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Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i april 2022

Marknadsföringsmaterial
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lågkonjunkturer under de 
senaste 50 åren

Regeringens prognosmakare 
förväntar sig nu att den årliga 
brittiska konsumentprisinflationen 
når en toppnivå på nästan 9 %

Iran var en stor exportör
av olja på 1970-talet
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Vad kan hända den här gången

Lågkonjunkturer mellan 
1970-talet och  1990-talet 
föregicks alla av högre  inflation 
och räntor

Efter revolutionen 
1979 minskade 

produktionen med

Glöm inte att den amerikanska 
ekonomin ofta är  den största 
justeringsfaktorn när man ska fastställa 
prognosen för världsekonomin

Sanktionerna har sedan slagit hårt och 
produktionen är enbart en tredjedel 
jämfört med nivåerna före revolutionen

Även om de åtgärder som  
finansminister Rishi Sunak 
tillkännagav i vårbudgeten kan 
bidra  till att lätta något på det 
nuvarande inflationstrycket

räcker det inte till för
att kompensera helt
för effekterna 

Detta skulle vara den högsta inflationsnivån 
på minst fyra decennier

I mars höjde den amerikanska   
centralbanken räntan mot 
bakgrund av tecken på 
bredare inflationstryck

Kommer världsekonomin att undvika lågkonjunktur med inflation? 

Sunak vill lätta på trycket på den pressade brittiske konsumenten

Är Ryssland det nya Iran på grund av sanktionerna? 

Inflation, räntor, lågkonjunkturer
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Kommentar: NGPL, eller "natural gas plant liquids", är de kolväten i naturgas som separeras i flytande form
vid behandling av naturgas.
Källa: US Energy Information Administration, Schroders Economics Group, per november 2021.

Kommentar: Högsta årliga inflation, prognoser baserade på konsumentprisindex (KPI), används för att följa prisförändringar för slutkonsumenter av 
varor och tjänster. 
Källa: Office for Budget Responsibility, Schroders Economics Group, 23 mars 2022.

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

Amerikanska 
lågkonjunkturer

G7 totalt KPI, % å/å Amerikanska Fed Funds-räntan 
(genomsn. på månadsbasis)
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Tidigare prognos
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Produktion av råolja, NGPL och andra gaser i flytande form (Mf/d)

Sovjetunionen Ryssland

Iran

+8,7 %
Q4 2022

Ny prognos
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Utlöste en global 
energikris som fick världen 
att gå in i en lågkonjunktur

Iran innan revolutionen var en lika dominerande oljeexportör som 
Ryssland är idag 

Kommentar: Amerikanska lågkonjunkturer enligt National Bureau of Economic Researchs (NBER) definition, inflation 
baserad på konsumentprisindex  (KPI) för G7 (Group of Seven) av de största ”utvecklade” länderna, för att följa 
prisförändringar som påverkar  slutkonsumenterna av varor och tjänster i de här ekonomierna. ”Fed Funds-räntan” är 
den amerikanska centralbankens viktigaste  styrränta. Källa: Refinitiv, Schroders Economics Group, 4 april 2022.


