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Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i mars 2022

Marknadsföringsmaterial

Ryssland står inför världens vrede
efter dess invasion av Ukraina

Det ekonomiska resultatet av de tragiska  
händelserna i Ukraina kommer sannolikt 
att omfatta: 

Rädsla för störningar i ukrainsk och rysk export skapar 
kraftigt stigande priser på vete och konstgödsel 

Schroders nya  globala KPI-prognos 2022 
(på årsbasis)

Stagflationär global ekonomi

Det är dock den andra  
största producenten av  
naturgas i världen

Högre inflation

Svagare tillväxt

Politiker har sätt att hantera 
effekten av energiprisinflation hos 
slutkonsumenten, och företag, 
men alternativ på kort sikt kan vara 
begränsade.

Ökningen av  matpriserna 
är mindre rubrikskapande  
än för oljan

men maten är en viktigare del 
av konsumentprisindex (KPI), 
som används för att spåra 
konsumentinflationen

Innan Ryssland 
invaderade Ukraina, 
har matprisinflationen 
varit moderat, även 
fast den ökade

ökning år till år
grossistpriser på 

livsmedel i januari 2022
(Livsmedels- och 

jordbruksorganisationen, 
FAO, matprisindex))

före invasionen
av Ukraina

Stagflation är kombinationen av  
 inbromsande tillväxt och accelererande inflation

Konsumentprisindex (KPI) 
används ofta för att följa konsumentinflation

Krisen i Ukraina belyser Europas beroende av rysk gas

Vilka är de troliga ekonomiska konsekvenserna av Ukrainakonflikten? 

Rysk aggression ser ut att hålla energi- och matkostnaderna uppe

Europeisk gasprisinflation – större ökning, men liknande profil
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Linjer visar den förväntade utvecklingen av europeisk gasprisinflation som impliceras av terminsmarknader vid 
olika tidpunkter. Terminer är handelsbara avtal för att köpa och sälja en bestämd mängd råvaror till fastställda 
priser på fastställda datum i framtiden. Visar förväntad förändring år till år i euro per gasvärme.
Källa: Refinitiv, Schroders Economics Group, 25 februari 2022.

Källa: Schroders Economics Group, per februari 2022.

Källa: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, per februari 2022.
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