
Os preços da carne
bovina, peixes e
biocombustíveis devem
subir mais fortemente
do que produtos
agrícolas primários
PanaroramaAgrícola
para2013a2022
elaborado pela OCDE e FAO

“

A China, nação mais populosa do
mundo, deve importar mais carne
e oleaginosas na próxima década,
com o consumo superando o ritmo
do crescimento da produção, pre-
vê a Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE) no documento Panora-
ma Agrícola para 2013 a 2022, ela-
borado em conjunto com a Agên-
cia de Segurança Alimentar da
ONU (FAO, na sigla em inglês).
Com isso, aumentará a pressão in-
flacionária sobre os preços globais.

O consumo de carne e grãos de-
ve subir nos países em desenvolvi-
mento entre 2013 e 2022, mesmo
que em um ritmo mais lento do
que na década anterior, impulsio-
nado pelo crescimento das popula-
ções, rendas maiores, urbaniza-
ção e por uma mudança nas dietas
alimentares, diz o documento ava-
lizado pelos dois órgãos.

“O aumento dos preços de
grãos e produtos pecuários é espe-
rado para a próxima década por
conta de uma combinação de desa-
celeração do crescimento da produ-
ção e por demanda maior, incluin-
do por biocombustíveis”, diz o do-
cumento. “Os preços da carne bo-
vina, peixes e biocombustíveis de-
vem subir mais fortemente do que
produtos agrícolas primários.”

O aumento dos custos, uma
crescente escassez de recursos e
pressões ambientais cada vez
maiores devem dificultar a produ-
ção agrícola no período, dizem os
dois órgãos, com um o crescimen-
to ficando em média 1,5% ao ano
no período de 2013 a 2022, uma
queda ante os 2,1% registrados na
década anterior.

“Enquanto as reservas de ali-
mentos nos principais países pro-
dutores e consumidores continua-
rem sendo baixas, o risco de volati-
lidade dos preços é elevado”, obser-
va o documento e adverte que
“uma seca generalizada, como a
de 2012, unida às baixas reservas
de alimentos, poderia aumentar os
preços mundiais de 15% a 40%”.

“O crescimento do consumo
chinês vai ultrapassar ligeiramen-
te sua produção, em cerca de
0,3% por ano, similar à tendência
da década anterior”, prevêem,

acrescentando que uma maior, po-
rém modesta, abertura do setor
agrícola chinês deve acontecer,
embora estas perspectivas devem
variar por produto.

A China já é o maior importa-
dor mundial de soja após realizar a
decisão estratégica de terceirizar a
produção, principalmente para os
Estados Unidos. Alguns especialis-
tas estimam que Pequim deva ter
que realizar o mesmo procedimen-
to para outros produtos agrícolas
de uso intensivo da terra.

População chinesa vai
consumir mais carne
As importações chinesas de carne
devem subir em 3% por ano para
1,7 milhão de toneladas até 2022,
impulsionadas por um crescimen-
to na população e na renda. A car-
ne bovina deve ser a de crescimen-
to mais rápido, com uma taxa de
aumento de 7% ao ano, diz o docu-
mento.

Enquanto o governo chinês pro-
meteu permanecer autossuficien-
te em relação aos principais produ-
tos básicos, as previsões são de
que as importações de grãos e olea-
ginosas disparem.

As importações chinesas de
oleaginosas, principalmente utili-
zadas na alimentação animal, de-
vem subir 41% durante o período
entre 2013/2022, para 83 milhões
de toneladas, representando 59%
do comércio mundial.

As importações de cereais para
ração, incluindo milho e cevada,
devem atingir 13,2 milhões de to-
neladas por ano até 2022, ante im-
portações de milho e cevada que
devem totalizar 7,7 milhões de to-
neladas em 2012, constataram a
FAO e a OCDE.

As importações anuais de trigo
devem atingir 2,8 milhões de tone-
ladas até 2022, alta ante a média
de 2,1 milhões de toneladas na últi-
ma década.

O relatório prevê que as impor-
tações de arroz pela China, maior
consumidor mundial do produto,
devem cair para uma média de 1,5
milhão de toneladas por ano na
próxima década, à medida que os
cidadãos mais capitalizados passa-
rem a consumir mais carne.

A Índia deve tomar o lugar da
China como o maior produtor
mundial de algodão na próxima
década, acompanhando uma que-
da na área de produção do maior
consumidor mundial do produto,
segundo o relatório.

As importações anuais da plu-
ma pela China devem cair para 1,9
milhões de toneladas até 2022, que-
da de 46% ante o nível de
2010-2012 por conta de uma me-
nor demanda das tecelagens locais.

O consumo total de algodão
na China deve cair a uma taxa de
0,4% por ano na próxima déca-
da, com sua indústria têxtil en-
frentando a competição dos pro-
dutores de baixo custo na Índia.
Reuters
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Documento da OCDE e FAO prevê que país importará mais carnes e

oleaginosas aumentando a pressão sobre os preços no mundo todo
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Abe vê recuperação lenta do Japão
O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse ontem à AFP que as

políticas econômicas que seu governo estimula “são a única solução”

para reativar a economia nipônica, que considera o “motor” da atividade

mundial. Questionado sobre a avaliação recente do FMI que cita

“riscos consideráveis”, Abe afirmou que a política que estimula há seis

meses é a “única possível” e que a economia “se recupera lentamente”.

A China está comprometida
em acelerar a reforma
econômica, agir mais rápido
para ser uma economia guiada
pelo consumo e expandir as
importações, enquanto se opõe
fortemente a todas as formas
de protecionismo, afirmou,
ontem, o vice-primeiro-ministro
do país, Zhang Gaoli.

Segunda maior economia do
mundo, o país irá nos próximos
cinco anos importar US$ 10
trilhões e investir US$ 500

bilhões no exterior, afirmou Zhang
ao fórum de líderes empresariais
Fortune 500, em Chengdu.

“Vamos acelerar a mudança
do modelo de desenvolvimento”,
afirmou, acrescentando que
o país trabalhará para expandir
a demanda do consumidor.

Ele também destacou
destacando a necessidade de
desenvolvimento estável para
aliviar o "estresse" na economia
acumulado durante os longos anos
de crescimento rápido. Reuters

ToruHanai/Reuters

AComissãoEuropeia(CE)“diver-
ge totalmente” de alguns pontos
fundamentaisdorelatóriodoFun-
do Monetário Internacional (FMI)
sobre o primeiro resgate à Grécia
(2010), voltando a se confrontar
com a instituição. “Estamos em
totaldesacordocomaideiadeque
nãoforamfeitososesforçosneces-
sários para identificar as reformas
estruturaiseimpulsionarocresci-
mento”, disse o porta-voz da CE,
Simon O’Connor.

O FMI admitiu em um relató-
rio divulgado na quarta-feira im-
portantes erros em 2010, mas
também culpa seus sócios gregos
e europeus por eles, afirmando
que não estavam preparados pa-
ra a crise e as difíceis decisões
que tinham que tomar. Entre as
críticas, a análise menciona a re-
sistência dos países da Zona Euro
a que o perdão da dívida pública
nas mãos de investidores priva-
dos não fosse aplicado.

O Fundo disse ainda que ha-
via problemas de coordenação
com Bruxelas e o BCE sobre esse
primeiro resgate de 110 bilhões

deeuros. O FMIparticipou desse res-
gate junto com a União Europeia
(UE) e o Banco Central Europeu
(BCE), o grupo conhecido como a
“troika”, e quando este fracassou,
voltou a participar em 2012.

O segundo resgate implicou um
perdão de 100 bilhões de euros da
dívida contraída com credores do
setor privado.

No que qualificou como uma
“reação muito preliminar”,
O'Connor afirmou que o objetivo
doresgategregode2010era“garan-
tir a permanência da Grécia na Zo-
na do Euro”.

A CE considerou o relatório pu-
blicado pelo FMI como não oficial e
que “foi realizado por técnicos”.

Ontem,oFundo amenizouodocu-
mento ao garantir que atroika funcio-
nou e funciona bem. Com “nossos só-
cioseuropeus,aprendemos,nosadap-
tamos e acredito que o programa
atual reflete isso”, afirmou o porta-
voz do FMI, Gerry Rice.

Contudo, esta não é a primeira
vez que o FMI e a CE discordam em
suas análises ou no mea culpa: no
começo do ano, o economista che-

fe do Fundo, Olivier Blanchard,
afirmou que os pronósticos do FMI
subestimaramoimpactodaausteri-
dade nos países europeus. Ou seja,
que a austeridade tinha agravado a
recessão mais que o previsto. Nesse
caso,odocumento tambémnãore-
fletia a posição oficial do FMI.

Umdosmomentosdemaiorten-
são entre o FMI e a UE aconteceu
durante o polêmico resgate do Chi-
pre em março. A troika foi muito
criticada por sua gestão do resgate
de 17 bilhões de euros ao Chipre,
equivalente ao PIB da ilha, que, em
um primeiro momento, previa ta-
xar os depositantes de menos de
100.000euros,o queéilegal segun-
do a garantia de depósitos euro-
peia.OacordofoirejeitadopeloPar-
lamento cipriota,deixando em evi-
dência a falta de coordenação entre
a troika e as autoridades da ilha.

O Eurogrupo teve que aprovar
um segundo plano de resgate para
o país, que prevê que as perdas se-
jam assumidas pelos depositantes
com mais de 100.000 euros, acio-
nistas e portadores de títulos da dí-
vida. AFP

União Europeia e FMI
voltam a se confrontar
sobre socorro à Grécia
Comissão Europeia, órgão executivo da UE, reage a afirmações do Fundo de
que houve problemas de coordenação no fracassado resgate grego em 2010

Importações de US$ 10 tri
e investimento de US$ 500 bi

AFP

PanayiotisTzamaros/AFP

”ÚNICA SOLUÇÃO POSSÍVEL”

LojafechadaemAtenasduranteprotestoscontraascondiçõesdonovoresgatedaGréciaem2012
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 jun. 2013, Mundo, p. 26-27.




