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Fonte: Schroders, em dezembro de 2018.

Dezembro de 2018: Perspetivas económicas globais

Material de marketing

2019: O abrandamento do crescimento faz com que as taxas de juro norte-americanas atinjam o pico 

Previsões de crescimento e de inflação da Schroders
Crescimento global: Prevemos que o PIB abrande para 2,9% em 2019 e, 
se a nossa previsão estiver correta, isso significa o ano mais fraco para o 
crescimento global desde 2008. Espera-se novo abrandamento para  2,5% em 
2020, principalmente devido ao arrefecimento da economia norte-americana. 

Inflação: Apesar do crescimento mais moderado e dos preços do petróleo mais 
baixos, a nossa previsão para 2019 foi revista em alta para 2,9%; impulsionada 
por uma inflação mais elevada nos mercados emergentes, onde a debilidade das 
divisas está a levar à subida dos preços das importações. Em 2020, prevemos uma 
moderação para os 2,7%, refletindo o abrandamento do crescimento em 2019. 
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Crescimento do PIB nos 
2,4% em 2019, uma vez 
que o incentivo dos cortes 
fiscais vai desvanecer-se 
enquanto as taxas de 
juro sobem e os efeitos 
de uma guerra comercial 
prolongada com a China 
se fazem sentir. Estima-se 
novo abrandamento para 
os 1,3% em 2020.

Estima-se que o 
crescimento abrande 
mais, de 1,9% em 2018 
para 1,6% em 2019 devido 
a uma prolongada guerra 
comercial entre os EUA 
e a China.

Pressupondo que o Brexit 
corre bem, o Reino Unido 
deverá ver uma melhoria 
no crescimento em 2019; 
prevemos um crescimento 
do PIB de 1,4%.

Os primeiros sinais 
mostram que o novo 
governo deverá conceder 
apoio à confiança das 
empresas e ao investimento 
após a incerteza dos 
últimos 12-18 meses.

Um fator positivo para os 
mercados emergentes 
é o enfraquecimento 
previsto do dólar 
norte-americano, 
que impulsionará 
o crescimento e reduzirá 
a inflação ao longo dos 
próximos dois anos.

O crescimento enfrenta 
revisões em baixa em 2019 
devido às subidas dos 
impostos, mas deve acelerar 
em 2020 à medida que o 
investimento aumentar.

Revisão em baixa das 
perspetivas para 2019 devido 
ao crescimento do crédito 
ter sofrido outro golpe, com 
a instabilidade no setor 
privado a aumentar os 
custos de financiamento.

Abrandamento secular 
continua em 2020, mas 
esperamos estímulos do 
governo local para ajudar 
a compensar o impacto da 
guerra comercial EUA-China 
em 2019. 
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Perspetivas de taxas de juro para as principais economias

Prevê-se que as taxas de juro norte-americanas atinjam o seu pico nos 3% em 
meados de 2019, enquanto outros bancos centrais continuarão a tornar a sua 
política monetária mais restritiva. 

Prevê-se que o Banco Central Europeu (BCE) ponha fim à flexibilização 
quantitativa em janeiro de 2019, com as taxas de refinanciamento a subirem 
para 1% no final de 2020. 

Espera-se que o Banco de Inglaterra (BoE) aumente duas vezes as taxas no 
próximo ano, dependendo de uma saída suave da União Europeia (UE).

Espera-se que o Banco do Japão (BoJ) adote uma postura mais agressiva, mas 
poderá ser condicionado pelos aumentos do IVA em outubro de 2019. 
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