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China e MEA economia mundial desvaloriza as incertezas... por agora

A economia global em imagens Fevereiro de 2017

Europa: Crescimento mais rápido e potenciais 
dificuldades 

Consumo mais firme à medida 
que os ganhos nos rendimentos 
reais das famílias se refletem na 
despesa.

Uma mudança no ciclo de 
inventário, causando a subida 
do PIB.

O crescimento global está a obter um impulso de:

Aspeto positivo Potencial problema

Contudo, prevê-se que 
o impulso destas fontes 
esmoreça.

A resposta do consumidor há muito 
aguardada à descida dos preços do petróleo 
parece finalmente estar a ter efeito... 

...com a nova subida dos 
preços do petróleo, a 
inflação poderá reduzir as 
despesas de consumo.

Prevê-se que a China e os Mercados Emergentes 
atravessem um período estável mas desafiante.

Risco Trump

Uma grande desvalorização
mantém-se como opção na 
retaliação às severas tarifas norte-
americanas sobre os bens chineses.

As tarifas nas exportações da China 
para os EUA causariam incómodo, 
mas uma guerra comercial global 
é um risco muito maior.

Nenhuma mudança na 
orientação política 

Mais um ano de políticas pró-crescimento, 
pró-estabilidade social se avizinha às portas do 
19º Congresso do Partido. Estímulo fiscal contínuo 
e apenas depreciação gradual da moeda.

A China está a intervir para fortalecer em vez 
de enfraquecer a sua moeda. Os custos da 
manipulação da moeda são obsoletos.

No caso de uma guerra comercial 
global

Existem preocupações na Turquia, África do 
Sul, América Latina e Malásia, pois uma guerra 
comercial poderá originar incumprimentos 
entre os mercados emergentes.

A Rússia poderá estar em grande parte 
protegida, pois acreditamos que as tarifas não 
serão impostas às importações de petróleo.

O Brasil, a Índia e a Colômbia são talvez 
apostas mais seguras, com menos 
dependência do comércio. 

A Europa desfruta de um bom período de crescimento acima do esperado, que 
ajudará as empresas e as famílias a ultrapassarem os desafios deste ano.

O crescimento acelerou no final de 2016 
e o ímpeto parece ter-se mantido em janeiro

O mercado laboral tem beneficiado de um 
bom dinamismo, com o emprego a crescer 
a taxas que não se viam desde 2007.

Prevê-se que a política 
monetária se mantenha 
ultra-flexível ao longo 
do ano. 

Inflação mais alta
Provavelmente irá reduzir o poder de 
compra das famílias.

Risco político
As eleições nos Países Baixos, França, 
Alemanha e, talvez, Itália representam 
riscos para a União Europeia 
e a estabilidade económica. 

Incertezas externas
A opinião de Trump sobre o Brexit poderá 
significar o desgaste da relação dos EUA 
com a UE.

Por último, a política 
orçamental deverá ser 
ligeiramente favorável, 
com muito poucos países 
pressionados a apertar 
o cinto.

Donald Trump tomou posse com o 
protecionismo em destaque na agenda.

Se o presidente Trump conquistar 
uma quota maior de crescimento 
económico global para os EUA, mesmo 
que o bolo geral seja mais pequeno, 
a América ficará em primeiro.

E depois há a America...
“A partir deste dia, vai ser a América primeiro”, discurso 
presidencial inaugural, 20 de janeiro de 2017.


