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Principal responsável pe-
las altas taxas de cresci-
mento mundial no últi-
mo qüinqüênio, a econo-
mia chinesa não resistiu
e também sucumbiu à
maior crise financeira
desde 1929. No quarto
trimestre de 2008, o Pro-

duto Interno Bruto (PIB) do país au-
mentou "apenas" 6,8% na comparação
com o mesmo período do ano anterior,
resultando em um crescimento anual
de 9%. Trata-se de um tombo, se forem
cotejados os números de dois dígitos re-
gistrados a partir de 2003 (gráfico).

Esmiuçar os indicadores dá mais de-
salento. Com seu olhar arguto, Nouriel
Roubini, colunista de CarroCapittíf e
professor da New York University, ex-
plica que a China não divulga os resul-
tados do trimestre ante o anterior. Mas
ele fez os cálculos. Por essa métrica, a
economia asiática deve ter crescido zero
ou tateado o terreno negativo nos últi-
mos três meses de 2008. Em razão do
tombo de 7.9% da produção de energia
e do sentimento do empresariado ter es-
tacionado em 40 (números abaixo de 50
significam pessimismo) nos cinco me-
ses finais do ano passado, Mr. Doom
(Senhor Apocalipse, em tradução livre),
apelido que ganhou por suas previsões
pessimistas, arrisca que a China terá va-
riação negativa do PIB neste primeiro
trimestre, o que significa recessão.

Desta vez, Roubini não está sozinho. O
Citigroup, por exemplo, projeta que o
PIB chinês tenha caído 0,3% entre ou-
tubro e dezembro de 2008, em relação
aos três meses anteriores. Se confirma-
da a expectativa, será a primeira contra-

ção em 16 anos, segundo Yiping Huang,
chefe do departamento para a Ásia e o
Pacífico. Na opinião de Jay Bryson, eco-
nomista global do Grupo Wachovia,
''parece que a economia chinesa sofreu
alguma desaceleração" no período.

O banco Morgan Stanley vai além.
De acordo com o seu Departamento de
Pesquisas, o PIB chinês
deve ter caído 1,7% no úl-
timo trimestre de 2008.
A instituição revisou ain-
da a perspectiva para este
ano. No cenário base, a
economia crescerá 5,5%,
ante os 7,5% da estima-
tiva anterior. Na hipóte-
se mais otimista, não irá
além de 7%. E, na pessi-
mista, a economia terá
crescido somente 3,5%.
O setor mais contracionista é o do mer-
cado imobiliário, com queda estimada
de 5% a 30%.

As avaliações são realistas. Rachel
Ziemba, economista do site RGE Mo-
nitor responsável pela análise da Chi-
na, calcula que o PIB chinês vá crescer
5% neste ano, se tanto. Ela considera
que o país enfrenta dois fatores negati-

vos. O primeiro é doméstico. As medi-
das tomadas pelo Partido Comunista,
antes de a crise global mostrar todos os
seus efeitos, visaram esfriar o boom de
investimentos, uma vez que a infraes-
trutura chinesa não daria conta de cres-
cimento continuado de dois dígitos.
Resultado: o aumento das inversões re-
cuou de 29% em setembro para 22%
em dezembro, especialmente na antes
vigorosa região costeira.

Além disso, pontua Rachel, há uma
redução bastante significativa da corren-
te comercial. As exportações tendem a
recuar, porque a exposição da China à
economia global hoje é infinitamente
maior do que há três anos. Estados Uni-
dos, Europa e emergentes definitiva-
mente terão apetite menor para os bens
chineses neste ano de recessão america-
na e européia e de sensível retração dos
chamados BRICs (além da China, grupo

composto por Brasil,
Rússia e índia).

O BradeSGO está me-
nos pessimista. Rela-
tório da equipe técni-
ca do banco observa
os sinais de desacele-
ração, mas descarta a
avaliação de que o pior
ainda está por vir. Os
economistas da insti-
tuição lembram que a

produção industrial registrou ligeira re-
cuperação entre novembro e dezem-
bro, com altas de 5,4% e 5,7%, respec-
tivamente. Também,o crédito se sus-
tentou no último mês do ano, com ele-
vação interanual de 18,8%.

Os analistas ponderam que houve um
arrefecimento da demanda, além dos
mencionados investimentos. As vendas
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perderam o emprego. O varejo faz liquidações

nominais do varejo esfriaram de 20,8%
para 19% no período. As exportações
mantêm-se fragilizadas, pois a depen-
dência dos países desenvolvidos é gran-
de: respondem por 45% do destino das
vendas externas chinesas. Tão grave é o
fato de o desemprego estar em ascensão,
atingindo 4,2% no fim do ano passado.

Já a inflação não deve tirar o sono de
ninguém, em razão de o consumidor es-
tar mais cauteloso e os preços das com-
modities terem sofrido sensível desace-
leração. Mas este pode ser um indica-
dor enganoso, a sinalizar que o varejo
queimou todas as gorduras para deso-
var os estoques, no puro desespero de
não vender. O índice de preços ao con-
sumidor mostrou variação anual de ape-
nas 1,2% em dezembro.

Também o DBS Group, baseado em Cin-
gapura, tem um discurso mais ameno.
Para seus analistas, a despeito dos indi-
cadores ruins, a economia chinesa vai
se recuperar no segundo semestre des-
te ano, sobretudo porque os bancos res-
ponderam com rapidez ao afrouxo mo-
netário promovido pelo governo ao lon-
go do segundo semestre de 2008. Além
disso, lembram os economistas, há um
detalhe de suma importância. O gover-

no do país controla a maior parte das
instituições financeiras, o que é decisi-
vo para o comportamento do crédito.

Na quarta-feira 28, o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) divulgou uma
nova rodada de previsões para 2009. O
globo deve crescer 0,5%, a menor taxa
desde a Segunda Guerra Mundial. Para
a China, o FMI espera um aumento de
6,7%. Já a Rússia deve ter recessão, com
queda do PIB de 0,7%, mesmo caso dos
Estados Unidos, com redução de 1,6%.

Para a agência de classificação de ris-
cos Fitch, o PIB chinês crescerá 6%, o que
se traduz em uma "aterrissagem difícil,
ou aumento do desemprego e necessida-
de de respostas por meio de políticas
agressivas". De acordo com o analista Ja-
mes McCornack, "a efervescência social
é uma grande desconhecida". Ele prevê
dificuldades no campo político, relativas
às conseqüências nascidas na crise de cré-
dito. Lembre-se de que o regime no país
é totalitário, o que aumenta a chance de
protestos por parte dos desempregados.

Independentemente de cravar números
ou de análises socioeconômicas, o fato é
que a forte retração da economia chinesa
faz vítimas. De acordo com o jornal Chi-
na Daily, Q número de desempregados
nas zonas urbanas do país atingiu 8,86
milhões em dezembro, com o fechamen-

to de 670 mil fábricas.
Segundo o jornal The Wall

Street Journal, nada menos do
que 130 milhões de chineses da
zona rural migraram para as ci-
dades nos últimos anos, a cha-
mada população flutuante. Es-
tão voltando agora aos vilarejos
de origem. O sistema está em
choque, com os cidadãos habi-
tuados a megataxas de cresci-
mento. Calcula-se que os mi-
grantes representem um déci-
mo da força de trabalho do país.
"Muitos dos trabalhadores sem
emprego nas cidades têm ren-
da quase nula para sustentar
suas famílias. Pequim os tem
encorajado a arrendar as terras
para as cooperativas, mais ren-
táveis", diz o jornal. Outros, no
entanto, não têm fazendas para
voltar. Suas terras foram draga-
das pelas diretrizes de urbani-
zação do governo. Sem contar
os empresários e funcionários

públicos inescrupulosos que surrupia-
ram as pequenas plantações dos cam-
pesinos, pelo fato de eles não terem do-
cumentos legalizando a posse.

O discurso oficial previsivelmente é
bem mais caloroso. No Fórum Econô-
mico Mundial, o primeiro-ministro da
China, Wen Jiabao, manteve a previsão
de crescimento de 8% neste ano. Ele en-
fatizou que a situação fiscal do país é
confiável, além de contar com mão-de-
obra treinada e barata. A ver.
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