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MUNDO

A economia chinesa crescerá
10% em 2010 e suas perspecti-
vas continuam sendo boas, mas
o país estará exposto às conse-
quências dos desequilíbrios
mundiais, segundo um relatório
do Banco Mundial (Bird). O do-
cumento foi divulgado ontem,
uma semana antes da cúpula do
G20, que tentará evitar a amea-
ça de uma “guerra cambial”.

Segundo o informe trimestral
divulgado ontem pelo banco, a
revisão — a projeção anterior era
9,5% — foi feita mesmo com o
fim do plano de estímulo ao con-
sumo interno, adotado depois da
crise financeira, e após as novas
medidas para evitar o reaqueci-
mento do setor imobiliário.

O Produto Interno Bruto
(PIB) do país subiu para 11,9%
no primeiro trimestre, 10,3% no
segundo e 9,6% no terceiro, nú-
meros que se mantêm “sur-
preendentemente altos”, indi-
cou o Banco Mundial, estiman-
do que as perspectivas chinesas
“continuam sendo boas”.

Para 2011, o Bird prevê um
crescimento de 8,7% da China.

“Após o fortíssimo cresci-
mento que observamos recente-
mente, a China deve poder pas-
sar sem problemas a um índice
de crescimento mais fácil de sus-
tentar em 2011 a médio prazo”,
declarou o principal responsável
pelo relatório, Louis Kuijs.

Para ele, a esperada desacele-
ração do crescimento mundial e
das importações provavelmente
vão afetar as exportações chine-
sas. O Bird insiste na necessidade
de reequilibrar o crescimento com
uma demanda interna maior.

A China é acusada pelos Es-
tados Unidos (EUA) e pela Eu-
ropa de manter o iuane artifi-
cialmente baixo para favorecer
seus exportadores.

“Um fracasso no reequilíbrio
do modelo de crescimento chi-
nês é um dos maiores riscos a
médio prazo, tanto para a Chi-
na como para a economia
mundial”, afirma o relatório.
Na avaliação do banco, a com-

binação de importantes exce-
dentes nas contas correntes de
alguns países, como a China,
com déficits de outras nações,
como os EUA, apresenta riscos
econômicos e financeiros que
podem dar lugar a medidas
consideradas polêmicas.

O relatório lembra que ban-
cos centrais de alguns países in-
tervieram nos últimos meses
para tentar baixar a cotação de
suas moedas, e os economistas
temem que esta situação leve a
uma onda de protecionismo.

Na China, “o excedente co-
mercial deve continuar aumen-
tando em 2011 e a médio prazo”,
acredita o Bird. Além disso, os
excedentes das contas correntes
devem continuar subindo, de-
vido à renda dos investimentos
chineses no exterior.

O G20 das Finanças, que se
reuniu na Coreia do Sul em ou-
tubro, instou seus membros a li-
mitar os desequilíbrios das con-
tas correntes. Os EUA defendem
um teto de 4% do PIB. ■ AFP

Bird alerta para exposição da
China a desequilíbrios globais
Banco revisa estimativa de crescimento para 2010, mas diz que pode haver onda de protecionismo no mundo

Um fracasso
no reequilíbrio
do modelo de
crescimento chinês
é um dos maiores
riscos a médio
prazo, tanto para
a China como para a
economia mundial

Parlamento português passa orçamento
O Parlamento português adotou ontem, em primeira leitura,
o orçamento de austeridade sem precedentes apresentado para 2011 —
prevê corte dos salários do setor público e das ajudas sociais, assim como
um aumento dos impostos. Para conquistar sua aprovação, o partido
do primeiro-ministro socialista, José Sócrates, e a principal força da
oposição selaram um acordo no sábado, segundo o qual o Partido Social-
Democrata (PSD, centro-direita) se absteria de votar, como ocorreu ontem.
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Trabalhador chinês do setor
de construção civil: expansão
imobiliária preocupa
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EXPANSÃO ECONÔMICA

10%
É a nova estimativa para
crescimento da economia
chinesa em 2010. No primeiro
trimestre, a alta foi de 11,9%.
No segundo, de 10,3%.
E, no terceiro, de 9,6%.

LIMITE

4%
É o teto proposto pelos EUA
para o déficit das economias
globais em relação ao PIB. A
ideia foi lançada em reunião dos
ministros do G20 em outubro.

EQUILÍBRIO

8,7%
É a previsão de crescimento
do PIB em 2011. Segundo
o Bird, a partir do ano que vem,
país terá expansão anual
a um ritmo mais sustentável.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 46.
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