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OCDE culpa emergentes pela
demora na recuperação global
ed
u

ca

Organização reduz de 4% para 3,6% previsão de crescimento da economia mundial em 2014 e eleva a da China para
8,2% ante expectativa anterior de 7,7%; o Brasil teve sua projeção reduzida, de 3,5% para 2,2% no próximo ano
Eric Piermont/AFP
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A desaceleração dos mercados
emergentes está pesando sobre a recuperação econômica mundial e
países desenvolvidos enfrentam dificuldades para recuperar o ímpeto
após anos de crises de dívida, afirmou a Organização de Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) na terça-feira, reduzindo
as projeções de crescimento global.
Em seu panorama da atividade
econômica, a organização com sede em Paris estimou que a economia mundial crescerá 3,6% no
próximo ano. Embora haja melhora ante o ritmo de 2,7% esperado
para 2013, a nova projeção não é
tão boa quanto a taxa de 4,0% estimada para 2014 no último relatório bianual de Perspectiva Econômica da organização, de maio.
“Nós reduzimos as estimativas
por muitas razões, mas a mais importante é o rebaixamento do crescimento nos países emergentes”,
disse à Reuters o economista-chefe da OCDE, Pier Carlo Padoan,
também citando o comércio mais
lento e o investimento fraco.
Padoan disse que as economias
avançadas não serão capazes de
compensar o ímpeto perdido por
muitas das principais economias
emergentes, afetadas pelas saídas
de capital provocadas pelos planos do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, de frear
seu estímulo monetário, que injeta até US$ 85 bilhões na economia
americana todo mês.
“Os EUA estão crescendo, mas
precisam firmar o acordo fiscal deles”, acrescentou Padoan. “A zona
do euro está se tornando uma região de crescimento positivo novamente, mas em taxas bem fracas, e
o Japão está crescendo mais, mas a
questão é se isso será sustentável”.
A OCDE prevê que o Fed deve
reduzir suas compras de títulos
conforme a atividade se fortalecer
no próximo ano, projetando que o
crescimento na maior economia
do mundo chegará a 2,9% em
2014, seu desempenho mais forte
desde 2005, após taxa estimada
de 1,7% neste ano.
Após ter sido um peso no crescimento global nos últimos anos, a
zona do euro deve finalmente ter
saído da recessão de dois anos,
com crescimento estimado de
1,0% no próximo ano, marginalmente abaixo da estimativa de
1,1% em maio.
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Padoan: EUA
precisam firmar
o acordo fiscal
e na zona do euro
as taxas ainda
estão fracas
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Previsão de crescimento da
economia global no próximo
ano, de acordo com a OCDE,
abaixo dos 4% divulgados
pela organização em maio.

US$ 85 bi

1,0%

Valor dos estímulos mensais
do Fed à economia americana.
Esse incentivo pode ser
reduzido se o país crescer 2,9%
em 2014, ante 1,7% neste ano.

Projeção da OCDE para
o desempenho da zona
do euro em 2014, praticamente
igual ao percentual de
1,1%, divulgado em maio.

Apesar da melhora
da perspectiva dos
Estados Unidos,
a OCDE vê grande
ameaça à recuperação
global se o país atingir
o teto de sua dívida,
mas acrescenta que há
“forte chance” dessa
hipótese ser descartada

Para o Brasil, a OCDE diminuiu a estimativa de crescimento
do PIB em 2014 para 2,2%, ante
3,5% em maio. A organização
também reduziu a projeção do
PIB brasileiro em 2013 para 2,5%,
ante 2,9% em maio.

Economia chinesa deve
acelerar, de novo, em 2014
O crescimento econômico
anual da China deve acelerar para
8,2%em 2014 ante expectativa de
7,7% este ano, impulsionado pela
demanda doméstica mais forte,
prevê OCDE). “O crescimento está acelerando e a inflação continua baixa, a demanda doméstica
tem levado a uma mudança”.
A perspectiva da OCDE foi melhor que uma pesquisa recente da
Reuters, que mostrou que o crescimento econômico da China pode
desacelerar para 7,4% em 2014 ante expectativa de 7,6% este ano, a
taxa mais fraca em 14 anos.
O organização destacou a necessidade de Pequim acelerar as
reformas estruturais em favor
de um consumo doméstico mais
forte, uma vez que a expansão
econômica ainda depende fortemente de investimentos. “Com
a economia se recuperando, há
agora uma janela favorável para
avançar com reformas estruturais, em particular a liberalização financeira, encorajando a
mobilidade do trabalho e a reforma tributária”.
As reformas da China podem
eventualmente sustentar o crescimento econômico, mas certas reformas podem ter algum impacto
negativo no curto prazo sobre a economia, disse a OCDE, sem dar mais
detalhes. Leigh Thomas, Reuters
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