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Disputa comercial entre China
e Europa chega aos vinhos
Em represália à decisão da Comissão Europeia de taxar a importação de painéis solares chineses, governo da
potência asiática abriu investigação sobre possível concorrência desleal nas importações da bebida da UE
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A China abriu uma investigação
para analisar a concorrência desleal nas importações de vinho da
União Europeia (UE), depois que o
bloco anunciou taxas de importação aos painéis solares chineses.
As medidas geram o temor de
uma guerra comercial entre dois
dos maiores mercados do planeta.
“O governo chinês começou
um procedimento de investigação
antidumping e antissubsídios dos
vinhos da União Europeia”, informou Shen Danyang, porta-voz do
ministério chinês do Comércio.
A agência oficial do país, Xinhua, já havia advertido que as taxas “punitivas” impostas pela UE
aos painéis solares não gerariam
“uma resposta amistosa por parte da China” e que poderiam, inclusive fazer, “descarrilar” as relações bilaterais.
Esta preocupação também
existe entre os europeus, já que a
Alemanha, maior economia do
bloco, considerou ontem que a
Comissão Europeia (órgão executivo da UE) havia cometido um
“grave erro” ao impor maiores impostos à China. “A Alemanha sempre disse claramente que nosso
governo prioriza o diálogo e não o
confronto”, declarou o ministro
alemão da Economia, Philipp Rösler, à rede de TV ARD.
Pequim já havia tomado medidas contra produtos europeus em
outras ocasiões, como respostas
a investigações ou a aumento de
taxas para os produtos chineses.
Em 10 de maio, a China começou
uma investigação sobre os tubos
sem emenda importados da UE,
Japão e EUA, dois dias depois da
Comissão Europeia ter estudado

Vinícola na região da Borgonha, na França: país é o maior exportador europeu de vinho para a China

Uma escalada dos
conflitos econômicos
teria consequências
imprevisíveis, já que
a UE é o mercado mais
importante para os
chineses, e a China é
o segundo mercado
mais importante da UE

A China absorveu
11,4% das exportações
de vinhos da UE em
2012. Os principais
exportadores europeus
são França (546
milhões de euros),
Espanha (89 milhões)
e Itália (77 milhões)

uma primeira proposta de impor
taxas de importação aos painéis
solares da China.
“O conflito está aumentando”
e em parte isso se deve ao excesso
da capacidades produtiva da China em certos ramos, afirmou Yao
Wei, economista do banco Société
Générale, em Hong Kong.
Uma escalada dos conflitos econômicos poderia ter consequências imprevisíveis, já que a UE é o
mercado mais importante para exportações chinesas, ao mesmo
tempo em que a China é o segundo mercado mais importante da
UE (depois dos EUA).
O presidente francês, François
Hollande, pediu ontem uma reunião dos 27 Estados da UE para
ajustar os pontos de vista nas negociações comerciais com a China.
O novo ciclo de hostilidades
comerciais começou com a decisão europeia de aumentar as taxas aos painéis solares chineses,
que, segundo a Comissão de Bruxelas, ameaçam o setor na Europa ao vender esses produtos com
preço até 88% inferior. Em uma
primeira fase, até agosto próximo, os impostos serão de 11,8%.
A partir de então - se não houver
um acordo - passarão a uma média de 47,6%.
“A China se opõe firmemente a
pressões exercidas pela Europa
através de impostos injustos a produtos fotovoltaicos chineses”,
afirmou Shen Danyang.
“Isso se parece cada vez mais
com uma guerra comercial”, comentou Tao Jingzhou, do escritó-

Quinta-feira, 6 de junho, 2013 Brasil Econômico 27
Scott Eells/Bloomberg

MOEDA ÚNICA

Letônia será o 18º país da Zona do Euro
A Comissão Europeia (CE) aprovou que a Letônia adote o euro
a partir de 1º de janeiro de 2014, o que fará do país o número 18 do
Eurogrupo. O governo de centro-direita de Valdis Dombrovskis
corrigiu os desequilíbrios econômicos do país com um programa
rígido de austeridade, após um resgate de 7,5 bilhões de euros.
A Letônia entrou na União Europeia em 2004. AFP

Laurent Dubrule/Reuters

ac

io

na

is.

Matéria

rio de advocacia Dechert LLP
China. Segundo o analista, a tática adotada pela China pode ser
improdutiva para a sua própria
economia, a menos que “as relações de força” entre os 27 membros da UE se modifique. A Comissão Europeia adotou a decisão contra a vontade da Alemanha e de outros 17 países.

Não existem subsídios,
reage a Comissão Europeia
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“Estamos convencidos de que
não há dumping ou subsídios às
exportações de vinhos europeus à
China”, disse o porta-voz da CE,
Olivier Bailly, à imprensa. “Tomamos nota do anúncio da China.
Consideramos que é um anúncio
importante ao qual teremos que
responder”, acrescentou.
Segundo Roger Waite, portavoz do comissário europeu de
Agricultura, “há subsídios para a
produção de vinho na Europa,
mas não para as exportações”.
A China absorveu 11,4% das exportações de vinhos da União Europeia em 2012, por um valor de
763 milhões de euros, segundo dados da Comissão. Os principais exportadores europeus ao mercado
chinês são França (546 milhões de
euros), Espanha (89 milhões) e Itália (77 milhões). AFP

Rajoy em Bruxelas: “Espero que a reforma do sistema tributário aconteça no ano que vem e a das aposentadorias, no fim do ano”
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Rajoy pede atenção para os
“problemas reais das pessoas”
o
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Governante espanhol reivindica medidas contra o desemprego juvenil e apoia às pequenas empresas
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O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, pediu aos
líderes europeus para “atender
os problemas reais” dos cidadãos, entre eles o desemprego
juvenil. A Europa “deve atender, e demonstrar, aos problemas reais dos cidadãos. Acredito que avançamos muito, mas
devemos fazer mais e cumprir o
acordado no Conselho Europeu
de verão (junho) passado”, disse Rajoy ontem em Bruxelas.
Nesse sentido, pediu à Comissão Europeia que acelere os
planos para frear o desemprego juvenil e apoiar as pequenas
e médias empresas, que estarão no centro da agenda do Conselho Europeu de 27 e 28 de junho. “Devemos mostrar que
nos ocupamos com os problemas reais das pessoas”, insistiu
em coletiva de imprensa.
A viagem de Rajoy a Bruxelas ocorre uma semana depois
de a Comissão Europeia dar à
Espanha mais dois anos de prazo, até 2016, para reduzir o déficit abaixo de 3% e ampliar até
6,5% a meta para este ano.
Contudo, a CE exigiu, em troca, uma série de deveres, entre
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A agência europeia de
estatísticas Eurostat confirmou,
ontem, que a economia da Zona
do Euro registrou contração
de 0,2% no primeiro trimestre,
que se soma ao recuo de 0,6%
no último trimestre de 2012.
Os resultados mostram que
o Produto Interno Bruto (PIB)
da Zona do Euro acumula seis
trimestres seguidos no vermelho.
Entre os Estados membros
sobre os quais existem dados
disponíveis, a Eslováquia é o que
registra o maior crescimento
do PIB em maio (+0,2%),
seguido pela Alemanha (+0,1%),
maior economia da região.
As maiores quedas foram
registradas pelo Chipre (-1,3%)
e pela Estônia (-1,0%).
Segunda maior economia
da região, a França caiu em
recessão no primeiro trimestre,
confirmou a Eurostat, com um
recuo de 0,2% do PIB no começo
do ano. A Itália e a Espanha,
terceira e quarta economia da
região, respectivamente, seguem
em recessão apresentando
contração de 0,5%.
A Eurostat indica, ainda, que
o consumo privado aumentou
0,1% no primeiro trimestre,
depois da queda de 0,6% no
trimestre anterior. AFP
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Confirmado o
recuo de 0,2% do
PIB da Eurozona

“

Para a Espanha,
a América Latina
importa muito.
Há processos de
cooperação abertos e
queremos que sejam
destravados em breve”
Mariano Rajoy
Presidente de Governo da Espanha

eles, acelerar as reformas das aposentadorias, do sistema tributário,
das administrações públicas e da legislação trabalhista, diante do desemprego crítico, com mais de 27%
de sua população ativa desempregada, sendo de 56,4% entre os jovens.
“Espero que a reforma do sistema tributário aconteça no ano
que vem e a das aposentadorias,
no fim do ano”, prometeu o chefe
de governo da Espanha.
O presidente espanhol quer
que Bruxelas acelere a implantação da união bancária, além do
fundo europeu contra o desemprego juvenil (dotado com 6 bilhões
de euros para os próximos sete
anos) e, em particular, que os planos de ajuda para impulsionar a
criação de emprego deste setor
não contem como déficit.
A ideia é preparar o Conselho
de junho, o último antes do verão,
em que os europeus querem se mobilizar para frear o desempenho juvenil na Europa e pôr em prática
as medidas para sair da crise, entre elas, os principais pilares da
união bancária.
Rajoy se reuniu com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, o do Conselho Euro-

peu, Herman Van Rompuy, e o vice-presidente comunitário e responsável pela Concorrência, Joaquín Almunia.
Ele também abordou as relações com os países latino-americanos. “Para a Espanha, a América Latina importa muito. Há processos de cooperação abertos e
queremos que sejam destravados
em breve”, afirmou Rajoy sem
dar mais detalhes.
A Espanha é um dos países que
mais preocupa Bruxelas. Desde
que chegou ao poder no final de
2011, Rajoy empreendeu medidas
drásticas de austeridade e um aumento da pressão fiscal para economizar 150 bilhões de euros e sanear
o desequilíbrio das contas públicas, cujo déficit se elevava a 9,4%.
Segundo muitos analistas, estas medidas frearam a recuperação econômica, disparando o desemprego e aumentando a desigualdade social, além da indignação de muitos cidadãos.
O PIB da Espanha continuou
caindo no primeiro trimestre
(-0,5%), queda que já dura sete
trimestres consecutivos e não se
espera uma mudança de tendência em 2013. AFP

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 jun. 2013, Mundo, p. 26-27.

