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A economia chinesa cresceu 9,9% no ano passado, superando a do Reino Unido, e 
virou a quarta maior economia do mundo, com um Produto Interno Bruto (PIB), de 
US$ 2,2 trilhões. Como nos anos anteriores, em 2005 a expansão chinesa foi 
alavancada pelo crescimento das exportações e por investimentos na indústria. Os 
dados são do escritório de estatística do governo chinês. Em 2004, a economia chinesa 
havia crescido 10,1%. Ontem, o governo britânico também apresentou seus dados 
econômicos. O PIB do Reino Unido foi de US$ 2,02 trilhões em 2005, em expansão de 
1,8%. No ano passado, a China teve superávit recorde na balança comercial, de US$ 
102 bilhões. 
 
As exportações permitiram que a economia chinesa mais que dobrasse de tamanho na 
última década, fazendo subir os preços dos produtos básicos e agrícolas a níveis sem 
precedentes e aumentando as tensões comerciais com os Estados Unidos e a Europa. 
O desequilíbrio neste comércio entre os países mais industrializados e a China está 
sendo discutido no Fórum Econômico Mundial, que começou ontem em Davos, na 
Suíça. Além da China, a Ameaça que o déficit dos Estados Unidos representa e os 
preços em alta do petróleo estiveram no centro das conversas. O representante de 
Comércio dos Estados unidos, Robert Portman, pediu à China que abra mais seu 
mercado a produtos norte-americanos, o que ajudaria a debelar o crescente déficit 
comercial dos Estados Unidos. Portman disse que é contra medidas protecionistas e 
alertou que um projeto de lei, no Congresso norte-americano, poderá impor tarifas de 
27,5% sobre as importações vindas da China, a não ser que o país concorde em 
valorizar a sua moeda, o iuane. “A idéia de botar uma tarifa nos produtos chineses, 
atrelada à cotação do iuane, não é no melhor interesse econômico dos Estados Unidos. 
Seria dar um tiro no próprio pé”, disse.  
 
Logo no início dos debates em Davos, a diretora da faculdade britânica London 
Business School, Laura Tyson, admitiu que os analistas erraram feio nas suas 
previsões no fórum do ano passado, citando como exemplo a aposta numa 
desvalorização do dólar norte-americano. 
 
O economista-chefe do Morgan Stanley, Stephen Roach, um notório pessimista com o 
atual estado da economia mundial, não deu o braço ao torcer ao ser questionado sobre 
as previsões pessimistas que havia apresentado no fórum econômico há um ano. 
“2005 não foi um ano muito bom, pois ele deveria ter servido para que os 
desequilíbrios nos Estados Unidos começassem a ser corrigidos, o que não aconteceu”, 
disse Roach. 
 
Segundo ele, o intenso apetite pelo consumo entre os norte-americanos está muito 
próximo de seu final.  
 
“Esse consumo foi inicialmente sustentando pela bolha nos mercados acionários, que 
estourou, e depois pela bolha nos mercados imobiliários, que também está acabando”, 
afirmou. “O ajuste não ocorrerá apenas através de uma desvalorização do dólar, mas 
também com o fim da festa do consumo nos Estados Unidos“, acredita. 
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