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Infografia: Síntese da economia mundial em abril de 2022

Material de marketing

EUA: 7

?

recessões nos últimos 50 anos.

As previsões do Governo esperam 
agora que a inflação anual dos 
preços no consumidor do Reino 
Unido atinja cerca de 9%

O Irão foi um grande exportador de 
petróleo na década de 70  
do século XX
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O que pode acontecer desta vez

Entre as décadas de 70 e 90 do 
século XX, as recessões  foram todas 
precedidas por um aumento  da 
inflação e das taxas de juro.

Após a revolução 
 de 1979, a produção 

 diminuiu em

Vale a pena recordar que a economia dos 
EUA é frequentemente  o maior fator de 
oscilação na determinação de perspetivas 
para a economia mundial.

As sanções tomadas tiveram posteriormente 
pesadas consequências negativas, com a 
produção a cair para um terço dos níveis  
pré-revolução

Apesar de as medidas anunciadas pelo 
ministro das finanças Rishi Sunak na 
Declaração da Primavera poderem 
ajudar  a aliviar um pouco o impacto das 
atuais pressões inflacionistas,

não vão conseguir 
compensá-las
totalmente.

Esta seria a taxa de inflação mais elevada
em, pelo menos, quatro décadas

Em março, a Reserva Federal dos 
Estados Unidos subiu as taxas de 
juro devido a sinais de crescentes  
pressões inflacionistas.

A economia mundial conseguirá evitar uma recessão causada pela inflação? 

Sunak procura aliviar a pressão sobre o pressionado consumidor do Reino Unido

Tornar-se-á a Rússia num novo Irão como resultado das sanções? 

Inflação, taxas de juro, recessões
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Nota: NGPL, ou líquidos de instalações de gás natural, são os hidrocarbonetos do gás natural que são 
separados como líquidos no processamento do gás natural.
Fonte: US Energy Information Administration, Schroders Economics Group, em novembro de 2021.

Nota: Pico da inflação anual, previsões baseadas nos índices de preços no consumidor (IPC), utilizados para acompanhar as mudanças de preços 
enfrentadas pelos consumidores finais de bens e serviços. 
Fonte: Office for Budget Responsibility, Schroders Economics Group, 23 de março de 2022.

Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, em fevereiro de 2022.

Recessões nos 
EUA
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4,8 milhões
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Produção de petróleo bruto, NGPL e outros líquidos (Mb/d)
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Precipitando uma crise
energética mundial que 
empurrou o mundo para 
uma recessão.

No seu período pré-revolucionário, o Irão era um exportador de petróleo 
dominante comparável à Rússia atualmente 

Nota: Recessão dos EUA definida pelo National Bureau of Economic Research (NBER), inflação baseada nos  índices 
de preços no consumidor (IPC) das maiores nações “avançadas” do G7 (Grupo dos Sete), para acompanhar as 
alterações de preços nos  consumidores finais de bens e serviços nessas economias. A “taxa de fundos federais dos 
EUA” é a principal taxa de juro da  Reserva Federal. Fonte: Refinitiv, Schroders Economics Group, 4 de abril de 2022.


