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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho visa, essencialmente, analisar a evolução do sistema bancário da China, 

inserindo-a no quadro das políticas económicas implementadas por Deng Xiaoping, a partir de 

1979, e no contexto da adesão da China à OMC, em 2001. 

A finalidade deste estudo é tentar evidenciar as diversas implicações da emergência do 

sistema bancário chinês frágil, depauperado, ultra-controlado, originado por uma herança de 

economia socialista e regido por planos centrais de crédito, para uma economia (quase) de 

mercado - aquilo que é hoje, oficialmente, designado como sendo um “sistema de economia 

(socialista) de mercado”- com a premente necessidade de modernização e com enormes 

pressões face a sua adesão na OMC. 

 

Com o objectivo mencionado, o trabalho está organizado com o seguinte encadeamento:  

É apresentado um capítulo inicial teórico em que se faz referência à importância da 

existência de um sistema bancário sólido no processo de desenvolvimento, fazendo-se, 

posteriormente, uma exposição da evolução dos requisitos e indicadores que têm sido utilizados 

para avaliar a solidez desse sistema. São mencionados os requisitos enunciados no Acordo de 

Basileia que serviram de base aos indicadores definidos pelo FMI (como os rácios CAMELS) e 

as perspectivas futuras definidas no Acordo de Basileia II. Por fim, salienta-se o posicionamento 

da China face a estas matérias. 

   

No capítulo 2 apresenta-se uma breve resenha histórica da evolução política, económica e 

social da China até 1980, referindo o nascimento da Republica Popular da China –i.e., da China 

pós- ”1 de Outubro de 1949”. Neste capítulo, são depois definidas as linhas de força que 

nortearam os principais objectivos das reformas e delinearam o “novo” caminho para o 

desenvolvimento. É ainda salientado o enorme “peso” das empresas estatais, cujas reformas têm 

consequências políticas e sociais profundas que afectam, drasticamente, o sector bancário.  
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Tendo como pano de fundo a evolução da economia e das características históricas que 

lhes estão associadas, bem como da política económica identificada no capítulo precedente, o 

capítulo 3 descreve a evolução das reformas verificadas no sistema bancário.  

É feita uma síntese sobre a organização do sistema bancário no país nos trinta anos que 

precederam o início das reformas e que constitui como que o “diagnóstico da situação” aquando 

do seu início. Ressalta-se a transformação de um sector mono-bancário, típico de uma economia 

planificada e de direcção central, para um sistema dual que compreendia, por um lado os bancos 

estatais usados, para implementar as políticas económicas e financeiras do governo e, por outro, 

os restantes bancos que começavam a actuar numa óptica comercial, de abertura gradual ao 

mercado.  

São descritas as tentativas de reestruturação e de recapitalização de que o sistema bancário foi 

alvo, ao longo dos anos 80 e 90. 

 A abordagem do sistema bancário da China prossegue com a identificação das suas principais 

fraquezas e dificuldades de reestruturação, por forma a se poder avaliar se ele está preparado 

para o impacto na economia chinesa da adesão deste país à OMC.  

 

No capítulo 4, enunciam-se as implicações (ao nível bancário) da entrada da China na 

OMC, em Dezembro/2001. À medida que a China vai assumindo os seus compromissos perante 

a OMC, a saúde  do sector financeiro torna-se cada vez mais essencial para manter um alto grau 

de eficiência e crescimento. 

 

No capítulo 5 traçam-se algumas linhas de tendência quanto ao futuro da China, nas suas 

vertentes possíveis (de ópticas mais ou menos pessimistas), tendo em atenção, o seu perfil 

potencial de superpotência do séc. XXI. 

 

As conclusões descritas no final prendem-se com a avaliação de todo o “edifício” político-

sócio-económico que se foi construindo, ao longo das reformas, e da capacidade do governo 

chinês continuar a transição – ainda inacabada – para uma economia de mercado.   


