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4. ENTRADA DA CHINA NA OMC: IMPLICAÇÕES NO 

SISTEMA BANCÁRIO 

 

4.1. Entrada da China na OMC 

A China foi um dos 23 signatários iniciais do GATT – General Agreement on Tariffs and 

Trade
146

, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 1948. Na sua sequência, reduziram-se as 

barreiras pautais e criaram-se acordos disciplinadores do comércio internacional. O último ciclo 

de negociações do GATT, denominado “Uruguay Round” foi iniciado em 1986 (no qual a 

China participou como observador) e concluído em Marraquexe, em 1994, dando origem à 

criação da OMC- Organização Mundial do Comércio (que, nasceu a Janeiro de 1995 e substitui 

o GATT na gestão dos acordos multilaterais). A OMC cobre mais de 90% do comércio 

internacional. 

 A China teve que negociar as condições da sua adesão à OMC com os outros membros. As 

negociações foram progredindo, à medida que evoluía a sua reforma económica e a sua abertura 

ao mercado internacional. Depois de um processo negocial de 15 anos (quadro 20), foi assinado, 

em 10/11/1999 um acordo com os EUA para a entrada da China na OMC 
147

 (OMC,2002). 

     QUADRO 20      

                                                 
146

 Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio cujo objectivo era assegurar  as relações 

comerciais internacionais e um processo contínuo de liberalização do comércio e  de reduções tarifárias. 
147

 No dia seguinte, a 4ª Conferência de Ministros da OMC reunida em Doha, no Qatar, aprovou 

igualmente a entrada de Taiwan. 

 

Ano

Maio/1948 China foi um dos primeiros signatários do GATT

Maio/1950 Taiwan sai do GATT

1984 China  obteve o estatuto de observador do GATT

Julho/1989 O GATT suspende as conversações depois de Tiananmen

Setembro/1992 GATT negoceia a entrada de Taiwan

Outubro/1992 GATT negoceia a entrada da China

Janeiro/1995 Criação da OMC

Julho/1995 China obteve o estatuto de observador da OMC

Agosto/1998 Acordo de negociação bilateral Coreia-China para a adesão

Maio/1999 Pequim suspende conversações depois do bombardeamento

da embaixada chinesa em Belgrado, pela NATO

Julho/1999 Acordo de negociação bilateral  com Japão e Austrália para a adesão

Novembro/1999 Acordo de negociação bilateral EUA-China para a adesão

Maio/2000 Acordo de negociação bilateral U.E-China para a adesão

Setembro/2001 Acordos Multilaterais 

Novembro/2001 Conferência Ministerial da OMC aprovou a entrada da China 

Dezembro/2001 China torna-se o 143º membro da OMC

Fonte:Bang, Hyeon-Cheol "The Reform of Chinese State Commercial Banks: Responding to China's

         WTO Accession" (Agosto/2002)                                        e 

         Keller, Monter e Drinkuth "China's Accession to the WTO" (Janeiro/2000)

Factos

Cronologia da adesão da China à OMC
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Finalmente, em 11 de Dezembro de 2001, a China tornou-se o 143º membro da OMC, o que irá 

trazer mudanças irreversíveis na sua estrutura económica e industrial, bem como no mercado 

financeiro chinês, principalmente o sector bancário. O principal custo é nada menos do que a 

total inversão da ordem económica, política e social (Marti, 2002). “Pela primeira vez na sua 

história, a China está a abrir-se ao mundo de acordo com regulamentações estrangeiras” 

(Chang,2001,p.195). 

“A adesão da China à OMC poderá vir a ser tão importante para o século XXI como a 

revolução comunista foi para o século XX” (Saich 
148

, 2001,p.1).  

Esta adesão vai permitir à China a plena inserção na economia mundial e a aceitação dos 

princípios de mercado, trazendo consigo modificações, não só na China, como nas economias 

que com ela se relacionam
149

.  

 

4.2. Sector bancário no pós-OMC 

Tendo em conta o diagnóstico conjuntural existente na China aquando da sua entrada na OMC, 

iremos procurar apresentar os principais custos e benefícios potenciais que tal adesão irá 

acarretar. 

4.2.1. Diagnóstico conjuntural 

O sector financeiro chinês é o último baluarte do sistema de economia planificada. “Mesmo com 

a liberalização iniciada em 1978, a China tomou medidas especiais para proteger este sector” 

(Singh,2002, p.1). 

O compromisso chinês de abrir o mercado financeiro doméstico, como membro da OMC é a 

adesão acordada mais dramática, pois terá profundas implicações no sistema financeiro e nas 

SOE. A China terá que acabar com as velhas políticas e práticas tradicionais, como a de 

financiar as SOE para proteger o emprego (Hagen,2001). 

                                                 
148

 Professor de Assuntos Internacionais na Universidade de Harvard. Doutorado, em 1986, pela 

Universidade de letras de Leiden (Holanda) sobre as reformas pós-Mao – sua interligação entre o Estado 

e a Sociedade). Entre 1994 e 1999 foi representante da Fundação Ford em Pequim. 
149

 Se a China optar por desenvolver a sua indústria electrónica, países como a Malásia, Singapura e 

Tailândia poderão ver este sector afectado por uma maior concorrência (Serra,2001). 
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Na sequência da política de “open door”, os montantes de IDE que, em meados dos anos 90, 

atingiam 30 a 40 mil milhões de USD/ano, davam a ilusão de que a China criava nova riqueza. 

Esta ilusão foi acrescida com os depósitos de poupança dos residentes urbanos (equivalente a 

240 mil milhões de USD) que eram utilizados para cobrir as dívidas das empresas estatais 

falidas. O governo chinês geria o sector financeiro controlando os bancos a 100%, canalizando 

os empréstimos bancários para empresas estatais, com taxas bonificadas e usando medidas 

administrativas para interferir nos limites das taxas de juro  (Qinglian,2001 A).  

Isto tudo acabou, uma vez que, com a adesão da China à OMC, os bancos deverão operar numa 

base comercial real, por forma a enfrentarem uma conjuntura económica de maior concorrência. 

 

4.2.2. Desafios para os bancos chineses: Custos e Benefícios Potenciais 

Não há consenso nos potenciais ganhos ou perdas advenientes da adesão à OMC. A China 

poderá  ganhar em sectores da economia como vestuário e automóveis, enquanto que noutros 

poderá perder. O sector financeiro é uma das áreas com perdas potenciais superiores aos ganhos.  

No entanto, se a China conseguir conviver e “sobreviver” aos custos, de curto prazo, 

decorrentes da adesão, o resultado final poderá vir a ser positivo. 

Iremos assim analisar os custo e benefícios consequentes da adesão: 

- Custos 

Segundo o Deutsche Bank (2002,pg7)“a não ser que a economia cresça a uma taxa 

suficientemente alta para criar novos empregos que absorvam uma larga faixa de desempregos, 

poderá criar-se uma elevada insegurança social que ameaça a estabilidade”. A adesão da 

China à OMC poderá originar 25 milhões de desempregados, no período 2001-2006 

(TWN,2002). 

Esta instabilidade poderá gerar conflitos sociais internos.  

“Eu acredito... que as autoridades chinesas querem entrar na OMC mais por razões políticas 

do que económicas. O governo espera que esta entrada ajude a resolver os conflitos sociais 

internos, mas eu penso que, ao contrário irá ajudar  a trazer à tona de água todos os problemas 
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que têm sido tão bem “tapados”...A economia mundial não opera de acordo com “ as regras de  

pequenos jogos” da China, mas de acordo com as regras internacionais (Qinglian, 2001 B,p.3). 

A concorrência irá acelerar a privatização – muitas empresas estatais “cairão” e novas empresas 

privadas serão a fundação da economia chinesa renovada. Os princípios discriminatórios entre 

empresas estatais e privadas terão de ser eliminados, tendo em conta um sistema judicial neutral 

e transparente. Apesar da resistência do governo à presença estrangeira, o sector bancário terá 

de funcionar com as leis de mercado, criando condições para a emergência de bancos chineses 

privados e estrangeiros (Siyuan
150

,2002).  

Destruição do velho sistema ineficiente- Os subsídios governamentais têm de deixar de ser o 

sangue vital para o funcionamento das empresas estatais, as quais terão que competir para 

sobreviver. Certos sectores económicos, como a energia eléctrica, as comunicações e os 

transportes, que eram monopólio do Estado, terão que enfrentar a concorrência de empresas 

estrangeiras e nacionais privadas (Siyuan,2002).  

Espera-se que os prejuízos das SOE aumentem com a entrada da China na OMC, na sequência 

da queda das medidas tarifárias que protegiam a produção nacional da concorrência estrangeira. 

Consequentemente, as SOE  continuarão a ser um fardo pesado para os SCB e verificar-se-á 

agravamento da qualidade da carteira de crédito (Hagen,2001; Singh,2002).  

Mas, o reforço da competitividade pressupõe a reforma do sistema financeiro e do sector 

empresarial do estado, por forma a dar condições aos bancos chineses (detentores de “bad 

debts”) de concorrer com os bancos estrangeiros que irão poder operar na China.  

Migração de depósitos para bancos estrangeiros parecem ser muito atractivos aos olhos dos 

clientes chineses, devido à boa qualidade e eficiência dos seus serviços, à variedade e inovação 

dos seus produtos e a boa saúde financeira das suas operações. 

É dentro deste ambiente, ferozmente competitivo, que os bancos chineses terão de 

sobreviver.  

A OMC não exige a total convertibilidade da moeda e a China não acordou qualquer 

compromisso nesse sentido. Mas a sua total liberalização poderá vir a tornar-se um objectivo. 

                                                 
150

 Director of Private Beijing Syiuan Merger & Bankruptcy Consultancy,Inc 
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Com o avanço das reformas económicas e a maior abertura do mercado, torna-se cada vez mais 

premente a abertura do mercado de capitais nacional (BIS,2003
151

) e consequentes riscos com a 

criação de fluxos financeiros especulativos. 

A completa convertibilidade pressupõe, no entanto, que o processo de restruturação bancário 

deva estar completo, o que implica que o sistema de economia de mercado esteja bem 

demarcado e com um sistema financeiro saudável.  

 

- Benefícios 

A motivação mais importante para a persistência da China continuar as negociações para a 

entrada na  OMC, foi o facto de tal adesão ajudar a “empurrar” as reformas para a frente, 

acelerando a reforma estrutural dos bancos comerciais chineses e preparando um plano de 

“sobrevivência” baseado na melhoria da estrutura financeira, na introdução de gestão 

especializada e na procura de alianças estratégicas  (Bang,2002; Bottelier
152

,1999).  

Contudo, sendo a China e Taiwan ambos membros da OMC, as restrições comerciais e de 

capitais aplicados por Taiwan contra a China tornam-se, no quadro das regras da OMC, ilegais. 

A China acredita que o seu objectivo de reunificação estará melhor servido com relações 

económicas intensivas e sem restrições com Taiwan (Bottelier,1999). 

Podem-se enumerar outros benefícios que irão reforçar a economia chinesa como a criação  de 

novos produtos financeiros e serviços, maior acesso ao capital estrangeiro, aumento da 

eficiência como resultado de maior concorrência, gestão financeira mais sofisticada e 

especializada devido ao know-how dos bancos estrangeiros, aumento da transparência, estrutura 

institucional mais robusta, rácio de adequacidade de capital com taxas mais elevadas através do 

IDE em bancos chineses, criação de canais alternativos de depósitos (Hagen,2001;Singh,2002). 

 

 

                                                 
151

 Seminário preparado pelo BIS/SAFE, em Set/2002, em Pequim. 
152

 Licenciado em Economia e Gestão Bancária pela Universidade de Amsterdão. Entrou para o Banco 

Mundial em 1970. Conselheiro do Vice-Presidente do Banco Mundial para a Ásia Oriental e Região do 

Pacífico, Chefe da missão do Banco Mundial em Pequim. 
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4.3.   Perspectivas de expansão da actividade dos bancos estrangeiros 

Os bancos estrangeiros serão autorizados a realizar operações na moeda local com empresas 

chinesas, desde Dezembro/2003 e com particulares a partir de Dezembro/2006, passando, 

portanto a receber “tratamento nacional”. 

As operações em renminbi foram autorizadas em diversas zonas (figura 28), de acordo com o 

seguinte calendário: 

- imediatamente a seguir à adesão à OMC - ano 2002 - é o caso de Dalian,  Tianjin (a sul 

de Pequim), Shanghai e Shenzhen  

- em Dezembro/2002 - Guangzhou (a norte de Shenzhen, perto de Hong Kong),  Nanjing 

(zona interior perto de Shanghai), Zuhai (adjacente a Macau), Qingdao e Wuhan  

- em Dezembro/2003 - Chengdu e Chongqing (zonas do interior), Fuzhou e Jinan,  

- em Dezembro/2004 - Pequim,  Kunming (interior sul) e Xiamen (em frente a Taiwan),  

- em Dezembro/2005 - Ningbo, Shantou, Shenyang e Xian,  

- Todo o país, em Dezembro de 2006 – serão retiradas todas as restrições. 

Os acordos especificam que as instituições financeiras estrangeiras devem operar na China, há 

mais de 3 anos e ter lucros nos dois anos anteriores, para terem acesso às operações em 

renminbi. Quanto às operações em moeda estrangeira, todas as limitações geográficas 

desaparecem imediatamente após a adesão. 

 

Em Setembro/2001 existiam 190 instituições financeiras estrangeiras que, em termos de quota 

de mercado, detinham apenas 1,5% dos depósitos e menos de 0,5% dos créditos. Em Shanghai, 

a quota de mercado era já bastante superior: providenciando 60% do total de créditos 

concedidos na cidade (Economist, 2002).  

Depois da adesão, espera-se que haja expansão da actividade dos bancos estrangeiros e da sua 

quota de mercado, delineando-se possíveis tendências (Bang,2002): 

- as empresas chinesas, bem como as estrangeiras poderão “fugir” dos bancos nacionais; 
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- os bancos estrangeiros poderão ter intenção de comprar bancos médios (que disponham 

já de balcões em áreas interiores) e implementar o uso da banca via internet. 

- A posição monopolista dos Big Four poderá deixar de existir, dado que os bancos 

estrangeiros poderão acabar com essa natureza monopolista do sector bancário. 

- As quotas de mercado irão reflectir a inserção dos bancos estrangeiros na economia 

chinesa, prevendo-se um aumento significativo do peso das suas operações (quadro 21). Os 

depósitos (em moeda estrangeira) aumentarão de 5% (actualmente) para 20-30% e os 

empréstimos de 20% para 50-60%. Quanto aos depósitos em RMB, estes representarão 20-25% 

do total de depósitos (contra os 5%, actuais) e os empréstimos cerca de 25-30% (contra 

0,4%,actualmente). 

QUADRO 21 

                          

 
Tal como em muitas outras economias (como EUA, Hong Kong, Singapura) há sempre alguma 

forma de restrição à penetração estrangeira que se considera razoável, desde que não viole os 

acordos com a OMC. Uma das restrições será o número de balcões que os bancos estrangeiros 

estejam autorizados a abrir: o critério será “Uma cidade, um balcão”. 

Há outras formas “invisíveis” de travar o avanço dos bancos estrangeiros, como seja o 

encorajamento por parte do governo em incentivar as empresas a usar os bancos nacionais, 

colocando obstáculos ou atrasando a aprovação de negócios com os outros bancos (Business 

Intelligence, 2001). 

Outro recente exemplo é a nova regra introduzida pelo PBC, segundo a qual os pedidos de 

empréstimos feitos pelos bancos estrangeiros no mercado interbancário não podem exceder 40% 

Estimativa de quotas de mercado no sector bancário  depois da adesão à OMC

Estrangeiro Nacional Estrangeiro Nacional Estrangeiro Nacional

Moeda Depósitos 5 95 15-20 80-85 20-30 70-80

Estrangeira Empréstimos 23 77 35-40 60-65 50-60 40-50

Depósitos 0,5 99,5 8-10 90-92 20-25 75-80

RMB Empréstimos 0,4 99,6 10-15 85-90 25-30 70-75

Fonte:Bang, Hyeon-Cheol "The Reform of Chinese State Commercial Banks: Responding to China's

WTO Accession" (Agosto/2002)

Actual 5 anos depois da adesão 10 anos depois da adesão
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dos seus activos, o que limita severamente as operações potenciais, a longo prazo, em moeda 

local (Huang, 2002).     

4.4. Estratégias a seguir para melhorar a competitividade e a 

saúde financeira dos bancos chineses 

4.4.1. Fragilidade interna do sector financeiro versus força financeira externa 

“A fragilidade do sector financeiro interno chinês não deve ser confundido com a força 

financeira externa do país. A China tem uma forte balança de pagamentos, um grande volume 

de reservas cambais, uma dívida externa modesta e uma moeda estável” (Bottelier,2001,p.2).  

O volume de reservas cambiais era, no final de Fevereiro de 2000, cerca de USD 156,5 mil 

milhões. As reservas oficiais do RPC são claramente as segundas maiores do mundo (após 

as japonesas que ultrapassam 200 mil milhões de USD). Curiosamente, as reservas das três 

economias constituintes da “Grande China” (RPC, Taiwan e Hong Kong) ocupam o 2º, 3º e 4º 

lugar à escala mundial no ranking de detentores de reservas (Serra,2000). 

Por outro lado, as fracas condições financeiras dos bancos estatais chineses são uma realidade. 

Se os seus activos (a maior parte créditos concedidos às SOE) fossem avaliados na base da 

análise de risco internacional, apresentariam valor líquido negativo. Apesar de tecnicamente 

insolventes, os Big Four têm boa liquidez decorrente da alta taxa de poupança na China, como 

já foi referido. Verifica-se, assim, uma rara combinação de alta liquidez (sobre a qual assenta 

todo o sistema) com uma severa sub-capitalização típica dos bancos estatais chineses.  

Estes bancos não sobreviverão num mercado competitivo e aberto. Uma vez implementado o 

ambiente competitivo sob o regime da entrada na OMC, será muito difícil aos SCB com baixos 

níveis de capital e enormes montantes de NPL, encontrar um caminho de sobrevivência 

(Bang,2002). 

 

4.4.2.  Reestruturação dos “Big Four” – Estatégias e consequências possíveis 

A adesão irá requerer melhorias na qualidade de gestão, no cumprimento de um calendário e na 

transparência dos registos contabilísticos dos bancos: um plano de contas oficial está ainda por 

completar. Muito terá que acontecer até que as contas dos Big Four sejam auditadas por 
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auditores independentes, de acordo com os padrões internacionais. “Uma minoria accionista 

estrangeira nos bancos estatais chineses terá dificuldade em negociar sem contas auditadas” 

(Bottelier, 2001,p.8). 

 

Os Big Four como um todo, têm que re-nascer como bancos “limpos”, diminuindo os NPL’s, 

aumentando o capital social e recebendo IDE. Precisam de adoptar os standards internacionais 

nas regras contabilísticas, auditorias, supervisão, legislação e de pessoal especializado que opere 

numa base comercial (quadro 22). 

     QUADRO 22 

 

Para evitar uma crise financeira, a reforma destes bancos (e das  SOE suas clientes) têm que 

prosseguir a grande velocidade. Se a China prolongar e adiar essas reformas, renegando os seus 

compromissos perante a OMC, arrisca-se a perder a credibilidade internacional e a suportar as 

consequências regulamentares da OMC (Bottelier, 2001). 

 

Em Setembro de 2001, Dai Xiang-long
153

 expressou num Forum internacional sobre “China e o 

Mundo no Século XXI”, que a China irá acelerar as reformas dos SCB para se poder confrontar 

com as novas circunstâncias originadas com a adesão à OMC, mencionando três passos:  

                                                 
153

 Governador do Banco Central (PBC) 

Estratégias de actuação e medidas a tomar pelos Big Four, na sequência de OMC 

Bancos

Acordo com o BOCOM

BOC Transferência  de centro de operações cambiais para Hong Kong

Acordo de pagamento em RMB com o HSBC (3 bilioes de RMB)

Fusão de balcões para ser cotado no mercado de câmbios de Hong Kong 

Expansão do mercado de empréstimo a retalho

CCB Cooperação com o Banco Macquarie da Austrália no negócio de hipotecas

Acordo de pagamento em RMB com o HSBC 

ICBC Acordo com 10 bancos domésticos comerciais

Recrutamento de profissionais estrangeiros

ABC Implementação  dos cartões de crédito

Acordo de crédito em RMB com balcões de Shanghai do Citibank e do 

Credit Agricole Indossuez

Fonte:Bang, Hyeon-Cheol "The Reform of Chinese State Commercial Banks: Responding to China's

         WTO Accession" (Agosto/2002)                                        

Estratégia
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 -  melhorar o sistema de gestão das SOE ( restruturar a organização  interna e de pessoal 

das empresas estatais; implementar um sistema contabilístico adequado; reduzir os NPL). 

-   transformar os SCB em sociedades anónimas de controlo estatal, possibilitando que 

empresas locais, particulares e estrangeiras participem no seu capital. 

-   admitir à cotação numa Bolsa de Valores as acções dos SCB. 

Isto quer dizer que o governo pretende diversificar a estrutura de capital dos bancos estatais, 

incluindo participações de entidades não estatais e estrangeiras. Contudo, estes bancos não serão 

privatizados. A “abertura” consiste em permitir uma estrutura accionista com 

participações privadas minoritárias. Os grupos financeiros estrangeiros que desejem entrar no 

mercado chinês poderão achar mais atractivo e rentável adquirir participação num banco (estatal 

restruturado ou outro) do que criar a sua própria rede de balcões (Bang,2002).   

Bottelier (2001,p.8) defende que “a China deverá promover a qualidade dos seus bancos 

estatais e não o seu tamanho”. Os Big Four deverão, assim, ser decompostos em unidades mais 

pequenas, baseado num critério de concentração geográfica ou linha de negócios  Estes SCB 

mais pequenos poderiam ser participados minoritariamente por empresas estrangeiras. 

Se um destes novos bancos falhasse não haveria nenhuma implicação macroeconómica 

devastadora. Os políticos chineses precisam de mudar a sua percepção que “Grande é mais 

competitivo” (Huang,2002).   

 
O actual 1º Ministro chinês, Wen Jiabao refere publicamente que os bancos estatais irão ser 

transformados em sociedades anónimas, mantendo, no entanto, o Estado a maioria de capital.  

(Embaixada da Suécia, 2003).  

A criação de um sistema bancário moderno não é só essencial para promover a afectação 

eficiente de capital, mas está também ligada à estabilidade macro-económica e à 

convertibilidade da moeda. Nem as regulamentações nem as instituições financeiras estão 

preparadas para a abertura de mercado resultante da adesão da China na OMC (Tao,2001).  
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“A não ser que os bancos estatais sejam reestruturados com sucesso antes de serem retiradas 

as restrições aos bancos estrangeiros, a China poderá ter de enfrentar uma potencial crise 

de liquidez” (Deutsche Bank, 2002,p.5). 

 

Embora neste capítulo se tenha abordado, na sequência da adesão à OMC, evoluções possíveis 

quanto ao futuro do sector bancário chinês, parece-nos importante aprofundar o significado e 

amplitude  das reformas na China do século XXI que, é afinal o tema base da nossa tese. 

Na tentativa de delinear rumos possíveis para a evolução da China, ir-se-ão apresentar 

algumas versões e perspectivas de analistas conceituados sobre o futuro do “país de 

superlativos”: a sua gigantesca população e enorme potencial económico, tornam a China, 

aos olhos do Ocidente, uma fronteira económica a ser conquistada. 


