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As exportações chinesas abriram uma ligeira dianteira em relação às da Alemanha no primeiro 
semestre deste ano, segundo novos dados divulgados ontem, em mais uma indicação de que a 
posição da Alemanha, de principal país exportador do mundo, está ameaçada.  
 
A China exportou mercadorias em valor equivalente a US$ 521,7 bilhões no primeiro semestre 
do ano, enquanto o total da Alemanha foi US$ 521,6 bilhões, conforme anunciou a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), com sede em Genebra.  
 
Estes números de exportação são acompanhados de perto na Alemanha, a maior economia da 
Europa, que terá eleições nacionais no próximo mês. As vendas dos seus produtos industriais 
têm impulsionado em grande parte o crescimento econômico nos últimos anos e, durante toda 
a crise econômica, o governo da premiê conservadora Angela Merkel tem defendido 
firmemente o modelo econômico do país, voltado às exportações.  
 
A Alemanha há muito tempo vem se preparando para que a economia chinesa, de crescimento 
muito mais acelerado, assuma o seu título de "campeã mundial de exportações". 
 
O valor provável das exportações alemãs e chinesas para o ano cheio continua, porém, incerto 
e dependerá decisivamente das oscilações das taxas de câmbio nos próximos meses.  
 
Um euro forte poderia ajudar a reduzir as vendas da Alemanha. Os setores exportadores do 
país mostraram sinais de recuperação nos meses recentes. 
 
"Está apertado demais para podermos extrapolar para o ano todo e, quem dirá, para o 
próximo ano", afirmou Patrick Low, economista-chefe da OMC.  
 
As exportações alemãs foram duramente abaladas pela queda na confiança mundial que se 
seguiu à derrocada do banco de investimentos americano Lehman Brothers, no ano passado.  
 
Mas surgiram sólidos sinais de uma sólida retomada no crescimento. Em junho, mês mais 
recente para o qual há dados disponíveis, as exportações alemãs deram um salto de 7% na 
comparação com o mês anterior. Apesar disso, elas ainda ficaram 22,3% abaixo do nível do 
ano anterior. As exportações chinesas seguiram um padrão semelhante.  
 
O aumento repentino nas exportações ajudou a explicar porque a Alemanha conseguiu 
registrar um aumento no PIB no segundo trimestre, na comparação com o trimestre anterior - 
dando a entender que o país teria saído da recessão antes dos EUA, Reino Unido e da maioria 
das demais grandes economias da UE.  
 
Por sua vez, a recuperação na Alemanha está ajudando a elevar o desempenho global da zona 
do euro. As encomendas à indústria na zona do euro dispararam, numa alta de 3,1% em 
junho, na comparação com o mês anterior (leia texto ao lado), segundo dados da Eurostat, a 
agência oficial de estatísticas da União Europeia. 
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