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Material de marketing

Síntese da economia mundial 
em outubro de 2022

Dados contraditórios sobre o emprego 
nos EUA  sugerem que a guerra contra 
a inflação ainda não acabou

Diferentes causas de prováveis recessões

Fed pronta para combater a inflação Quando a 
economia dos 

EUA entrar   
em recessão, 

 o foco da Fed será  
voltar a apoiar  
o crescimento.Banco central dos 

EUA  aumenta, 
de forma inédita, 

a  taxa de juros 
pela terceira vez 
consecutiva em 

0,75%,  
em setembro.

Recessão

2023

0,75%

-1,1%

-0,1%

de trabalhadores 
dos EUA ‘em falta’   
desde a Covid^.

Embora a criação de emprego possa estar a diminuir, a 
disponibilidade de trabalhadores continua a ser um problema.

A retração do mercado 
de trabalho impulsionada 
pela mudança de estilos de 
vida e questões de saúde 
relacionadas com  a pandemia.

Complica uma eventual 
mudança da Reserva 
Federal para uma postura 
menos restritiva da política 
monetária.

INTERNA vs EXTERNADe resultados 
económicos dos 
EUA  em 2023

Nos EUA, a  inflação interna 
e  a subida das taxas de 
juro são os principais 
fatores impulsionadores 
da recessão.

Como tal, qualquer mudança 
está, provavelmente, ainda   
muito distante.

Na Europa, a volatilidade 
nos custos de energia 
desde  a invasão da 
Ucrânia é o  principal fator 
impulsionador  da recessão.

De resultados 
económicos   
da Alemanha 
 em 2023

A previsão de referência da 
Schroders

Fonte: Refinitiv, Schroders Economics Group, 
 em outubro de 2022. 

^Nota: Com base numa redução de 1,1 pontos percentuais na 
‘taxa de participação’ dos EUA dos níveis pré-pandemia, aplicada 
à população civil atual. A taxa de participação é a percentagem 
da população com mais de 16 anos que trabalha ou procura 
ativamente trabalho. 
Fonte: Refinitiv, Schroders Economics Group, em outubro de 2022.

Os nossos 
economistas 
preveem que 
esta ocorra no 
próximo ano.

Fonte: Schroders Economics Group, em outubro de 2022.
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