
ano de 2007 terminou com alguns países
emergentes apresentando um crescimento
significativo de seu PIB.

O crescimento médio destes países que
incluem entre outros, os do chamado BRIC - grupo
formado por Brasil, Rússia, índia e China - foi de
7,8%, puxados sobretudo pelas últimas três letras do
grupo, que cresceram pelo menos 8,1% no mínimo. O
desempenho médio só não foi maior porque alguns
países como o México tiveram um crescimento abaixo
do esperado, de 3,2%.

ÍNDIA: CHEGANDO PERTO DOS NÚMEROS CHINESES
A economia Indiana teve um crescimento de

9,6% no ano fiscal de 2007, o que representa o maior
crescimento desde o ano de 1989. Foram revisados
também os números do ano fiscal de 2006 e apurou-
se uma elevação de 9,4%.

O crescimento significativo da renda do
trabalhador aumentou a demanda da classe média o
que vem estimulando os investimentos na capacidade
produtiva da indústria, sobretudo a automobilística.
O aumento gradual dos investimentos é importante
para a continuidade da elevação do nível de emprego,
em um momento que, paralelamente, o governo
trabalha na erradicação da pobreza e para reduzir o
déficit orçamentário.

RÚSSIA: CRESCIMENTO ACIMA DE 8%
As estatísticas oficiais apontam que o Produto

Interno Bruto da Rússia ficou em 8,1% no ano de 2007,
o que se traduz no melhor desempenho desde o ano
de 2000, quando o PIB cresceu 10%.

Em valores correntes, o total ficou em US$ 1,45
trilhão. Ou 32,98 trilhões de rublos.

ARGENTINA: NÚMEROS QUESTIONADOS
Economistas argentinos ainda estão céticos em

relação ao crescimento do PIB argentino anunciado
pelo governo daquele país. Segundo as fontes da
Casa Rosada, o produto argentino se elevou em 8,7%
em 2007, apoiados nos setores agrícola e de serviços,
também no consumo das famílias.

A indústria de transformação também apresentou
bom desempenho, em virtude de os preços das
matérias-primas que exporta estarem com bons
preços no mercado internacional.

Os analistas apontam para uma manipulação dos
números da inflação, o que influenciaria nos dados do
PIB, que poderia ser menor do que o divulgado com a
influência de uma inflação mais elevada.
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Text Box
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