
China debate comércio com a União Europeia em Bruxelas 

 

A China e a comissão comercial da União Europeia vão se reunir hoje, em Bruxelas, para 

buscar um entendimento sobre uma disputa no segmento de equipamentos de energia solar.  

 

Ontem, a chanceler alemã, Angela Merkel, propôs-se a mediar a disputa comercial em torno 

das acusações de que o governo chinês está subsidiando sua indústria de energia solar.  

 

Durante entrevista coletiva junto com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, em Berlim, 

Merkel pediu que a China e a Comissão Europeia façam tudo o que puderem para chegar a um 

acordo, de modo a evitar uma guerra comercial.  

 

"A Alemanha vai se envolver e se engajar em negociações para assegurar que não cheguemos 

ao ponto em que tarifas sejam impostas permanentemente", disse Merkel a jornalistas antes 

de um jantar de trabalho das delegações alemã e chinesa na residência oficial de Meseberg, 

em Berlim.  

 

Li Keqiang está fazendo sua primeira viagem oficial ao exterior desde que se tornou primeiro-

ministro, em março. Antes da entrevista, foram assinados 17 acordos entre os dois governos 

ou entre empresas chinesas e alemãs, sobre questões que vão desde laços culturais bilaterais 

até assistência para investimentos e contratos para negócios.  

 

A ameaça de uma guerra comercial em torno da indústria de energia solar está no topo da 

agenda dos dois dias de conversações. A União Europeia está estudando a imposição de tarifas 

de importações sobre equipamentos para coleta de energia solar produzidos na China, a 

pedido da companhia alemã Solar World. Embora continue a ser um dos países mais 

poluidores do mundo, a China está avançando mais rapidamente do que os países ocidentais 

na implementação de projetos de energia solar.  

 

Respondendo a uma pergunta de um repórter, Li advertiu a Europa a não tomar nenhuma 

medida que prejudique a indústria chinesa, porque tais medidas poderiam custar empregos 

tanto na China como na União Europeia. "Espero que possamos encerrar esse conflito 

comercial com a UE por meio de esforços apropriados e de diálogo Espero que a UE não 

recorra a medidas comerciais protecionistas por uma razão tão marginal", declarou o primeiro-

ministro chinês.  

 

Reformas  

 

A China pretende abrir gradualmente seu mercado privado para investidores estrangeiros. No 

final de semana, a China anunciou uma lista de reformas que pretende implementar neste ano, 

que vão desde uma urbanização mais rápida até controversos impostos sobre propriedades, 

enquanto os novos líderes tentam acelerar as reformas estruturais em meio à desaceleração 

do crescimento local.  

 

Embora a lista tenha poucos detalhes e muitas metas já tenham sido anunciadas 

anteriormente, ficou claro que ela será um guia para as prioridades do governo chinês neste 

ano.  

 

O governo vai expandir o uso de um imposto sobre valor agregado (IVA), que substituirá um 

pesado imposto sobre negócios, como meio de ajudar as empresas com dificuldades. A China 

deve adotar o IVA em algumas partes dos setores de serviços e transportes em todo o país no 

próximo mês de agosto. 

 

As autoridades também vão ampliar um programa piloto de imposto sobre propriedades, 

segundo a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (NDRC, na sigla em inglês). A 

China já tem o programa em operação em Xangai e Chongqing, mas o plano levantou críticas, 

pois os governos locais temem que os novos impostos desacelerem as vendas de imóveis e 

terrenos.  
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A NDRC informou também que uma reforma nos impostos sobre recursos naturais será 

expandida para cobrir carvão e outras matérias-primas. Desde 2011, petróleo bruto e gás 

natural têm sido taxados pelo valor, e não pelo volume, aumentando a receita para os 

governos locais. O uso mais eficiente dos recursos é outra meta da elevação dos impostos a 

ser implantada.  

 

Além disso, o governo chinês vai elaborar um plano para urbanização neste ano e pretende 

implementá-lo em pequenas e médias cidades. Isso exigirá uma reforma nos registros das 

famílias, o sistema "hukou", de maneira firme. Analistas dizem que o sistema "hukou" evita 

que agricultores que se mudam para cidades em busca de emprego sejam considerados 

residentes urbanos, o que impede que eles acessem benefícios locais, como sistema de saúde 

e educação pública.  

 

O segmento estatal, que há muito tempo é considerado ineficiente e excessivamente protegido 

pelo governo, também terá mais fusões e reestruturações, segundo a NDRC. No campo 

financeiro, o governo chinês vai seguir adiante com a liberalização da taxa de juros afrouxando 

gradualmente o controle sobre as taxas de depósitos e empréstimos.  

 

A reforma é crucial para a abertura da conta de capital do país, que cobre fluxos de entrada e 

saída de investimentos. Pequim também fará esforços para tornar o yuan uma moeda 

conversível sob a conta de capital, afirmou a NDRC, repetindo um objetivo político já 

conhecido. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 27 maio 2013. Caderno A, p. A10. 
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