
deixando para trás a Alemanha e ficando atrás apenas
de EUA e Japão.

Se isso não ocorrer ainda este ano, em 2008 será
inevitável a troca de posições entre as duas potências
no ranking das principais economias do mundo.

A estimativa do Fundo Monetário nacional coloca
as duas economias fechando o ano de 2007 com um
PIB praticamente idêntico, com cerca de US$ 3,25
trilhões para a China e US$ 3,26 trilhões para a maior
economia européia. Para o Fundo, em 2008, a China
ultrapassará, definitivamente a Alemanha e deverá
apresentar um produto em torno de US$ 3,71 trilhões,
quase US$ 300 bilhões acima do PIB germânico.
Porém, com números tão próximos, os chineses

podem ultrapassar os alemães no ranking mesmo
agora em 2007.

Em 2005, Os chineses ocupavam a sexta posição no
ranking, ultrapassando a Itália na revisão dos números.
No ano seguinte, desbancou França e Reino Unido.

INVESTIMENTO SUSTENTA O CRESCIMENTO
O grande pilar do crescimento chinês continua

sendo o investimento. De janeiro a setembro deste ano,
houve um aumento de 25,7% nos recursos destinados
à compra de máquinas, equipamentos, construção
de fábricas ou abertura de rodovias. Este acréscimo
representou quase 42% do crescimento no ano.

Outros indicadores também apresentam altos
níveis de crescimento. A produção industrial
apresentou elevação de 18,9% em setembro frente ao

om um crescimento médio de 11,5% nos nove
primeiros meses de 2007, algumas previsões
apontam que a China pode, ainda em 2007, se
tornar a terceira maior economia do mundo



mesmo mês do ano passado. As vendas do comércio
cresceram 17% na mesma base de comparação.

SUPERÁVIT COMERCIAL CONTINUA ALTO
No mês de outubro, o saldo comercial chinês foi

de US$ 27,1 bilhões, o que levou o total acumulado do
superávit do país para US$ 212,4 bilhões, cerca de 59%
acima do acumulado no mesmo período de 2006.

O resultado manteve as pressões dos EUA e da
União Européia para que a China valorize sua moeda
em relação ao dólar e ao euro.

Essas pressões podem levar até a um aumento
das exportações nos dois últimos meses do ano,
por conta de antecipações por parte das empresas
chinesas temerárias que essas pressões possam dar
resultado e o governo chinês valorize um pouco o
yuan, prejudicando o setor exportador.

AUMENTO DO IED
O investimento estrangeiro direto cresceu 13,1%

em outubro em comparação com o mesmo mês do
ano passado, chegando a US$ 6,77 bilhões.

Esses números levaram o resultado acumulado
chinês para US$ 53,99 bilhões, cerca de 11,2%
superior ao montante de investimentos diretos
acumulado de janeiro a outubro de 2006.

Esses resultados, em uma conjuntura de yuan
desvalorizado frente às outras principais moedas
e de superávit comercial, leva a China a possuir a
maior reserva cambial do mundo, passando hoje
dosUS$ l ,43 bilhão.

Text Box
Fonte: Suma Econômica, n. 356, p. 34-35, dez. 2007.




