ITT AZ IDŐ,
HOGY VEGYE
AZ AKADÁLYT!
A felzárkózási hatás számokban

Mennyire lesz erős a járvány utáni gazdasági
fellendülés és hogyan alakulnak a fogyasztói
szokások? Nézze meg infografikánkon!
A gazdaság újranyitása után a nyári időszakban
a növekedési lendület megtorpanni látszott a
fertőzőbb delta-variáns terjedése miatt.
De mivel a nagyobb átoltottság enyhébb
korlátozásokat tett lehetővé, továbbra is arra
számítunk, hogy a globális növekedés 2021-ben
és 2022-ben is erős marad, még akkor is, ha a
fellendülés egyenetlen lesz.
Gazdasági elemzőink kiterjedt globális
hálózatunk adatait felhasználva készítették el a
következő előrejelzéseket, amelyek a fellendülés
várható alakulását mutatják.
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+5,5%
A globális GDP
várhatóan legalább
+5,5%-kal növekszik
2021 során.

A FELZÁRKÓZÁSI
HATÁS
SZÁMOKBAN

+40%
Azon járvány okozta veszteségek aránya, amelyek
átlagosan egy év alatt
megtérülhetnek, ha nem
lesznek további lezárások.

+8,0%
A kereskedelmi forgalom
globálisan +8%-kal növekszik
2021-ben.
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+2-3%

A globális belföldi
fogyasztás várható
növekedése 2021-ben.

A MAGÁNFOGYASZTÁS
HATÁSA

33%-40%
2021-ben a globális
magánfogyasztás 33%-40%-át költik
olyan árukra és szolgáltatásokra,
amelyeket a járvány ideje alatt nem
tudtak igénybe venni.

€

EURÓPÁBAN

500 MILLIÁRD

1 TRILLIÓ
DOLLÁR

60%-67%

AZ USA-BAN

A háztartások a járvány ideje
alatt felgyűlt megtakarításaik
60%-67%-át pénzügyi
befektetésekre vagy az
ingatlanpiacon költik majd el,
vagy tovább gyűjtik.

$

Megtakarítás a járvány
idején.
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+16,9%
AZ ÁRNYOMÁS
NÖVELI A
KERESKEDELEM
KÖLTSÉGEIT

+16,9% Előrejelzésünk
szerint ennyi lesz a
globális kereskedelem
növekedése 2021-ben
értékben, az inputokért
folytatott globális verseny
és a szállítási problémák
ellenére.

+52%
Azon vállalkozások aránya, akik az
ellátási láncokat érintő kockázatok
jelentős növekedése ellen azok
rövidítésével, készletfelhalmozással
és kereskedelmi hitelbiztosítással
védekeznek.

A globális fellendülés valószínűleg
egyenetlen lesz. A növekedési ütem
számos tényezőtől függ, pl. az ágazatoktól,
a földrajzi helyzettől, az ellátási lánc
modellektől, és ami a legfontosabb, a
Covid-19 vírus sikeres visszaszorításától.

Ha többet szeretne megtudni, töltse
le legújabb e-könyvünket: VEGYE AZ
AKADÁLYT: HOGYAN ENYHÍTHETI A
KOCKÁZATOKAT ÉS NÖVEKEDHET
FENNTARTHATÓAN A JÁRVÁNY UTÁN?

