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A muito publicitada falência da GITIC (Guangdong International Trust
and Investment Corporation), em Outubro de 1998, coincidiu com um
período de extraordinária perturbação nos mercados financeiros
internacionais. Tratava-se da primeira vez que uma instituição
financeira da R.P. da China, que - admitia-se - gozava de garantia
implícita das autoridades chinesas, era deixada “cair”. Essa falência
provocou perdas relativamente significativas (ainda não totalmente
quantificadas) em instituições financeiras ocidentais credoras da
GITIC. Por outro lado, na mesma altura, a pressão sobre o dólar e a
bolsa de Hong Kong assumia proporções extremas, levando as
autoridades daquela Região Administrativa Especial da RPC a
respostas igualmente extremas. Devido a estes factos, não faltou quem
considerasse que a China poderia ser o próximo e decisivo episódio na
emergência de uma situação de crash financeiro que se estenderia
eventualmente à escala mundial. Essa percepção é no entanto
desprovida de efectivo fundamento. As características do sistema
económico-financeiro da China (fruto do processo de desenvolvimento
prosseguido, o qual é marcadamente diferente de qualquer outra
situação) dão origem a uma inserção e exposição financeira
internacional muito específica, que dificilmente poderá configurar uma
situação de ameaça para a estabilidade do mesmo, diferentemente do
que aconteceu no Sueste Asiático, na Coreia do Sul, na Rússia ou no
Brasil.

INTRODUÇÃO



O sistema financeiro internacional desde a década de trinta que não se
apresentava tão vulnerável como no último trimestre do ano passado. A “crise
asiática” iniciada no verão de 1997, a mais do que debilitada situação do sistema
bancário japonês, a desvalorização do rublo e a incapacidade de cumprir as
obrigações financeiras por parte do governo russo e o gigantesco volume de fundos
necessários para manter solvente um fundo de investimentos financeiros norte-
americano (LTCM) deixaram as finanças mundiais à beira da catástrofe. O episódio
da desvalorização da moeda brasileira (já no início deste ano de 1999) foi mais uma
“gota” que esteve na iminência de fazer “transbordar” todo o sistema.

Não faltou então quem subscrevesse a perspectiva de que a derrocada seguinte
seria proveniente do Império do Meio, dadas as dificuldades que a economia chinesa
estava (está) comprovadamente a experimentar e a reconhecida situação de
insustentabilidade do seu sistema bancário. Para além de muitos outros comentaristas
avulsos, a respeitada revista Economist fazia deste tema capa e artigo de fundo da sua
edição da última semana de Outubro, não se coibindo de expressar igualmente as suas
perspectivas pessimistas.

Ainda é cedo para concluir que as finanças internacionais estão já a salvo do
crash derradeiro que se apontava; no entanto factores diversos de incontornável
objectividade parecem apontar nesse sentido: as economias do sudeste-asiático e da
Coreia do Sul estão a dar provas de uma resistência insuspeita, as respectivas moedas
recuperaram uma fatia substancial do seu valor externo, as respectivas reservas
cambiais eram no final do passado mês de Fevereiro claramente superiores aos seus
níveis no início da crise, praticamente todas as bolsas asiáticas e a norte-americana
apresentam ganhos muito significativos nos meses já passados deste ano (o mesmo
aliás se aplica à bolsa brasileira, apesar da desvalorização da moeda) e os prémios de
risco expressos pelos diferenciais de taxas de juro e rendimento entre as aplicações
financeiras nos países mais desenvolvidos e as efectuadas na generalidade das
economias emergentes tem-se vindo a reduzir substancial e sistematicamente ao longo
deste ano.

Terá sido pelo facto da “peça do dominó” chamada China não ter tombado que
o sistema não sucumbiu? Não é essa a nossa opinião e não nos parece que essa possa
ser a opinião de qualquer economista devidamente informado sobre as características
do sistema financeiro chinês (e em geral da sua economia) bem como do modo como
o mesmo se articula com a complexa estrutura financeira internacional. As afirmações
mais ou menos inconsequentes (na nossa perspectiva) que vimos expressas na
imprensa especializada internacional no final do passado ano e início deste, que
colocavam a China como factor decisivo na manutenção do equilíbrio financeiro
mundial, radicam num ainda diminuto conhecimento da realidade económico-
financeira desta nação asiática e, quando isto sucede, é comum assistir a opiniões
ditadas mais por excessivas reacções de optimismo ou (como no caso presente) de
pessimismo do que por análises racionais e objectivas.

Torna-se portanto fundamental procurar obter um mais objectivo e profundo
grau de conhecimento sobre esta problemática, evitando cair no campo prolífico dos
aduladores ou dos detractores congénitos da realidade económica chinesa. A China
tem já uma expressão económica (mas não financeira) demasiadamente grande para
que possa ser tratada com menor leveza do que a que lhe é devida. Não o fazer é abrir
a parte para deficientes juízos de opinião não compatíveis com o estatuto de ciência



social que qualquer economista deve procurar preservar para o seu ramo de
conhecimento.

Sem que de modo nenhum nos queiramos afirmar como “China experts”,
iremos procurar neste documento fornecer alguma informação e apontar nexos de
causalidade que permitam uma melhor (ou, pelo menos mais informada) tomada de
posição.

Antecipando-nos às conclusões finais expressamos desde já a nossa opinião de
que a situação económica actual na China é difícil como eventualmente nunca o terá
sido nos últimos vinte anos; particularmente o seu sistema bancário apresenta
evidentes fragilidades estruturais que comprometem o desejado processo de
desenvolvimento económico. No entanto, consideramos que tais factos estão muito
longe de apresentar paralelo com a situação das economias do sudeste-asiático ou da
Coreia do Sul nos meses anteriores à emergência da crise em 1997. Por outro lado a
inserção financeira chinesa à escala internacional é de contornos bem diferente
daquela que aqueles países (bem como a Rússia ou o Brasil) apresentavam.

Por tudo isto consideramos que, felizmente para todos, o sistema financeiro
mundial não entrou em colapso mas que tal não se deveu exactamente ao facto da
China se ter “aguentado”, mas sim à capacidade de ajustamento desse mesmo sistema
(ajudada na presente circunstância pela esclarecida acção do banco central norte-
americano).

SITUAÇÃO ACTUAL DA ECONOMIA CHINESA

A economia da República Popular da China experimentou nos últimos vinte
anos um vertiginoso surto de crescimento económico, que se expressou no mesmo
período numa taxa média anual de crescimento real de cerca de 9%, tendo permitido
que o rendimento per capita passasse neste período de um quarto da média mundial
para cerca de metade da mesma, traduzindo-se em cerca de 750 dólares americanos
(cerca de 140 contos PTE) por pessoa no último ano (valor convertido à taxa de
câmbio corrente).

O referido processo, iniciado com a denominada open door policy no final da
década de setenta após o descalabro económico (para além de social e político)
provocado pela “revolução cultural”, permitiu inquestionavelmente subtrair centenas
de milhões de pessoas de situações de completa privação económica (eventualmente a
uma escala única e irrepetível em termos históricos) mas criou igualmente focos de
tensão que condicionam ulteriores desenvolvimentos.

Entre esses factores negativos contam-se uma profunda e crescente
desigualdade económica e social entre as províncias costeiras (as mais beneficiadas
pelo processo de crescimento) e as do interior da China; o acentuar de problemas (que
já vinham do passado) decorrentes de dramáticos erros ecológicos, quer em termos de
poluentes urbanos e industriais quer em termos de indevidas utilizações do solo; a
manutenção de um pesado sector económico estatal (as denominadas state owned
enterprises – SOE’s) de rendibilidade económica mais do que negativa mas com um
peso determinante na manutenção do emprego; a prática (herdada dos tempos da
afectação de recursos financeiros através das directrizes do plano) da concessão de
créditos às empresas por mecanismos alheios à racionalidade económica e financeira
das mesmas e, finalmente, a assumpção por parte do sector público (administrativo e
empresarial) de responsabilidades perante os seus trabalhadores (e suas famílias) na



área da protecção e segurança social e no fornecimento de serviços (habitação,
educação, etc.), objectivos socialmente louváveis mas igualmente insustentáveis no
médio prazo.

Os “benefícios” do crescimento acelerado vinham permitindo, até um passado
recente, ignorar os “custos” decorrentes destes factores, só que o acentuar dos
mesmos e a impossibilidade de manutenção das anteriores taxas de crescimento (um
fenómeno que necessariamente se verifica após períodos de crescimento intensivo, à
medida que as economias passam da sua fase emergente para um patamar de maior
maturidade) não deixaria de vir ao de cima. A “crise asiática” (à qual a China
conseguiu até agora eximir-se) veio somente evidenciar a iminência desses riscos.

No ano passado a China conseguiu ainda registar uma taxa de crescimento de
7,8% (não muito longe dos 8% planeados), uma situação claramente mais favorável
do que as taxas negativas registadas na generalidade dos países asiáticos, do Japão à
Indonésia. Tal foi obtido à custa da adopção de medidas de política económica de raiz
claramente keynesiana, centradas na implementação de projectos de obras públicas,
de natureza dificilmente sustentável. Curiosamente tais políticas não exacerbaram a
inflação (como seria de esperar) tendo, pelo contrário, os índices de preços (de retalho
e no consumidor) apresentado variações negativas para o conjunto de 1998 (a China
apresenta portanto uma situação de deflação, à semelhança aliás do que se verifica no
Japão e em Hong Kong).

A balança comercial apresentou em 1998 um saldo positivo de 44 biliões de
dólares americanos, graças a uma diminuição real das importações em 1,5% (valor
dificilmente conciliável com o elevado crescimento do PIB) e à virtual estagnação das
exportações (que tinham registado em 1997 um crescimento de 21%). A balança de
transacções correntes (BTC) apresentou um saldo positivo equivalente a cerca de
2,5% do PIB (recorde-se que nos países afectados pela “crise asiática” o respectivo
saldo da BTC em relação ao PIB era negativo, por vezes rondando os 7 a 8%).

Apesar do repatriamento (não renovação) de algum crédito bancário exterior
(cerca de 15 a 18 biliões de dólares) e de um volume de investimentos exteriores
naturalmente inferior ao dos anos imediatamente anteriores, o saldo da balança de
pagamentos foi ainda claramente positivo, permitindo o avolumar das reservas
externas até ao actual montante de 146 biliões de dólares (as segundas maiores do
mundo, após o Japão). Para dar algum contexto a este valor refira-se que as reservas
cambiais chinesas cresceram durante o ano passado a uma média mensal de 2 biliões
de dólares por mês, ou ainda que o total das reservas externas portuguesas não atinge
ainda os 20 biliões de dólares.

Para o presente ano de 1999 as autoridades chinesas estão dispostas a manter o
mesmo tipo de medidas de política económica implementada no passado ano,
esperando alcançar um crescimento de 7% para o conjunto do ano (de acordo com as
estatísticas recentemente reveladas, no primeiro trimestre conseguiu-se mesmo
superar esse objectivo). A adopção dessas medidas irá provocar uma elevação do
défice fiscal em cerca de 57% face ao valor do ano anterior. Registe-se no entanto
que, mesmo após esse incremento, o défice deste ano (se se fixar na meta prevista)
representará somente cerca de 1,7% do PIB, valor que se torna mais perceptível para
os leitores europeus se recordarmos das dificuldades que estes governos
experimentarem para trazer e manter os seus défices abaixo da meta de 3% imposta
pelos critérios de Maastricht. Esse défice será financiado através do acréscimo da
emissão de obrigações governamentais, o que provocará que no final deste ano o rácio



da dívida pública em relação ao produto interno bruto se cifre em cerca de 10%
(recorde-se uma vez mais o respectivo valor fixado para os países da União Monetária
e Económica Europeia – que muitos deles aliás não cumprem ainda – que estabelece
um máximo tendencial de 60%).

Esta diferença de escala de valores em relação ao que se passa na Europa, bem
como as diferenças em termos de saldo de balanças de transacções correntes face ao
que se passava na Coreia e no sueste asiático, indicia bem que ao se lidar com os
números da economia chinesa se está perante um contexto substancialmente diferente
daquele que normalmente se verifica noutras economias, algo que por vezes não é
inteiramente assimilado por comentaristas económicos com responsabilidades em
termos de opinião pública.

SITUAÇÃO FINANCEIRA

A “crise asiática”, que se iniciou na generalidade dos países do sueste asiático
e ainda na Coreia do Sul, Hong Kong e – em menor escala – em Taiwan no verão de
1997, expressou-se essencialmente através de variáveis financeiras: variações
dramáticas nos níveis de taxas de câmbio, quedas abruptas das bolsas, reversão dos
padrões de financiamento externo, implosões dos sistemas bancários, etc.

Naturalmente que esses fenómenos de desestabilização financeira radicavam
em desequilíbrios mais ou menos estruturais de natureza económica, aos quais no
entanto praticamente ninguém (a começar pelas equipas do Fundo Monetário
Internacional) deu a devida atenção anteriormente ao eclodir da crise.

Cumpre portanto nesta análise procurar detectar se os mesmos desequilíbrios
financeiros se verificam na R. P. da China e se, em caso afirmativo, se eles poderão
degenerar no mesmo tipo de consequências que se verificaram nos restantes países.

Como já vimos anteriormente, a China não precisa de financiar qualquer
défice corrente externo, dado que ainda em 1998 apresentava um superavit superior a
2% do PIB. Sendo verdade que tem beneficiado de fluxos externos de capitais (o que
já não se terá verificado tão claramente em 1998), os mesmos são usualmente
associados a projectos de investimento directo externo e não a financiamentos
bancários de curto prazo de natureza facilmente reversível (como se verificou por
exemplo na Tailândia e na Coreia do Sul, para só referir os dois casos mais
profusamente analisados).

A China tem ainda, como é do conhecimento generalizado, os movimentos
externos de capitais não liberalizados, isto é, não se podem transferir livremente
capitais de ou para a China; estes movimentos têm de ser autorizados previamente, o
que normalmente sucede em articulação com a aprovação de projectos de
investimento externo. Por outro lado, os bancos estrangeiros que operam na RPC não
estão autorizados a efectuar operações (conceder crédito ou receber depósitos) em
moeda chinesa. Assim sendo, não lhes é possível repatriarem rapidamente capitais ou,
mais significativamente ainda, endividarem-se em yuans para depois os venderem
contra moeda forte, esperando pela eventual desvalorização da moeda chinesa para,
após tal facto, amortizarem os mesmos empréstimos, registando lucros substanciais.
Naturalmente que a mesma prática (venda especulativa de moeda doméstica) está
proibida igualmente aos bancos chineses, os maiores dos quais são integralmente
públicos e encontrando-se praticamente todos os restantes sob a esfera da gestão
pública.



Claro que estas barreiras não limitaram totalmente a exposição internacional
do sistema bancário e financeiro chinês: para além de outras vias de relacionamento
com o exterior, um número considerável de “Itic’s” (International Trust and
Investment Corporations) obtinha os seus financiamentos junto da banca e de
investidores internacionais, canalizando os fundos assim obtidos para projectos de
(por vezes) rentabilidade duvidosa.

Por outro lado, vários projectos --- nomeadamente de infraestruturas na área
dos transportes e comunicações --- eram financiados por capitais externos,
aparentemente sob a forma de participações de capital (“equity”) com rentabilidade
supostamente assegurada por instituições financeiras locais e também pelos governos
provinciais. Note-se que neste caso se tratava tão somente de dívida camuflada sob a
forma de participação no capital social (“equity”) cujo estatuto legal está ainda por
esclarecer.

Mais gravoso ainda do que estes factos é, no entanto, o volume de dívida de
cobrança duvidosa ou simplesmente incobrável que se vai acumulando nos bancos,
“obrigados” a financiar as insolventes empresas estatais (SOE’s).

Estimativas apontam para que cerca de 2,9% dos empréstimos concedidos
pelos quatro grandes bancos estatais (Industrial and Commercial Bank of China,
Construction Bank of China, Agricultural Bank of China and Bank of China) sejam
claramente incobráveis. Se a este valor adicionarmos os non-performing loans
(NPL’s) e demais componentes de bad debt, facilmente chegaremos a um valor em
torno dos 15% dos activos bancários. Recorde-se que este valor (15%) já se situa
claramente acima do que é normalmente apontado como limiar máximo para a
possibilidade de sustentação de um sistema bancário.

Um exemplo visível ilustrativo desse crédito mal concedido consiste no
elevado número de prédios inacabados ou, quando acabados, integralmente vazios
(em diferentes cidades chinesas, mas nomeadamente em Shanghai e Shenzhen, por
acaso – ou não – as cidades onde se situam as duas bolsas de acções da RPC): tal
como no passado se verificou noutras economias bem mais desenvolvidas (USA,
Japão, Reino Unido, Suécia), igualmente na RPC o laxismo em termos de acesso ao
crédito degenerou rapidamente em “bolhas especulativas” no sector imobiliário cuja
erradicação será, à semelhança do que se verificou nos acima referidos países,
certamente onerosa e demorada.

Será isso condição necessária e suficiente para o desencadear de uma crise
bancária-financeira na China? Duvidamos. O governo central tem suficientes recursos
financeiros (ou a capacidade para os mobilizar) para evitar o eclodir de tal tipo de
crise. Por outro lado, outros países que viram os seus sistemas bancários em risco de
implosão estão precisamente agindo no sentido de reestruturarem os seus activos,
assumindo os governos centrais os riscos inerentes aos NPL’s e mantendo os bancos
nas suas carteiras somente a parte sã do crédito concedido. Se isto pode estar a ser
feito em economias como a Tailândia ou a Coreia, onde as instituições bancárias são
predominantemente privadas (criando situações de moral hazard, i.e., de
“nacionalização” dos prejuízos provocados por má gestão de entidades privadas),
mais facilmente poderá ser repetido na China, onde os bancos são, como dissemos
atrás, essencialmente públicos. Naturalmente que esse processo tem que correr a par
de uma profunda reestruturação (privatização?) do sector empresarial do estado,
situação que esteve prevista para ser iniciada em 1998 mas cujas consequências



(sobretudo em termos de emprego) obrigaram a um adiamento devido ao momento
actual de arrefecimento da economia.

Uma outra variável financeira sobre a qual muito se tem especulado diz
respeito à taxa de câmbio: a China é, conjuntamente com Hong Kong, o único país da
região que não procedeu (voluntariamente ou obrigado pela pressão dos mercados) à
desvalorização da sua moeda face ao dólar americano; se tomarmos em conta que a
divisa americana, pelo seu lado, se apreciou em cerca de 30 a 40% face às moedas
europeias (do bloco-euro) e ao iene japonês desde meados de 1995, fácil é reconhecer
as dificuldades das exportações chinesas em penetrarem nestes mercados.
Paralelamente, as brutais depreciações das moedas coreana, tailandesa, indonésia, etc.
erodiram significativamente a competitividade potencial das exportações chinesas.
Registe-se no entanto que as actuais dificuldades das vendas de produtos chineses
para o exterior (que praticamente estagnaram em 1998) não se deve ainda a esta perca
de competitividade via preços, mas sim a uma queda dramática das importações dos
países asiáticos por efeito rendimento (as importações dos países do sueste asiático
caíram abissalmente desde o emergir da crise, tendo-se igualmente verificado um
marcado decréscimo nas compras do Japão ao exterior).

A prazo, quando as economias do sueste-asiático tiverem reconstruído os seus
sistemas bancários, e, em consequência, voltarem a ter condições normais de
produção, a China será, então sim, penalizada se mantiver a sua moeda relativamente
sobrevalorizada face aos seus competidores; mas isso será um cenário que ainda não é
o actual.

Temos, pois, que a actual política de manutenção do valor externo do
renminbi/yuan se justifica quer em termos de ganhos de afirmação política
(reconhecimento da China como um estado capaz de optar por soluções difíceis em
benefício da estabilidade internacional), quer por razões bem mais triviais: o facto de
uma depreciação da moeda chinesa poder implicar a breve trecho idêntico cenário
para o dólar de Hong Kong, algo que quer as autoridades daquela Região
Administrativa Especial, quer o governo central de Beijing procurarão a todo o custo
evitar. Com uma balança de capitais não liberalizada, com um persistente acumular de
superavites correntes e com a ausência de um mercado inter-bancário acessível a
operadores externos (que possibilite ataques especulativos à moeda chinesa) é difícil
conceber um cenário em que as autoridades chinesas se vejam obrigadas a enveredar
pela opção da desvalorização como resultado de pressões de mercado (como se
verificou na Tailândia e demais vítimas cambiais da “crise asiática”).

CONCLUSÕES

Após tudo o que atrás ficou expresso e já havíamos mencionado na
introdução, fácil é compreender porque consideramos desprovidos de plausibilidade
os cenários que apontam para um quadro em que a evolução da situação económico-
financeira da China viesse a condicionar, de forma palpável, um eventual colapso do
sistema financeiro internacional.

Como dissemos anteriormente, a China atravessa tempos económicos difíceis:
os efectivos níveis de desemprego e subemprego são elevadíssimos, o seu sistema
bancário possui perigosas debilidades de natureza estrutural que dificilmente poderão
ser combatidos no curto prazo, a sua moeda está sobrevalorizada em relação não só à
de países concorrentes, mas também às de mercados de exportação (Europa, Japão), a



sua estrutura industrial no que respeita à indústria pesada carece de profundíssima
reforma, etc., mas nenhum destes factos – preocupantes por si mesmos e de sérias
consequências negativas para o desenvolvimento económico da RPC – é susceptível
de criar vectores determinantes de instabilidade para o sistema financeiro
internacional. Apesar da progressiva e, diríamos mesmo, artificialmente forçada
tentativa de penetração de instituições bancárias e financeiras ocidentais na China, o
grau de exposição destas e a forma que a mesma exposição assume, não são (ainda)
de molde a dar origem a um foco de crise financeira internacional como os que se
verificaram, provenientes de outras paragens, entre Julho de 1997 e Fevereiro deste
ano.

Tal facto não deve, no entanto, ser interpretado como não justificando especial
atenção com a China. Pelo contrário, a economia e as necessidades de financiamento
deste país são grandes demais para poderem ser encaradas com menor cuidado. Os
próximos tempos serão certamente difíceis para a gestão da economia chinesa e os
maiores erros que o Ocidente poderia fazer do ponto de vista financeiro seriam, por
um lado, ignorar tais factos e considerar que tudo vai bem, prolongando os padrões de
exposição da primeira metade da década de noventa ou, por outro, encarar a China
como uma segunda versão da Rússia e retirar-se abruptamente de qualquer
envolvimento financeiro com o país.

                                               
.* Comunicação apresentada no 1. Congresso Portugal – China Organizado pela Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real, 19 a 23 de Abril de 1999


