
A economia americana apresentou queda de 2,4%
em 2009, na comparação com 2008, fechando
em US$ 14,3 trilhões. Foi a primeira queda desde
1991 e a maior no pós-guerra, a exceção de 1946,

anos posterior ao fim do conflito.
Os investimentos menores e a queda no consumo

e nas exportações foram responsáveis pela queda e não
foram compensadas pelos pesados gastos do governo.

Cabe ressaltar que o PIB divulgado ainda sofrerá
duas revisões.

Com relação à Alemanha, dados ainda não
oficiais apontam que o país teve em 2009 seu pior
desempenho no pós-guerra. A tendência é de que
o PIB alemão apresente uma queda entre 4,5% e
5% no ano passado. Em 2008, a economia havia se
acelerado 1,3%.

O principal motivo para a queda brutal do
produto do país foi o fraco desempenho das
exportações. A retração de 14,7% nas vendas
externas foi a primeira desde 1993. As importações
caíram 8,9%. Em 1993, a economia havia se retraído
0,8%. O último mau desempenho havia sido em
2003, com queda d de 0,2%.

Outro fator que colaborou para a queda do PIB foi
a queda da formação bruta de capital fixo, importante
indicador do aquecimento da economia.

Para este ano, o governo alemão está
otimista de que possa haver uma recuperação da
demanda mundial, o que facilitaria o aumento

das exportações do país. Houve uma alteração na
previsão de 1,2% para 1,5% de crescimento.

Para que este objetivo seja alcançado, entre outras
medidas, o governo já injetou cerca de 85 bilhões de
euros na economia.

ALEMANHA PERDE A POSIÇÃO DE MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL
A crise alemã, que levou a retração das exportações

daquele país, fez com que a China os ultrapassasse
e assumisse a liderança como maior exportador
mundial em 2009.

A informação do governo chinês é de que o
montante arrecadado com as venda externas ficou
em US$ 1,2 trilhão, enquanto as exportações alemãs
teriam ficado em US$ 1,17 trilhão.

A China já havia ultrapassado a Alemanha e se
tornado a terceira maior economia do mundo. Alguns
analistas apontam que já este ano os chineses podem
ultrapassar o Japão, subindo para o segundo posto,
atrás apenas dos EUA.

A China, com seus baixos preços, se tornou
extremamente competitiva no mercado internacional.
Além disso, os pacotes do governo estimulam a
indústria que aumenta também as importações. A
movimentação chinesa é boa para o mercado global,
pois mantém aquecida a economia. Se não fosse isso,
a retração mundial poderia ter sido pior em 2009.
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