
Volta da recessão mundial preocupa china 
 
Primeiro ministro diz que desemprego e falta de gestão podem gerar nova crise 
 
Ainda existem incertezas na economia global que podem levar a um "duplo mergulho", apesar 
dos recentes sinais de recuperação, afirmou o primeiro ministro da China, Wen Jiabao. Entre 
os problemas enfrentados por países, o premiê citou o alto nível de desemprego, crises da 
dívida soberana e riscos nos setores bancário e de finanças públicas. 
 
Segundo ele, também há ameaça de flutuações do preço de commodities e de algumas das 
principais moedas globais. Para completar o mosaico de incertezas, as expectativas de inflação 
dificultam a definição de políticas econômicas apropria- mundial preocupa China 
das em certos países. 
 
"Tudo isso pode provocar retrocesso na promoção da recuperação da economia global e pode 
até levar a um duplo mergulho", disse Wen. "Duplo mergulho" é a expressão usada para 
definir a eventual entrada da economia mundial em uma nova recessão, depois da recuperação 
experimentada nos últimos meses. 
 
O primeiro ministro da China ressaltou que seu país não está imune a essas ameaças, já que 
não tem possibilidade de se desenvolver fora do ambiente global. "É verdade que a economia 
se estabilizou, mas não houve uma melhoria fundamental na operação de várias empresas 
chinesas." 
 
A china conquistou no ano passado a invejável marca de 8,7% de expansão do PIB, graças ao 
pacote de US$ 586 bilhões. 
 
O ano de 2010 será o "mais complicado" para a China no século 21, em razão das incertezas 
internacionais e dos problemas domésticos que o país continua a enfrentar, disse Wen. "Temos 
que administrar com habilidade a relação entre rápido e estável crescimento, a reestruturação 
da economia e o controle da inflação", afirmou. Segundo ele, só com a realização simultânea 
dos três objetivos a China poderá evitar o "duplo mergulho". 
 
Na avaliação de Wen, a conjugação de inflação, desigualdade na distribuição de renda e 
corrupção é "suficiente" para afetar a estabilidade social e o próprio poder do Estado.  
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