CONETIVIDADE GLOBAL

CONCLUSÕES ESSENCIAIS

1

A Covid-19 não provocou o colapso da globalização. O DHL
Global Connectedness Index declinou modestamente em
2020, e está no caminho certo para ressurgir em 2021.
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Os padrões globais de fluxo não demonstram evidência de uma
mudança importante no sentido da regionalização. O comércio a
longa distância cresceu mais rapidamente do que o comércio a
curta distância durante a pandemia.
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O comércio de mercadorias tem aumentado para níveis superiores aos pré-pandémicos, apoiando fortemente a recuperação
global ao mesmo tempo que os desafios de capacidade e as
tensões comerciais persistem.
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A dissociação entre os EUA e a China tornou-se evidente nos
fluxos internacionais em 2019, mas regrediu em 2020, quando
a pandemia intensificou o comércio entre as duas maiores
economias do mundo.
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A pandemia representou um grande golpe para os fluxos
internacionais de capital, mas a carteira de ações fluxos
estabilizou em meados de 2020 e o investimento direto
estrangeiro (FDI) teve uma forte recuperação em 2021.
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Os países mais pobres do mundo estão a ficar para trás
na recuperação da globalização. O seu comércio e os fluxos
FDI ainda eram inferiores aos níveis pré-pandémicos na
primeira metade de 2021.
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Um pico no crescimento dos fluxos de informação digital no
início da pandemia foi de curta duração. A globalização dos
fluxos de informação regrediu para uma tendência de
crescimento mais lenta.
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A conetividade global ainda está limitada em termos absolutos.
A atividade nacional supera de longe a atividade internacional,
e os fluxos internacionais são mais fortes entre países vizinhos.
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A pandemia teve o maior impacto sobre os fluxos internacionais
de pessoas, e eles parecem ser os que recuperam mais lentamente. As viagens internacionais permaneceram em baixa mais
do que 80% na primeira metade de 2021.

10

Uma conetividade global mais forte poderia acelerar a recuperação mundial da Covid-19. As vulnerabilidades reveladas pela
pandemia deveriam ser abordadas para um futuro mais
próspero e resiliente.

