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CONCLUSÕES:  

O binómio “causas e consequências” orientou o trabalho desenvolvido nesta tese que teve por 

objecto a compreensão do sistema bancário chinês, as suas limitações, deficiências, 

reestruturações e integração no modelo de desenvolvimento desta economia emergente. 

Pretendeu-se interligar a evolução das reformas económicas – com especial incidência no 

sistema bancário – desde  o seu início e de acordo com o enquadramento conjuntural existente 

com os resultados obtidos e o possível delineamento futuro. 

 

Antes de realçar as conclusões construídas ao longo dos capítulos anteriores, impõe-se ressaltar 

a importância deste país cuja dimensão territorial (9,5 milhões de km
2
) e populacional (mais de 

1/5 da humanidade) não tem ainda a devida correspondência no papel político e no peso 

económico na presente conjuntura histórica. A dimensão do seu mercado interno, a riqueza em 

recursos naturais e a sua importância geopolítica foram potencializados pela atracção de 

investimento estrangeiro (A China é do principais receptores mundiais de IDE), novas 

tecnologias e de promoção de exportações.  

Em termos de valor de PIB, a China tem vindo a ocupar (de 1998 a 2002) o 7º lugar no ranking 

mundial: 1 233 mil USD (depois dos EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália). 

Mas o PIB per capita  situa-se muito abaixo da média mundial. De 1,3 mil milhões de chineses, 

cerca de mil milhões vivem ainda no campo (cerca de 1/6 da população mundial) e 70 milhões 

ainda não saíram de níveis abaixo do limiar de pobreza (5% da população chinesa).  

 

Ao longo dos últimos 20 anos o seu crescimento económico foi “vertiginoso”. A sua economia 

colheu os frutos desse progresso, na forma de uma melhoria (embora desigual) nos padrões de 

vida da população. Nenhum país do mundo, em nenhum outro momento da história recente foi 

capaz de alcançar tal sucesso em tão pouco tempo, justificando-se por isso, o interesse 

despertado na análise integrada num tema sobre desenvolvimento. 
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Apesar de todo este progresso e do sucesso das reformas em diversas vertentes, há áreas como é 

o caso do sistema  bancário – assunto fulcral desta tese -  em que o intervencionismo estatal e a 

primazia da propriedade estatal  (último vestígio do estilo soviético de planeamento central) 

fecharam o sector à mudança, originando processos de evolução inadequados e mal regulados 

que dificultaram a abertura financeira. 

 

O segundo e terceiro capítulo desta tese oferecem os detalhes necessários para a compreensão 

do enquadramento histórico, político e económico, apresentando a trajectória de crescimento e 

evolução da China, nos quais se integraram as reformas introduzidas ao nível do sector 

bancário. Procurou-se evidenciar a ideia de um “modelo chinês”, de evolução gradual e 

cautelosa, “fugindo” à instabilidade política e social, mas ao mesmo tempo ressaltando o 

objectivo definido: a transição rumo a uma economia de mercado embora com características 

muito próprias definidas pela junção de aspectos de planeamento central com iniciativa privada, 

a chamada “3ª via”.   

 

Esta tese sustenta que o sistema bancário chinês apresenta fragilidades estruturais que podem 

comprometer o seu desenvolvimento económico. Os bancos chineses apresentam fraquezas em 

termos de economia de escala, produtividade, rentabilidade, análise de riscos, qualidade de 

activos (critérios baseados em prioridades políticas e sociais, em vez de comerciais para a 

concessão de crédito), de tecnologias, mão de obra especializada, serviços, produtos e redes de 

balcões internacionais. Ao mesmo tempo, apresentam vantagens quanto à penetração da rede de 

balcões nacional, relação de fidelidade com a clientela, apoio governamental e enorme liquidez . 

 A estrutura financeira chinesa falha ainda em definir linhas divisórias claras entre os bancos, as 

SOE, o crédito, a dívida e o orçamento. Há uma necessidade urgente de criar esta separação, 

embora a reabilitação do sistema bancário tenha de ser feita em simultâneo com as extensivas 

reformas nas SOE. Os problemas de NPL na China são grandes em termos de tamanho e muito 

complexas em termos de dimensão e interligação com os prejuízos gerados nas SOE.  
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A China só começou agora a transformação institucional necessária para alocar os capitais mais 

eficientemente. As SOE foram sempre, altamente, favorecidas no processo administrativo de 

atribuição do crédito. Os bancos tornaram-se os “doadores de donativos”. A massiva 

transferência de activos dos bancos para as empresas é indiferente para os tecnocratas do 

governo central, dado que, o Estado é proprietário de ambos. No entanto, para milhões de 

depositantes, é um assunto que tem grande importância. 

 

Salienta-se a manutenção de um pesado sector estatal de rentabilidade económica mais do que 

negativa mas com um peso determinante na manutenção do emprego. Apesar de existir um 

planeamento central ainda forte, as reformas do sistema bancário, das empresas estatais (SOE), 

da administração pública e o fortalecimento do sector privado serão marcantes para o futuro da 

China e estão ainda a meio caminho... Estas reformas, à medida que evoluem, reflectem o 

desejo de modernização e mudança, temperadas com precaução para preservar estabilidade 

social. No processo de ajustamento, a China tentou, a todo custo, evitar grandes e incontroláveis 

choques ao seu sistema.  

O objectivo geral das reformas bancárias é alcançar eficiência no sistema bancário, no que 

concerne à mobilização dos recursos e sua canalização para fins de maior rentabilidade 

comercial. Enquanto isso, o banco central actua no sentido da estabilização económica, 

implementando regulamentação e supervisão adequada. Mas falta ainda um longo percurso para 

que a China atinja estes objectivos. 

 

O que a China precisa é de uma dose de liberalismo de mercado, e não mais doses de “morfina 

financeira” para cobertura parcial dos bancos estatais insolventes. O caminho para se construir 

uma arquitectura financeira forte, é permitir e incentivar a iniciativa privada e proporcionar-lhe 

“rule of law”. É melhor reconhecer os custos de uma má performance passada e reestruturar 

agora os bancos, do que canalizar mais fundos que serão novamente emprestados às SOE.  

A resolução deste problema requer mais do que esforços combinados: requer “cortar” com o 

financiamento aos gigantes SOE para uma transformação efectiva.  
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Os problemas do sector bancário representam um dos maiores riscos da economia chinesa na era 

pós-adesão à OMC. O seu grau de gravidade vai depender da rapidez com que o governo os 

conseguir eliminar, ou pelo menos conter, melhorando também a competitividade. 

Se a China pretender ser um jogador de peso no mercado internacional, terá de converter 

livremente o renimbi e a primazia à propriedade estatal deverá ser substituída por um sistema 

com direitos de propriedade bem definidos, protegidos pela lei. Quanto mais depressa Pequim 

se aproximar da economia de mercado, menos difícil e custosa será a transição.  

 

É interessante notar que o crescimento potencial do PIB da China poderá atingir os 7-8% por 

ano nas próximas duas décadas. Mas esta taxa é apenas potencial, para que se torne real será 

necessário completar a transição de uma economia planificada para uma economia de mercado, 

tornar o seu sistema financeiro sólido, melhorar a performance financeira das SOE, diminuir as 

disparidades regionais, e tudo isto, mantendo a estabilidade política. 

 

Podemos então concluir que o futuro depende das reformas ainda a realizar no processo de 

transição final para uma economia de mercado e no desenvolvimento social, da forma como o 

governo chinês responder à evolução do sector privado que irá desempenhar um novo centro de 

gravidade do crescimento e da maneira como a China se for adaptar às forças de mercado. 

 

Qual  o sentido das reformas e do processo de ajuste pós-adesão OMC? Qualquer resposta a esta 

pergunta fundamental é necessariamente especulativa. A resposta só pode ser dada, dependendo 

da forma como a China resolver os diversos desafios a que está sujeita na sua caminhada para a 

transição económica e política. Isto porque as reformas estruturais ainda estão em curso...! 

 

“As incógnitas quanto ao futuro são muitas, sendo a única certeza a de que, uma vez iniciado o 

percurso começado por Deng Xiaoping, em 1979, é necessário percorre-lo. Fica apenas por 

determinar se, como parece, tinha de ser forçosamente este e se a velocidade adoptada é  ou 

não a mais indicada. Daqui a 50 anos, responderemos a esta questão...”(Serra, 2001, p.2). 


