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3. EVOLUÇÃO DO SISTEMA BANCÁRIO    

 

3.1. A importância do sistema bancário no processo de transição da China 
 

Numa economia socialista, as chamadas instituições financeiras não desempenham nenhuma 

das funções que exercem em economias de mercado. De facto, o próprio nome “banco” é 

ilusório, quase enganador. A sua função não é seleccionar projectos, já que as decisões de 

produção e de investimento são tomadas pelo governo e os bancos apenas financiam “sob 

instruções”. Mas numa economia de mercado (ou em fase de transição) eles são os decisores-

chave. Transformar os bancos vindos do socialismo em instituições de mercado não implica, 

apenas a alteração do direito de propriedade ou do controlo, mas requer também uma mudança 

de funções e de cultura organizacional. É muito importante construir uma infraestrutura 

institucional que acompanhe as reformas financeiras (Stiglitz, 1998). 

3.2. Características estruturais do sistema bancário – sua evolução 

As reformas financeiras seguiram um certo pragmatismo e gradualismo, foram mais evolutivas 

do que revolucionárias e mantêm-se ainda incompletas, tendo-se verificado, no entanto, que 

houve uma tentativa de construção de alicerces institucionais capazes de que sustentar essas 

mesmas reformas. 

3.2.1. Antes do início da reforma:  

Ao longo do tempo foram vários os bancos “candidatos” a banco central: 

O primeiro banco estatal a nível nacional foi o Hu Bu, criado em 1905, em Shanghai, que se 

tornou no Da Qing Bank (“Grande Qing”
82

), em 1908. Em 1912, o governo provisório de Sun 

Yat-Sem transformou o Da Qing Bank em Banco da China, com funções de banco central que, 

entretanto, se especializou em operações com o estrangeiro (Chen and Thomas, 1999). 

Em 1928, foi criado um novo banco, o Banco Central da China, em Shanghai, cujo objectivo  

era o de financiar projectos de desenvolvimento, tendo uma concepção mais moderna de banco 

central. Em 1949, quando o Kuomintang de Tchiang Kai-Chek sucumbe aos ataques das forças 
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 a dinastia Qing reinou na China de 1644  a 1911. 
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comunistas, o Banco Central da China é transferido para Taiwan, passando, desde então, a ser o    

banco central da China nacionalista (Central Bank of China, 2002).  

O Banco Popular da China (People’s Bank of China - PBC) foi criado a 1 de Dezembro de 

1948, na sequência da fusão  de 3 bancos: Bank of North China, Bank of the North Sea, Bank of 

Peasant of the North West (Bang,2002). 

O PBC exercia então funções e poderes de banco central ao mesmo tempo que actuava como 

único banco comercial 
83

(concedendo empréstimos e aceitando depósitos), o que corresponde ao 

sistema mono-bancário típico de uma economia de planeamento central (vide figura 18). As 

poupanças eram recebidas e canalizadas, sob a forma de concessões orçamentadas, de acordo 

com as quotas definidas pelo governo central. Este sistema fácil de administrar, baseava-se num 

monopólio de todas as funções bancárias que estavam confinadas ao financiamento do 

planeamento central da economia.  

Lardy (1998,pg.61) salienta que “em 1978, o PBC dominava o panorama financeiro chinês 

(com mais de 15 000 balcões espalhados pelo país), controlava 80% dos depósitos e era fonte 

de recursos de 93% dos empréstimos concedidos pelas instituições financeiras”. 

O Plano Central de Crédito (iniciado em 1953) era parte do Plano Económico Nacional que 

comandava a produção planificada e a distribuição de todos os produtos. Naquele Plano Central 

(que funcionava como principal instrumento que o banco central chinês dispunha para controlar 

a oferta de moeda) eram definidos os “tectos” de crédito a conceder, por forma a canalizar a sua 

afectação para as áreas consideradas prioritárias pelo governo. 

O PBC actuava, portanto, como tesoureiro na obtenção das poupanças dos particulares e na 

concessão de fundos, de acordo com as definições previstas no Plano Central de Crédito
84

 

funcionando, por isso, mais como um departamento do governo do que como um banco, já que 

a sua função de intermediação era muito limitada. Os empréstimos bancários (geralmente de 

                                                 
83 Apesar de existirem outros bancos que actuavam na sua dependência: Banco da China (subordinado ao 

PBC, dedicava-se a operações cambiais); Banco Popular da China de Construção (inicialmente 

dependente do Ministério das Finanças e do Orçamento, financiava projectos de infraestruturas); Banco 

de Agricultura (dependente do PBC, dedicava-se ao financiamento do sector agrícola) e uma rede de 

cooperativas de crédito rurais (cuja principal função era mobilizar os depósitos feitos por particulares). 
84

 Estimava-se que 95% das transacções do PBC, em 1979 eram transferências de uma conta para outra. 

(Bang,2002) 
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curto prazo) cobriam apenas as necessidades financeiras transitórias e inesperadas que 

ultrapassavam a quota estipulada.  

Conforme refere Bottelier “apesar de se denominarem “bancos” não eram mais do que agentes 

implementadores das políticas estatais que canalizavam os recursos financeiros de acordo com 

o Plano Central de Crédito” (2001
85

, p.2) e não unidades de negócios independentes cujas 

decisões de concessão de crédito se baseassem na capacidade creditícia do credor.  

A interferência do governo na distribuição de capital implicava que os bancos “tomassem 

decisões” de cariz social e político em vez de ter em conta critérios de mercado (numa óptica 

comercial). A consequência mais séria deste sistema foi a enorme dependência das SOE dos 

empréstimos e o resultante aumento nas contas dos bancos do volume de créditos 

irrecuperáveis: os NPL (Non-Performing Loans). 

 

As reformas no sector financeiro são divididas em quatro fases definidas pelo FMI 
86

 e 

pode-se considerar mais uma fase adicional que vai desde 1997 até à adesão da China à 

OMC (Dez/2001). As características principais destas fases irão ser descritas nos pontos 

seguintes: 

3.2.2.      1ª Fase :      Início da reforma – Restabelecimento do sistema bancário  

(1978/79 – 1984)
87

 

Em 1980, a China tornou-se membro do Banco Mundial e do FMI. 

Um aspecto fundamental das reformas do sistema bancário, foi a constituição do banco central. 

Só em Setembro de 1983, o Conselho de Estado
88

 (vide figura 19) decidiu atribuir estas funções 

ao PBC, retirando-lhe as suas actividades bancárias comerciais. Esta separação de funções foi 

uma das decisões chave para a reorganização do sector bancário. 

                                                 
85

 Segunda Conferência Anual da Universidade de Denver “China’s Entry into the WTO:  Winners, 

Losers, Implications” – 25 e 26 de Maio de 2001 
86

 Occasional Paper nº.141 (1996),pg.10 
87

 Este período corresponde ao 1º estádio da 1ª fase das reformas das  SOE que consiste na 

descentralização nas tomadas de decisão e retenção de parte dos lucros 
88

 É o órgão executivo e administrativo máximo do país, composto por elementos escolhidos pelo 

Congresso Nacional do Povo – órgão supremo do poder do Estado. Do Conselho de Estado fazem parte o 

1º Ministro, Vice-primeiros- ministros, os Conselheiros de Estado, Ministros, Presidentes de Comissões, 

Auditor Geral e Secretário Geral. 
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Embora o banco central tenha iniciado a sua existência, formalmente, a 1 de Janeiro de 1984, foi 

assumindo, gradualmente, as suas funções.  

Os quatro bancos estatais – os “Big Four” - funcionavam, antes da reforma, na dependência do 

PBC ou do MOF. O seu principal “status” vem  da era do planeamento central  e da 

especialização de sectores que os caracterizava. Cada banco fornecia apoio financeiro a um 

sector específico da economia, o que evitava  a concorrência entre eles e agregava os clientes 

por tipo (agricultores, industriais, companhias comerciais). 

Os “Big Four”, tornados autónomos do BPC com o início das reformas, têm dominado o sector 

financeiro chinês, de tal forma que, no princípio dos anos 80, detinham uma quota de mercado 

que rondava os 97%, com uma rede combinada de 100 000 balcões e 1 milhão de empregados. 

Conforme salienta o FMI (1994) esta organização não estava baseada num critério económico, 

mas sim na estrutura administrativa do país.   

 

Temos assim: 

 

1) Banco Industrial e Comercial da China - Industrial and Commercial Bank of China  (ICBC) 

Em Setembro de 1983, quando o Conselho de Estado decidiu atribuir ao PBC as funções de 

banco central, criou igualmente o ICBC, transferindo para este banco a actividade comercial 

exercida, até então, pelo PBC.   

A vasta rede de balcões do PBC foi reorganizada para formar o novo banco ICBC que, logo a 

seguir à sua criação formal, em 1 de Janeiro de 1984 se tornou a maior instituição financeira da 

China. “No final de 1985, o número de empregados do banco ascendia a 405 000, distribuídos 

por    21 500 balcões e escritórios de representação. Dez anos depois, o total de balcões era de        

37 000 e o número de trabalhadores excedia os  560 000” (Lardy,1998,p.64).  

O ICBC financiava a indústria e era o principal fornecedor de crédito à economia urbana, 

através de empréstimos de curto prazo. Cerca de 80% das pequenas e médias SOE  negociavam 

com o ICBC. 
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2) Banco da Agricultura da China - Agriculture Bank of China  (ABC) 

Este banco focalizava-se em operações nas áreas rurais e foi reorganizado, em Fevereiro de 

1979, passando a funcionar como um banco autónomo. Este passo reflecte a prioridade que o 

Partido Comunista chinês deu à agricultura, na fase inicial das suas reformas económicas, 

considerando fulcral restabelecer o crescimento no sector agrícola.  

 

3) Banco da China - Bank of China (BOC) 

É o banco mais antigo dos quatro e o mais internacional. Foi criado em 1908 e funcionou como 

banco central durante algum tempo. Especializou-se, depois, no comércio externo
89

 e em 

operações em moeda estrangeira, servindo de filial do PBC. 

Em Março de 1979, o Conselho de Estado separou o Banco da China do PBC, tornando-o uma 

entidade económica autónoma. A expansão deste banco baseou-se no apoio que deu à abertura 

económica ao mundo exterior (de acordo com a linhas de orientação estratégica definidas pelo 

governo), no financiamento ao comércio externo e nos mercados cambiais. Até Março de 1995 

(quando foi publicada a Lei Orgânica do Banco Central) o BOC geriu as reservas cambiais da 

China, tendo sido o primeiro banco a emitir cartões de crédito (The Great Wall Card), em 1985 

em Shenzhen
90

.  

Dos bancos nacionais, o BOC é o que possui a maior rede de balcões além-mar. As suas 

operações mais importantes, fora da China continental, são realizadas em Hong Kong 
91

. 

 

4) Banco de Construção da China – China Construction Bank of China  (CCB) 

Desde a sua criação, em Outubro de 1954, desempenhou o papel de canalizar os fundos de 

investimento para projectos de construção e desenvolvimento da habitação (urbana) que 

estavam incorporados no plano económico estatal e financiados através do orçamento, operando 

                                                 
89

 Nos anos 50 e 60, o comércio com o exterior era feito, apenas com a União Soviética. 
90

 Em 1988 tornou-se o 1º cartão de crédito internacional na China ( depois de se ter tornado membro do 

Visa em 1987). 
91

 Este grupo financeiro (BOC Group) é conhecido em Hong Kong pelas “13 irmãs” uma vez que tem 

agências em Hong Kong e Macau e mais 11 bancos comerciais, com um total de rede de balcões de cerca 

de 380, em 1997. 
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como uma subsidiária do Ministério das Finanças. Em Outubro de 1979, o CCB saiu do 

controlo administrativo do Ministério das Finanças e passou a estar subordinado ao Conselho de 

Estado, situando-se ao mesmo nível dos outros bancos.  

 

Enquanto os bancos nacionais se vão reestruturando, os bancos estrangeiros vão ganhando, 

lentamente, entrada no mercado. Há concordância geral de que a participação de bancos 

estrangeiros em economias emergentes é benéfica, uma vez que traz inovações tecnológicas, 

acompanhadas de instrumentos financeiros sofisticados, especialização, acesso mais barato e 

rápido aos mercados de capitais internacionais, melhoramento do funcionamento dos mercados 

bancários nacionais, eficiência e mais concorrência (BIS
92

,2001).  

Havia, no entanto, quem defendesse que os bancos estrangeiros poderiam vir a dominar o 

sistema bancário nacional, o que levaria a um excessivo “controlo estrangeiro” da economia. 

“Depois de algum debate, os líderes chineses decidiram, em 1979, que abrir o acesso aos 

bancos estrangeiros era um risco que valia a pena. A sua estratégia foi fazê-lo, gradualmente e 

dentro de determinadas limitações geográficas e financeiras”(Chen and Thomas,1999,p.3). 

 

O primeiro banco estrangeiro a abrir um escritório de representação em Pequim ( em 1979) foi o 

Banco Import-Export do Japão. O Hong Kong Nanyang Bank foi o primeiro banco a abrir um 

balcão, oferecendo os seus serviços em Shenzhen, em 1982 (Chen and Thomas,1999). 

 

Apesar destas mudanças, o sistema bancário continuou a servir o propósito limitado de 

providenciar crédito às empresas públicas que dele necessitavam para cumprir o plano 

orçamentado a nível central. Nem a rentabilidade do projecto nem a qualidade do credor (em 

termos de capacidade de pagamento da dívida) eram tidos em conta no processo de concessão 

de crédito. 

 

                                                 
92

 Working Papers preparados para o encontro dos Bancos Centrais, em Dezembro/2000.Tinghuan, Liu, 

representante do PBC apresentou “The Entry of Foreign Banks into the Chinese Banking Sector”  
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Contudo, o sistema de financiamento baseado nos Big Four já não era suficiente para os 

serviços financeiros da economia, particularmente, para satisfazer a procura de investimentos 

por parte de pequenas empresas.  

3.2.3.      2ª Fase :      Diversificação e inovação (1984 – 1988)
93

 

A reforma originou um sistema financeiro mais complexo, surgindo uma enorme quantidade de 

novas instituições.  

Em meados dos anos 80, surgiram diversos tipos de intermediários financeiros, não bancários 

(NBFI – Non Banking Financial Institutions) – vide figura 20, que incluíam as cooperativas de 

crédito rural (Rural Credit Cooperatives – RCC), as cooperativas de crédito urbano (Urban 

Credit Cooperatives - UCC), TIC (Trust and Investment Corporations), companhias financeiras, 

companhias de leasing, de seguros e de rating
94

. 

Todas estas instituições financeiras destinavam-se a actividades creditícias mas, à excepção das 

RCC e UCC, não aceitavam depósitos.  

O ABC providenciava o financiamento ao sector agrícola através da captação de depósitos, não 

só na sua rede de balcões, como também junto das RCC. Em 1988, existia uma rede de 60 000 

RCC com 472 000 empregados, sob a  supervisão do ABC (Business Intelligence,2001). 

A criação do ICBC foi seguida, em 1986 com a abertura de 1 200 UCC sob a supervisão 

daquele banco. A expansão rápida desta rede
95

 (que concorria com os balcões do ICBC) deve-se 

aos melhores serviços que proporcionavam aos depositantes.  

 

A categoria mais importante, depois das RCC e UCC são as TIC, sob o controlo do Conselho de 

Estado. A sua principal função é obter capital estrangeiro para os governos locais, sob a forma 

de investimento estrangeiro ou empréstimos e financiar empresas estrangeiras no país. 

Rapidamente assumiram um papel importante na abertura da China ao mundo exterior.  O 

movimento no sentido da descentralização económica encorajou os governos locais a criarem 

                                                 
93

 Coincide com a adopção do CRS na reforma das SOE e a substituição dos subsídios orçamentais por 

empréstimos bancários 
94

 Forneciam ratings sobre as empresas emissoras de obrigações e outros papeis comerciais. 
95

 Em 1994, já existiam mais de  5200 UCC 
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TIC’s para obterem fundos que financiassem os seus projectos locais. Estes TIC’s, pertencentes 

às autoridades locais, estabeleceram-se em zonas costeiras, principalmente em ZEE. 

 

Em meados dos anos 80, verificou-se, ainda a introdução gradual da concorrência no sistema 

financeiro que se fez sentir de duas formas: 

-   permissão dos bancos estatais concederem empréstimos fora do seu mercado tradicional. 

-  autorização de entrada de novas instituições financeiras. A um pequeno número de bancos 

estrangeiros foi-lhes autorizado a abertura de balcões nas ZEE, mas a sua área de actividade 

manteve-se limitada às operações de comércio externo, não podendo negociar operações 

denominadas em renminbi. 

O melhor exemplo para o aumento da concorrência poderá ser o “negócio” de moeda 

estrangeira. Inicialmente, o BOC tinha o monopólio deste tipo de operações, mas, em 1985, os 

outros bancos estatais foram autorizados a realizar operações cambiais nos seus balcões situados 

em três ZEE (Shenzhen, Zhuhai e Shantou). 

  

Conjugada com a expansão das instituições e com a introdução gradual da concorrência, 

verificou-se um fenómeno de grande  importância na transição para uma economia de mercado: 

a substituição dos fundos orçamentados por empréstimos bancários.  

Em Outubro de 1984, os subsídios directos orçamentados concedidos às empresas foram 

substituídos por empréstimos bancários destinados à agricultura, construção e empresas de 

produção. O sistema de investimento foi alterado no sentido de incentivar as empresas a 

recorrerem ao sistema financeiro para financiar os seus projectos, em vez de se apoiar em 

doações do orçamento de estado. 

Este novo sistema de concessão de crédito foi desenvolvido para superar duas necessidades: 

- a de providenciar fundos para cobrir a procura em ascensão.  

- a de manter a economia controlada através do planeamento. O Plano Central de Crédito 

continuava a ser implementado através de um conjunto de quotas de crédito atribuído a cada 

banco que devia apoiar as  políticas administrativas de crédito – chamadas programas de crédito 
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directo – definidas para financiar os objectivos governamentais na expansão de sectores 

prioritários, referidos como indústrias pilares. O financiamento directo às empresas, na forma de 

emissão de obrigações, também estava sujeito às quotas de crédito. 

 

O papel cada vez mais importante desempenhado pelos bancos deveu-se ao declínio progressivo 

da alocação dos recursos vindos do orçamento. Esta mudança de política implicou uma maior 

notoriedade dos bancos que, gradualmente, se tornaram o principal canal através do qual os 

investimentos eram financiados e a autoridade central exercia o controlo macro-económico.  

O planeamento central da economia mantinha-se. 

      

  3.2.4.   3ª Fase  :   Rectificação e re-centralização (1989-1991) 

Esta fase corresponde ao período conturbado posterior aos acontecimentos de Tianamen, em 

que os sectores conservadores do partido tentaram travar as reformas, mesmo à custa de um 

abrandamento do ritmo crescente da economia. 

O andamento da reforma abrandou, durante os anos 1988-1991, na sequência dos efeitos do 

programa de rectificação que foi introduzido, devido às pressões inflacionistas (cerca de 30% ao 

ano), verificadas a partir de 1988, à inquietação social e aos acontecimentos de Tiananmen.  

Conforme refere Qian “O programa de austeridade implementado visava “arrefecer” a 

evolução económica, revertendo o avanço das reformas” (1999,p.12).  

Foi dada prioridade à estabilização em detrimento das reformas estruturais, verificando-se o 

retrocesso nas políticas de liberalização e reforço das quotas de crédito. 

O programa de rectificação introduziu novamente o controlo de preços, a limitação do crédito e 

nova recentralização. O papel do crédito directo financiado pelo orçamento estatal, retomou um 

aumento significativo
96

. Intensificou-se a reespecialização dos maiores bancos e as autoridades 

reverteram para a prática anterior de limitarem as empresas a negociarem apenas com um 

                                                 
96

 Em 1991, o crédito directo representava 67%, 51%, 58% e 25% do total de crédito concedido pelo 

BOC, ABC, CCB e ICB, respectivamente. 
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banco. Foi até discutida a possibilidade de recentralizar as decisões de investimento e os 

poderes financeiros dos governos locais.  

 

Contudo, no início de 1992 ( de depois da já referida visita de Deng Xiaoping ao sul da China – 

marco de um recomeço) as autoridades declararam o fim do programa de rectificação e 

anunciaram a sua intenção de acelerar o processo de reforma e abertura da economia: 

3.2.5.              4ª Fase :  Comercialização e expansão (1992 – 1996)97  

O processo de relançamento das reformas teve um momento fundamental com a realização, em 

Novembro de 1993 do 3º Plenário de 14º Comité Central do PCC. A “Decisão” deste Comité 

passou a figurar como o terceiro conjunto mais importante de medidas de reforma da era pós-

maoista, ombreando com a introdução das reformas económicas em finais de 1978 e com o 

início das reformas urbanas em 1984/85 (Costa,2002). Na sua sequência surgiu um guia futuro 

para as reformas, imprimindo ao mercado um papel decisivo na evolução da economia. 

Previam-se quatro áreas de incidência estratégica (Qian,1999): 

- um sistema baseado em legislação específica (até aí quase inexistente),  

- clarificação dos direitos de propriedade 

- criação de infra-estruturas de base que pudessem suportar as práticas de mercado (como 

uma rede de segurança social, centralização da política monetária
98

, banca comercial ) 

- abertura às privatizações. 

 

Consagrou-se igualmente uma nova medida no sentido da abertura ao exterior com a unificação 

das taxas de câmbio
99

 – elemento importante para o funcionamento das empresas estrangeiras 

no país. O sistema cambial dual foi abolido em 1 de Janeiro de 1994, eliminando-se a taxa de 

câmbio oficial e adoptando-se a taxa de mercado como taxa única. 

                                                 
97

 Este período corresponde à 2ª fase das reformas das SOE com a criação do MES, em1993 
98

 Na condução da política monetária, a Decisão prevê que o Banco Central deve controlar a oferta de 

moeda e estabilizar o câmbio, controlar o crédito, utilizando o rácio das reservas mínimas (nos depósitos) 

e os limites percentuais de crédito concedido.  
99 Até 1994, havia 2 tipos de taxas de câmbio: a taxa oficial e a taxa de mercado. Em 1/Junho/1993, 

embora a taxa oficial estivesse em 5,7 RMB/USD, a taxa de mercado (FEC – Foreign Exchange 

Certificates) passou de 8,2 RMB/USD para 10,8 RMB/USD (Kui-Wai, 2001). 
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Entre 1994 e 2003, a taxa de câmbio manteve-se estável e até se valorizou levemente: de 8,7 

yuan por USD, em 1994,  para 8,3 yuan por USD, a partir de 1995. Através da administração 

altamente vigiada das autoridades chinesas, o renminbi tem-se mantido nos 8,3 por USD 

(ANZ,2004) – figura21 . 

Convirá referir que o regime cambial da China tem sido de “dirty floating”, portanto um regime 

misto (entre o fixo e o flutuante) em que a taxa de câmbio é administrada. Na prática, a 

“administração” tem-se traduzido numa quase indexação ao USD, embora formalmente, não 

exista uma taxa de câmbio “fixa” em relação ao USD. As autoridades monetárias intervêm no 

mercado, de modo a influenciar a taxa (a chamada flutuação manipulada), embora sem qualquer 

compromisso de manter uma taxa pré-determinada. 

  

O processo de reestruturação bancária e a promulgação da Lei das Companhias em 1994, 

conduziram à criação de um novo tipo de bancos – os comerciais com a forma de sociedade 

anónima. Os mais importantes foram: Bank of Communication – BOCOM 
100

, CITIC, China 

Minsheng Bank, China Everbright Bank
101

, Huaxia Bank, Shenzhen Development Bank e 

Shanghai Pudong Development Bank. 

 

Uma das linhas estratégicas da “Decisão” definida, no sentido da transição para a economia de 

mercado é a redefinição da política de concessão de crédito que passou a pautar-se por critérios 

comerciais. No entanto, mantiveram-se também os objectivos sociais e políticos delineados pelo 

governo, originando um sistema bancário dual que passava pela redefinição da política de 

crédito, como veremos de seguida: 

 

                                                 
100 O BOCOM é o 5º banco em grandeza, a seguir aos Big Four. Foi criado em 1908 em Shanghai, como 

financiador dos sectores de telecomunicações e transportes, subordinado ao MOF. O Conselho de Estado 

aprovou o reinício da sua actividade em Julho/ 1986. Cerca de 23% do capital era detido pelo governo 

central, 42% era detido pelos governos locais onde foram criados balcões e 35% por empresas. 
101

 Os Everbright Bank e o Huaxia Bank  concederam empréstimos irregulares. O PBC reorganizou estes 

bancos, em meados dos anos 90, tornando-os sociedades anónimas e injectando novos capitais. O 

Everbright Bank passou a ser detido, em 51% pelo Grupo Everbright; o ADB tinha uma participação 

minoritária de 3,3% (é a 1ª vez que o PBC autorizou uma instituição estrangeira a participar no capital de 

um banco chinês). O Huaxia Bank pertencia ao Grupo do Ferro e do Aço. 
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i) Redefinição da política de crédito (Figura 22) 

A partir de 1993, as autoridades decidiram fasear, gradualmente, a saída do Plano Central de 

Crédito. Em 1995, este passou a ser aplicado, apenas aos quatro bancos estatais e a quatro 

bancos nacionais comerciais (BOCOM, CITIC, Hua Xia Bank e China Everbright Bank).  

As actividades creditícias dos outros bancos e dos NBFI passaram a ser guiadas pelo rácio 

Crédito Concedido / Depósitos
102

. Pretendia-se que, logo que todos os bancos estivessem 

capazes de cumprir este rácio e outros rácios prudenciais específicos, de acordo com princípios 

de mercado, o Plano de Crédito acabaria.  

 

A separação da política de crédito, inserida no Plano Central de Crédito, da política de 

crédito considerada na óptica comercial, tornou-se uma das características fundamentais 

desta fase. Esta decisão foi um passo importante para a tentativa de transformação dos bancos 

estatais em bancos comerciais. Para o efeito, criaram-se três novos bancos por onde passaram a 

ser canalizadas as políticas de concessão de crédito definidas no Plano. Isto marcou o princípio 

do processo de comercialização. 

Mas, os Big Four tinham apenas, em teoria, a possibilidade de se transformar em bancos 

comerciais (China Business Collection, 2002), já que apesar do incentivo às leis comerciais de 

mercado, as autoridades impuseram um Plano de Crédito que estes tiveram de cumprir até 1998, 

data em que o Plano Central de Crédito foi cancelado oficialmente. 

  

A criação, em 1994, de três bancos especializados em políticas de crédito
103

 e a publicação 

da Lei Bancária, no ano seguinte, tiveram como objectivo facilitar a transformação gradual dos 

quatro bancos estatais em bancos comerciais
104

. A ideia principal por detrás da criação destes 

                                                 
102

 Em termos prudenciais, considerava-se que o crédito não devia ser superior a 75% dos depósitos.  
103

 Estas políticas são definidas como uma parte da concessão de crédito feita por ordem do governo para 

promover as suas políticas económicas, industriais e sectoriais e para assegurar fundos para actividades 

consideradas prioritárias (Bang, 2002). 
104

 Até à criação dos 3 bancos vocacionados para as políticas de crédito, os Big Four  eram denominados 

“bancos estatais especializados”, posteriormente, passaram a ser chamados ”bancos comerciais estatais” – 

(State Commercial Banks- SCB), uma vez que se tentava, teoricamente que estes bancos viessem a operar 

na base de princípios comerciais.  
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três bancos era a de canalizar os fluxos da política de crédito (destinados ao financiamento dos 

custos operacionais das SOE) através destas novas instituições. O “funding” para a cobertura 

destas políticas creditícias era feito pelo banco central, o MOF (Ministry of Finance) e emissões 

de obrigações destinados ao público. Os três bancos criados foram: 

- State Development Bank of China – SDBC – especializado no financiamento das 

infraestruturas nacionais de longo prazo e projectos em indústrias consideradas estratégicas.  

Substituiu o CCB  - China Construction Bank nas políticas de investimento do governo. 

- Export-Import Bank of China – EIBC – tem um campo de acção mais restrito: apoia o 

comércio concedendo créditos às actividades de importação e exportação, sendo por isso o 

substituto do BOC.  

- Agricultural Development Bank of China – ADBC – financia as reformas que incidem 

sobre o desenvolvimento agrícola, substituindo o ABC.  

Estes bancos tinham apenas balcões nas cidades capitais de província, faltando-lhes toda a 

estrutura de redes bancárias e de afectação de capital de que os Big Four dispunham. Isto 

originava alguma dependência perante os Big Four na condução dos negócios locais. 

 

A China tornou-se, assim, no primeiro país socialista que criou um sistema bancário dual 

(mais tarde formalizado na Lei do Comércio Bancário), uma vez que existem bancos estatais 

vocacionados para implementar as políticas financeiras do governo, de acordo com o 

planeamento central, enquanto os restantes gozavam de maior liberdade nas suas operações, 

numa óptica comercial. 

 

Mais uma vez, baseado nos princípios definidos na “Decisão” tentou-se criar uma legislação 

base para o sistema financeiro: 

ii) Publicação das leis básicas 

Até 1995, as regulamentações do sector bancário tinham a forma de legislação avulsa, 

assistindo-se a constantes mudanças nas regras definidas para as diferentes instituições e 
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actividades. ”Desde 1978 foi introduzido um “Estado de lei, mas não um Estado de direito”, 

com mais de 38 000 textos regulamentares” (Godement, 2003, p.177).  

A regulamentação prudencial só surgiu na China, em 1995, ano em que entraram em vigor 

diversas leis básicas consideradas como pedras chave para o desenvolvimento futuro do sistema 

financeiro, como a Lei do Comércio Bancário, a Lei Orgânica do Banco Central, o Regulamento 

do Investimento Estrangeiro que passaremos a apresentar com maior detalhe: 

 

A Lei do Comércio Bancário entrou em vigor, em Julho de 1995 e formaliza uma política 

iniciada em 1994, “forçando” o sistema bancário a aderir aos princípios de mercado e a pôr 

ordem no desenvolvimento do sector financeiro. Esta lei estabelece a existência de bancos 

comerciais sujeitos aos rácios prudenciais e outros indicadores standards internacionais de 

avaliação de riscos e de rentabilidade, sob a supervisão do PBC e de três bancos especializados 

em políticas de crédito cujas operações são guiadas por orientações governamentais específicas, 

formalizando, portanto, o já referido sistema bancário dual (FMI,1996). 

 

Os seus 91 artigos definem, em cinco áreas chave, as reformas a implementar (PBC,2002): 

-   converter os bancos especializados estatais em bancos comerciais 

-   converter as cooperativas de crédito em bancos comerciais 

-   conceder maior autonomia aos bancos comerciais 

-   proteger os depositantes 

-   introduzir regulamentações prudenciais standards   

 

Foi, igualmente, formalizado o mandato comercial dos Big Four, tornando-os responsáveis 

pelos proveitos e prejuízos decorrentes da sua actividade. No entanto, o artº. 41º desta Lei 

estipulava que “os bancos comerciais estatais providenciavam empréstimos para projectos 

aprovados pelo Conselho de Estado” , o que parece indicar  que a política de crédito estatal não 

estava confinada apenas aos três bancos agora criados, podendo os Big Four ser chamados a 

apoiar as políticas do governo.  
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De grande importância é também o estabelecido no artº.22º que torna cada banco comercial 

responsável pelos passivos das suas agências. Esta disposição pretende marcar uma clara 

separação com a prática do passado, que permitia às filiais actuarem como unidades separadas e 

com um grande grau de autonomia, sofrendo pressão dos governos locais. Era difícil submeter 

as filiais à autoridade das respectivas sedes e introduzir-lhes princípios como gestão de liquidez, 

análise de risco e peso dos activos versus responsabilidades, em megabancos com 28 000 filiais 

(CCB) e 56 000 (ABC). 

O artº.43º  proibia os bancos comerciais de investir nos NBFI (como sejam as TIC’s) ou em 

instituições não financeiras, bem como de operarem no mercado de títulos. Esta proibição é 

decorrente da experiência vivida em 1992/1993 - período caracterizado pelo caos financeiro 

devido ao envolvimento de diversos bancos no mercado de valores e a operações fraudulentas e 

especulativas, na sequência da criação das bolsas de valores de Shanghai (em Dezembro de 

1990) e Shenzhen (em Julho de 1991) que se tornaram os expoentes da actividade florescente do 

mercado de capitais chinês. Muitos bancos tiveram prejuízos com o investimento em títulos, 

causando a instabilidade no sistema bancário (Shirai
105

, 2001).  

 

Em Novembro de 1996, o PBC tornou-se membro do BIS - Bank of International Settlements,  

na sequência de relações já estabelecidas anteriormente (o PBC vinha a participar nos encontros 

anuais como observador). Blanchard considera que “esta adesão ao clube prestigiado dos 

bancos centrais dos países saudáveis, abriu um novo canal para a cooperação entre o PBC e os 

outros bancos centrais cujo objectivo era trazer a China para o nível das práticas 

internacionais”(1997, p.3).  

A Lei Bancária Comercial da China considerou já muitos dos requisitos previstos pelo Acordo 

de Basileia, num contexto de transição. As linhas básicas de Basileia e outros critérios standard 

foram transpostas para a Lei do Comércio Bancário no seu artº. 38º:  

                                                 
105

 Professor da Universidade de Keio e membro do Asian Develpoment Bank Institute. Workshops 

realizados pela UNESCAP- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacifics 

sobre os temas “Sequencing Domestic and External Financial Liberalization” organizado em Pequim, em 

20-21/Nov/2001 e “Mobilizing Domestic Finance for Development: Reassessment of Bank Finance and 

Debt Markets in Asia and the Pacific” realizado em Bangkok, em 22-23/Nov/2001.  
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- Rácio de adequacidade de capital -(CAR- Capital Adequacy Ratio)– o capital bancário 

deverá cobrir, pelo menos, 8% dos activos de risco
106

;  

- um tecto para os empréstimos que não deveria ultrapassar 75% dos depósitos; 

 -    os activos circulantes (aqueles cujo grau de convertibilidade em disponíveis é maior) 

deverão  cobrir, pelo menos, 25% das responsabilidades de prazo mais curto; 

-       limites de exposição a uma só entidade: os empréstimos não podem exceder 10% do 

capital do banco. 

 

Quanto à Lei Orgânica do Banco Central promulgada em 18 de Março de 1995, define as 

responsabilidades e obrigações do PBC. O Presidente do FED - Federal Reserve americano - 

Alan Greenspan, foi consultor do PBC no estabelecimento de um “sistema de banco central” 

ocidentalizado  (Country Finance China, 1999). 

O sistema chinês é menos autónomo do que o FED porque o PBC responde perante o Conselho 

de Estado (figura 19), conforme se prevê no artº.2º da Lei Orgânica do Banco Central. O artº. 7º 

estipula, no entanto, que o exercício das funções do PBC deve ser “livre e autónomo de 

intervenções dos governos locais, de outros órgãos administrativos, organizações públicas ou 

individuais”.  

A independência do Banco Central é um conceito relativo e o seu nível de autonomia depende 

do desenvolvimento económico e sistema político. Nalguns países (Suiça, Alemanha) a lei 

confere ao Banco Central o status de ter personalidade jurídica e restringe a interferência do 

governo na política monetária, com a finalidade de assegurar a independência do Banco Central. 

No caso do PBC, este não tem personalidade jurídica; é meramente uma arma funcional do 

governo, responsável por implementar as políticas monetárias (Leung, Tim TY,2001).  

O PBC detém o poder regulador sobre o sistema bancário e tem como primeiro objectivo 

“manter a estabilidade da sua moeda e promover o crescimento económico” através do 

equilíbrio de preços (artº.3º da Lei orgânica), mas não detém um controlo independente da 

                                                 
106

 O CCB foi o primeiro banco a introduzir a adequação do rácio de capital nos 8% , à maneira ocidental. 
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economia. Ao mais alto nível, as decisões do PBC são dominadas por membros dos ministérios 

e dos Big Four
107

, subordinadas, por sua vez, à decisão final do Conselho de Estado. 

 

A mudança institucional do sistema financeiro para uma economia de mercado originou novas 

funções para o PBC. A supervisão das instituições é uma das funções que assumiu maior 

importância  com a liberalização do sistema financeiro e com o desenvolvimento dos mercados, 

assumindo o PBC tem uma responsabilidade directa na supervisão do sistema (artº. 4º) 
108

. 

As principais funções do banco central incluem
109

: implementação da política monetária, 

emissão da circulação monetária, administração das reservas cambiais
110

, fixação das taxas de 

juro, supervisão e regulamentação das instituições financeiras e do mercado financeiro, gestão 

dos mercados cambiais e reservas de ouro, acção como agente fiscal, compilação e análise de 

dados financeiros estatísticos (PBC,2002). 

A implementação de qualquer política relativa a taxas de juro requer aprovação  prévia do 

Conselho de Estado (artº.5º). Inicialmente, decidiu-se combinar a política monetária com o 

controlo prudencial tendo em conta que a estabilidade monetária pode ser seriamente afectada 

pelas operações dos bancos insolventes, o que implicará a necessidade de estreitamento do 

controlo sobre os bancos estatais 
111

. 

                                                 
107

 Actualmente, o Conselho Superior do PCB é constituído pelo Governador e 5 Vice-Governadores, um 

Vice-Ministro da pasta das Finanças, representantes da Comissão de Estado de Planeamento e da 

Comissão do Sistema de Reforma, pelos Presidentes dos 4 bancos estatais e pelo Presidente da 

Companhia Popular de Seguros da China (PBC, 2002). 
108

 Em Maio de 1985, o PBC criou o Departamento de Exame e Supervisão. Em Janeiro do ano seguinte, 

o Conselho de Estado estabeleceu a base legal de regulamentação para a supervisão do banco central 

sobre os bancos e outras instituições financeiras emergentes. 
109

 O PBC é constituído por 13 Departamentos funcionais: Departamento Legal – responsável pela 

regulamentação e legislação financeira, Departamento de Política Monetária, Departamento de 

Supervisão Bancária I – responsável pela supervisão dos bancos comerciais estatais, bancos de políticas 

de crédito e bancos estrangeiros, Departamento de Supervisão Bancária II – responsável pela supervisão 

dos outros bancos, Departamento de Instituições não Financeiras (excluindo as companhias de seguros), 

Departamento das Finanças Cooperativas – que supervisiona as instituições financeiras cooperativas 

(urbanas e rurais), bem como os Departamentos de Estatística, Contabilidade e Tesouraria, de Sistemas de 

Pagamento e Desenvolvimento Tecnológico, Internacional, de Auditoria Interna e de Pessoal e Educação. 
110

 Anteriormente, uma parte, gerida pelo Banco da China e outra pela SAEC – State Administration for 

Exchange Control (que até 1994 reportava directamente ao Conselho de Estado; depois passou a operar 

sob a liderança do PBC) 
111

 Convirá referir que, na sequência do 16º Congresso (de Novembro/2002), foi decidido criar uma 

agência especial para regulamentar os créditos. Esta agência surgirá da divisão do PBC numa Agência de 

Política Monetária e numa Comissão Reguladora do Sector Bancário. O PBC deverá operar esta 

separação – um decalque do modelo inglês – e analisará como acelerar as vendas das participações do 
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Teoricamente, a Lei Orgânica do Banco Central considera o PBC como um banco apolítico, 

com os instrumentos de mercado necessários para gerir a política monetária, mas, na realidade, 

a política monetária é definida no CFWC – Central Financial Work Committee do Partido 

Comunista, pelo que o PBC não é mais do que um órgão administrativo que executa as 

determinações do CFWC no que se refere a taxas de juro, montantes a emprestar às SOE e 

montante de moeda nacional a criar.  

Mas o PBC, não só, não tem capacidade de controlar o calendário da liberalização financeira, 

como está, deficientemente, informado sobre a supervisão do complicado sistema financeiro, 

estando, por isso, longe de poder desempenhar o papel de banco central num sistema financeiro 

globalizado (Tao, 2001). 

 

Outra área de incidência estratégica da “Decisão” incidiu sobre a abertura às privatizações. Os 

bancos privados existentes na antiga China tinham sido nacionalizados, reestruturados e 

fundidos com o PBC, na era de Mao  Tse Tung. 

Desde 1987 que foram criados vários bancos comerciais, mas só o China Minsheng Banking 

Corporation (CMBC),  criado em Fevereiro de 1996, pela Federação da Indústria e Comércio da 

China foi reconhecido, oficialmente, como banco privado (Liu, 2002), sendo cerca de 85% do 

seu capital detido por empresas privadas (Bang,2002). Este banco surgiu como uma forma 

experimental para reformar o velho sistema bancário estatal, em que era difícil uma empresa 

privada conseguir obter empréstimos dos bancos estatais.  Em Novembro de 2000, o CMBC 

emitiu 350 milhões de acções tipo A
112

, na Bolsa de Valores de Shanghai.  

 

                                                                                                                                               
Estado em empresas públicas e permitir às seguradoras serem cotadas em bolsa.  O objectivo é pressionar 

os bancos a gerir melhor o risco – Diário Económico de 21/1/2003,p.7. 
112

 Acções do tipo A são acções comercializadas na moeda nacional e reservadas a empresas e 

particulares nacionais, ao contrário das acções tipo B, comercializadas em moeda estrangeira e destinadas 

a investidores estrangeiros – OCDE 2002- “China in the World Economy” Box 13.5,pg.440. No fim de 

1999 havia 1029 empresas cotadas nos dois mercados (921 do tipo A e 108 do tipo B) – Tao,2001,p.7. 
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A nível do investimento estrangeiro foi criado, em 1994, o Regulamento do Investimento 

Estrangeiro das Instituições Financeiras que definia que, para estabelecer um balcão de um 

banco estrangeiro era necessário, antes de obter a respectiva autorização: 

- ter um escritório de representação na China, pelo menos durante 2 anos 

- a empresa-mãe desse balcão devia ter um total de activos superior a $20 mil milhões 

- o banco em causa devia ter a sua sede num país com um sistema administrativo e de 

supervisão financeira saudável.   

O governo chinês começou, assim, a permitir que os bancos estrangeiros efectuassem operações 

em moeda estrangeira com particulares, empresas estrangeiras ou com overseas chinese, dentro 

e fora da China, mas a sua representatividade era insignificante: em Fevereiro de 1999, o total 

de activos dos bancos estrangeiros ascendia a 36 mil milhões de USD, correspondendo, apenas 

a 2,6% do total de activos do sector bancário (Chen et al ,1999).   

Os bancos estrangeiros operavam dentro de regras de mercado, de acordo com as quais se 

tornava estranho aceitar as bases do sector bancário chinês: a manutenção dos Big Four que, 

embora ineficientes e tecnicamente falidos e fornecendo deficientes serviços aos clientes, 

continuavam a conceder créditos, a absorver as poupanças do público e a dominar o sistema 

bancário. 

O regime bancário chinês “oferecia”, no entanto, aos bancos estrangeiros algumas vantagens 

relativamente aos bancos nacionais (quadro 6), como sejam, impostos mais baixos, algumas 

isenções, maior liberdade nas suas políticas de gestão (embora tenha que haver, pelo menos, um 

executivo na sua direcção que seja cidadão chinês). E mais importante ainda, estes bancos não 

estão sujeitos à intervenção governamental nem têm, nas suas carteiras de crédito, os NPL que 

“queimavam” os bancos chineses.     
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QUADRO 6 

 

Contudo, os bancos estrangeiros sofriam de várias restrições: 

- restrição geográfica (figura 23)– o governo limitou a actuação destes bancos às maiores 

cidades e a abertura de um balcão por ano. No princípio de 1996, o PBC autorizou 9 bancos 

estrangeiros a oferecer alguns serviços em RMB, em Lujiazi – Área de Shanghai Pudong 

(Economist,2002). 

Em 1997, cerca de 234 cidades (quase todas costeiras), foram abertas aos bancos estrangeiros, 

mas estes concentravam a sua actuação em Pequim e nas ZEE: Shanghai, Guangzhou e 

Shenzhen. O número de bancos estrangeiros, na China, atingiu os 172, no final de 1998, dos 

quais 153 eram escritórios de representação (Chen and Thomas,1999). 

Em Setembro/2001, foram aprovados 33 bancos nas cidades de Shanghai e Shenzhen. Esta 

abertura tornou-se pouco importante, devido às severas restrições que o PBC impôs na área de 

actuação destes bancos.  

- Restrição cambial – a maior parte dos bancos estrangeiros estava proibido de operar na 

moeda local. Mesmo os que tinham autorização para tal, só podiam fazer operações em RMB 

com companhias estrangeiras ou joint ventures com  empresas chinesas, havendo restrições no 

volume de empréstimos. O Regulamento do Investimento Estrangeiro das Instituições 

Conhecimento do mercado e dos clientes    Especialização,  tecnologia e produtos

Ligações íntimas com os clientes domésticos    Acesso ao mercado global

VANTAGENS Papel prioritário com o governo    Força financeira

   Ligações a empresas estrangeiras

Acesso ao "funding"

Posição dominante de  

mercado

Preferências governamentais

Posições financeiras fracas    Ligações limitadas no mercado local

Fraca acessibilidade ao crédito e capacidade    Ligações limitadas à moeda nacional

DESVANTAGENS de controlo

Limitada especialização  e tecnologia

Limitadas linhas de produtos

Grande intervenção estatal Redes de balcões limitadas

Limitado acesso ao "funding"

Fonte: OCDE 2002 "China in the World Economy" Quadro 7.7

VANTAGENS E DESVANTAGENS COMPARATIVAS ENTRE

BANCOS CHINESES E ESTRANGEIROS

BANCOS CHINESES

SCB outros bancos

BANCOS ESTRANGEIROS
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Financeiras (no seu artº. 17º) enunciava os tipos de negócios que os bancos estrangeiros podiam 

desenvolver na China. O número de contas que podiam ser abertas em moeda estrangeira era 

controlado pela SAFE – State Administrador of Foreign Exchange
113

. 

- Repatriação de capital – os estrangeiros que queriam repatriar o seu capital  só o podiam 

fazer desde que apresentassem documentação válida e justificativa dos fluxos de receitas 

obtidos, no comércio de mercadorias e serviços, dividendos, juros ou outros fluxos de capital, 

por forma a obterem autorização governamental. Para fazer sair dinheiro da China, o cliente tem 

de fornecer ao banco documentos que comprovem essa necessidade, por forma a que o banco 

solicite, então, ao SAFE a respectiva autorização.  

Como o renminbi não é uma moeda livremente convertível, é preciso pedir autorização para os 

pagamentos internacionais. A China implantou uma convertibilidade parcial, em Dezembro de 

1996: o renminbi tem convertibilidade para efeitos comerciais (current account), mas mantem o 

controlo dos fluxos de capital (capital account). “Este facto foi um dos motivos da China não 

sofrer influência da crise financeira asiática de 1997, continuando a atraír IDE (cerca de 45 

mil milhões de USD anuais, em 1997 e 1998)” (Qian, 1999, p.19). Com efeito, a falta de 

convertibilidade do moeda chinesa defendeu-a dos ataques cambiais especulativos, uma vez que 

um regime de liberdade de circulação de capitais coloca os países indefesos face a inflexões 

bruscas dos comportamentos financeiros. 

 

Convirá diferenciar a flexibilidade da convertibilidade. A convertibilidade significa a 

capacidade da moeda ser cambiada livremente em moeda estrangeira, para comércio (current 

account) ou para operações de capital (capital account). A flexibilidade corresponde ao grau  a 

que a taxa de câmbio flutua antes de haver intervenção do banco central.  

                                                 
113

 O SAFE é o órgão que administra as reservas em moeda estrangeira e emite a complexa 

regulamentação em que a China se baseia para manter contas cambiais abertas para o comércio, mas 

fechadas para as contas de capital para os diversos tipos de investimento. Por outro lado, autoriza as 

instituições nacionais e estrangeiras na condução de operações com moeda estrangeira. Todos os 

empréstimos estrangeiros requerem autorização da SAFE. 
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Alguns observadores, incluindo o FMI, acreditam que o renminbi tem margem para maior 

flexibilidade, enquanto que, outros defendem que será desejável a médio-prazo a total 

convertibilidade, o que terá que acontecer com a adesão à OMC (Yam 
114

, 2000).  

 

As reformas do período seguinte (1997-2001) dão-se num contexto económico complexo. Após 

um período de rápido crescimento económico e intenso investimento assistiu-se ao eclodir das 

crises financeiras e cambiais asiáticas que a China atravessou sem “tocar” no seu alinhamento 

cambial com o dólar, aceitando perder competitividade face aos concorrentes regionais, todos 

eles envolvidos em processos de desvalorização das respectivas moedas. De salientar também 

que estas reformas são realizadas tendo como pano de fundo a adesão (próxima futura) à OMC e 

o novo impulso liberalizador que esta acarretaria: 

3.2.6. 5ª Fase :  Reestruturação do sector bancário – recapitalização   

(1997- Dez/2001)
115

 

A criação dos bancos especializados em políticas de crédito directo (em 1994), a entrada em 

vigor da Lei do Comércio bancário (em 1995), a abolição das quotas de crédito (em 1998), a 

melhoria da regulamentação bancária e implementação de práticas internacionais, as fusões e 

falências das instituições insolventes (1996) foram consideradas as principais medidas para 

reformar os bancos estatais. No entanto, estas medidas foram demasiado lentas e tornaram-se 

insuficientes, face ao enorme volume acumulado de NPL  (Shirai,2001).  

 

Tentou-se então a injecção de capital nos bancos – recapitalização; a criação das AMC (Asset 

Management Company) a quem foram vendidas os NPLs; a conversão da dívida em acções das 

empresas devedoras – “equity-swaps”, operações que caracterizam este período e que se 

enquadram numa nova tentativa de reestruturação do sector: 

 

                                                 
114

 Joseph Yam é Chefe Executivo da Autoridade Monetária de Hong Kong 
115

 Corresponde ao marco de mudança no Congresso do PCC de 1997(transição do poder político com a 

morte de Deng Xiaoping e introdução da privatização) e a uma relação mais institucional entre Estado, 

Bancos e Empresas. 
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i) Primeira Recapitalização parcial 

A recapitalização dos Big Four representa a forma mais realista de tentar resolver os NPL das 

SOE insolventes, tendo em conta que o governo chinês não pode suportar as tensões sociais 

resultantes de deixar falir as suas principais SOE.  

No entanto, o processo de recapitalização requer uma gestão prudente. Antes de proceder a uma 

injecção substancial de capitais, é necessário saber o tamanho do “buraco” contabilístico e ter a 

noção de que a origem do problema ficou anulada. De outra forma, a recapitalização poderá ser 

cara, inflacionária e ... em vão (Stiglitz, 1998).  

 

Em Fevereiro de 1998, foi feita uma injecção de capital (32,5 mil milhões de USD~270 mil 

milhões de RMB, que corresponde a 3% do PIB) nos Big Four, através da emissão de 

obrigações do tesouro, realizada pelo Ministério das Finanças, com o propósito de aumentar o 

capital dos bancos estatais
116

. O capital dos SCB aumentou de 208 mil milhões de RMB para 

478 mil milhões. 

Para se ter uma noção da insuficiência desta operação, Nicholas Lardy refere (in 

Economist,2002) que a recapitalização total (baseada numa estimativa de 25 a 40% de NPL, em 

1999) teria requerido um montante de 1,6 a 2,4 triliões de RMB, ou seja 20 a 29% do PIB.   

Um dos objectivos da recapitalização era colocar o rácio de adequacidade de capital nos 

requisitos mínimos exigidos pelos standards internacionais (8%).  “Em 1998, o nível médio do 

CAR (Capital Adequacy Ratio) era de 4,6%. Mas a recapitalização não muda as práticas de má 

qualidade na concessão de crédito, baseada apenas no planeamento central e nas necessidades 

de tesouraria de empresas estatais insolventes. O rácio foi momentaneamente cumprido. No 

final de 2001, a média do CAR tinha descido para os 5%”(Huang,2002,p.2; Woo,2000,p.388).  

 

                                                 
116

 Nesta altura o PBC baixou o requisito percentual que incide sobre os depósitos para efeitos do cálculo 

das reservas obrigatórias a entregar no banco central, de 13% para 8%. Esta redução implicou maior 

liquidez (libertando 377 mil milhões de RMB) o que  permitiu aos bancos investir (270 mil milhões) nas 

obrigações do tesouro emitidas pelo Estado. Estes capitais foram, posteriormente, injectados nos bancos 

estatais, numa tentativa da sua recapitalização (Shirai, 2001, p.60) 
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Para além desta recapitalização, tentou-se diminuir o volume de NPL dos Big Four vendendo 

alguns créditos malparados às recém criadas AMC. 

ii) Segunda Recapitalização parcial : criação das AMC 

Baseado no bem sucedido modelo norte-americano das RTC - Resolution Trust Corporation, o 

governo chinês criou, em 1999, as Companhias de Gestão de Activos (Asset Management 

Company - AMC). Uma AMC
117

 é uma instituição financeira não-bancária estatal com 

personalidade jurídica independente, sob o controlo do Conselho de Estado, cujo objecto social 

é a compra de NPL aos bancos comerciais estatais, a sua gestão e venda, tentando recuperar 

esses activos e reduzir os prejuízos, num prazo de 10 anos.  

Pretendia-se, desta forma, “limpar” os balanços dos bancos, permitindo-lhes a 

continuação da sua actividade enquanto se salvaguardavam os depósitos. Este objectivo 

tornou-se numa das reformas bancárias mais ambiciosas da China. 

 Em Abril de 1999, o Ministério das Finanças criou uma AMC para cada Big Four, financiando 

o capital inicial de cada uma com 10 mil milhões de RMB (1,2 mil milhões de USD).  

 

As dívidas adquiridas aos bancos, pelas AMC, eram “policy based” e tinham as seguintes 

características (BIS,Ago/2002): 

-         aquisição das dívidas  “ao par”, ou seja, pelo seu valor nominal 

-       os créditos transferidos correspondiam aos empréstimos concedidos antes de 1995, o que 

indicava  que o governo tomou a responsabilidade pelos prejuízos bancários, relacionados com a 

política de crédito directo anterior a 1995 (portanto, antes da publicação da Lei do Comércio 

Bancário)  

-         os créditos em causa enquadravam-se em dívidas identificadas como não recuperáveis – 

em vigilância e cobrança duvidosa, de acordo com a antiga classificação do sistema de crédito 

chinês (vide ponto 3.3.5.). 

 

                                                 
117

 Distinguem-se as “AMC Bancos” – as quais se irá descrever, que foram criadas para tratar dos NPL 

existentes nos activos bancários, das “AMC Privatizações” que foram estabelecidas por vários municípios 

chineses para definir/gerir/alterar a estrutura accionista de diversas SOE (Pirce e Yee, 2001). 
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As fontes de recurso destas AMC eram (figura 24): 

-  financiamento feito pelo Ministério das Finanças (3%), correspondente a 40 mil 

milhões de RMB 

-     empréstimos do PBC (15%) - Nicholas Lardy (2001) aponta para a utilização de crédito 

financiado pelo PBC que se poderá estimar em cerca de 192 mil milhões RMB, enquanto que o 

BIS estima este financiamento em 208 mil milhões de RMB (BIS,2001).  

-       emissão de obrigações AMC (82%) - Em 2000, as AMC emitiram obrigações de 10 

anos
118

 que foram subscritas pelos seus respectivos parceiros bancários estatais por forma a 

financiar a compra dos activos destes bancos
119

.  

 

A transferência dos NPL’s dos Big Four para as AMC teve lugar no período de 1999-2000. Os 

activos transferidos atingiram um montante de cerca de 1,4 triliões de RMB (169 mil milhões de 

USD), o que corresponde a 20,7% do total de créditos dos Big Four 
120

 (quadro 7), financiados 

por uma emissão de obrigações no valor de 1152 mil milhões de RMB e pelos financiamentos 

do MOF e PBC (BIS,2001) – figuras 25 e 26 

QUADRO 7 

 

As AMC usaram três métodos para “gerir” os activos adquiridos: 

- cobrança das dívidas 

                                                 
118

 Estas obrigações são garantidas pelo Ministério das Finanças e remuneradas à taxa de 2,25% 
119

 As principais leis, promulgadas pelo Ministério das Finanças que regulam estas operações são: 

Regulamentos das AMC, Regras Contabilísticas para as AMC de 30/6/2000 e as Regras sobre a Gestão 

dos Activos das AMC de 8/11/2000 
120

 equivalente a 18% do PIB chinês 

Activos % dos créditos

Bancos transferidos  bancários 

 (biliões RMB) final de 1998

Orient Asset Management BOC 267,4 20,4

Great Wall Asset Management ABC 345,8 24,6

Cinda Asset Management CCB 373,0 21,7

Huarong Asset Management ICBC 407,7 17,9

Total 1.393,9 20,7

Fonte:  BIS Working Papers nº.115 "China's Asset Management Corporations" August 2002

AMC

AMC's Chinesas:Transferência de NPL no período 1999 - 2000
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- venda ou leasing dos activos adquiridos 

- restruturação de dívidas: incluindo negociações de períodos de carência, aceitação de 

pagamentos em espécie ou isentando os devedores do pagamento de parte da dívida. 

 

Pretendia-se que as AMC beneficiassem os SCB de duas formas (Chen, 2002): 

- “limpando” parte da sua carteira dos maus créditos, permitindo-lhes  recapitalizarem-se  

-  recebendo os juros da emissão de obrigações das AMC que os bancos subscreverem, 

estimados pelo BIS em cerca de 30 mil milhões de RMB por ano. Estes juros ajudariam os 

bancos a absorver prejuízos (BIS,2001). 

 

“As actividades de gestão de activos deveriam ser coordenadas com o processo de 

reestruturação bancário e com a reforma das SOE tentando salvaguardar a estabilidade social 

(no que toca ao desemprego e pagamento de pensões). Isto é quase como coordenar entre o 

fogo e a gasolina . No entanto, não é claro que exista a coordenação adequada entre as AMC 

(e a sua tarefa de restruturar dívidas), a SETC – State Economic and Trade Commision  (que 

controla o programa de reforma) e o PBC (que estabelece as taxas de juro e os limites da 

oferta de moeda)” (Liu,2002, p.10). 

   

iii)  “Equity-swaps” 

As SOE tinham o rácio Crédito/Capital muito alto, devido ao enorme volume de crédito obtido. 

No passado, isto não era um problema grave: com o governo como proprietário das SOE 

(providenciando o capital) e dos bancos (que financiavam o crédito), o rácio em causa pouco 

interessava, porque era o governo que, directa ou indirectamente, era o “fornecedor” de capital. 

Mas com a transição da China para uma economia de mercado, o rácio já passa a ter 

importância. O facto do governo ser, ao mesmo tempo, dono das SOE e dos bancos facilita a 

negociação do novo instrumento: o debt-equity swap que foi usado para ligar a restruturação do 

sistema bancário à reforma das grandes SOE (Stiglitz, 1998).  
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Este instrumento baseia-se na conversão das dívidas em capital das empresas devedoras. Desta 

forma, o credor (neste caso a AMC) tem acesso ao capital das empresas enquanto, que 

simultaneamente, a participação directa do Estado no capital da SOE decresce. Se a dívida se 

convertia em acções, as AMC tornavam-se accionistas destas empresas e podiam usar o seu 

poder accionista para forçar melhoramentos na sua gestão.  

“Mas como é possível pensar que as recém criadas AMC, accionistas minoritários, podem 

trazer mudanças significativas quando o governo central, como accionista maioritário,  não foi 

capaz de reformar as SOE?”(Chang,2001,p.134). 

O esquema do swap envolve a conversão dos créditos seleccionados em participações em 

determinadas SOE escolhidas. As AMC realizaram, a partir de Abril de 2000, swaps de acções 

(quadro 8) no valor de 405 mil milhões de RMB, referente a 580 SOE com melhor performance, 

escolhidas pelo SETC e não pelas AMC, o que representa cerca de 29% das transferências de 

créditos para as AMC (Shirai,2001; BIS,Ago/2002). 

QUADRO 8 

 

Esta operação implicou um aumento das receitas das SOE, tendo deixado de pagar juros sobre 

as suas dívidas, convertidas a partir de Abril /2000. A poupança aí realizada estima-se em 25 

mil milhões de RMB por ano. O rácio Créditos/Activos desceu, nestas empresas, de 73% para 

50% (BIS,2002). 

Os acordos entre as AMC e as SOE previam três clausulas (BIS,2002): 

- A recompra pelas SOE das participações em poder das AMC ao fim de 10 anos 

- O pagamento de dividendos das SOE às AMC 

Activos Equity Swaps % swaps Nº. de SOE

Bancos transferidos  no total de envolvidas

 (biliões RMB)  (biliões RMB) activos transf.

Orient Asset Management BOC 267,4 63,9 23,9% 65

Great Wall Asset Management ABC 345,8 12,5 3,6% 21

Cinda Asset Management CCB 373,0 154,5 41,4% 168

Huarong Asset Management ICBC 407,7 110,0 27,0% 333

Total 1.393,9 340,9 24,5% 587

       Total oficial 1.393,9 405,0 29,1% 580

Fonte:  BIS Working Papers nº.115 "China's Asset Management Corporations" August 2002

AMC

Equity swaps e AMC's Chinesas
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- A garantia por parte dos governos locais de que as AMC têm prioridade no mercado de 

capitais para efeitos de títulos cotados, aquisições ou vendas.  

Em resumo, o esquema dos “equity swaps” significa que as AMC chinesas estão a ser 

solicitadas a realizar duas funções distintas: 

- a venda e/ou gestão dos NPL adquiridos aos Big Four, de uma forma rápida e  

- a restruturação das SOE, no médio prazo.  

 

Existe uma  inter-relação paradoxal e conflitual entre as AMC’s estatais, as SOE e os Big 

Four : Como proprietário dos bancos estatais, o governo comporta-se como credor, exigindo às 

AMC que maximizem a recuperação de activos. Mas como proprietário das SOE, o governo 

pode actuar como devedor, pugnando pela restruturação da dívida de uma forma que lhe seja 

favorável (prorrogando-a, indefinidamente, por ex.).  

A solução para o problema dos NPL chineses poderá ser resolvida através de participações de 

sectores de investimento privados, nacionais e estrangeiros (BIS,2002). 

 

iv) Resultados obtidos 

Esperava-se que o sucesso de actuação das AMC para resolver os problemas dos NPL, pudesse 

contribuir para a melhoria da qualidade dos activos dos bancos estatais e para a evolução 

favorável da reforma das SOE. Mas, apesar de todo este processo ter contribuído para a 

“limpeza” dos balanços dos bancos, os objectivos pretendidos não foram atingidos, já que o 

peso dos NPL se manteve significativo. 

“As AMC redistribuíram o problema, mas não o resolveram” (Clifford,2002,p.2). 

Mesmo com a “limpeza” de 1,4 triliões de RMB dos balanços dos Big Four, as carteiras 

daqueles bancos ainda detinham 1,8 triliões de RMB, ou seja, 26,6% do total de NPL, no final 

de Setembro de 2001(Shirai,2001). 

É difícil calcular uma taxa de recuperação dos créditos porque a estratégia das AMC baseia-se, 

em parte, em fazer um “equity swap”, na expectativa da possibilidade de revender a participação 

aos credores originais, num período de 5 a 10 anos (Bang,2002). A Huarong AMC apresentou 
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uma taxa de 45% de recuperação dos activos. Esta taxa parece alta, mas não reflecte a situação 

real. Naturalmente, os activos de melhor qualidade foram tratados logo de início, enquanto que 

os piores (de mais difícil recuperabilidade) se mantêm-se nas carteiras das AMC.  

O principal desafio dos AMC chineses era manter uma recuperação rápida de activos (Kai-

sheng
121

,2001;BIS,2002). O plano funcionou bem nos EUA, mas falhou na China devido à falta 

de rapidez nas tomadas de decisão.  

“As AMC são as RTC em “slow motion”, quando o elemento crítico é a velocidade...A 

recuperação dos bancos, ponto crítico e sensível para o futuro da China, foi mais uma vez 

adiada ” (Chang, 2001, p.132). A experiência internacional mostra que a rapidez e a 

recuperação efectiva são a chave para gerir a restruturação bancária. Por outro lado, a legislação 

tem que ser alterada por forma a dar abertura aos investidores estrangeiros que pretendam 

investir nas AMC.  

 

3.3. Principais fraquezas do sistema 

3.3.1. Vulnerabilidade e principais fragilidades do sistema bancário 

Do exposto, pode-se afirmar que o sistema bancário chinês é fraco e inadequado, a sua solidez 

reduzida, a intermediação financeira deficiente (canalizando o crédito para empresas estatais 

deficitárias), a análise de risco inexistente, a supervisão e regulamentação prudencial frágil e em 

fase de iniciação.  

 “Para muitos observadores, o problema do sistema bancário chinês é o mais sério do mundo” 

(Dornbusch 
122

e Giavazzi
123

-1999, p.1).  

No entanto, Dai Genyou
124

 defende que o pessimismo expresso pelos analistas estrangeiros é 

devido à sua falta de compreensão sobre a situação económica da China, justificando que “o 

passivo das SOE não resulta de gestão deficiente, mas sim da transformação do sistema 

económico” (in Chang,2001, p.131). 

                                                 
121

 Presidente da China Huarong Asset Management Corporation (CHAMC) 
122

 Professor do MIT – Massachusetts Institute  of Technology  
123

 Professor da Universidade de Bocconi 
124

 Vice-Governador do PBC e Director do Departamento de Política Monetária 
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O que se tem verificado é que a China tem sido capaz de manter uma taxa elevada de 

crescimento económico e atrasar uma crise bancária pendente
125

. Chang (2001, p.125) defende 

que “numa economia livre, os bancos já teriam falido há muito tempo. No anormal sistema 

financeiro chinês, Pequim adia a falência sistémica mantendo fortes muralhas à sua volta e 

limitando as alternativas dos bancos”. 

 

A reestruturação do sistema financeiro enfrenta bastantes dificuldades. Existem diversas 

fraquezas, enumeradas por diferentes autores, que se resumem nos pontos seguintes (FMI,1996; 

BIS
126

, Ago/1999; Crockett, 1999; Steinfeld
127

,2001; Chen,2002):  

-      Domínio dos Big Four no sistema bancário.  

- Intervencionismo estatal.  

- Peso das SOE e proporção dos NPLs e respectivo provisionamento.  A dimensão do 

problema tem vindo a aumentar, pondo em causa a solvabilidade dos bancos.  

- É a liquidez que está a aguentar o sistema, já que a longo prazo os bancos se encontram 

insolventes. 

- O crédito informal financia o sector privado  

- Apesar dos esforços do governo na implementação de reformas, a performance do sector 

bancário é muito fraca, o que se reflecte nos ratings de solidez financeira 
128

 atribuídos aos 

principais bancos chineses (quadro 9). Nenhum banco tem rating acima de D+. 

 

                                                                    

                                                 
125

 “A palavra chinesa para crise é “weiji” combina os caracteres de perigo e oportunidade, considerando 

assim, que a crise favorece a oportunidade (neste caso, na efectivação das reformas). De facto, a “weiji” 

foi mais oportunidade do que perigo” (Oliveira, 1997,p.2/3) 
126

 Texto apresentado por Ping,Xie do PBC “Bank Restructuring in China” Basel,1999 
127

 do Departamento de Ciência Política do MIT- Conferência sobre “Financial Sector Reform in China” 
128

 Segundo a agência de rating Moody’s Investors Service, este rating mede o grau de autonomia do 

banco e é medido segundo uma escala que vai de A (mais elevado) a E. Pode ainda acrescentar-se um 

modificador “+” aos ratings B,C,D,E  (Moody’s, 1999,p.8/9). 
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QUADRO  9 

 

Como vem sendo referido, a transformação dos Big Four continua a ser lenta devido à fraca 

saúde financeira das SOE,  das quais são os principais financiadores. 

3.3.2. Domínio dos Big Four no sistema bancário 

Dada a limitada mobilidade da maior parte dos chineses e o estado de subdesenvolvimento 

electrónico bancário, os Big Four continuam a ser os pilares do sector financeiro chinês (apesar 

da sua fraca performance), providenciando os serviços financeiros ao longo de toda a China, 

continuando a manter uma quota de mercado preponderante (quadro 10): 

 
     QUADRO 10 

      

A concorrência entre os quatro gigantes bancários é muito fraca, porque cada um deles mantém 

a sua área de negócio tradicional. Os bancos mais pequenos estão a expandir-se rapidamente, 

mas ainda não põem em perigo a posição monopolista dos Big Four.  

1980 1985 1990 1994 2001

  Peso no total dos depósitos (%) 97,2 93,1 74,6 72,2 63,6

  Peso no total dos empréstimos (%) 97,0 94,2 83,5 78,5 59,3

Fonte: "China in the Post-Deng Era - Banking Reforms in China" Huang Guobo (1998)

 "The Reform of Chinese State Commercial Banks: Responding to China's WTO Accession" 

   Bang, Hyeon-Cheon, (2002)

IMPORTÂNCIA DOS BANCOS ESPECIALIZADOS

NO SECTOR BANCÁRIO

Último Rating Data da

 Rating Anterior Mudança

Bancos comerciais estatais

   Agricultural Bank of China E E+ Jan-99

   Bank of China D - E+ Mar-01

   China Construction Bank E+ E Mar-01

   Industrial and Commercial Bank E+ E Mar-01

 Outros bancos comerciais

   Bank of Communications D D+ Jan-99

   China Everbright Bank D- E+ Mar-01

   China Merchants Bank D- E+ Mar-01

   CITIC Industrial Bank D - Jan-97

   Guangdong Development Bank E+ E+ Out-01

   Shanghai Pudong Development Bank D- E+ Mar-01

   Shenzhen Develpoment Bank E+ E Mar-01

Fonte: Shirai, Sayuri "Banking Sector Reforms in The People's Republic of China

 -Progress and Constraints-

RATINGS dos PRINCIPAIS BANCOS CHINESES
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Por outro lado, os bancos estatais chineses são “pesados”, em termos da estrutura 

administrativa: número de balcões e empregados (quadro 11). A sua organização é complicada e 

têm mais balcões e empregados que qualquer outro banco no mundo. As suas operações são 

ineficientes, sem controlo de riscos e com enorme volume de custos. 

 

QUADRO  11 

    EVOLUÇÃO DO Nº DE EMPREGADOS  BANCÁRIOS E Nº. DE BALCÕES 

 

Devido a todos estes factores, os índices de produtividade
129

 dos Big Four são mais baixos do 

que os da maioria dos bancos comerciais do mundo, incluindo os principais bancos portugueses, 

como se pode constatar no quadro 12.  

Para melhorar os indicadores apresentados, foram fechados 21% do total de balcões e 

despedidos 11,5% dos trabalhadores, entre 1996 e 2000.  
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 Calculados pelos rácios “Capital por empregado” e “Activo por empregado” 

PBC Bancos Outros RCC UCC Total

Estatais Bancos

1988 1.204.000 471.910 1.675.910

1989 1.343.310 488.116 49.768 1.881.194

1990 1.421.724 517.083 60.308 1.999.115

1991 1.499.823 539.226 68.687 2.107.736

1992 1.617.430 563.163 77.382 2.257.975

1993 1.769.196 594.017 90.981 2.454.194

1994 188.573 1.876.285 614.501 122.675 2.802.034

1995 1.922.984 634.245 143.493 2.700.722

1996 1.919.739 85.505 648.613 2.653.857

1997 1.932.632 95.537 650.122 135.569 2.813.860

1998 182.360 1.908.604 92.034 645.285 2.828.283

1999 174.427 1.818.045 96.485 642.273 115.432 2.846.662

PBC Bancos Outros RCC UCC Total

Estatais Bancos

1988 98.076 60.897 3.256 162.229

1989 94.563 58.418 3.409 156.390

1990 116.947 58.200 3.421 178.568

1991 123.356 57.927 3.518 184.801

1992 120.622 52.763 4.001 177.386

1993 138.862 50.865 4.957 194.684

1994 2.550 151.985 50.745 5.229 210.509

1995 160.142 50.219 5.104 215.465

1996 157.365 3.748 49.692 4.630 215.435

1997 158.395 4.675 50.513 3.716 217.299

1998 2.290 148.847 4.501 44.258 3.190 203.086

1999 2.241 140.270 4.753 41.755 836 189.855

Fonte:Business Intelligence "China's Banking in Transition", April 2001

         www.tdctrade.com/econforum/sc/sc010402.htm

Nº de empregados

Nº de balcões
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QUADRO 12 

 

Os Big Four continuam dominados pelas decisões governamentais, consubstanciadas no forte 

intervencionismo estatal na economia. 

3.3.3. Intervencionismo estatal 

A separação entre a política nacional de crédito e a concessão de crédito para fins comerciais 

não eliminou a intervenção governamental nas operações bancárias. Muitos empréstimos de 

bancos comerciais são mais transferências públicas de pagamentos do que empréstimos 

tradicionais ao estilo ocidental. 

“Apesar dos Big Four já não financiarem os empréstimos previstos no Plano Anual de Crédito, 

eles continuam a ter que conceder crédito a empresas deficitárias e mal geridas. Poucas dessas 

empresas entrarão em falência, uma vez que o governo tentará evitar as consequências sociais 

que daí advêm - desemprego, protestos, instabilidade. Estes empréstimos definidos pelo 

governo denominam-se “empréstimos de estabilidade”. Considerando que, actualmente, cerca 

de 1/3 das empresas estatais apresentam prejuízos e que mais outro terço tem prejuízos ocultos, 

os “empréstimos de estabilidade “ são substanciais”(Guobo, 1998, p.349). 

A gestão dos bancos chineses é caracterizada por uma forte intervenção estatal e uma 

fraca regulamentação e supervisão
130

. Estas características parecem contraditórias, 
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 As leis básicas promulgadas em 1995 estipulam princípios gerais, sem fornecer detalhes e clara 

definição das leis (Wu, da Universidade de Pequim, 2001) 

Índices de Produtividade dos principais bancos do mundo

USD 1000

1999 Emprega- Rentabilid.por Capital por Activos por

    dos empregado empregado empregado

City Bank 184.914 50,1 226,5 3.615,9

Bank of America 170.975 47,1 215,7 3.615,7

HSBC     * 132.285 49,8 221,9 3.663,4

Deutsche Bank 75.306 62,6 248,1 9.727,4

Tokyo-Mitsubishi 17.878 8,7 1.234,7 33.489,2

Caixa Geral Depósitos 10.058 34,1 198,8 4.234,5

BES 4.846 33,5 121,2 4.691,1

BCP 3.879 57,1 257,8 5.544,4

ICBC 567.230 0,7 39,2 689,7

BOC 202.147 2,1 72,8 1.479,2

CCB 368.600 3,1 15,5 526,2

ABC 533.880 0,2 8,9 352,8

Fonte:Bang, Hyeon-Cheol "The Reform of Chinese State Commercial

Banks:Responding to China's WTO Accession" Agosto/2002

 e Relatórios e Contas da CGD, BES e BCP de 1999

* Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
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contudo é a realidade do sistema bancário chinês, cuja fragilidade facilita as práticas 

fraudulentas. 

O incentivo oficial para introduzir a moderna gestão de activos-passivos indica que as 

autoridades estão a tentar abrir o caminho aos bancos para seguirem as regras de mercado. 

 

3.3.4. Peso das SOE e proporção dos NPL 

Os problemas das NPL das SOE foram e continuam a ser a maior dor de cabeça do sistema 

bancário estatal. Ainda “em 2000, cerca de 80,8% dos empréstimos dos SCB foram para as 

SOE” (Bang,2002,p.26). 

Os principais factores que modelam os elevados níveis de NPL’s chineses assentaram:  

- numa política de crédito de 40 anos, baseado num regime de economia planificada,  

- em fracas performances financeiras das SOE   

- em ténues (ou mesmo inexistentes) controles de riscos de crédito dos bancos estatais.  

A força financeira dos bancos também pode ser medida através do volume de NPL, gerados 

pelos empréstimos ”políticos”. 

O peso do volume de NPL no total dos créditos é um dado controverso que se situará entre 

23% e 70% !consoante os analistas: 

- No princípio de 1998, o PBC estimava que a média de créditos irrecuperáveis, nos 4 

bancos estatais era de 24% - estimativa baseada na classificação antiga do sistema de créditos
131

. 

- A Standard & Poor’s definia um intervalo que varia entre 50% a 70%, para o ano de 

1999 (Chang,2001, pg124). 

- O Deutsche Bank concluía que, em 2000, cerca de 50%  dos empréstimos concedidos 

eram incobráveis (Chang,2001,pg.124). 

- Em meados de 2002, a estimativa variava entre 23 a 35%, excluindo os 1,4 mil milhões 

de RMB transferidos para os 4 AMC. Se os considerarmos, o nível de NPL’s de todo o sistema 

bancário ronda os 40-50% do total de crédito (Huang, 2002, pg2).   
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 mesmo esta percentagem oficial era já superior aos níveis de outros países asiáticos na fase de pré-

crise asiática: Tailândia 15%, Coreia do Sul 16% e Indonésia 12% (Wen-hong,Li, do Departamento de 

Supervisão Bancária do PBC, 2001) 
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O peso oficial dos NPL, no total do crédito, era de 29,2% e 25,4%, em 2000 e 2001, 

respectivamente (quadro 13). Apesar destas percentagens poderem ser pouco fidedignas, são 

muito maiores do que a média registada nos 20 maiores bancos mundiais, que ronda os 

3,27%, em 2000 (Bang,2002,pg30).       

QUADRO 13 

 
Porém, os dados percentuais de NPL’s estavam subestimados, verificando-se, no caso do BOC 

que, em 1999, o rácio de NPL se situava em 14,86%, de acordo com a antiga classificação de 

provisões, mas representava 39,34% , de acordo com o novo sistema (Ikeya-R&I Asian 

Focus,2001). Se assim for, é possível extrapolar o rácio de 1999 para 73,14% , em vez de 

27,6%, portanto 2,65 vezes os dados oficiais. 

 

Por outro lado, considerando que estes empréstimos são financiamentos concedidos pelos 

bancos estatais ao próprio Estado, estes poderão ser incluídos como uma parte da dívida 

pública. Em 1996, a dívida pública representava, cerca de 10% do PIB. Se lhe somarmos as 

novas dívidas criadas em 1997 e 1998, bem como o “stock” de NPL, o peso da dívida pública 

no PIB situar-se-ia entre 35% a 40% , percentual superior às estimativas dos outros países 

asiáticos (Liu
132

,2002, pg8) – figura 27 . 

 

O peso percentual dos NPL vai fragilizar a qualidade da carteira de crédito implicando a 

necessidade de cobrir este risco com provisões: 

3.3.5. Qualidade da carteira de crédito / Provisões 

Como regra no ocidente e baseado nos princípios de Basileia, a qualidade dos activos dos 

bancos é definida através da classificação dos créditos, tendo em conta processos de avaliação 
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 Henry C.K.Liu é o Presidente do Grupo Liu Investment, em Nova Iorque 

Ano 1994 1995 1997 1999 2000 2001

Rácio NPL% 20 22 25 27,6 29,2 25,4

Fonte: Bang, Hyeon-Cheol "He Reform of Chinese State Commercial Banks:

          Responding to China's WTO Accession" (Agosto/2002)

Peso percentual oficial dos NPL na China
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dos seus portfólios, de acordo com graus de risco. Este método permite aos bancos tomar 

medidas quando se verifica deterioração da qualidade de créditos da sua carteira. A constituição 

das respectivas provisões implica o reconhecimento da redução da realização de um 

determinado activo, neste caso da carteira de crédito. Este processo da avaliação da qualidade 

do crédito requer uma base de informação actualizada sobre os clientes e sua análise periódica 

(World Bank, 2002). 

As provisões são um instrumento crítico para manter a solvabilidade dos bancos e que, embora 

positivo e necessário numa óptica prudencial, tem efeitos negativos nos lucros da instituição.  

Na China, no entanto, não se atendeu, nos anos 80, à classificação dos créditos tendo em conta a 

sua qualidade
133

. Os créditos eram continuamente prorrogados e a saúde financeira dos 

tomadores do crédito era totalmente desconhecida para o banco.  

Quando o Estado começou a articular o objectivo de encorajar os Big Four a operar dentro dos 

princípios comerciais, definiu o sistema de classificação dos créditos e a operação de abater os 

“maus“ créditos ao activo (writte off). Mas a China afasta-se bastante dos standards 

internacionais e a sua classificação de NPL’s é deficiente. 

Nos bancos chineses o montante das provisões para cobertura dos NPL está ligado ao volume 

do total de crédito e não ao valor dos créditos vencidos classificados e ponderados consoante a 

sua antiguidade. Os bancos não precisavam, por isso, de aumentar as provisões à medida que a 

sua carteira de créditos perdia qualidade, pelo que as provisões não estavam a desempenhar, 

adequadamente a sua função de preservação da solvência dos bancos. 

Até 1994, cada banco tinha o seu próprio sistema de classificação dos NPL.  

O PBC estabeleceu, em 1995, três tipos de créditos NPL(Bonin and Huang,2000): 

-créditos vencidos (yuqi daikuan) – incluem créditos não regularizados na altura do vencimento 

-créditos de cobrança duvidosa (daizhi daikuan) – créditos vencidos há mais de dois anos 

-créditos perdidos (daizhang daikuan) – os créditos não foram regularizados depois de ter sido 

declarada a falência, representando situações em que não há qualquer possibilidade de 

recuperação. 
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 avaliada pelo seu grau de recuperabilidade 
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 Apesar deste sistema ter algumas semelhanças com o implantado noutros países, era menos 

rigoroso do que os que vigoravam em sistemas bancários modernos (Lardy,1998): 

- Nos países ocidentais, as provisões eram estabelecidas de acordo com o risco e não com 

o critério de pagamentos. Desta forma, os bancos provisionavam um crédito, mesmo que as 

condições de empréstimo estivessem a ser cumpridas. É o caso, por exemplo, da crise asiática 

de 1997: os bancos ocidentais provisionaram os créditos concedidos aos países da região, 

mesmo quando o serviço da dívida estava a ser cumprido. Esta decisão baseou-se no risco 

envolvido naquelas operações, tendo em conta que a respectiva moeda se estava desvalorizando, 

tornando mais difícil o pagamento da dívida (risco-país). 

-  Na China, a classificação da carteira de crédito depende do pagamento da prestação de 

capital, sem ter em conta se há juros em mora. Para agravar, muitos empréstimos têm como 

condição o pagamento do capital no final do prazo, o que implica que só nessa data ele é dado 

como vencido. No caso de um empréstimo a 5 anos que tenha sido prorrogado pelo período 

máximo autorizado (3 anos), este só será classificado como vencido ao fim de 8 anos. De acordo  

com regras internacionais, o crédito passaria a vencido quando a 1º pagamento de juros não 

fosse cumprido. 

- A presunção baseada na assunção de risco assenta no facto de se considerar que, se o 

cliente não paga a prestação (capital ou juros) de um contrato de empréstimo, também não 

pagará outros que estejam em seu nome. Uma vez que os bancos chineses classificam a sua 

carteira de  crédito na base dos pagamentos efectuados em cada empréstimo em separado, (sem 

avaliarem o risco imputável a cada cliente), se um dos contratos entrar em mora, só esse 

contrato irá ser considerado vencido, mantendo todos os outros vivos sem qualquer 

cobertura/provisão para o risco. 

 

Em 1998, na província de Guangdong, foi posta em prática a nova classificação das cinco 

categorias de crédito, de acordo com os standards internacionais (Bonin & Huang, 2000, p.13): 

 - normal;  

-      menção especial; 
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-      não recuperáveis: em vigilância (substandard), de cobrança duvidosa e 

irrecuperáveis.  

Poucos bancos adoptaram esta nova classificação, mantendo as práticas convencionais, tendo o 

PBC emitido uma orientação no sentido dos Big Four introduzirem a nova classificação até 

final de 1999.  

 

A prática de atrasar o “write-off” dos NPL é impensável nas economias ocidentais onde os 

bancos estão solventes. Ao contrário na China, “antes de 1988, os bancos especializados 

chineses estavam proibidos de fazer um “write-off” sem pedir autorização ao Conselho de 

Estado” (Lardy, 1998, p118).  

Os balcões locais e provinciais do PBC tinham autoridade para aprovar “write-off” até 50 mil 

RMB e 100 mil RMB, respectivamente. Acima deste limite tinha de haver autorização 

específica do Conselho de Estado e, em 1992, o limite máximo passou para 500 mil. A adopção 

desta regra implicava que os bancos fossem obrigados a manter nos seus registos contabilísticos 

créditos malparados que já deviam ter sido abatidos ao activo. 

A origem desta actuação está na existência conflitos de interesses entre o PBC e o Ministério 

das Finanças. Os objectivos do PBC baseiam-se em preservar a integridade do sistema 

bancário, o que implica exigir aos bancos que façam as provisões adequadas. Mas o nível 

adequado destas provisões ascenderia a um montante tal, que implicaria redução/eliminação de 

resultados, originando quebra/anulação de pagamento de impostos ao Estado.  

Curiosamente, e preservando as questões fiscais em detrimento das prudenciais, a 

regulamentação que especifica as necessidades de cobertura dos NPL através de níveis de 

provisionamento é definida pelo Ministério das Finanças e não pelo PBC.  

O Ministério definiu, em 1991, que o nível de provisionamento deveria corresponder a 0,6% dos 

NPL, passando, no final de 1997, para 1%. Esta percentagem é diminuta e irrealista dadas as 

condições financeiras do sistema bancário chinês. 

Desde o princípio de 2001 que o PBC e o MOF permitem aos bancos fazer provisões baseadas 

na qualidade dos activos, tendo em conta a avaliação de gestão e os resultados financeiros dos 
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devedores, podendo o montante de provisões oscilar entre 1% e 100%, o que é uma melhoria 

considerável. Estas provisões específicas são determinadas pelos próprios bancos e não por 

regulamentação, no entanto, os Big Four não têm fundos/resultados suficientes para poder 

cobrir as provisões consideradas necessárias para os NPL em vigor, pelo que, o novo sistema 

não tem sido aplicado (Economist, 2002). 

 

As maturidades entre os activos (depreciados pela sua fraca qualidade e prolongado 

diferimento) e as responsabilidades bancárias (essencialmente depósitos de curto prazo) 

determinam um ponto crítico que pode terminar no colapso do sistema: 

3.3.6. Liquidez e solvência – Ponto crítico 

O “mismatch” das maturidades entre os activos e as responsabilidades é um problema comum 

nos sistemas bancários, que apresenta, no entanto, mais importância na China (BIS, Out/1999; 

Lau,1999). Uma parte substancial dos activos do sistema financeiro chinês e, especialmente, dos 

Big Four são créditos de longo prazo, concedidos às SOE. Qualquer que seja a maturidade 

desses créditos, uma vez que são irrecuperáveis, irão sendo prorrogados para evitar a 

precipitação de uma crise, prolongando, indefinidamente, a antiguidade daquele activo.  

Por outro lado, a maior parte das responsabilidades dos bancos (essencialmente depósitos) são 

de curto prazo, o que equivale a dizer que estas responsabilidades de curto prazo não têm 

activos correspondentes a cobrirem-nas. Assim, são os novos depósitos que, em vez de serem 

aplicados em activos rentáveis, estão a financiar os levantamentos. “Esta é a fórmula clássica 

para o colapso” (Chang, 2001,p.130). A perca de confiança no sistema financeiro ou qualquer 

rumor de possível falência, levaria a uma corrida desenfreada aos depósitos. “Pequim teria 

então duas hipóteses: manter a ordem pela força ou criar moeda rapidamente, o que implicava 

aumento da inflação. Ambas as escolhas implicarão, a curto prazo, a queda do regime 

comunista. Assim, salvar os bancos estatais é um item crítico para a manutenção do partido e 

do governo. Tudo será feito para manter os bancos estatais vivos. A haver colapso, os bancos 

serão os últimos a cair”(Chang, 2001, p.143). 
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Os depósitos nos SCB estão garantidos pelo governo central, embora não exista Fundo de 

Garantia de Depósitos, o que significa que não há forma de proteger os depósitos bancários em 

tempos de crise e incerteza. O seu desmoronamento poderá ser um desastre de enormes 

proporções.  

Mas nunca será possível os bancos estatais falirem, pois há um seguro implícito e universal para 

os seus depósitos bancários. O facto do rácio “Crédito concedido/Capital (nos Big Four) se vir  

a situar em níveis aceitáveis internacionalmente, é uma questão meramente técnica. 

Conforme refere Douglas Red do banco ING Barings de Shanghai: “ A má notícia é que os Big 

Four estão insolventes. A boa notícia é que eles são soberanos”(in Chang, 2001,p.129). De 

facto, os Big Four apesar da sua fraqueza, são tão sólidos como a própria China. Enquanto o 

governo se mantiver em funções, assim se mantêm estes bancos, porque Pequim sabe que não 

consegue resistir ao colapso de um deles, tal é o seu peso no sistema financeiro chinês.  

 

O fecho do Hainan Development Bank, um banco comercial com a forma de sociedade anónima 

em 1998, reforçou a crença de que os bancos sob esta forma jurídica, teriam mais risco do que 

os “sólidos” SCB. A sua enorme rede de balcões dá-lhes uma enorme vantagem em absorver os 

depósitos, em termos de acessibilidade. Mesmo com os déficits apresentados pelos SCB, os 

depositantes chineses mantêm grande confiança nestes bancos. Por exemplo, o prejuízo do ABC 

aumentou de 3,2 mil milhões de RMB, em 1999 para 4,4 mil milhões, em 2000, mas os 

depósitos aumentaram 13,6% (de 1593 mil milhões RMB para 1 809 mil milhões). 

“O sistema bancário chinês tem um enorme volume de depósitos. Centenas de milhões de 

indivíduos confiam-lhe as poupanças de uma vida, a riqueza de uma grande nação. A China 

tem uma das maiores taxas de poupança do mundo, que se situa numa média de 40%  ... é uma 

nação de aforradores com poucas alternativas” (Chang, 2001, p.123). 
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Os depósitos bancários nos bancos estatais aumentaram mais de 16 vezes: de 114 mil milhões 

de RMB ou 28,2% do PIB, em 1979 para 1 889 mil milhões ou 71% do PIB, em 1992 (Bang, 

2002,p.12). Esta mudança deve-se à melhoria da qualidade de vida e à falta de alternativa
134

.  

  

É, portanto, a liquidez que está a aguentar todo o sistema, já que, a longo prazo, os bancos se 

encontram insolventes. Para o sistema bancário, os fluxos de entradas de depósitos são 

fortemente positivos, mas não trava o aumento substancial dos NPL, pelo que há um “buraco” 

no balanço que vai crescendo.  

Até agora, o crédito malparado ainda não pôs em ameaça o sector financeiro chinês, em parte 

devido ao facto da economia ir crescendo rapidamente e por outro lado pelos elevados 

montantes de liquidez provenientes dos depósitos crescentes (Deutsche Bank,2002). 

A não ser que o PBC consiga  implementar medidas de correcção do problema da insolvência 

do sector, o sistema bancário não poderá funcionar como um intermediário eficiente das 

poupanças nacionais, havendo o risco potencial de enfrentar uma crise financeira 

(Cho
135

,2000,p.4). 

 

Antes (no sistema de planeamento central), o passivo bancário era composto pelos depósitos das 

empresas e do governo que podiam ser controlados pelo plano de crédito ou por políticas 

fiscais. À medida que o peso dos depósitos de particulares no total de responsabilidades 

aumenta, qualquer mudança no comportamento dos particulares levará a uma alteração na 

estrutura dos passivos bancários que não pode ser controlada pelo governo, ou seja, o risco de 

liquidez das responsabilidades bancárias é muito maior do que há 15 anos atrás (Banking 

Reform). 
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 Os depositantes eram forçados a poupar uma vez que a maior parte dos produtos de consumo era 

racionada e com pouca oferta. Se a decisão fosse a poupança, eles só podiam ir a um único banco e 

aceitar apenas a taxa de juro fixada. O banco oferecia o mesmo tipo de depósito, há mais de 30 anos.  
135

 Professor da Sogang University em Seoul, Coreia do Sul 
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Tendo em conta os esforços do Estado em tentar monopolizar a oferta de crédito na economia, 

nada “sobrou” para as empresas privadas que tiveram que recorrer ao financiamento informal. 

3.3.7. Crédito informal para o sector privado 

Os empresários operavam num ambiente político de transição, onde a actividade privada é legal 

mas diminuta, tendo que socorrer-se de mecanismos de financiamento informais que vão desde 

empréstimos sem juros, feitos entre amigos ou parentes, a arranjos sofisticados que ultrapassam 

as leis bancárias de forma criativa.  

Como refere Tsai (2002,pg.5)“apenas 0,4% do crédito concedido, oficialmente, em 1998 foi 

para o sector privado”. As principais razões que excluíram os empresários privados do crédito 

formal bancário devem-se ao facto dos bancos estatais enfrentarem pressões políticas para 

estender os empréstimos às SOE (apesar dos esforços em separar os créditos comerciais dos 

inseridos no Plano Central) . 

Os extremos de “legal” ou “ilegal” (quadro 14) nas formas de financiamento são distinguidos 

pelo facto de serem ou não sancionados pelo PBC, o que dependia se essas instituições 

mobilizavam poupanças do público e ofereciam taxas de juro, para além dos tectos permitidos.  

     QUADRO 14  

 

As Associações de Crédito Rotativo (hui) podem ser legais ou ilegais, consoante cumpram ou 

não a rotatividade de desembolso a todos os seus membros. As hui eram consideradas as 

”finanças populares”.  

A noção de quase-legal corresponde ao atributo de ser legal, na acepção das agências 

governamentais, mas não sancionadas pelo PBC. A criação, em meados de 1980, de Fundações 

Empréstimos inter-pessoais Fundações de Cooperativas Rurais Brokers Profissionais

(RCF)

Crédito Comercial Red Hats Casa Privadas de Dinheiro

Associações de Crédito Rotativo Sociedades de Assistência Mútua (SAM) Associações de Crédito Rotativo

(ROSCAS) Fundações das Cooperativas de Poupança

Casas de Penhores Casas de Penhores Associações de Investimento Piramidal

Fonte: “Informal Finance and Private Sector Development in China” de Kellee S. Tsai (2002).  www.dartmouth.edu/~dkang/conference/tsai.pdf

FINANCIAMENTO INFORMAL

LEGAL QUASE-LEGAL ILEGAL
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Cooperativas Rurais
136

 (RCF) pelo Ministério da Agricultura cai numa área cinzenta de quase 

legalidade (Tsai, 2002). O PBC nunca as reconheceu como instituições financeiras legítimas, 

por terem sido criadas por outra agência burocrática ministerial.  

As Casas de Penhores caracterizavam-se entre instituições legais ou quase-legais, consoante o 

seu grau e a sua conotação de usurário. Muitas delas eram geridas por várias agências 

governamentais, incluindo filiais de bancos estatais oferecendo, ilegalmente, altas taxas de juro. 

Entre as estratégias mais comuns para aumentar o acesso ao crédito, por parte das empresas 

privadas, está o seu registo como empresas colectivas ou filiais de uma SOE
137

 . 

As autoridades bancárias tentaram sempre banir o financiamento informal, em vez de o legalizar 

e regular.  Enquanto é razoável esperar que o sector privado se apoie mais nos recursos formais, 

à medida que o sistema financeiro chinês se torna mais comercial e o mercado de capitais mais 

desenvolvido, não se poderá, no entanto, concluir que o financiamento informal é um fenómeno 

transitório. Na prática, há uma parte da população que se mantém excluída das fontes 

convencionais de recursos. O financiamento informal manter-se-á, por isso, variando de 

intensidade e diversidade ao longo do país (Tsai, 2002). 

 

Do que tem sido exposto, estamos agora na posse de elementos de informação suficientes para 

se poder fazer uma avaliação final do sistema bancário chinês. 

3.4. Conclusões finais: Avaliação do sistema bancário 

3.4.1. Necessidade de emergência de uma nova cultura de crédito 

Tentou-se resolver o problema dos NPL sem implementar, simultaneamente, princípios sãos de 

concessão de créditos, baseados numa “nova cultura” de crédito com uma nova estrutura 

regulamentar que assegurasse a qualidade dos activos. 

Os bancos não podem continuar a emprestar sem ter perspectiva de vir a ser reembolsados. Isto 

é impossível em qualquer país.  

                                                 
136

 Era a principal fonte de recursos das actividades agrícolas locais e das TVE 
137 É o que se chama de usar um “red hat”  
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Como referem Dornbush e Giavazzi (1999,p.12) “uma das necessidades mais importantes na 

China actual é a de criar uma nova cultura de crédito, desde a relevação contabilística até à 

execução e aplicação”  

A China, por ser uma economia  emergente está a sofrer os problemas associados a uma cultura 

de crédito “nascente” e ainda em evolução.  

A nova cultura de crédito deve basear-se na avaliação da capacidade de pagamento do devedor, 

analisando projecções de cash-flows. Os bancos devem conhecer os seus clientes, os seus 

negócios e os riscos inerentes. Acima de tudo, o desenvolvimento de uma cultura de crédito 

significa evitar os erros que enfraquecem o sistema bancário. 

As poupanças têm vindo a ser desperdiçadas por um sistema bancário disfuncional. Os 

empréstimos são concedidos sem análise de rentabilidade e recuperabilidade e os clientes, por 

sua vez, não se sentem com a responsabilidade de regularizar as suas dívidas.  

A mentalidade vigente baseia-se em haver poucas instituições do sector estatal que paguem as 

suas dívidas. Porque deverão faze-lo? Os tribunais não decidem, de uma forma geral, contra as 

SOE. Os gestores das SOE usam e abusam dos benefícios de um sistema económico no qual a 

influência política é determinante: não é preciso pagar aos bancos, mesmo quando têm dinheiro.  

Uma grande vantagem da obtenção de empréstimos nos bancos chineses é a “convicção 

nacional” de que não é necessário pagá-los (Schlotthauer,1999). 

Como refere Chang (2001,pg 133) “as SOE não levaram a “ameaça” da sua restruturação, por 

parte das AMC, muito a sério. Para elas o programa das AMC é apenas mais uma política de 

aliviar as suas dívidas. Centenas de SOE enviaram delegações a Pequim, solicitando a sua 

inclusão no plano, outras entraram mesmo, propositadamente, em incumprimento, dando 

origem a um aumento incrível de crédito vencido, tentando, dessa forma, vir a beneficiar do 

programa das AMC“. 

Na estrutura financeira chinesa não há claras linhas definidoras entre os bancos, empresas 

estatais, crédito, dívidas e orçamento – tudo isto se encontra misturado numa enorme 

miscelânea. 
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Pode-se resumir esta questão da cultura de crédito em : “Má contabilidade = má informação = 

tomadas de decisão deficientes = mau risco de gestão = crise financeira” (BIS, 

Out/1999;Sheng,1999).  

Talvez o maior problema seja a falta de comprometimento com contratos assinados, dado que 

não há legislação sobre a prestação/obtenção de garantias. Mesmo havendo um acordo escrito, 

para os chineses, um contrato assinado representa apenas que as partes são amigas.  

Existe inclusivé um ditado chinês que diz: “Nada do que está escrito no papel vale o papel em 

que está escrito” (André,1999). Esta filosofia terá que mudar, com a entrada na OMC. 

 

3.4.2. Medidas de restruturação e avaliação do sistema 

A eficácia e robustez do sistema podem ser avaliados através de vários indicadores. “Uma série 

de rácios e variáveis macro-económicas são usadas para “medir” o impacto das reformas  e 

estabelecer o grau de fragilidade do sistema financeiro chinês”(DaCosta 
138

,2002. p.9). 

 Rácio de adequacidade de capital (CAR)- o quadro 15 indica a evolução deste rácio, 

constatando-se que está muito abaixo do limite mínimo estabelecido de 8%
139

.  

Em 2000, a média de CAR dos 20 maiores bancos mundiais (exceptuando os chineses) era de 

11,5% (Bang,2002). 

QUADRO 15 
 

 

                                                 
138

 Professora na Universidade de Wisconsin – Eau Claire (Departamento de Economia) 
139

 De salientar que no ponto 3.2.6 se faz menção que, em 1998, o nível médio do CAR era de 4,6%. O 

quadro 15 apresenta, para o ano em causa, uma média de 6,2%, percentagem superior à mencionada. 

Estas disparidades devem-se ao facto dos dados serem obtidos de fontes diferentes. No entanto, mantém-

se a conclusão de que os rácios se situam abaixo do mínimo exigido. 
 

%

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1998 1999 2000

ICBC 6,81 5,45 5,48 5,35 5,13 6,57 5,7 5,43 5,6 5

ABC nd nd 7,49 6,41 5,5 4,1 6,95 7,03 6,54 -

BOC 5,59 7,2 6,72 6,69 6,31 5,35 7,37 7,02 6,89 6,38

CCB 11,17 9,75 8,72 7,4 6,32 4,79 4,31 5,38 5,44 4,99

BOCOM nd nd 9,47 9,11 8,23 8,6 8,8

CITIC BANK nd nd 3,47 3,58 5,1 8,67 nd

Fonte: "China in the Post-Deng Era - Banking Reforms in China" Huang Guobo (1998)

          "The Reform of Chinese State Commercial Banks: Responding to China's WTO Accession" Bang, 

           Hyeon-Cheol (2002)

RÁCIO DE ADEQUACIDADE DE CAPITAL



A China no séc. XXI: A Evolução do Sistema Bancário e o Futuro das Reformas Económicas 

       

 110 

 Rentabilidade do capital -  O ROE 
140

 vem diminuindo (quadro 16) devido à sub-

capitalização existente. Só em 1998 se verificou a primeira recapitalização dos Big Four, o que 

não vem evidenciado no quadro, por este não abarcar aquele período. 

                         QUADRO 16 

 

 Rentabilidade do activo – Até 1992, os bancos estatais apresentaram resultados 

significativos (quadro 17) que oscilaram entre 13 milhões de RMB, em 1985, até 32 milhões em 

1992, mas depois diminuíram. A rentabilidade do activo (ROA)
141

 sofreu uma quebra de 1,4%, 

em 1985, para 0,7%, em 1992. Isto significa que, embora os resultados tenham mais que 

duplicado, o aumento não foi suficiente para cobrir o acréscimo do volume de activos, 

revelando a depreciação da qualidade dos mesmos.      

QUADRO 17 

 

De 1992 a 2000, o rácio baixou ainda mais, situando-se em 0,3%, em 2000. Apesar da evolução 

decrescente, os resultados gerados pelos bancos chineses são, no entanto, inferiores aos 

                                                 
140

 “ROE – Return on equity” calculado segundo o rácio “Resultado obtido no exercício /  Capital social 

(médio)” 
141

 “ROA - Return on Assets” calculado segundo o rácio “Resultado obtido no exercício /  Activo 

(médio)” 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

ICBC 32,86 43,05 31,5 33,5 33,18 10,3 6,62

ABC nd nd 4,15 5,21 5,83 9,34 2,61

BOC 20,69 16,21 16,83 18,47 19,3 16,51 14,83

PCBC 6,33 6,17 6,31 5,73 4,4 6,54 7,12

BOCOM nd nd 32,34 31,5 32,5 35,6 25,75

CITIC BANK nd nd 23,96 18,82 17,22 20,3 nd

Fonte: "China in the Post-Deng Era - Banking Reforms in China" Huang Guobo 

-1998

RENTABILIDADE DO CAPITAL

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS

DOS BANCOS ESPECIALIZADOS

milhões RMB Rentab. Activo

1985 13,103 1,4

1986 15,823 1,3

1987 20,416 1,4

1988 20,545 1,1

1989 25,950 1,1

1990 25,496 0,9

1991 30,699 0,9

1992 32,304 0,7

1993 23,354 0,4

1994 20,264 0,3

1995 25,558 0,3

1996 26,900 0,3

1997 21,307 0,1

1998 19,092 0,1

1999 18,504 0,2

2000 24,212 0,3

Fonte: Nicholas Lardy "China's Unfinished 

          Economic Revolution" (1998)     e

          Bang, Hyeon-Cheol (2002)
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montantes apresentados no quadro 17, ameaçando a saúde financeira das instituições bancárias 

chinesas. 

As principais razões que levam à sobreavaliação dos resultados são (Lardy,1998): 

- Sobreavaliação dos juros a receber - quando os bancos emprestam ao cliente os fundos 

necessários para o respectivo pagamento de juros, registando-os depois como juros “recebidos” 

do cliente. O banco contabiliza o “recebimento” desses juros como proveitos, aumentando, 

assim, artificialmente, o resultado. Em cada ano, o capital concedido aumenta pelo montante 

dos juros devidos, sendo prorrogado. 

Em 1996, o PBC proibiu o alargar o prazo para a renegociação dos empréstimos
142

.  

Os juros devidos pelas SOE ascendiam a 468 mil milhões de RMB, dos quais apenas 134 

(28,6%) tinham sido pagos, efectivamente.  

- Inadequadas provisões para cobrir os NPL. Como estas são deduzidas aos proveitos, a 

insuficiência de provisões irá originar maiores resultados (beneficiando a receita fiscal). 

- A não existência de um fundo de garantia de depósitos implica que as instituições 

financeiras não são obrigadas a deduzir o respectivo prémio de seguro. Se, em 1994, os Big 

Four contribuíssem para tal fundo com 0,2% dos seus depósitos, o montante “retido” absorveria 

cerca de 18% dos seus resultados. Mas em 1995, tendo em conta o aumento do volume de 

depósitos, a mesma percentagem de prémio de seguro afectaria 1/3 dos lucros reportados. 

- Com excepção do Banco da China, todos os outros bancos não registam os resultados 

do grupo a que pertencem de uma forma consolidada. Isto quer dizer que os prejuízos das 

subsidiárias não são reflectidos nos resultados finais do consolidado, contrariamente ao que é 

aceite internacionalmente em termos de princípios contabilísticos. Muitas destas instituições 

fizeram negócios especulativos e perderam dinheiro que não influenciam, portanto, o resultado 

final consolidado do grupo. 

                                                 
142

 As Regras Gerais de Empréstimos estabelecem  as situações em que é possível aumentar a maturidade 

original de cada empréstimo. Créditos inferiores a 1 ano não podem ser prorrogados. Os créditos até 

5anos podem ser prorrogados até metade da sua duração inicial. A mais de 5 anos, só poderão ser 

prorrogados, no máximo, por mais 3 anos (Lardy,1998). 
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 Controlo de taxas de juro (Margens) – A estrutura de taxas de juro na China tem sido 

muito complexa, com mais de 50 taxas administradas pelo PBC (a sua alteração necessita de 

aprovação prévia do Conselho de Estado). As taxas não reflectiam as condições de procura e 

oferta e a sua estrutura era caótica e problemática (FMI,1996). 

O banco central mantém um controlo apertado nas taxas de juro activas (empréstimos) e 

passivas (depósitos). Aos bancos comerciais foi permitida a oscilação da oferta de taxas de juro 

activas que variavam entre 10% ( a taxa indicativa do PBC) e 20%.  

As taxas de juro destinadas às SOE eram bonificadas. Na zona norte da China, onde se situam 

as SOE mais deficitárias, os bancos cobravam as taxas oficiais. Nas zonas costeiras, as taxas 

situavam-se perto do tecto limite de flutuação ou acima do intervalo de flutuação. 

O “spread” entre as taxas de juro activas (empréstimos) e passivas (depósitos) é um dos meios 

de avaliar a rentabilidade potencial dos bancos. No caso dos chineses, a análise desses spreads 

(quadro 18) sugere que há certos intervalos críticos em que a conjuntura foi adversa, 

verificando-se perdas financeiras e erosão do capital das instituições.   

“Na generalidade, as margens entre as taxas de juro dos empréstimos e a dos depósitos com 

duração equivalente são muito estreitas. Nalguns intervalos, as taxas de depósitos excediam as 

dos empréstimos com maturidade semelhante, prejudicando a rentabilidade das instituições” 

(Cho,2000,p.9). 

QUADRO 18 

 
 

1987 1988 1989 1990 1990 1991 1991 1993 1993 1995

Set. Fev. Abr. Aug. Abr. Out. Maio Jul Jan

   Empréstimos Activos Fixos

      1 ano 7,9 9 11,34 10,08 9,36 8,46 8,46 9,18 10,98 11,7

      5 anos 10,1 13,3 19,26 11,88 11,16 9,72 9,72 12,24 14,04 14,76

      5  - 10 anos 10,1 13,3 19,26 11,88 11,16 9,72 9,72 12,24 14,04 14,76

   Depósitos particulares

      1 ano 7,2 8,6 11,34 10,08 8,64 7,56 7,56 9,18 10,98 10,98

      5 anos 9,4 10,8 14,94 13,68 11,52 9 9 12,06 13,86 13,86

      8 anos 10,4 12,4 17,64 16,2 13,68 10,08 10,08 14,58 17,1 17,1

   Margens

      1 ano 0,72 0,36 0,72 0,9 0,9 0,72

      5 anos 0,72 2,52 4,32 -1,8 -0,36 0,72 0,72 0,18 0,18 0,9

      > 5 anos -0,36 0,9 1,62 -4,32 -2,52 -0,36 -0,36 -2,34 -3,06 -2,34

Fonte: FMI (1996) "Monetary and Exchange System Reforma in China. Experiment in Gradualism”. 

          Occasional Paper 141

MARGENS NAS MATURIDADES
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Concluindo, Nicholas Lardy ( in BIS, Out/1999,p.21) defende que “por qualquer modo de 

avaliação que se faça –CAR,  Rentabilidade ou Volume de NPL - a performance e a saúde do 

sistema financeiro chinês vem-se deteriorando nos últimos anos”. 

Todos os indicadores sugerem que a força financeira dos Big Four se foi deteriorando ao longo 

do período da reforma. “A má performance dos bancos chineses é resultante de um elevado 

volume de NPL, margens de spreads muito baixas, sobreemprego e ineficiências operacionais e 

de gestão” (Cho,2000,p.41).  

 

Depois de quase duas décadas, o sistema financeiro chinês é ainda inadequado para sustentar 

uma economia em crescimento. “Embora a reforma financeira de 1993 tenha reduzido o 

risco eminente de uma crise bancária, o sistema financeiro chinês é ainda fraco e em risco 

de falência. Os sinais de alerta de uma crise financeira podem ser identificados por diversos 

indicadores” (quadro 19) (DaCosta and Foo,2002,p.3/9): 

 Três Indicadores que podem determinar se há alargamento excessivo do sistema 

bancário - Rácio Créditos / Depósitos, Recursos do exterior / Depósitos, Crescimento do Crédito 

 Três outras medidas são usadas para medir o grau de permeabilidade governamental no 

sistema - Reservas Obrigatórias / Depósitos, percentagem do crédito bancário destinado ao 

Estado, peso do déficit governamental no PIB. 

QUADRO 19 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Créditos / Depósitos 170,9 162 163,6 159 149,3 140,3 129,8 130

Recursos do exterior / Depósitos 6,6 6,3 6,2 5,9 6 7,5 5,9 8,2

Taxa crescimento crédito bancário 17,3 6 8,7 15,4 12,8 15 20,9

Taxa crescimento depósitos 22,1 3,9 12,3 24 20 23,3 25,1

Reservas / Depósitos 23,6 19 18,4 21,1 23,5 25 19,5 21,5

Créd.destinados ao Estado / Total de créditos 0,2

Déficit estatal / PNB 0,8 0,5 0,9 1 0,8 1,1 1 0,9

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Média

Créditos / Depósitos 121,6 111,1 108,6 108,3 113,1 109,5 110,7 132,5

Recursos do exterior / Depósitos 10 8,3 7,2 6,3 5,1 3,8 3,6 6,5

Taxa crescimento crédito bancário 3,1 9,1 16,8 18,8 21,4 16,9 10 13,7

Taxa crescimento depósitos 13,6 17,5 19,7 19,6 16,1 20,4 11,4 17,8

Reservas / Depósitos 20,3 20 21,6 21,3 17 15,7 14 20,1

Créd.destinados ao Estado / Total de créditos 1 1,9 2,6 1,8 5 5,4 5,8 3,0

Déficit estatal / PNB 1,2 1 0,8 0,8 1,2 2,1 2,8 1,1

Fonte: "China's Financial System: Two Decades of Gradual Reforms" de Maria Manuela DaCosta e Jennifer Ping Ngoh Foo 

           - publicado no Managerial Finance, vol.28, nº.10, Dez/2002

INDICADORES BANCÁRIOS NA CHINA 1986-2000 (%)
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1) Relativamente ao rácio Créditos / Depósitos, a percentagem apresentada em 1986 (171%) é 

considerada demasiado alta, mas tem vindo a decrescer, situando-se numa média de 132,5%. 

Estas taxas indicam que apesar do enorme volume de depósitos, a concessão de crédito excede-

os, significando que o sistema bancário está a ultrapassar a sua capacidade de endividamento. 

De relembrar que um dos requisitos previstos, na Lei do Comércio Bancário, estabelecia um 

tecto para a concessão de empréstimos de 75% dos depósitos. 

 

2)  A medida de dependência aos créditos do exterior é dada pelo rácio Recursos do exterior / 

Depósitos que oscila entre 3,6% (em 2000) até 10,4% (em 1994), situando-se numa média baixa 

(6,5%) quando se compara com outras economias da região (DaCosta and Foo, 2002). 

 

3)  Os créditos nacionais tiveram um crescimento irregular que vai desde 3,1%, em 1994 até 

21,4%, em 1998, apresentando uma taxa média de 13,7%/ano. As súbitas quebras foram 

resultado dos programas de austeridade adoptados pelas autoridades monetárias chinesas para 

lutar contra as altas taxas de inflação. 

 

4)  O peso das reservas obrigatórias no total dos depósitos variava entre 14%, em 2000, e 25%  

em 1991, o que os situa numa média de 20,1%
143

. Verificou-se um decréscimo desde 1997, 

reflectindo a exigência de menores requisitos
144

. 

 

5)  A média percentual oficial dos empréstimos estatais é muito baixa – cerca de 3% - face à 

realidade do sistema bancário chinês. A penetração estatal é concerteza muito mais significativa. 

Os valores não são fiáveis, devido à falta de transparência do sistema contabilístico chinês. 

 

6)  O peso médio do déficit orçamental no PIB é baixo – cerca de 1,1% - embora se verifique 

uma subida progressiva nos últimos anos. 

                                                 
143

 Uma percentagem superior a 25% é considerado um alto nível de envolvimento estatal (DaCosta,2002) 
144

 A partir de 1998, os bancos eram obrigados a “entregar” ao PBC como reservas obrigatórias, cerca de 

13% do total dos seus depósitos, pelos quais recebiam uma taxa de juro de 8,28% 
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Pode-se concluir que estamos presente um sistema bancário frágil, vulnerável, com elevados 

graus  de endividamento interno e envolvimento estatal, mas o governo chinês tem conseguido 

manter uma elevada taxa de crescimento económica e “adiar” uma crise pendente devido à 

enorme captação de poupança, ao baixo nível da dívida pública, à inconvertibilidade total do 

moeda chinesa e aos baixos níveis de dívida externa (coberta com bons níveis  de reservas 

cambiais). 

 

 3.4.3. Sistema bancário chinês preparado para a adesão à OMC? 

De tudo o que foi descrito pode-se concluir que “os grandes bancos estatais chineses estão mal 

preparados para enfrentar a crescente concorrência dos bancos estrangeiros que irá surgir 

com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. A China precisa 

simultaneamente de acelerar a reestruturação das suas SOE’s deficitárias – a principal causa 

dos créditos malparados no sistema bancário – e de desenvolver uma completa e inovadora 

cultura de crédito nos seus bancos estatais  ” (Lardy, 2001,p.2). 

Apesar dos preparativos para a adesão à OMC terem começado há algum tempo, com a 

restruturação do PBC, reconhecimento dos NPL nas carteiras dos Big Four e criação das AMC, 

os serviços financeiros estão longe de estar preparados para o aumento de concorrência 

estrangeira, decorrente da adesão (Bhattasali
145

, 2002). 
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 Membro Residente da Missão do Banco Mundial em Pequim 


