
Japão retoma o caminho do crescimento

A
pós amargar um período grande em recessão,
a economia japonesa conseguiu dar sinais
de recuperação no segundo trimestre. O
crescimento de 0,9% frente ao primeiro

trimestre do ano e de 3,7% frente ao mesmo período
de 2008 foi surpreendente, mas já era esperada uma
melhora, já que nos últimos meses houve uma
retomada das exportações que cresceram 6,3% no
trimestre. O país vinha de uma queda de 14,2% no
primeiro trimestre, frente ao período de janeiro a
março de 2008.

Além disso, o governo lançou mão de diversos
pacotes de estímulo ao consumo interno, o que
levou a um crescimento de 0,8% deste indicador no
período. O montante dos pacotes foi equivalente a
5% do PIB do país, com medidas como crédito para
a compra de automóveis ecologicamente corretos.

Algum estimulo, mesmo que indireto, à indústria
automobilística é importante, pois foi um dos
setores que mais sofreu com a crise internacional
que refletiu nas suas exportações. Cabe ressaltar
que a taxa de investimento das empresas continua
em baixa (queda de 4,3% no segundo trimestre),
e qualquer incentivo é valido para que haja uma
retomada.

REAÇÃO AINDA TÍMIDA NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
A produção industrial japonesa apresentou

crescimento de 5,7% em maio, na comparação com
abril, mas a queda acumulada em 12 meses ainda é
alta, de 29,5%. O nível de utilização da capacidade
instalada é de 72,6%.

Com relação ao desemprego, ele atingiu sua
maior taxa em seis anos, chegando a 5,4% em
junho.

CORÉIA DO SUL TAMBÉM BUSCA A RECUPERAÇÃO
Da mesma forma que o vizinho asiático, a

economia da Coréia do Sul se valeu das exportações
e do consumo interno para apresentar recuperação
nos números do segundo trimestre.

Houve um crescimento de 2,3% no período frente
ao primeiro trimestre deste ano. As exportações
tiveram alta de 14,7% e o consumo interno de
3,3% estimulado pela compra de bens duráveis,
sobretudo automóveis.

O país estava prestes a entrar num período de
recessão, pois vinha de trimestres em baixa. Na
comparação com o segundo trimestre de 2008,
houve queda de 2,5% no PIB.
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