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Fonte: Schroders em maio de 2021.
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A economia chinesa 
registou a taxa de 
crescimento mais 
rápida de sempre 
no 1T de 2021.

A Zona Euro está em 
recessão após dois 
trimestres de crescimento 
negativo do PIB.

As recessões podem causar 
um impacto duradouro no 
crescimento e no emprego, 
mas vemos razões para 
otimismo.

O crescimento deverá 
ganhar dinamismo 
no 3T à medida que 
o ritmo de vacinação 
se intensificar.

Alguns países 
estão a ter melhor 
desempenho do que 
outros.

A França registou um 
crescimento trimestral 
positivo apesar de uma 
terceira vaga do vírus.

A reafetação de recursos 
e de mão de obra deverá 
ser inferior à verificada 
após choques anteriores.

Verificou-se uma intensificação do 
investimento, mais tecnologia = 
mais produtividade.
Os governos estão empenhados 
na recuperação ao contrário 
do que sucedeu a seguir à crise 
financeira mundial.
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Fonte: Eurostat, Schroders Economics Group, 30 de abril de 2021.

O enorme crescimento da China encobre sinais de abrandamento
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Variação homóloga da taxa de crescimento do PIB real

Mas existem sinais de abrandamento: 

O crescimento da indústria transformadora 
pode ter atingido o pico à medida que 
o consumo global se vira para os serviços. 

Os bancos estão a controlar os 
empréstimos ao setor imobiliário. 

A resposta eficaz à 
Covid-19 significa que 
a China já registou a 
sua recuperação em 
forma de V. 

O crescimento está a 
estabilizar a um ritmo 
mais lento.

As restrições derivadas da Covid-19 estão a conduzir a Zona Euro de volta à recessão
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A Covid irá deixar cicatrizes na economia mundial?


