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Infografia:Síntese da economia mundial em março de 2021
Material de marketing

Revimos em alta o crescimento 
do PIB dos EUA  devido à 
proposta de lei do Presidente  
Biden de incentivos  no valor 
de 1,9 biliões de USD.

O resto do mundo  
beneficia com  um 
comércio mais forte.

Elevámos as nossas 
previsões  para 
o crescimento global.

Os preços mais elevados  
de mercadorias 
como o petróleo  irão 
contribuir para um pico 
temporário  da inflação.

Reduzimos as 
previsões de 
crescimento  do PIB 
da zona euro  para 
2021  devido a:

Prevemos uma inflação no índice 
de preços ao consumidor dos EUA  
de 3,5%  no 2.º trimestre antes de 
recuar novamente.

A economia tem  capacidade 
excedentária e por esse motivo 
não  prevemos um aumento 
mais amplo  dos salários 
e outras despesas.

O êxito do programa 
de vacinação deverá 
beneficiar  o crescimento 
do Reino Unido pelo que 
revimos em alta  a nossa 
previsão para 2021

confinamentos mais 
longos 
início lento do 
programa de 
vacinação

Os preços do petróleo (WTI) devem subir c. 200% em relação a março de 2020

Previsão da Schroders para o PIB na Europa

Zona euro

Alemanha

França

Itália

Espanha

Reino Unido

2020

-6,8

-5,3

-8,3

-8,9

-11,0

-9,9

2021

3,6 (5,0)

2,7 (4,8)

4,0 (5,7)

4,1 (5,3)

5,4 (6,5)

5,3 (5,0)

2022

4,8 (4,1)

4,9 (4,5)

4,7 (3,5)

4,8 (3,9)

6,6 (6,4)

5,1 (4,5)

Fonte: Eurostat, ONS, Refinitiv, Schroders Economics Group. 17 de fevereiro de 2021.  
Os valores entre parênteses reportam-se a previsões anteriores.

Fonte: Refinitiv, Schroders Economics Group, 1 de março de 2021. As extrapolações de preços fixos não constituem previsões.

Os valores entre parênteses reportam-se a previsões anteriores.

Porque revimos em alta a nossa previsão para o crescimento global

Prevê-se que os preços das mercadorias provoquem uma inflação temporariamente mais elevada
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Confinamentos e início lento da vacinação pesam no crescimento da Europa 
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