szczytowych. Źródło: Schroders 
Economics Group, Refinitiv, Yahoo, Robert Shiller, 16 czerwca 2022 r.

Spirale płacowo-cenowe  
 mogą sprawić, że 
inflacja stanie się 
samospełniającą 

się przepowiednią. 

Przypadki, kiedy od 1900 r. 
 USA unikały recesji  po rynku 

niedźwiedzia.

W Schroders oczekujemy, 
że stopa podstawowa 
w Wielkiej Brytanii osiągnie 
ten poziom do lutego 2023, 
a następnie pozostanie na 
nim przez cały przyszły rok...

Przyspieszenie 
transformacji 
energetycznej w celu  
zmniejszenia zależności 
od rosyjskich paliw 
kopalnych...

Emisje sektora energetycznego 
w UE gwałtownie wzrosły od 
czasu początku inwazji
w obliczu powrotu do węgla.

UE
emisje z sektora 
 energetycznego.

...ale być może stopy będą 
musiały wzrosnąć jeszcze 
bardziej, aby przywrócić 
kontrolę nad inflacją.

...ale w krótkiej perspektywie czasowej Unia 
Europejska wraca do elektrowni węglowych.

Emisje

Lut Mar Kwi


