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PEQUIM

A China vai crescer 8,3% neste
anoe9,1%em2010, segundoes-
tudodivulgadoontempelaAca-
demia Chinesa de Ciências So-
ciais, umdos principais institu-
tosdepesquisaligadosaogover-
no. Apesar da aceleração do
crescimento, Pequim voltou a
indicar que não tem planos de
no curto prazo valorizar sua
moeda em relação ao dólar.

Artigo publicado no Interna-
tional Business Daily, jornal do
MinistériodoComércio,susten-
ta que a mudança no câmbio
prejudicariaaChinae,portabe-
la, ameaçaria o processo de re-
cuperaçãoda economia global.

“Arecuperaçãocontinuafrá-
gil e, nessas circunstâncias, a
valorização traria grandes ris-
cos para a economia chinesa”,
afirma o texto. Pequim sofre
pressão dos Estados Unidos e
da Europa para valorizar sua
moeda, que está estagnada no
nívelde6,8yuanspordólardes-
demeados de 2008.

Os que importam ou compe-
tem no mercado internacional
com produtos chineses afir-
mam que o yuan está artificial-
mentesubvalorizado,oquetor-
na as exportações do país mais
baratas em dólares. Eles argu-
mentamaindaqueoyuandeve-
ria naturalmente se apreciar,

emdecorrência do forte cresci-
mento daChina.

“Forçar a valorização do
yuan seria semdúvida desfavo-
rável para a economia chinesa
e, alémdisso, não ajudaria a re-
cuperação sustentável da eco-
nomiamundial”, ressaltaoarti-

go doMinistério doComércio.
A cúpula do governo de Pe-

quimsereuniunosúltimosdois
diasparaavaliarasituaçãoeco-
nômica do país e traçar as dire-
trizes para 2010. De acordo
comaagênciaoficialdenotícias
Xinhua, as autoridades decidi-

ram manter a política fiscal
“pró-ativa” e apolíticamonetá-
ria “moderadamente” frouxa
adotadas atualmente.

AChina cresceu 8,9%no ter-
ceiro trimestre e 7,7% nos pri-
meirosnovemesesdoano.Aex-
pansão se deve principalmente
ao pacote de estímulo de US$
585 bilhões anunciado em no-
vembro de 2008, que elevou os
investimentos e deu impulso à
concessãodeempréstimosban-
cários.

O volume de novos créditos
concedidos pelo sistema finan-
ceirodeve fechar o ano emUS$
1,5 trilhão, o equivalente a um
terçodoPIBdopaís.Acifrade-
verá cair paraUS$ 1 trilhão em

2010,masaindaestarábemaci-
madamédia história da China.

Ontem, o Banco de Compen-
sações Internacionais (BIS),
responsável pela supervisão
bancáriaemtodoomundo,aler-
tou que a explosão no crédito
poderá deteriorar os balanços
dasinstituiçõesfinanceiraschi-
nesas, em razão do possível au-
mento no volume de emprésti-
mos irrecuperáveis.

Os investimentos responde-
rampor95%docrescimentode
7,7%registradonostrêsprimei-
ros trimestres do ano, enquan-
to as exportações tiveram im-
pacto negativo sobre a expan-
são do PIB. Pela primeira vez
desde que a China iniciou suas

reformas econômicas, há 30
anos, as vendas do país ao exte-
rior vão diminuir.

Nos primeiros dez meses do
ano,asexportaçõescaíram19%
e vão fechar 2009 em terreno
negativo. A previsão para 2010
é que os embarques ao exterior
tenhamumcrescimentomodes-
to, de no máximo 8%, mas isso
será suficiente para gerar im-
pacto positivo em termos de
crescimentodoPIB, jáqueaba-
se de comparação de 2009 será
bastante baixa.

O grande desafio da China é
estimularseumercadodomésti-
co e aumentar a participação
do consumo na composição do
PIB.Porenquanto,osgastosex-
pressivos das famílias estão
concentrados em alguns seto-
res.

Entreeles,umdosmaisaque-
cidos é o automobilístico. As
vendasdecarrosnaChinaatin-
giram 12 milhões de unidades
neste ano, até novembro, com
alta de 40% em relação a igual
período de 2008. A previsão é
que o ano feche com vendas de
13 milhões de veículos, o que
consolidaaposiçãodaChinaco-
momaiormercadoautomobilís-
tico domundo, acima dos Esta-
dosUnidos. ●

Estimativa foi feita pela Academia Chinesa de Ciências Sociais, ligada ao governo; para 2009, a projeção é de 8,3%
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China neste ano
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