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5. O SISTEMA BANCÁRIO E O FUTURO DA CHINA NO 

CONTEXTO DA ECONOMIA MUNDIAL 

Atendendo a que o futuro está relacionado com as decisões e comportamentos do passado, que 

têm vindo a ser descritos nos capítulos anteriores, iremos tentar identificar as tendências para o 

futuro que se vem traçando através da evolução das reformas. 

Será, no entanto, de salientar que, embora sejam citados técnicos especializados, as suas 

opiniões, devidamente avalizadas pela enorme experiência e curriculum, não passam de puras 

especulações quanto ao futuro, já que só o tempo poderá confirmar as suas convicções e as suas 

ópticas mais ou menos pessimistas quanto ao caminho traçado para a China. Estamos apenas a 

tentar delinear vertentes possíveis de tendências evolutivas que, de algum modo, possam 

perspectivar cenários futuristas.  

Mas a China é imprevisível e mesmo os analistas mais experimentados poderão ver  as suas 

expectativas goradas...O mais provável é que possa ocorrer uma mistura de diversos cenários – 

um “Menu chinês” – tentando evitar situações extremas! 

 

5.1. A “longa marcha” para o  desenvolvimento  

5.1.1.   O “novo modelo” chinês 

Como explicar o êxito de um país que, dividido em áreas de influência no séc. XIX foi 

explorado e invadido, rebelou-se, viveu guerras internas, fez a segunda revolução socialista da 

história e reavaliou a sua própria opção? O avanço da economia não foi acompanhado de 

abertura política. O modelo chinês tem desafiado a noção ocidental de vínculo necessário entre 

liberdade económica e política. Se, internamente, as tensões têm sido sufocadas com o uso da 

força, os acordos para a reintegração de territórios ocorreram sem derramamento de sangue 

(Omaki e Brancatelli, 1999). A China é um país cheio de contradições e paradoxos que tem 

evoluído a um ritmo sem precedentes. 

Um dos grandes paradoxos da reforma chinesa é o Partido Comunista: visto muitas vezes no 

Ocidente como o principal obstáculo para a reforma política no país, é ao mesmo tempo o 
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coração e as rodas do processo de mudança económica e social, mesmo mantendo o monopólio 

político do poder. A necessidade para uma posterior liberalização, maior convergência 

institucional internacional e transparência irá inevitavelmente gerar pressões para mais 

mudanças governativas.   

 

Muitos analistas consideram a China fora dos padrões correntes de comportamento 

internacional. Depois de ter sido considerado, nas décadas de 70 e 80 um regime reformista e 

modernizador, nos anos 90 (desde Tianamen), o governo chinês foi caracterizado como violador 

dos direitos humanos. Mesmo o seu desenvolvimento económico, anteriormente tão elogiado, 

era agora ressaltado devido aos custos sociais e ambientais (Vizentini
154

, 2000,p.1). 

Tendo fracassado o modelo soviético, nos anos 50 e a alternativa ainda mais radical da 

“revolução cultural” dos anos 60, a China optou, a partir dos anos 70 por um modelo que 

combinava o dirigismo soviético na indústria de base, no sector financeiro e nas infra-estruturas 

com o proteccionismo latino-americano no mercado interno de bens de consumo e com o 

modelo asiático nas em termos de modelo de exportação
155

, operadas por joint-ventures de 

empresas estatais ou privadas chinesas com capital transnacional (Costa,2000). 

Desde 1978, a China seguiu uma política de abertura ao exterior, mas a sua economia não está 

ainda integrada com a economia mundial. O país mantém restrições nas importações e na 

liberalização de capitais e, embora seja dos maiores receptores de IDE,  este investimento está 

sujeito ao controlo do governo e a restrições a nível nacional, provincial e local.  

Tal como as outras economias asiáticas, a China tem procurado uma integração estratégica e 

não uma integração total, considerando que se encontra aberta para a economia internacional 

apenas até ao ponto que seja do seu interesse maximizar o crescimento económico nacional 

(Singh, 1998, p.73).  
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À revoada dos gansos integrou-se um condor... que possui superavit comercial sobre o Japão e 

os EUA. Não é só o peso económico da China que terá impacto na sua inserção mundial, mas 

também as características do projecto chinês: trata-se do único país em desenvolvimento (de 

regime socialista, ainda que “ de mercado”...) que se encontra no núcleo do poder mundial, uma 

vez que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU (com poder de veto) 

(Vizentini, 1998). 

  

O desenvolvimento tem constituído uma “longa marcha” com aspectos económicos e 

políticos indissociáveis.  

As reformas económicas foram trilhando o caminho, rumo ao mercado e à abertura externa 

inserindo o país no concerto das nações e  multiplicando os sinais de confiança, destinados a 

atrair os investimentos (dos seus compatriotas além mar e de estrangeiros).  

A primeira geração de reformas  (no sector agrícola, principalmente) eliminou algumas 

distorções económicas e incentivou a evolução económica da China.   

A segunda geração incluía um número de prioridades estratégicas de médio prazo que 

corresponderam a vários desafios que a China teve de enfrentar para conseguir avançar no 

caminho do “novo” desenvolvimento (Lardy, 2002; Stiglitz,1997): 

-  manter a estabilidade política e o crescimento económico  

-  travar a corrupção 

-  proteger o ambiente – os objectivos ambiciosos de crescimento, urbanização e 

industrialização contribuiram para a uma maior poluição do ar e da água. Os custos económicos 

e humanos desta deterioração poderão ser enormes.  

-     criar um sistema de segurança social – nos próximos 25 anos, centenas de milhar de pessoas 

deslocar-se-ão do campo à procura do melhores empregos nas cidades. O  mercado de mão de 

obra urbana sofrerá mudanças estruturais. Em 2020, um trabalhador típico chinês não será um 

agricultor por conta-própria, mas um empregado assalariado na indústria ou nos serviços. As 
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SOE não terão capacidade de desempenhar o seu papel histórico de providenciar apoio social na 

habitação, saúde e educação. O governo precisa encontrar formas para realizar a transição 
156

.  

-     desenvolver um sistema financeiro moderno – começando por reformar o sector empresarial 

do Estado  e criar uma cultura de crédito comercial.  As reformas económicas da China foram 

um processo de redefinição do relacionamento e de interligação entre o Estado e as instituições 

estatais (bancos e empresas).  

O atraso nas reformas e investimentos estatais mal direccionados são responsáveis pela fraca 

rentabilidade e fragilidade do sistema financeiro. Mas a adesão à OMC poderá contribuir para a 

gradual correcção destes problemas. 

“As reformas económicas, lançadas por Deng Xiaoping foram, marcadamente, bem sucedidas, 

à excepção das SOE e dos bancos que representam as maiores fontes de ineficiência e de riscos 

financeiros da economia chinesa”  (Huang and Song
157

,2000,p.214/215).  

 

5.1.2.    Futuro económico/ desafios a serem ultrapassados 

A disparidade entre o litoral e o interior, o êxodo rural, a concentração do rendimento, o 

desemprego, as dissidências, a ausência de liberdades, os movimentos nacionalistas e religiosos 

no Tibete e em Xinjiang e Taiwan mostram que o “gigante” tem sérios desafios a enfrentar.  

Os bancos estatais têm como função “alimentar” as empresas do sector público, mas detêm nas 

suas carteiras de crédito um enorme portfólio de NPL, cuja verdadeira extensão e consequências  

ninguém sabe ao certo (Saich,2001).  

A gestão económica mantém-se limitada pela fragilidade institucional, práticas contabilísticas 

deficientes, auditorias fracas, mercados subdesenvolvidos, baixos níveis de transparência. A 

                                                 
156
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corrupção é uma resultante destas fraquezas institucionais e é reconhecido como um dos mais 

sérios problemas (Bottelier, 1999).  

L. Paul Bremer
158

 considera que o maior desafio à liderança chinesa é manter o triângulo que 

sustentou o equilíbrio iniciado com a era de Deng: crescimento económico acelerado, 

estabilidade social e centralização política. Um dos vértices desse triângulo viu-se ameaçado 

pela crise económica que abalou os tigres asiáticos. Os investimentos estrangeiros diminuíram  

e as exportações tiveram uma grande quebra. Esta situação mostrou a urgência de se reduzir o 

fardo que representa para a economia da China as deficitárias empresas estatais, que ainda 

respondem por 1/3 do PIB. Qualquer tentativa de racionalizá-los mergulhará o país num brutal 

desemprego, afectando mais um vértice (Isto É,1999). 

 

A terceira geração de reformas terá por objectivo a criação de uma “nova” China, com uma 

sociedade baseada nos valores passados adaptados e orientados para os desafios do futuro, 

embora possa existir, também, alguma crise de identidade. Este “package” de reformas baseia-

se em 3 factores chave (Stiglitz,1999; Leyden,Schell
159

,2001): 

- a economia interna deverá servir de motor para o crescimento, sendo o papel do 

governo o de assegurar que não haverá barreiras à criação de novas empresas e a existência de 

infra-estruturas institucionais necessárias para facilitar a criação de empregos.  

- Redução da vulnerabilidade –  o sector financeiro e as SOE (características da segunda 

geração de reformas) deverão continuar a ”limpar” os créditos incobráveis do sistema bancário. 

-  Procura de valores e ideologias - A China abandonou o seu passado cultural durante a 

revolução, segue na senda do capitalismo e está a sofrer um colapso de valores e de ideologias. 

Há uma crise maciça na crença e na ideologia, de espírito e valores: as pessoas saltitam entre o 

materialismo, Cristianismo, Falun Gong e Budismo. Nem sabem a quem seguir: Confucio, Mao, 

Adam Smith? Os chineses estão a descobrir que a economia de mercado fornece diversos 
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prazeres intoxicantes e liberdades que não lhes estão adequados, que não lhes dão a resposta 

para a um novo sentido de vida e que poderá até ter efeitos nocivos face à sua cultura 

tradicional.  

“Aqui residiu a genialidade de Deng Xiaoping que não quis reforma política ou cultural, mas 

apenas económica” (Leyden,Schell,2001,p.12). 

Com o crescimento económico, tem vindo a ser construída uma classe média que originará um 

tipo diferente de estrutura sociológica e política, que tende a, gradualmente, efectuar reformas 

políticas. Se as ambiciosas reformas económicas voltadas para o mercado tiverem êxito, a China 

pode ter, em 2025, uma classe média tão numerosa quanto toda a população dos EUA – uma 

classe capaz de exigir que os governantes prestem mais contas dos seus actos 

(Manning
160

,2000), o que levaria à reforma política. 

A evolução geracional de líderes: de Mao Tsetung para Deng Xiaoping, para Jiang Zemin e 

agora para Hu Jintao trouxe alguma mudança, mas a verdade é que não surge uma revolução só 

por mudar-se para uma nova geração de líderes. O sistema está “intoxicado”. Os novos lideres 

são nacionalistas e ambivalentes face ao Ocidente. Esta nova geração de líderes foi educada 

durante a Revolução Cultural, eles trazem ainda muito peso do passado histórico e, por isso, não 

irá ser ainda o elixir para a mudança. Esta geração apesar de mais sofisticada e cosmopolita, é 

ainda muita nacionalista. O partido quer-se manter no poder e criar compromissos com o 

Ocidente (Leyden, Schell; 2001). 

 

5.2.  Futuro incerto?   

“O futuro da China é muito incerto e assenta numa confusão de contradições! Os cenários 

positivos e negativos são igualmente possíveis. Pode-se defender o cenário de “colapso” e 

mudar depois para um cenário de “evolução pacífica e crescimento” e defender ambas as 
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perspectivas, convincentemente. Assim, o que se pode dizer sobre a China é que os seus 

problemas estão ainda por resolver” (Leyden, Schell; 2001, p.1).  

A China encontra-se (algures) no meio de quatro tipos de transformações estruturais 

simultâneas – de economia planificada para de mercado, de uma economia marcadamente 

agrícola para a indústria e serviços, de alta fertilidade e baixa longevidade para baixa fertilidade 

e alta longevidade (a chamada transição demográfica), de uma economia fechada para uma 

aberta (Bhattasali
161

 e Kawai
162

,2001,p.1), sofrendo a dor de uma transição completada 

parcialmente e sem  consenso perante o futuro (Chang
163

, 2001).  

A reforma chinesa tem sido, em parte, bem sucedida sem uma completa liberalização, sem 

privatização e sem democratização. Mas está inacabada, porque uma economia com uma 

liberalização parcial pode causar distorção, sem privatização faltam incentivos genuínos para 

que o mercado funcione e sem democracia a reforma económica não tem base política, tornando 

o mercado vulnerável (Fang
164

,2001).  

 

5.2.1. Perspectivas negativas 

Apesar do extraordinário progresso das reformas económicas, os lideres chineses enfrentam 

enormes desafios futuros. Havendo diversos graus de pessimismo, a China sobreviveu e 

ultrapassou os vários cenários  fatídicos que se lhes vaticinou até agora (Saich, 2001). Mas até 

quando? 

 

     i) Cenário de colapso 

Analistas apontam o óbvio: nenhum sistema como o da China pode durar para sempre. O 

problema é o que irá acontecer amanhã. Actualmente, os NPL’s representam uma potencial 

crise bancária silenciosa. O Partido comunista e o governo central continuam a tratar os Big 
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Four como um “segundo orçamento”, uma fonte conveniente de “funding” para todas as 

espécies  de fins sociais (Chang, 2002).  

Os Big Four cometeram muitos “pecados” mas o pior deles todos foi obter recursos de curto 

prazo (porque os depositantes continuam a acreditar no sistema) e emprestar a longo prazo. E 

até quando irão os depositantes “salvar” o Estado? Há um consenso de que será 

indefinidamente. Mas isso não é possível: nada insolvente dura para sempre! (Chang,2001). 

O Estado espera  conseguir reabilitar os bancos, antes dos depositantes se aperceberem do 

motivo mais racional: os seus bancos estão insolventes (Chang, 2002). 

Sem uma aceleração da reforma bancária a probabilidade de uma crise financeira aumenta. Até 

haver maior transparência e concorrência na afectação de capital realizada pelos Big Four, a 

reforma de curto prazo resultará fútil e os recursos financeiros serão desperdiçados 

(Phillips,1998). 

 

A restruturação dos bancos é crucial para o futuro da China. Infelizmente, os técnicos chineses 

continuam a defender o conceito de reformas lentas quando, neste caso o factor tempo é um 

elemento crítico. Quando se trata de “curar bancos doentes” quanto mais depressa melhor! 

Quando se pensa em reestruturar os bancos, apenas funcionam as decisões rápidas: “Do it 

quickly, do it big,and do it just once” (Dornbusch and Giavazzi in Chang, 2002 C,p.5).  

Para outro analista – Callum Henderson
165

 – A China estaria a atingir um ponto crítico em que 

se movem diversos problemas estruturais que funcionam como verdadeiras bombas ao 

retardador.  

O problema da reestruturação da banca, afundada em 1,3 triliões de renmimbi em crédito 

malparado (35% do crédito concedido), custará 272 mil milhões de dólares, ou seja 26% do PIB 

chinês, segundo Goldman Sachs. 

 Gordon Chang defende que “multiplicando a maior população do mundo por uma 

extraordinária taxa  de crescimento económico, obtém-se um gigante de enormes proporções – 

3 vezes os EUA. Para se ter uma “pincelada” do futuro possível, basta pensar como a China 
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evoluiu desde 1978... A China parece poderosa e dinâmica, mas é um dragão de papel. Por 

baixo desta imagem, existe uma China enfraquecida que a longo prazo pode, mesmo convergir 

para o colapso. Os sintomas da queda são vários... O subempregados e o desempregados 

excedem  o conjunto da população da França, Alemanha e Reino Unido... O Partido pensa em 

corrupção e desemprego mas não quer fazer reformas estruturais, rejeita mudanças profundas 

não conseguindo, assim lidar com as fontes de instabilidade. Nesta luta contra os inimigos, 

desde o Tibete até Taiwan, a política seguida é procurar sempre a estabilidade... impedindo as 

mudanças que poderiam salvar a RPC...Estas são precisas porque os sintomas de declínio 

económico são evidentes: as SOE são anti-económicas, os bancos estatais estão insolventes, 

existe deflação
166

, estagnação do IDE, corrupção... Somando os empréstimos  vencidos e 

incobráveis das empresas estatais à divida pública, o status financeiro da China é precário Um 

dia, os trabalhadores sem salário, os camponeses  e outros elementos marginalizados da 

sociedade farão tremer o governo, que não terá capacidade de lutar contra todos. As 

consequências serão severas (Chang, 2001, p. xv, xvi, xvii). 

Dean
167

 (2000) coloca a ênfase na relação entre o governo, os bancos e as SOE chinesas  

caracterizando-a como “o triângulo de preocupações” em que há uma forte interdependência 

entre os vértices desse triângulo. Cada vértice do triângulo é vulnerável a uma crise: esta pode 

irromper no vértice do déficit público se o governo não for capaz de financiar o déficit 

(emitindo obrigações e criando moeda), no vértice dos bancos se as pessoas perderem confiança 

neles e começarem a levantar depósitos ou no vértice das SOE se as despesas ultrapassarem os 

cash flows de vendas e os novos empréstimos não forem suficientes para suportar toda a 

estrutura de custos. O dilema central que a China enfrenta é como fasear os prejuízos 

apresentados pelas SOE sem precipitar um desemprego massivo. A reestruturação da SOE 

continua a ser uma das prioridades económicas principais (Dean, 2000). 
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 ii)   Instabilidade e Fragmentação 

 

O boom económico ocorrido nas províncias costeiras do sul e centro acentua as diferenças entre 

estas províncias e as outras. Ao lado do formidável processo de transformação da China subsiste 

o risco de desintegração nacional, que surge como um subproduto de um progresso que se está 

dando de forma desigual no interior do país. Um eventual federalismo poderá surgir (Anguiano, 

1999). À medida que a descentralização evolui, poderá vir a criar-se um sistema federal com 

uma nova constituição (Kroller,2003). No entanto, essa possibilidade parece longínqua. Em 

primeiro lugar, a China não está dividida por clivagens históricas, religiosas ou raciais que 

foram tão importantes na desintegração da União Soviética e Jugoslávia e por outro lado, a 

crescente orientação para uma economia de mercado conduziu a uma cada vez maior integração 

económica interna. Apesar de tal facto não impedir o aumento das forças de separatismo 

regional que poderão lutar por maior autonomia
168

, torna-o menos provável (Lardy,1996). 

 

5.2.2. Perspectivas positivas 

Os analistas mais optimistas consideram a China como o motor de crescimento asiático 

(atendendo à estagnação económica do Japão) e defendem que esta tem capacidade para 

ultrapassar os anos difíceis que se aproximam. 

 

i)    Crise predestinada? 

O futuro do desenvolvimento económico será fortemente influenciado pela maneira como o país 

irá lidar com os desafios trazidos pela adesão à OMC. Mas... a crise não está predestinada! O 

desafio imediato será dispôr dos NPL de uma maneira eficiente e transparente. À medida que 

estes bancos se vão comercializando, o governo tem que assumir a maior parte dos NPL. Isto 

torna-se numa parte do preço a pagar para a reforma das SOE e do sistema financeiro (Andy 

Xie
169

,1997; Dorn
170

,1999). 
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Luis Quintaneiro
171

 (1999,p.6) defende também esta opinião e questiona se o enorme volume de 

dívida incobrável que se vai acumulando nos bancos (“obrigados” a financiar as insolventes 

SOE’s) é condição necessária e suficiente para desencadear uma crise bancária financeira? 

Quintaneiro considera a questão dúbia:  “O governo central tem recursos financeiros suficientes 

para evitar o eclodir  de tal tipo de crise. Por outro lado, outros países que viram os seus 

sistemas bancários em risco de implosão estão agindo no sentido de reestruturarem os seus 

activos, assumindo os governos centrais os riscos inerentes aos  NPL’s e mantendo os bancos 

nas suas carteiras somente a parte sã do crédito concedido. Se isto pode estar a ser feito em 

economias como a Tailândia ou a Coreia, onde as instituições bancárias  são 

predominantemente privadas, mais facilmente poderá ser repetido na China, onde os bancos 

são essencialmente públicos. Este processo tem de correr a par de uma profunda 

reestruturação (privatização?) do sector empresarial do estado”. 

 

Lardy (2002 A) coloca duas questões chave para o futuro da China: 

- evolução económica da China e do seu poder económico versus colapso económico que 

implicará colapso político? 

- papel da China na OMC : membro  cumpridor das regras internacionais de comércio ou 

violador das normas e pouco contributivo para uma nova ronda de negociações? 

Lardy considera que “a China evoluiu economicamente a uma taxa de crescimento sem 

precedentes: em 2001 o PIB era 7 vezes maior do que o PIB de há 20 anos quando começou a 

reforma. Também o comercio cresceu a um ritmo superior a qualquer outro país do mundo. 

Outro ponto a ter em conta é o sucesso em atrair investimento estrangeiro que se tornou o 

motor de crescimento da economia chinesa. 

Uma das hipóteses mais populares é o colapso de China
172

. Os seus argumentos básicos são : 
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 mais competição internacional com a adesão à OMC, mais desemprego, mais instabilidade no 

trabalho e custos esmagadores na restruturação politico-social,fazendo com que a economia 

entre em colapso e determinando o fim do PCC.. Eu sou um pouco céptico acerca deste 

argumento porque subestima por exemplo, a capacidade chinesa de aguentar a concorrência 

internacional, que já se foi verificando ao longo das reformas e para a qual a China se foi 

ajustando. Quanto ao sector financeiro, os recursos têm sido mal utilizados, mas  penso que 

haverá  muitas oportunidades para alcançar a eficiência, através de um maior papel 

desempenhado pelos bancos estrangeiros” (Lardy, 2002,p.1/2/4/5/6). 

Mitchell (2003) corrobora esta opinião defendendo que um número de diversos factores cruciais 

tornam improvável o prognóstico de crise e colapso do sistema bancário chinês. Em primeiro 

lugar a altíssima taxa de poupança do povo chinês (40% do PIB) e uma vez que a moeda não é 

totalmente convertível, implica que estas poupanças não possam ser  cambiadas em moeda 

estrangeira, providenciando uma enorme fonte de receita para a cobertura da dívida pública e 

investimentos financeiros. 

A não ser que as AMC e os bancos sejam capazes de limpar as suas dívidas, em 5 anos (após a 

adesão à OMC), os desafios são enormes e poderão criar uma crise bancária. Para preparar os 

bancos chineses para a competição internacional, a  China terá que acelerar a liberalização das 

taxas de juro, procurar a completa integração entre os mercados de capital nacional e 

internacional e acelerar a total convertibilidade da moeda  (Saich, 2001). Se a China conseguir 

tratar estes desafios e suportar um situação dolorosa de curto prazo resultante do fecho de 

algumas SOE e consequente desemprego, o sistema poderá então começar a melhorar. Muito do 

desemprego poderá tornar-se apenas transitório (Bottelier, 2001). 

 

ii)   A China tem mesmo importância ? 

O Império do Meio poderá ser apenas um poder “mediano”. A China tem menos importância do 

 que o Ocidente pensa, devendo-a colocar na sua devida dimensão e considerá-la ao mesmo  
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 nível do Brasil ou da Índia (Segal
173

, Nov/1999). 

No entanto, está-se a assistir ao emergir de uma nova corrente de analistas ocidentais que falam 

da China como uma super-potência teórica. Os capitalistas ocidentais questionam-se sobre o 

mito do mercado de consumo bilionário. Na realidade haverão uns 100 milhões de chineses  

(em 1,3 mil milhões) com rendimentos acima de 90 mil dólares (1800 contos/ano) e apenas 4 

milhões que dispõem de ligação à internet (Rodrigues
174

,2000). 

Mas a China tem um enorme potencial que a pode tornar uma super-potência real:  Stiglitz 

concorda que, apesar do rápido crescimento e gigantesca população, a China conta muito pouco 

para o comércio mundial: em 1992 representava apenas 3%, mas tem um enorme potencial
175

 e 

em 2020 pode passar para 10% (Stiglitz,1997). 

No cenário previsto por Abel Mateus
176

 as grandes alterações estruturais na economia mundial  

passam pela emergência da China como potência económica, cujo PIB que, representava em 

1980 cerca de 2,7 % do PIB mundial, poderá aumentar para 20% em 2010 (Mateus, 2003). 

 

iii)  China, potência do séc. XXI? 

“O século XIX foi o século do Reino Unido. No século XX o centro do poder mundial, 

atravessou o Atlântico e deslocou-se para os EUA. Com a entrada no século XXI, é o Pacífico 

que irá dominar, a incógnita reside na determinação do ponto fulcral: ainda os EUA, o Japão 

ou a China?”( Patterson, 2003; Weidenbaum
177

, 1998,p.277). O Professor Almeida Serra 

concorda também com a deslocação do poder mundial para o Pacífico : “com a China na 

Organização Mundial do Comércio e o despertar definitivo da Índia, há todas as condições 

para este ser, 500 anos depois, o século do Pacífico”(Serra, 2000 A, p.1) 

                                                 
173

 Director do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres 
174

 Repórter sobre a China e Japão, editor da janela na web (www.janelaweb.com) e colaborador da 

Executive Digest, Expresso e Ideias & Negócios. 
175

 De acordo com um estudo da Kodak se, em termos médios, cada chinês comprasse um rolo de filme 

em vez de meio rolo, o Ocidente ficaria rico! 
176
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Huntington
178

 considera que no séc. XXI haverá, de facto, uma deslocação do teatro do 

confronto geo-estratégico para a Ásia. Os alinhamentos deixarão de ser feitos em termos 

ideológicos (os dois sistemas filosóficos e económicos dominantes do séc. XX – capitalismo e 

socialismo), passarão a ser “civilizacionais” e a civilização não-ocidental que se afirma é a 

chinesa. Fruto da transformação do sistema económico e das suas redes informais no mundo 

com os chineses da diáspora, a China está a rescrever o livro da Ásia. O século do Pacífico que 

foi pensado, nos anos 80 com as cores do Japão está a dar lugar a uma “megatendência” 

totalmente diferente. É um “outsider” do século XX  - a China – que vai emergir como nova 

superpotência no século XXI (Huntington, 1993). A “Grande China” é hoje o mercado 

capitalista mais ambicionado da Ásia. Isto é um desafio aos EUA que continuam a ambicionar 

ser a potência hegemónica em todo o Pacífico e ao Japão que quis ser o líder regional 

incontestado de todos os “dragões” e “tigres”. 

Os índices de crescimento, o promissor mercado consumidor, a mão de obra barata, a 

proximidade dos tigres e dragões asiáticos e o sucesso da integração territorial sugerem que a 

China poderá vir a ser a potência do milénio. 

A tese subjacente de Samuel Huntington é que a China quer passar do projecto económico de 

uma “Grande China capitalista” – com a anexação de HK e Macau, reunificando com Taiwan e 

apertando os laços com os chineses ricos da diáspora – para  a ambição de reassumir o velho 

papel de potência hegemónica “natural” na Ásia Oriental (Huntington, 1993). 

“A ascensão da China no campo económico começa a desalojar o Japão do lugar de farol no 

campo dos modelos de desenvolvimento capitalista na Ásia/Pacífico. A cadeira vazia da 

segunda superpotência, deixada vaga pela ex-URSS tem um candidato de peso –a China – “o 

maior Dragão do Pacífico” como referiu Lee Kuan Yew –fundador de Singapura e um dos 

chineses da diáspora” (Rodrigues, D; p.1). 
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A visão da China como superpotência económica é devida, em parte, à “publicidade” feita no 

relatório do FMI
179

 que referia que a economia chinesa estava em condições de ultrapassar a do 

Japão e à previsão da revista The Economist de que a economia chinesa, no virar do século seria 

maior do que a americana..  

Por volta de 2005, a China ultrapassará o Japão como a maior economia da Ásia 

(Weidenbaum,1998) e em 2020/2025, o PIB da China deve suplantar os EUA (Manning,2000). 

Já Lardy (1996, p.148) defende que “a dimensão absoluta da economia chinesa não alcançará 

a dos EUA antes de 2040 e, em termos per capita, a China não alcançará os EUA antes de um 

século e meio, mesmo que consiga manter uma  taxa de crescimento  per capita duas vezes 

superior à dos EUA”. Paul Samuelsen (2002)
180

 concorda com Lardy acrescentando que ”a 

gigantesca mão de obra chinesa, com níveis salariais penosamente baixos, poderá fazer da 

China, num futuro próximo, a segunda potência económica mundial, atrás dos EUA, mas à 

frente do Japão. No entanto, a sua capacidade continuará a ser inferior à dos países avançados 

do Ocidente em riqueza real per capita ”. 

 

Como se constata, grandes especialistas em assuntos asiáticos e especificamente sobre a China 

não chegam a consenso, quanto ao futuro daquele país. Pode-se, no entanto, retirar de todos 

estes cenários, a grande potencialidade da China para poder atingir o estatuto de super-potência 

num futuro mais ou menos próximo. Este perfil está, no entanto, dependente da realização das 

reformas adequadas, no timing apropriado, não podendo deixar de ter em conta o papel 

dinamizador das privatizações e a evolução crescente do sector privado. Mas as reformas 

encontram-se ainda a “meio caminho”...no sentido da transição para uma economia de mercado, 

impulsionada pela adesão à OMC. Os próximos anos serão particularmente difíceis. 
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