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Materiał marketingowy

Światowa gospodarka  
w obiektywie Październik 2022

Mieszane dane o zatrudnieniu w USA  sugerują, 
że wojna z inflacją jeszcze się nie skończyła.

Różne przyczyny prawdopodobnych recesji

Fed jest gotowy do walki z inflacją Gdy gospodarka 
USA wpadnie 

w recesję 
 Fed skupi się 
z powrotem 

na wspieraniu 
wzrostu.Bank centralny 

USA  dostarczył 
bezprecedensowej 

 trzeciej z rzędu 
 podwyżki stóp 
procentowych 

o 0,75%  
we wrześniu.

Recesja

2023

0,75%

-1,1%

-0,1%

„brakujących” 
pracowników w USA   
od pandemii Covid^

Podczas gdy tworzenie miejsc pracy może spowalniać, 
problemem pozostaje dostępność pracowników.   

Ciasny rynek pracy 
spowodowany zmianą 
stylu życia i kwestiami 
zdrowotnymi związanymi 
z  pandemią.

Komplikuje to ewentualny 
„pivot” Rezerwy Federalnej 
w kierunku mniej 
restrykcyjnej polityki 
pieniężnej.

WEWNĘTRZNE vs. ZEWNĘTRZNEProdukcja 
gospodarcza 
w USA w 2023 r.

W USA inflacja 
generowana w kraju 
i wyższe stopy 
procentowe są 
głównymi czynnikami 
wywołującymi recesję.

Zatem jakikolwiek „pivot” 
prawdopodobnie ma przed 
sobą długą drogę.

W Europie zmienność 
w kosztach energii 
od czasu inwazji na 
Ukrainę, ma stać się 
głównym czynnikiem 
napędzającym recesję.

Produkcja 
gospodarcza 
w Niemczech 
w 2023 r.

Prognoza bazowa Schroders dla

Źródło: Refinitiv, Schroders Economics Group, stan 
 na październik 2022 r. 

^Uwaga: W oparciu o zmniejszenie o 1,1 punktu procentowego  
"współczynnika aktywności zawodowej" w USA z poziomu sprzed 
pandemii, zastosowanego do obecnej liczebności populacji. 
Współczynnik aktywności zawodowej to odsetek populacji w wieku 
powyżej 16 lat, która pracuje lub aktywnie poszukuje pracy. 
Źródło: Refinitiv, Schroders Economics Group, stan na październik 
2022 r. 

Nasi 
ekonomiści 
prognozują, 
że nastąpi to 
w przyszłym 
roku.
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