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Källa: Schroders Economics 
 Group, november 2021

Obs! Omikron-varianten dök upp efter att prognoserna var klara. Omikron ökar risken för nya restriktioner och nya störningar i leveranskedjorna.   
I det här skedet är det för osäkert att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna, utöver att det ökar risken för ”stagflation” (avmattad tillväxt och stigande inflation) för den globala ekonomin.

Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i december 2021
Marknadsföringsmaterial

Återhämtningen för den amerikanska 
konsumtionen har varit snabb men obalanserad

De flesta centralbanker på tillväxtmarknader
har tvingats höja räntorna som svar på att 
konsumentinflationen ligger över målet, med 
högre livsmedelspriser som en viktig drivkraft

Vi tror att inflationen kommer att avmattas 
under 2022 i takt med att livsmedels- och 
energipristrenderna förbättras

Det här diagrammet illustrerar den 
förväntade nedgången för Food and 
Agriculture Organization’s (FAO) Food 
Price Index, som följer pristrender för 
viktiga livsmedelsråvaror

Den amerikanska konsumtionen är avgörande för den globala tillväxt- och  
inflationsprognosen 2022 

Högre livsmedelspriser bidrog till räntehöjningar på tillväxtmarknaderna 

Återhämtning för den amerikanska konsumtionen

Högre livsmedelsinflation har överraskat marknaderna, men bör minska 
under 2022
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Källa: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, per 25 november 2021.

Detaljhandelsförsäljning i USA (nominellt, dvs. inte justerat för inflation)
Detaljhandelsförsäljning i USA (reell)
Total konsumtion i USA (reell)
Konsumtion av tjänster i USA (reell)                                            Recession

Källa: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, per 1 december 2021.
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En snabböversikt: Schroders prognos för BNP-tillväxt

2002 2006 2010 2014 2016

Den nominella detaljhandelsförsäljningen 
har ökat med cirka 20 %  jämfört med 
nivåerna före pandemin

Även om varukonsumtionen ökat kraftigt  
har covid-restriktioner också inneburit 
 att konsumtionen av tjänster dämpats

Hög efterfrågan på varor skapar 
 störningar i leveranskedjorna och 
 pressar upp priserna

Centralbankerna kommer 
sannolikt att reagera på  
högre inflation genom  
att dra tillbaka en del  
av det penningpolitiska 
stödet
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Trots detta kommer de 
räntehöjningar  som redan 
levererats  att drabba den 
ekonomiska aktiviteten
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Källa: Schroders per december 2021.
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