
expectativa do mercado mundial é de que este
ano a China possa ter um crescimento do PIB
abaixo dos 10%. As primeiras previsões davam
conta de que isso não iria acontecer, mas a

conjuntura mundial e alguns dados do mercado
interno divulgados no início do ano, fizeram o
mercado retomar esta expectativa.

Porém, os dados divulgados em meados do mês de
abril mostram que a desaceleração na economia ficou
aquém das últimas previsões. No primeiro trimestre de
2008, a economia chinesa acelerou 10,6%, uma taxa 1,1%
inferior ao crescimento do primeiro trimestre de 2007.

O governo chinês inclusive aponta os problemas
climáticos, e não os conjunturais por essa ligeira
queda no PIB.

Na verdade, alguns indicadores ainda dão sinais
de vitalidade, como no caso da produção industrial
que cresceu 16,4% nos primeiros três meses do ano.
Investimento em capital fixo ficou 24,6% números
semelhantes ao do ano passado.

O que pode ajudar na desaceleração é o efeito
inflacionário. No mês de fevereiro a inflação atingiu
seu maior nível anual nos últimos 13 anos, chegando
a 8,7%. Para, o governo que tem como meta de 2008,

o controle da inflação, os números serviram de alerta,
mesmo porque estão muito acima da meta para o ano
de uma inflação de 4,8% em 12 meses.

A trajetória ascendente da inflação pode levar
o governo a aumentara a taxa de juros. Uma medida
adotada de imediato foi mais um aumento do
compulsório para controlar o excesso de liquidez e
desacelerar a expansão dos empréstimos. E a tendência
é de que essa política apertada se mantenha por alguns
meses, para ter reflexos na desaceleração da inflação.

Resta agora saber se realmente o crescimento chinês
será de apenas um dígito em 2008 e quais os possíveis
efeitos na economia mundial. A previsão do Banco
Mundial é de um crescimento de 9,4%, mas foi feita antes
da divulgação dos números do primeiro trimestre.

Entre os reflexos mais prováveis podem
estar a queda nos preços dos combustíveis e das
commodities. Outra implicação pode ser uma
retração nas exportações mundiais, já que a China
é hoje um mercado primordial na corrente de
comércio internacional.
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