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UNCTAD PEDE CORREÇÃO DE RUMOS PARA EVITAR RECESSÃO E 
ESTAGNAÇÃO GLOBAL 

Genebra, 30 de setembro de 2022 - O Relatório de Comércio e Desenvolvimento 2022 da Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) descreve ações de políticas para 
evitar crises econômicas e fortalecer o apoio aos países em desenvolvimento. 

Economistas da UNCTAD analisam o estado da economia global e projetam um crescimento menor nos 
próximos dois anos. 

As economias avançadas precisam mudar de rumo em suas políticas monetárias e fiscais para evitar 
infligir danos maiores do que a crise financeira de 2008 e o choque da COVID-19 em 2020. As crises 
em cascata resultantes da pandemia, combinadas com sobreendividamento, inflação, mudanças 
climáticas e guerra na Ucrânia já transformou uma desaceleração global em uma desaceleração. 

O relatório também cobre as perspectivas econômicas e de desenvolvimento em cada região em 
desenvolvimento. 

-------------------------------- 
Sobre a UNCTAD 

A UNCTAD é a principal organização da ONU que lida com comércio e desenvolvimento. É um órgão 
intergovernamental permanente estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1964. 

A UNCTAD faz parte do Secretariado da ONU e conta com 195 países membros, um dos maiores do 
Sistema ONU. A UNCTAD apoia os países em desenvolvimento a acessar os benefícios de uma 
economia globalizada de forma mais justa e eficaz. 

Fornecemos análises econômicas e comerciais, facilitamos a construção de consenso e oferecemos 
assistência técnica para ajudar os países em desenvolvimento a usar comércio, investimento, finanças 
e tecnologia para o desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

---------------------------- 

Jornalistas com acesso à redação virtual da UNCTAD podem baixar o texto completo do estudo, bem como o press release. 

O acesso à redação virtual requer uma senha. Para obter um, por favor preencha o formulário online. 

Após a data do embargo, os documentos relacionados ao relatório estarão disponíveis no site principal da UNCTAD. 

Para obter mais informações ou solicitar entrevistas com especialistas da UNCTAD, entre em contato com a Unidade de Comunicação e 
Informação da UNCTAD, por meio de Catherine Huissoud, +41 22 917 5549, +41 79 502 43 11, catherine.huissoud@unctad.org ou 
unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press. 
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