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China: regiões industriais (ZEE)





Causas do crescimento chinês

1. Liberalização 
controlada de preços
– Agricultura

• Cota do governo
• Restante: livre 

comercialização

– Laboratório para o 
restante da 
liberalização

2. Liberalização 
controlada das 
importações
– Fim das restrições
– Tarifas muito 

elevadas 
eventualmente 
calibradas

– 2001: ingresso na 
OMC

Anos 1980



3. Zonas econômicas 
especiais (ZEE)
– Proximidade de Hong 

Kong (HK)
• Tendência de especialização 

financeira em HK
• Absorção do IED nas ZEE 

próximas de HK
• HK: afunilamento dos 

investimentos na China



4. Transferência de 
know how e 
tecnologia
– Formação de joint 

ventures com 
empresas ocidentais

5. Força de trabalho
– Diferentes graus de 

qualificação
• Investimento em 

formação de trabalho 
qualificado

6. Escala de atividade 
econômica
– Extensão territorial
– Mobilização de 

trabalho
– Mercado consumidor

7. Agressividade nas 
exportações
– Desvalorização do 

Renminbi (Yuan)
• Câmbio múltiplo



Exportações da China



8. Formação de 
poupança para 
investimentos
– Investimentos 

infraestruturais
– Investimentos sociais

• Qualificação do trabalho
• Exploração do território
• Controle político



9. Comércio externo com aumento do volume na Ásia



China: problemas
• Forte demanda por combustíveis
– Alinhamentos externos

• Angola, Irã...

– Necessidade de controle das rotas de comércio



Regiões econômicas

•Concentração urbana industrial
•ZEE
•Agroindústria

•Combustíveis (gás e petróleo)
•Terras raras

Manchúria

Xinjiang
Mongólia 
Interior

Tibete

Planícies 
Orientais



Problemas



Desigualdades regionais

Desertos e 
montanhas



Política 
demográfica

• Controle de natalidade
– Dois filhos (anos 70)
– Filho único (anos 80)

OBS.: válida para etnia Hã urbana

• Envelhecimento da 
população
– Carência na oferta de trabalho
– Aumento da população inativa

Redução do crescimento 
vegetativo (aliado ao 

crescimento do padrão de 
vida urbano)



Problemas geopolíticos



Tensões com os 
Uigures

Separatismo tibetano Demanda de reunificação 
com Taiwan

Tensões em Hong Kong
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