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Os aumentos das taxas de juro podem 
dar lugar a cortes em 2023?
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Estimamos que a Reserva 
Federal (Fed) dos EUA 
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dos fundos federais
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... a rápida recuperação do crescimento 
económico e os  estrangulamentos nas cadeias 
de abastecimento também contribuíram

Taxas mais altas abrandam a 
atividade económica e pode não 
demorar  muito até que a Fed tenha 
de inverter o percurso à medida 
que a economia desacelera

O aumento da dependência energética 
após o desastre nuclear de Fukushima 
em 2011 torna o declínio numa ameaça 
 inflacionária mais significativa do que 
no passado

Muitos fabricantes mudaram-se 
para países de baixo custo, daí:
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