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Infografia:Síntese da economia mundial em maio de 2022

Material de marketing
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Aviso de recessão nos 
EUA no Painel sobre 
recessão da Schroders.

A UE “importa” emissões 
de dióxido de carbono (CO2).

A economia dos EUA é 
frequentemente o maior fator 
de oscilação ao determinar as 
perspetivas para a economia mundial.

Os EUA são responsáveis 
por mais de  um quarto 
de toda a produção e 
continuam a ser a maior 
economia do mundo.

Painel sobre recessão da Schroders: o que nos diz?

Que mercados emergentes correm maior risco de incumprimento das suas 
dívidas externas?

Desflorestação: que impacto pode ter no mercado a nova proibição da UE? 

Os riscos de recessão na economia dos EUA aumentaram
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Nota: As emissões importadas da desflorestação são definidas como mudanças nos stocks de carbono 
devido à perda de floresta e ao impacto do uso subsequente da terra. Fonte: Pendrill et al. 2020, Schroders 
Economics Group, abril de 2022.

Nota: A dívida externa a curto prazo é definida como todo o serviço da dívida, pública e privada, denominada em moeda estrangeira e local devida 
a investidores estrangeiros nos próximos 12 meses. Fonte: Tabelas trimestrais da Dívida Externa do Banco Mundial, Refinitiv, Schroders Economics 
Group em 04 de abril de 2022.

Fases de recessão nos EUA Proporção de indicadores que assinalam recessão

MtCO2/ano

As florestas tropicais são desflorestadas 
para criar gado e cultivar produtos 
agrícolas destinados ao bloco.

As “soluções climáticas naturais” podem 
gerar mais de um terço da poupança 
em emissões de gases com efeito 
de estufa para cumprir as metas das 
alterações climáticas.

Sri Lanka e Tunísia em negociações com 
o Fundo Monetário Internacional para 
garantir apoio financeiro.

A dívida externa a 
curto prazo do  
Sri Lanka como  

percentagem das  
reservas em divisas

É possível que outros sejam 
forçados a seguir o exemplo.

As novas leis visam 
fomentar hábitos 
de consumo mais 
sustentáveis e conter 
a desflorestação.

Emissões importadas anuais da desflorestação entre 2005-2018

Nota: Fases de recessão nos EUA definidas pelo National Bureau of Economics Research 
(NBER).  Fonte: Schroders Economics Group, 29 de abril de 2022.
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192,6%
À medida que a Reserva Federal 
dos EUA aumenta as taxas de 
juro em casa...

... alguns países estão a ter 
cada vez mais dificuldade 
em se financiarem nos 
mercados internacionais. 


