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Infografia: Síntese da economia mundial em maio de 2020
Material de marketing

Fonte: Refinitiv DataStream, Schroder Economics Group, 28 de abril de 2020.

Economias em queda livre à medida que se dissipam as esperanças de uma recuperação em “V” 

Porque está a Itália (de novo) nas bocas do mundo? 

Por que razão as más notícias de declínio do crescimento chinês podem ser boas notícias?

Governos e bancos 
centrais estão a estimular 
a economia mundial.

O PIB chinês contraiu 6,8% no 1ºT de 
2020 devido ao confinamento rigoroso
                 imposto em janeiro e fevereiro. 
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A maioria dos países têm de contrair mais 
empréstimos e gastar mais para suavizar 
o impacto económico  
do Covid-19.

Dívida pública bruta (% do PIB)
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Inflação?

Será que isso vai provocar 
um aumento acentuado da 
inflação no próximo ano?

Pensamos que haja poucos 
riscos de uma inflação 
elevada, tendo em conta o 
recente colapso dos preços 
do petróleo e o desemprego 
criado pela crise

Mas a Itália tem tido uma dívida 
elevada e um crescimento fraco desde 
a Crise Financeira Mundial de 2008-09.

Se contrair mais empréstimos, tornar-
se-á a dívida do país insustentável?

Esta é uma queda 
abrupta, mas pode 
ser considerada 
uma boa notícia 
por dois motivos:

Os dados oficiais chineses estão 
a tornar-se mais credíveis.

O governo terá de estimular 
a economia para atingir o objetivo 
de duplicar os rendimentos de 2010 
até ao final de 2020.

Prevemos um 
crescimento para o ano 
pouco acima dos 2%.
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