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

Os desconfinamentos 
podem revelar-se difíceis 
devido aos receios de 
uma segunda vaga de 
infeções.

Os confinamentos 
foram mais 
prejudiciais para 
umas economias da 
Zona Euro do que para 
outras.

Índia, Rússia e Brasil 
prolongam o período de 
confinamento.
Isto terá consequências 
negativas no comércio.

A China está a desconfinar, 
mas o crescimento foi 
muito fraco no 1ºT.

-2,2%

FECHADO

Prevemos um 
crescimento negativo 
nos BRIC (Brasil, 
Rússia, Índia, China) 
de -2,2% em 2020.

2020 vai ser o pior ano para a economia mundial desde 
a década de 1930.

Percentagem da economia implicitamente impactada.
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Previsão

A retoma será mais em forma 
de U do que em V.

A maioria dos principais Estados-Membros 
da Zona Euro começa agora a levantar 
restrições ao confinamento.

anteriormente -2,9%

anteriormente -5,7%

Fonte: Schroders Economics Group, 28 de maio de 2020.

Fonte: Eurostat, ONS, Schroders Economics Group, 29 de maio de 2020.

Revisão em baixa do crescimento em 2020 após 1ºT fraco

Até que ponto foi a economia europeia afetada pelos confinamentos?

Mercados emergentes debatem-se com o impacto do vírus

Prevemos um 
crescimento negativo 
de -5,4% para 2020.

Prevemos um crescimento 
negativo na Zona Euro de 
-6,1% em 2020.
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