
A China manterá o
crescimento econômico
regular. Vamos
continuar mantendo as
operações econômicas
dentro de uma faixa
razoável. A economia
está melhorando”

“

LiKeqiang
Primeiro-ministro da China

Os 376 membros do Comitê Cen-
tral do Partido Comunista Chi-
nês se reunirão a portas fechadas
a partir de amanhã em um hotel
de Pequim para uma plenária de
quatro dias, a terceira do tipo des-
de a transição no comando do
país há um ano. No centro das dis-
cussões estará a aceleração da
econômica.

As duas primeiras plenárias ser-
vem tradicionalmente para desig-
nar os dirigentes do partido e do
Estado, enquanto a terceira esta-
belece as grandes linhas políticas
e econômicas. Em algumas oca-
siões têm impacto decisivo, como
em 1978, quando Deng Xiaoping
lançou a grande modernização da
economia chinesa.

Desta vez, a reunião “marcará
um ponto de inflexão porque se-
rão reveladas medidas drásticas
de política econômica”, destacou
a agência oficial Xinhua.

A ideia consiste em dar mais
margem de manobra aos merca-
dos e não em acabar com o papel
do partido único. Segundo analis-
tas consultados pela Xinhua, o ob-
jetivo será “reforçar a autoridade
do partido e não reduzi-la”, so-
bretudo em plena campanha anti-
corrupção do governo.

A reunião “abrirá caminho pa-
ra um crescimento econômico
mais duradouro” graças a “refor-
mas amplas e sem precedentes”,
prometeu um assessor governa-
mental citado pelo China Daily.

O presidente Xi Jinping e o pri-
meiro-ministro Li Keqiang, no po-
der desde março, têm a intenção
de reequilibrar o crescimento da
segunda economia mundial para
que seja menos dependente das
exportações e dos investimentos
nas infraestruturas.

“Liberar as empresas da in-
fluência visível do Estado é uma
das principais preocupações do
governo e a criação de uma zona
franca em Xangai foi um sinal esti-
mulante”, afirmou Yao Wei, eco-
nomista do Société Générale.

“A plenária certamente vai rei-
terar a determinação de Pequim
de acelerar o desenvolvimento,
mas não devemos esperar nada
mais que um mapa do caminho
com prazos vagos”, completou.

“Alguns temas serão aborda-
dos: proteção social, impostos ou
reformas dos mercados financei-
ros. Mas não se deve esperar uma
série de medidas exaustivas e uma
evolução radical”, afirma Cai Hon-
gbin, professor de Finanças da
Universidade de Pequim.

Segundo Hongbin, algumas
medidas específicas podem, inclu-
sive, ficar para o 13º plano quin-
quenal, em 2015.

O partido poderia autorizar os
governos locais, muito endivida-
dos, a obter recursos com a emis-
são de bônus, o que permitiria ou-
tra fonte de arrecadação, além das
operações imobiliárias.

Mas sobre outros temas impor-
tantes, a reunião pode ficar apenas
nas intenções por falta de consen-
so, sobretudo no que diz respeito
aos grandes grupos públicos, às ve-
zespoucosrentáveis,mascomgran-
de respaldo dos governos locais.

“Qualquer reforma enfrentará
grande resistência dos interessa-
dos e será extremamente difícil de
aplicar, dados os vínculos estreitos
entre grupospúblicos, governos lo-
cais e bancos”, afirmam Mark Wil-
liams e Julian Evans-Pritchard, da
empresa Capital Economics.

Contudo,nopróprioComitêCen-
tral do PC chinês, há quem defenda
reformassociaisambiciosas,comoa
autorização para que os agricultores
vendam suas terras e, especialmen-
te, o fim do sistema de “hukou”, a
permissão de residência.

O “hukou”, muito restritivo,
proíbe 300 milhões de habitantes
das zonas rurais que emigraram
para as grandes cidades o acesso
aos serviços públicos de saúde ou
educação, assim como outras van-
tagens sociais.

“É possível imaginar progra-
mas pilotos para reformar a pro-
priedade agrária, mas não deve-
mos esperar nenhum progresso
significativo sobre o hukou para as
grandes cidades e capitais provin-
ciais, embora seja possível uma
evolução em outras cidades de por-
te médio”, advertiram analistas do
Bank of America Merrill Lynch.

A reunião do PC chinês aconte-
ce no momento em que a campa-
nha do governo para erradicar a
corrupção no país se estendeu pa-
ra o setor naval e chegou a uma
das maiores empresas de transpor-
te marítimo de cargas da China, a
Cosco Holdings, que tem um de
seus principais executivos sob in-
vestigação. Julien Giraulti, AFP
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PC chinês debate
aceleração das
mudanças na
política econômica
Reunião do Comitê Central amanhã e domingo, em Pequim, deve

aprovar medidas para garantir crescimento e criação de emprego
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Irlanda perto de se livrar dos credores
Opaís,que se viu obrigado a pedir ajudano fim de 2010, está perto de

tornar-se o primeiroda zona do euro sob assistência a encerrar a tutela.

“Estabelecemos as bases para que,em 15 de dezembro, seja concluído

oprograma da UE e do FMI e para que voltemos a obter financiamento

nos mercados”, afirmaram os ministros Michael Noonan (esq.), das

Finanças, e Brendan Howlin, dos Gastos Públicos e das Reformas. AFP

AidanCrawley/Bloomberg

A economia dos Estados Unidos
cresceu em ritmo mais rápido que
o esperado no terceiro trimestre,
na medida em que as empresas
reabasteceram suas prateleiras,
mas uma desaceleração nos gas-
tos empresariais e do consumidor
ainda apontam que essa reativa-
ção ainda não é firme.

O Produto Interno Bruto (PIB)
dos EUA cresceu em taxa anual
de 2,8%, ritmo mais rápido des-
de o terceiro trimestre de 2012,
informou o Departamento do Co-
mércio. Houve aceleração ante o
ritmo de 2,5% no período de
abril a junho.

Detalhes da primeira estimati-
va do PIB do terceiro trimestre fo-
ram fracos de modo geral, com os
estoques contribuindo com 0,83
ponto percentual para seu cresci-
mento. Excluindo os estoques, a
economia cresceu em taxa de
2,0%. O crescimento dos gastos
empresariais e do consumidor de-
saceleraram com força, conceden-
do ao relatório um tom fraco e va-
lidando a decisão do Federal Re-
serve, banco central do país, de
continuar com seu programa de
compras de títulos de US$ 85 bi-
lhões ao mês.

Os gastos do consumidor, que
representam mais de dois terços
da atividade econômica dos EUA,
aumentaram a uma taxa de 1,5%,
o ritmo mais lento desde o segun-
do trimestre de 2011. Os gastos
cresceram em taxa de 1,8% no pe-
ríodo de abril a junho.

A culpa de parte da desacelera-
ção no consumo foi depositada so-
bre a fraca demanda por serviços
públicos, por causa de um inco-
mum tempo mais fresco no ve-
rão. Mas as famílias também tive-
ram cautela com as compras visto
que o ritmo de criação de empre-
gos desacelerou significativamen-
te durante o trimestre.

Contudo, na semana que ter-
minou em 2 de novemo, os pedi-
do semanais de seguro desempre-
go nos EUA caíram , informou o
Departamento do Trabalho. Fo-
ram feitas 336.000 novas requisi-
ções de benefícios, 9.000 a me-
nos que na semana anterior, se-
gundo dados corrigidos das varia-
ções sazonais. Agências

NÚMEROS

PIB americano tem
alta anualizada de
2,8% no trimestre

MarkRalston/AFP
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336mil
Pedidosdeseguro-desempregonasemana
encerradaem2denovembro,comredução
de9milemrelaçãoaoperíodoanterior.

1,5%
Aumentodosgastosdoconsumidornotrimestre,
querepresentamdoisterçosdoPIBamericano.
Éamenoraltadesdeosegundotrimestrede2011.

Houve aceleração na
reposição de estoques,
mas gasto do consumidor
cresceu mais lentamente

ConsumorepresentadoisterçosdoPIBdosEUA
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 nov. 2013, Mundo, p. 28-29.
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