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Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i november 2021
Marknadsföringsmaterial

Naturen spelar en grundläggande roll 
i kapplöpningen mot växthusgasneutralitet

Skogar
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30 % 

Investerare följer noga 
National Federation of 
Independent Business 
(NFIB) månatliga 
småföretagsundersökning

Europeiska länder kommer att 
känna av mycket varierande 
smärtnivåer från den europeiska 
naturgaskrisen

Specifikt 
avsikter att höja 
arbetarnas löner

Dessa månatliga datapunkter 
förutspådde  en upphämtning 
kv. 3 i presidiet för  Labor 
Statistics ekonomiomfattande 
 sysselsättningskostnadsindex

Data hämtade för 2018 från Internationella 
energibyrån (IEA) ger en god indikation på 
vilka av de största ekonomierna som är mest 
beroende av naturgas

täcker omkring 
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Bortom BNP-tillväxt: Varför naturkapital är viktigt 

Vilka inflationsmässiga konsekvenser kan stigande löner i USA medföra? 

Toppländer för avlägsnande av koldioxid från kvarvarande 
skogsmark Gt koldioxid per år

koldioxid 

Lönetrycket ökar på amerikanska små och oberoende företag

Andel av energiförsörjningen (2018)
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Källa: IEA, Schroders Economics Group. 19 oktober 2021.

Källa: FAOSTAT, Schroders Economics Group, 30 september 2021.

Källa: Schroders, Refinitiv Datastream, 29 oktober 2021.
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NFIB-undersökning, % av företag som planerar att höja arbetares löner (släpande)
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Vad betyder den europeiska naturgaskrisen för inflationen? 
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Biobränslen och avfall


