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1. China e Brasil
Norman Gall e Fan Gang

A China e o Brasil são nações continentais engajadas 
numa luta longa e perigosa pela estabilidade e pelo 
progresso. Seus esforços estão ameaçados por tensões 
crescentes entre as esferas central e locais de governo, 
entre propriedade estatal e privada de empresas e 
recursos e entre prioridades conflitantes de liberdade 
econômica e proteção social. China e Brasil passaram 
por fases de “milagre” econômico — mais de 100/o de 
crescimento anual durante vários anos — apenas para 
ver seus triunfos ameaçados por problemas básicos de 
federalismo, finanças públicas, descontrole de crédito e 
políticas sociais, que geram inflação crônica e resistem a 
quase duas décadas de reformas.

As quatro nações continentais que estão empreendendo 
reformas de mercado — Brasil, China, Índia e Rússia 
— compreendem 29% dá massa terrestre do planeta e 
44% de sua população. A forma como enfrentarão esse 
desafio será decisiva para a qualidade da vida econômica 
e política do próximo século Ao falar na conferência 
internacional promovida pelo Instituto Fernand 
Braudel de Economia Mundial em maio de 1994 sobre 
Governabilidade: países grandes e a economia política de 
escala, o embaixador Rubens Ricupero, então ministro 
da Fazenda e presidente de nosso Instituto, afirmou 
que esses “quatro países gigantes [junto com os Estados 
Unidos] formam uma categoria a parte”, marcada pela 
“complexidade de gerir grandes populações e territórios” 
e por formar economias e civilizações que prezam a auto-
suficiência e resistem às novas idéias.

Enquanto o Brasil ficava à margem do desenvolvimento 
da civilização, a China desempenhava um papel central. 
Com suas invenções — entre elas, o papel, a impressão, 
a fabricação do ferro e do aço, os canais, a bússola, a 
navegação de longa distância, a pólvora e a besta —, ela 
fundou o primeiro grande império do mundo há três 
mil anos e desenvolveu a primeira economia de mercado 
de larga escala mil anos atrás. Em The Pursuit of Power 
(1982), o historiador William McNeill afirmou: “A rápida 
evolução da China na direção de um comportamento 
regulado pelo mercado nos séculos imediatamente 
anteriores e posteriores ao ano 1000 d.C. alterou um 
equilíbrio crítico na história mundial. Acredito que o 
exemplo da China desencadeou na humanidade uma 
exploração de mil anos do que poderia ser realizado com 

base nos preços e na percepção pessoal ou de pequenos 
grupos (a parceria ou companhia) da vantagem privada 
como modo de orquestrar o comportamento em escala de 
massa... A novidade no século XI não era o princípio da 
articulação pelo mercado dos esforços humanos através 
de longas distâncias, mas a escala em que esse tipo de 
comportamento começou a afetar as vidas humanas”.

Hoje, a China busca um rompimento de barreiras 
semelhante ao de mil anos atrás, quando, segundo o 
historiador Mark Elvin, “uma revolução econômica 
e tecnológica reduziu o peso da superestrutura 
administrativa imperial, aumentou a eficiência da 
máquina de guerra chinesa e criou uma integração 
econômica suficiente para ser um obstáculo real à 
fragmentação política”.

 Brasil e China saíram-se bem em dezembro último 
quando o mercado financeiro mundial foi abalado pela 
desvalorização do peso mexicano. Na qualidade de maior 
importador líquido de capital, a China recebeu US$34 
bilhões em 1994 em investimento externo direto em 
novas indústrias, equipamentos e organizações, dobrando 
suas reservas em moeda estrangeira para US$51 bilhões. 
Porém, alguns analistas independentes estimam que 
metade desse investimento estrangeiro registrado talvez 
seja de fundos chineses sendo repatriados de Hong Kong 
depois de terem sido lavados por diretores de empresas 
estatais. Todavia, a China tinha pouco a temer em relação 
à fuga do tipo de capital de curto prazo que o México 
necessitava para financiar seus déficits crescentes de 
comércio exterior e conta corrente e sua dívida externa. 
Desde que o Plano Brady diminuiu sua dívida externa de 
US$103 bilhões para US$91 bilhões em 1990, o México 
tomou emprestado, até o final de 1994, mais US$75 
bilhões, em sua maioria ativos de carteira de curto prazo, 
elevando sua dívida externa total para US$164 bilhões. 
O Brasil tal como o México, dependia de influxos de 
hot money, atraído pelas altas taxas de juros locais, para 
sustentar uma moeda supervalorizada. Porém, tinha 
uma reserva acumulada em moeda estrangeira de US$43 
bilhões na época da eleição presidencial, em outubro de 
1994.

A inflação não é novidade para os brasileiros, nem 
para os chineses. No século XII, a China era a sociedade 
mais urbanizada do mundo e já tinha aprendido as 

Fan Gang é professor do Instituto de Economia da Academia de Ciências Sociais da China e membro do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial. 
Norman Gall é diretor executivo do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial.
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conseqüências de imprimir papel moeda demais. Seus 
intelectuais e funcionários já teorizavam sobre a inflação 
e procuravam formas de controlá-la. Com efeito, 
os remédios são tão antigos que os atuais dirigentes 
brasileiros e chineses poderiam muito bem colar na 
parede de seus escritórios esta advertência de Liu Hsuan, 
um ministro chinês do século XIII.

Os gastos nacionais deveriam ser calculados levando-se 
em conta a receita do governo. Assim, se a renda anual dos 
impostos alcança um milhão de lingotes, então o gasto anual 
deveria ser estabelecido entre 500 mil e 700 mil lingotes. O 
excedente de papel moeda deveria ser queimado. Se agirmos 
dentro dessas linhas nos próximos dez anos, então os preços 
se reduzirão pela metade do nível atual, ainda que não 
voltem ao seu nível original. Não há atalho. Produzir 
um novo papel moeda para sustentar o velho não passaria 
de uma mudança de nomes. Não seria de forma alguma 
comparável a criar um lastro de ouro e prata, e assim evitar 
mais danos às finanças militares e administrativas.

Os dirigentes imperiais chineses tinham poder 
político interno para deter a inflação diminuindo a 
oferta de dinheiro, mesmo ao custo de uma recessão. 
Os governos modernos da China e do Brasil não têm 
esse poder. Julgam conveniente prolongar a inflação em 
meio a apuros financeiros, usando estratagemas novos 

e inteligentes. A invenção mais engenhosa e talvez a 
contribuição mais importante do Brasil para a civilização 
moderna, foi a correção monetária. Os economistas dos 
antigos países comunistas, atacados pela inflação, vêm em 
peregrinação ao país para aprender os segredos do famoso 
sistema de indexação. Ressabiados, os economistas 
brasileiros advertem-nos para não experimentá-lo: “A 
indexação só tornará mais graves seus problemas. Ela 
permite conviver com a inflação, mas toma muito mais 
difícil viver sem ela. A inflação se alimenta de si mesma 
e vai ficando cada vez pior”. As autoridades chinesas 
temem a inflação porque tanto os comunistas como os 
nacionalistas consideram-na como razão essencial da 
derrota de Chiang Kai-shek em 1949. A inflação é vista 
também como a causa subjacente das manifestações da 
praça da Paz Celestial em 1989. A China pós-Mao ainda 
não foi forçada a enfrentar seriamente a inflação, porque 
está crescendo com muita rapidez. Nas províncias 
costeiras do país, a renda per capita aumentou 40% ao 
ano em 1993-94. A renda nominal nacional das famílias 
urbanas cresceu 380/o em 1994. Mas o povo se queixa 
da inflação, que subiu para 22% em 1994. Com a oferta 
de moeda aumentando em 36% no ano completado em 
março de 1995, os economistas estrangeiros estimam 
que a inflação pode ser maior do que os números oficiais 
dizem e menor o crescimento econômico real.

As recentes realizações da China lembram as 
expectativas provocadas pelo Brasil nos anos do 
“milagre” (1968-74). Em 1992, a China tomou-se 
11º maior país exportador do mundo, com US$85 
bilhões, contra US$36 bilhões do Brasil depois de um 
crescimento das exportações de 14,5% ao ano desde 

1979. Em exportação per capita (US$73), a China 
está na frente da Índia (US$22), mas ainda está 

bem atrás do Brasil (US$234) e outras nações 
continentais, como a Rússia (US$268) e os 

Estados Unidos (US$1.648). O crescimento 
de seu comércio exterior assustou alguns 
empresários brasileiros, enquanto 
estimulava outros a abrir fábricas e buscar 
negócios na China. Uma variedade de bens 
de consumo chineses baratos compete 
agora com produtos nacionais em lojas e 
supermercados do Brasil: tecidos, sapatos, 
pneus, ventiladores bicicletas, brinquedos 
e até sabonetes, cuja entrada foi facilitada 
pela recente abertura às importações e pelo 

Real superestimado. Ao mesmo tempo, 
a Brastemp compra uma fábrica de 
compressores na China e o Brasil 
está expandindo suas exportações 
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tradicionais de minério de ferro, petroquímicos, óleo 
de soja, açúcar, fumo e café, esperando por um grande 
mercado futuro para suprir as carências de alimentos e 
matérias-primas da China.

Desde o início da década de 1980, a China absorveu 
US$100 bilhões em investimentos estrangeiros diretos 
e abriga cerca de cem mil companhias estrangeiras ou 
joint ventures. O investimento do exterior está sendo 
agora estimulado pelo governo para projetos de infra-
estrutura. Entre os novos projetos estão um aqueduto 
de 1.600 quilômetros para suprir Pequim de água e 
uma ferrovia ligando a capital a Hong Kong. Enquanto 
o governo chinês anuncia que os estrangeiros poderão 
possuir negócios de imóveis, seguros, títulos da dívida 
pública e varejo, os investidores que já estão lá reclamam 
da corrupção e da falta de transparência das regras e 
procedimentos burocráticos; da falta de um sistema 
legal eficaz para fazer cumprir os contratos e do não 
pagamento de débitos pelas companhias chinesas.

Os empresários chineses praticam “negócios 
modernos” há menos de 16 anos. Muitos são incapazes 
de escrever um contrato ou entender contratos que 
lhes são apresentados por parceiros do exterior. 
Tendo em vista o tamanho da economia chinesa e a 
complexidade de sua sociedade, seria um grande passo 
para a China se todos esses problemas pudessem ser 
superados nos próximos vinte ou trinta anos. Durante 
essa transição, oportunidades lucrativas devem coexistir 
com as frustrações. A experiência brasileira mostra que 
a inflação crônica reduz o apoio institucional ao direito 
contratual.

A China e o Brasil estão abrindo agora suas portas 
para a aceleração do comércio, do investimento e do 
crescimento econômico no mundo externo, ao mesmo 
tempo em que se agarram a estruturas políticas que 
ampliam os desequilíbrios sociais e impedem o progresso 
na direção de formas mais produtivas de organização 
econômica. Esses problemas comuns de federalismo, 
finanças públicas e políticas sociais na China e no 
Brasil são mais notáveis porque, sob outros aspectos, 
esses dois países enormes são muito diferentes entre si. 
Examinaremos agora essas semelhanças e diferenças.

As demandas por reformas radicais na China têm 
sido fracas. Mudanças revolucionárias precisam do 
apoio de muita gente que sofresse sob o velho sistema. 
Não é provável que maiorias populares concordem com 
mudanças abruptas em suas vidas quando a renda real 
ainda está crescendo ou se espera que continue a crescer 
dentro do velho sistema. Após os dez anos de caos da 
Revolução Cultural, encerrados em 1976, a economia 
chinesa cresceu 8% em 1977 e 12% em 1978, antes 

mesmo que se iniciasse a atual onda de reformas, em 
1979. Enquanto os setenta anos do sistema soviético 
acabaram numa crise profunda no final da década de 
1980, os trinta anos de história socialista da China 
foram poucos para exaurir as energias de sua organização 
econômica. A Revolução Cultural causou graves danos 
econômicos, mas levou muitos a acreditar que o dano 
fora causado pela doutrina da “luta política em primeiro 
lugar” e não pelos defeitos estruturais do sistema. Muitos 
reformistas ainda acreditam que expandir a autonomia 
das empresas estatais é o caminho para aperfeiçoar o 
sistema de propriedade socialista, deixando o setor não 
estatal crescer “espontaneamente’. Por ironia, a ascensão 
do setor não-estatal é agora reivindicada pelos dirigentes 
chineses como uma de suas principais realizações. Muitos 
economistas e líderes políticos chineses acreditam que 
o crescimento anual de 10% pode continuar por ao 
menos mais uma década. Enquanto a economia crescer 
a essa taxa e a maioria da população ganhar em renda 
e qualidade de vida, será difícil obter apoio para uma 
reforma radical.

A China começou suas reformas quando o setor 
estatal não estava tão exaurido que precisasse de grandes 
subsídios, como aconteceu com as estatais soviéticas no 
final da década de 1980. Os subsídios para as empresas 
estatais deficitárias em 1978 representavam apenas 3% 
do PNB, o que podia ser coberto por um crescimento 
econômico moderado. Todos os subsídios saíam então 
através do orçamento, não através de créditos ou 
“empréstimos políticos” como agora. O setor estatal da 
China era pequeno então, usando menos de 18% da 
força total de trabalho. A maioria da população estava 
no reprimido setor rural. A renda dos camponeses estava 
declinando em termos absolutos e em relação à do meio 
urbano. Porém, desde 1979, os setores não-estatais vem 
crescendo a uma taxa de 30% ao ano, contra 8% do 
setor estatal. A reforma rural e a liberalização econômica 
criaram um setor não-estatal orientado para o mercado 
que cresce com suficiente rapidez para superar as 
demandas maiores por subsídios das empresas estatais. 
Isso contrasta com a experiência da Europa Oriental e da 
ex-URSS, onde 90% da força de trabalho se encontrava 
em setores estatais protegidos e quase todos estavam 
cobertos por generosos programas de previdência. 
Nessas condições, um sistema novo não poderia surgir 
sem o colapso do velho regime.

O crescimento das atividades não-estatais na 
China proporciona condições mais favoráveis para 
reformar o setor estatal. Ele cria novos empregos para 
o excedente de empregados do estado, empurra as 
empresas estatais para a competição do mercado e acaba 
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com os monopólios estatais. E mantém a economia 
crescendo, permitindo assim uma compensação aos 
que sofrem perdas temporárias devido à reestruturação 
dos preços e às reformas empresariais. O setor não-
estatal está fazendo o mecanismo de mercado começar 
a funcionar. Porém, após dezesseis anos de reforma os 
principais problemas econômicos da China — déficits 
orçamentários, instabilidade, gargalos estruturais — 
estão todos relacionados com a deterioração do setor 
estatal que ainda domina a maioria das indústrias.

Tal como o Brasil, a China defronta-se com sérios 
problemas de relações econômicas e políticas entre o 
centro e as localidades menores. Seus dirigentes estão 
tentando transformar um sistema de propriedade estatal 
centralizada numa economia de mercado com tomada 
de decisões local, ao mesmo tempo em que se mantêm a 
integração política nacional e a estabilidade econômica. 
A descentralização tem sido o principal traço da reforma 
desde 1978, mudando o funcionamento da economia 
chinesa. Ela criou mais economias locais poderosas 
à medida que as decisões no setor público foram 
dispersadas.

André Cezar Medici, membro e analista de políti-
cas sociais do Instituto Fernand Braudel de Economia 
Mundial, afirma que “a descentralização política no Bra-
sil foi considerada como uma necessidade para fortale-
cer o poder e a autonomia das autoridades locais — go-
vernadores e prefeitos — que, durante os longos anos 
de ditadura militar, dependiam de decisões casuísticas 
e clientelistas do poder central de-
terminadas pelo grau de acesso aos 
círculos palacianos. Uma vez que 
os governadores nomeados eram, 
até certo ponto, agentes do poder 
central, a proximidade com os burocratas de Brasília de-
finia os canais de acesso aos fundos federais”. Como na 
China, a descentralização fiscal brasileira “veio de duas 
formas: através de aumento do poder de tributação dos 
estados e municípios, com perda para o poder central, e 
mediante transferências tanto automáticas quanto nego-
ciadas do governo central para os locais”. No Brasil e na 
China, a descentralização tem sido um tipo de liberali-
zação política que pode ou não ser seguida por formas 
de liberalização econômica mais lentas e incertas.

Uma definição estreita de descentralização, que 
se aplica à China de hoje, significa a transferência da 
tomada de decisões para os governos locais, empresas de 
propriedade do Estado (EPEs) e bancos estatais. Trata-
se de uma descentralização dentro do setor público, 
sem mudança de propriedade. Essa definição-restrita de 
descentralização difere da liberalização econômica, que 

é a remoção das restrições governamentais à atividade 
econômica privada.

A descentralização no setor estatal e a liberalização das 
atividades econômicas privadas podem estar interligadas. 
Quando têm poder para perseguir seus interesses próprios, 
os governos locais podem querer promover e proteger os 
negócios locais privados para aumentar a receita local. 
A descentralização dentro do setor estatal também pode 
gerar a assim chamada “privatização espontânea”, com 
a disseminação da corrupção e do roubo de ativos do 
Estado. Em 1992, a corrupção oficial, a correção salarial 
indexada e o roubo podem ter desviado cerca de 5% 
do total de ativos estatais, segundo uma estimativa. 
Ao mesmo tempo, a poupança familiar, na forma 
de depósitos bancários e ativos financeiros, cresceu 
rapidamente. A corrupção pode ser inevitável para uma 
economia de propriedade pública em declínio durante 
a transição. Essa corrupção de transição não tem criado 
muitos problemas porque muitos funcionários corruptos 
usaram seus poderes e privilégios para obter dinheiro do 
Estado e depois deixaram se postos no governo. Porém, 
a corrupção poderia acabar estrangulando o crescimento 
econômico. Um perigo reside na conversão o poder de 
planejamento em poder de licenciamento. Muita gente 
tem sido atrapalhada e anos recentes pelo tempo cada 
vez maior necessário para aprovar negócios e projetos 
e pelo enorme aumento no número de firmas com fins 
lucrativos dirigidas por departamentos do governo.

A China está assim passando por uma transição de 
duas vias com muitas dificuldades. 
Um novo caminho surgiu com 
a evolução de um setor não-
estatal. Desde que as reformas 
começaram, no final da década de 

1970, fazendas familiares e negócios privados tomaram 
o lugar de comunas rurais coletivas e permitiu-se que se 
desenvolvessem empresas rurais não-estatais. Até agora, 
os setores não-estatais respondem por cerca de 56% da 
produção industrial e mais de 60% do PNB (estimado 
no final de 1993).

Os setores privados mudaram a estrutura de 
propriedade da economia nacional, tornando a 
economia chinesa atual uma mistura de propriedade 
estatal e negócios privados. Essa mistura enraizada na 
atitude pragmática e flexível dos dirigentes chineses, 
proporciona as bases institucionais para um sistema 
de mercado. Os líderes chineses não vêem nenhuma 
necessidade de esclarecer todos os conceitos antes de 
agir. Gastaram pouco tempo discutindo e simplesmente 
permitiram que coexistissem normas diferentes. 
Quando uma atividade nova e controvertida aparecia, 

Marcha lenta para a 
economia de mercado



www.braudel.org.br BRAUDEL PAPERS 0�

aplicavam a fórmula do “não estimular mas não proibir”. 
Enquanto isso, novas forças, tais como a determinação 
de preço pelo mercado e um se não-estatal, tornavam-
se os principais vetores do crescimento econômico. O 
velho sistema, que compreende a alocação planejada de 
recursos através das empresas estatais, continua ativo, 
mas com menor importância. Porém, o setor estatal 
ainda desempenha o papel principal em muitas áreas. 
Numa transição gradual, o desafio mais importante pode 
não ser acelerar o crescimento do novo caminho, mas 
evitar que o velho também cresça,. A velha trilha não 
pode ser simplesmente ignorada, como sugerem muitos 
defensores da transição gradual, porque ela não aceitará o 
seu desaparecimento. Ao contrário, ela pode não apenas 
prosperar como parasita do novo caminho devido a sua 
influência política, como também invadi-lo e tomá-lo. 
Para perceber esses perigos, precisamos entender como 
funciona o setor público descentralizado.

A descentralização tem abrangido quase todas 
as decisões sobre produção, preços, investimentos, 
comércio exterior, distribuição de renda, tributação e 
crédito. Concedeu-se autonomia a ministérios, governos 
locais de vários níveis, empresas e bancos estatais. 
Concentrar-nos-emos nos aspectos mais relevantes dessa 
descentralização.

O Sistema de Contratação Orçamentária (ECO) 
foi o principal instrumento para remodelar as relações 
fiscais entre o governo central e os governos locais. Com 
esse sistema, o governo central fornece recursos (impostos 
e remessas de lucros das empresas) aos governos locais 
da seguinte maneira: (1) os governos central e locais 
coletam receitas sobre base bases tributárias separadas; 
(2) cada governo de província assina um contrato com o 
governo central sobre uma quantidade fixa (ou uma certa 
taxa de crescimento) de receita a ser remetida durante 
um determinado período de tempo. Com províncias 
deficitárias, o contrato é feito de acordo com os subsídios 
ou transferências do governo central para o local. (3) O 
governo local está autorizado a reter o que sobrar, após a 
remessa do montante contratado para o governo central, 
a fim de equilibrar seu próprio orçamento. O ponto-
chave do SCO é a transferência fixa de receita (ou taxa 
de crescimento fixa de remessa) para o governo central. 
No Brasil, a transferência de receitas de Brasília privou os 
estados e municípios de incentivos para coletar impostos 
e não transferiu a responsabilidade pelo financiamento 
e execução de programas aos governos locais. De certa 
forma, a descentralização chinesa é mais robusta porque 
cria incentivos para a coleta de tributos local ao mesmo 
tempo em que atribui uma maior responsabilidade 
administrativa local.

Um Sistema de Responsabilidade Contratual 
(SRC) para empresas estatais (EPEs). Sob este sistema, 
em operação desde 1985, as empresas estatais devem 
pagar uma quantia fixa de impostos e lucros para o 
Estado a cada ano e reter o resto para elas. Em princípio, 
enquanto as EPEs alcançarem os patamares de remessas 
de impostos e lucros pré-estabelecidos nos contratos, o 
governo não deve interferir nas suas decisões e operações 
diárias.

Autonomia de Investimento e gastos. A autonomia 
local dos projetos de investimento tem se expandido 
gradualmente desde 1984. Os “projetos de investimento 
não-produtivos”, tais como prédios de apartamentos, 
podem agora ser aprovados pelos governos locais. 
Concedeu-se autonomia aos governos locais e empresas 
estatais sobre os gastos com carros de luxo, hotéis finos, 
viagens, banquetes e outros bens de consumo, Assim, 
83% do investimento total em ativos fixos do setor 
estatal foram para “projetos locais” em 1992, resultando 
em um aumento de 45% no investimento total do setor 
estatal naquele ano, com um claro impacto inflacionário. 
O consumo financiado por recursos públicos pulou 
para cerca de 20% em 1992, muito mais alto do que 
o aumento de 12% do consumo familiar durante o 
mesmo período.

Empréstimos diretos. Desde 1985, as subvenções 
estatais para a operação e investimento das empresas 
foram substituídas por empréstimos bancários. 
Os governos locais e EPEs podem agora tomar 
emprestado diretamente dos bancos. Os bancos estatais 
“especializados” proporcionam os fundos operacionais e 
de investimento às EPEs e governos locais. Os fundos 
externos à disposição das estatais vêm crescendo muito. 
Desde 1991, os governos locais e as EPEs foram 
autorizados também a tomar emprestado diretamente 
de trabalhadores, famílias e outras instituições, emitindo 
bônus para financiar seus projetos.

Autonomia das Instituições financeiras. As filiais 
locais do Banco Central (Banco do Povo) e bancos 
estatais podem agora tomar suas próprias decisões 
de empréstimos. Fizeram-se tentativas para deixar 
os bancos locais agirem independentemente e serem 
regulados por meios indiretos, através de taxas de juros 
e reservas compulsórias, com cotas ou tetos de crédito 
permanecendo como último recurso para o controle 
central da oferta monetária, Tal como na experiência do 
Brasil com a inflação crônica, esses controles têm sido 
ineficazes. Como observaram os economistas brasileiros 
Armínio Fraga e Sérgio Werlange, os bancos estatais “na 
prática não estão sujeitos às regras usuais de liquidação. 
Dessa forma, podem criar moeda sem qualquer limite, 
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fora do controle do Banco Central e do Ministério da 
Fazenda. O aumento líquido dessa moeda definida de 
modo amplo corresponde a um déficit fiscal absorvido 
pelas autoridades centrais. Assim, os bancos oficiais não 
só geram déficits, como os transferem para o governo 
federal”.

Apesar da descentralização, os governos locais e as EPEs 
ainda utilizam seus poderes monopolistas para pleitear 
seus próprios interesses e proteger-se da competição do 
mercado. Isso inclui empréstimos baratos, alocações 
de crédito, fornecimento de materiais a preços abaixo 
do mercado, isenções de impostos e regulamentações 
discriminatórias contra os setores não-estatais. Eles 
também operam dentro do que o economista húngaro 
Janos Komai chama de soft budget constraints (indulgência 
orçamentária). Tal como no Brasil as empresas estatais e 
os governos locais ainda tomam suas decisões sem levar 
totalmente em conta os riscos. Não entrarão em falência 
enquanto o Estado não falir. Podem esperar subsídios do 
orçamento estatal ou créditos dos bancos estatais para 
cobrir suas perdas. Por isso, ao contrário do que muitos 
acreditavam ou esperavam, a descentralização dentro do 
setor estatal, sem mudança na estrutura de propriedade, 
não cria diretamente a competição de mercado. Ela 
criou somente um setor público descentralizado. 
Regiões antes divididas administrativamente tomaram-
se agora, em larga medida, “economias de propriedade 
pública locais autônomas” (EPPL). Tal como no Brasil, 
as autoridades locais chinesas temem a privatização 
de empresas públicas locais, ao mesmo tempo em que 
recebem grandes aumentos de transferências do governo 
central.

Essas economias regionais 
consistem de empresas e 
bancos estatais e do governo 
local. Uns dependem dos 
outros. O governo local 
depende das EPEs para suas 
receitas fiscais e dos bancos 
locais para suporte financeiro; 
é o supervisor administrativo 

das EPEs locais sendo responsável 
não apenas pela aprovação dos 
programas operacionais delas, mas 
também — o que é mais importante 
— pela escolha de seus executivos. 
Os dirigentes dos bancos locais 

fazem parte de uma hierarquia maior do 
sistema bancário, mas estão sujeitos à supervisão das 

autoridades locais e se beneficiam da prosperidade local. 
Faz parte de suas funções apoiar o desenvolvimento da 
economia local.

Embora a descentralização não resulte em uma 
economia de mercado, ela cria competição entre as 
EPPIS. Cada complexo econômico local tem autonomia 
para agir em defesa de seus próprios interesses e 
competir com as outras EPPLS pela alocação, sob soft 
budget constraints de recursos fiscais e financeiros. Essa 
competição cria problemas especiais de instabilidade em 
uma economia de propriedade pública descentralizada, 
na forma de aumento dos déficits orçamentários e de 
expansão monetária localmente iniciada. Distorções 
inflacionárias similares são criadas no Brasil pelos 
bancos estaduais, por pressões políticas sobre os bancos 
federais e por transferências negociadas do governo 
federal. Instrumentos tradicionais de política monetária, 
como exigência de reservas e taxas de desconto do Banco 
Central, funcionam devagar e com dificuldade em 
economias grandes e superaquecidas, como as de China 
e Brasil, onde a inflação crônica deitou raízes.

A China está sendo perturbada por dois desdo-
bramentos fiscais desde que as reformas começaram, em 
1978. A receita total do governo como proporção do 
PNB caiu de 31%, em 1978, para 17% em 1992, e as 
despesas orçamentárias centrais como parte do total das 
despesas caíram de mais de 60%, na década de 1970, 
para 40%, em 1992. O Brasil salvou-se do colapso fiscal 
sob uma inflação muito mais alta graças a um sistema 
de indexação que sustentou as receitas tributárias do 
governo federal em um nível mais ou menos constante 
desde 1980. A diminuição da receita governamental na 
China deve-se à queda nas receitas das empresas estatais 
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e a “omissão de receita” nas economias locais. Ao mesmo 
tempo, cresce a demanda por transferências financeiras 
do governo central para as economias locais.

A descentralização liberou os trabalhadores e gerentes 
de empresas estatais para seguirem seus interesses, cau-
sando mudanças enormes na redistribuição de renda que 
reduziram as receitas fiscais. A rentabilidade das estatais 
vem se deteriorando desde o início da descentralização. 
Com a expansão da liberdade local de gastar e distribuir 
renda, houve grandes aumentos de salários, bônus e be-
nefícios para os empregados do Estado, aumentando os 
“custos” das EPEs na forma de consumo financiado por 
fundos públicos, um benefício privado de que também 
gozam as estatais brasileiras. A remessa de lucros para 
o governo decresceu como proporção do total do valor 
adicionado, O número de EPEs deficitárias aumentou 
enquanto se multiplicavam os subsídios orçamentários 
estatais para elas. Um novo tipo de relação central-local 
ainda está muito distante. A coordenação macroeconô-
mica continua débil. Uma reforma fiscal e financeira 
parece inalcançável a curto prazo. A economia da Chi-
na sofre com a instabilidade provocada por superaque-
cimentos periódicos, inflação e depois retração, como 
nos ciclos stop-go das economias latino-americanas, bem 
como de mudanças recorrentes de políticas de descen-
tralização e recentralização dos poderes de decisão.

O sistema de contrato fiscal favoreceu o declínio 
da contribuição das EPEs à receita pública. Quando 
a produção das empresas cresce mais rápido do que a 
taxa de crescimento pré-estabelecida das remessas, seus 
tributos caem em proporção à receita total e as suas 
receitas retidas aumentam em relação ao total dos lucros. 
As empresas estatais não são penalizadas pelas perdas, 
por mais que se reclame disso. As EPEs que obtêm mais 
lucros não precisam aumentar a remessa de receita; já as 
empresas deficitárias aumentam os custos do orçamento 
estatal. Assim, as receitas do governo estão fadadas a cair, 
pois as receitas centrais dependem das transferências de 
impostos e de lucros das EPEs, incluídas no orçamento 
estatal. O desempenho financeiro dessas empresas tem 
sido fraco.

Outra causa para a queda da receita governamental é 
a isenção de impostos. Para acelerar o desenvolvimento 
das economias locais os governos locais deram às 
empresas (especialmente às estatais) isenção de impostos 
que não somente causam redução nas receitas do 
governo, como também oferecem incentivos para tomar 
emprestado dos bancos estatais, desvirtuando as decisões 
de investimentos e expandindo a demanda. O total das 
isenções de impostos representa cerca de 15% das receitas 
tributárias em algumas regiões em anos recentes.

A deterioração do poder fiscal central pode ser vista em 
três aspectos do total das receitas governamentais: receita 
orçamentária, “receita extra-orçamentária” e “receita 
extra-extra-orçamentária”. As receitas orçamentárias vêm 
dos impostos e dos lucros parcialmente remetidos das 
EPEs. O crescimento das receitas orçamentárias centrais 
depende não apenas dos arranjos fiscais entre as EPEs e o 
Estado, mas também das relações fiscais entre os governos 
central e locais. Dentro do “sistema de contratação 
orçamentária” (SCO), as taxas contratadas de aumento 
da remessa da receita local têm sido mais baixas do que 
as taxas de crescimento locais. Em Guangdong, por 
exemplo, as taxas contratadas de crescimento da remessa 
de receita foram 0% para 1981-1984 e 9%, para 1985-
1993. A taxa média de crescimento anual do PNB da 
província esteve acima de 16% durante 1980-1993.

O SCO foi adotado pelo governo central no começo 
da década de 1980 para transferir a carga fiscal do governo 
central para o local e estimular as autoridades locais a 
promover o desenvolvimento de suas economias. Isso 
funcionou bem em termos do objetivo original, exceto 
pelo fato de que, tal como acontece no Brasil, o governo 
central não transferiu suas responsabilidades para os 
governos locais à medida que cresciam suas receitas. Em 
conseqüência, a queda nas receitas do governo central 
gerou déficits orçamentários.

Tal como acontecia no Brasil antes das reformas 
fiscais da última década, os cálculos dos balanços fiscais 
chineses são complicados pela necessidade de computar 
não somente as receitas orçamentárias, mas também 
diferentes tipos de receitas “não-orçamentárias”. O 
orçamento central contém dois tipos de receitas: as 
“extra-orçamentárias” e as chamadas “extra-extra-
orçamentárias”. No sistema de contabilidade fiscal, as 
receitas extra-orçamentárias consistem principalmente 
de fluxos das EPEs e receitas do fornecimento de serviços 
por órgãos governamentais. Em 1992, o total das receitas 
extra-orçamentárias foi equivalente a cerca de 90% das 
receitas orçamentárias. As finanças públicas chineses 
parecem-se assim ao estado caótico dos negócios fiscais 
brasileiros antes das seguintes mudanças institucionais 
realizadas depois de duas décadas de regime militar:

1) eliminação da Conta de Movimento do Banco do 
Brasil, permitindo que o maior banco brasileiro criasse 
quantidades ilimitadas de moeda tomando emprestado 
do Banco Central a 1% de juros anuais, quando a 
inflação estava acima de 50%;

2) fim do papel de banco de desenvolvimento do 
Banco Central, pelo qual ele fornecia créditos rurais;

3) abolição pela Constituição de 1988 do Orçamento 
Monetário, que era controlado e manipulado pelo Banco 
Central;
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4) exigência de que todos os aumentos da dívida 
pública fossem autorizados pelo Congresso, em vez de 
pelo Conselho Monetário Nacional, que era controlado 
pelo Ministério da Fazenda;

5) criação de uma Secretaria do Tesouro Nacional 
no Ministério da Fazenda para administrar as finanças 
federais On Line.

A receita extra-orçamentária não é uma nova categoria 
de receita do governo na China. Porém ela tem crescido 
com mais rapidez do que as receitas orçamentárias desde 
a descentralização e a participação local nas receitas 
extra-orçamentárias aumentou nos últimos 14 anos. 
Atualmente, mais de 70% do total das receitas extra-
orçamentárias são retidas pelas empresas estatais, o que, 
por definição, não deveria ser contabilizado como receita 
do governo.

A receita extra-extra-orçamentária surgiu com a 
descentralização. Trata-se de fundos levantados de várias 
fontes locais pelos governos locais e gastos em projetos 
públicos ou utilizados para cobrir 
despesas correntes do governo. 
Ainda não há dados suficientes 
para uma estimativa precisa de 
quanto os governos locais recebem 
de receita extra-extra-orçamentária a cada ano, mas elas 
respondem por uma parte crescente de suas receitas. 
Muitas cidades utilizam esses fundos para desenvolver 
rapidamente a infra-estrutura e os serviços públicos 
urbanos.

A maior parte desses fundos estava fora do orçamento 
oficial. Algumas pesquisas sobre finanças públicas de 
cidades sugerem que a receita extra-extra-orçamentária 
equivale a 40-90% da receita orçamentária dos governos 
locais. Quanto mais desenvolvida for a região, maior a 
proporção de receita extra-extra-orçamentária em relação 
à receita orçamentária.

Além dessas isenções, um “contrato informal 
implícito”, entre os governos e as empresas locais permite 
que as economias locais retenham mais receitas. As 
autoridades locais fazem vistas grossas para o fato de que 
muitas empresas subestimam suas receitas tributáveis. 
Em troca, as empresas locais ajudam o governo local 
com contribuições financeiras para os projetos da região. 
Arranjos informais como esses desempenham um papel 
importante no desenvolvimento das economias locais. 
Os governos locais e as empresas estão em conluio com 
o objetivo de reter mais receitas, em detrimento do 
governo central.

De certa forma, a receita extra-extra-orçamentária é 
uma forma melhor de finança pública do que o atual 
sistema orçamentário, que limita as relações entre os 

contribuintes e os beneficiários dos gastos públicos. 
Os fundos extra-extra-orçamentários são usualmente 
coletados para projetos públicos claramente especificados 
junto aos que irão se beneficiar com esses projetos. Na 
maioria dos casos, as pessoas não são “forçadas” a pagar 
involuntariamente. O surgimento da receita extra-extra-
orçamentária significa um processo de reconstrução da 
administração e das finanças públicas locais, em meio à 
reforma incompleta do sistema oficial fiscal.

A mudança mais significativa nas finanças públicas 
chineses é o acentuado declínio da receita do governo 
central como proporção das receitas totais, caindo de 
52% em 1978, para 30% em 1992, se medida pela soma 
dos três tipos de receitas do governo, muito maior do 
que se fosse medida somente pela receita orçamentária 
(de 54% em 1978 para 4% em 1992). Isso mede o grau 
de descentralização já ocorrido.

Com a queda da receita orçamentária e da 
participação do governo central no total das receitas, 

seus déficits cresceram. O governo 
chinês financiou os déficits 
principalmente com empréstimos 
do banco central. Os bônus do 
governo desempenharam um papel 

secundário no financiamento do déficit no passado, 
aumentando as pressões inflacionárias.

A escassez de receitas também afetou o poder do 
governo. A corrupção está fora de controle, em parte 
porque os funcionários ficariam muito pobres se 
tivessem que viver somente de seus salários. O número 
de crimes tem aumentado muito mais rapidamente do 
que os indicadores de desenvolvimento econômico, 
e a proporção de crimes solucionados tem decrescido, 
em parte porque a expansão das forças de segurança 
pública foi limitada pelas condições financeiras do 
governo. Algumas áreas remotas estão sendo governadas 
por famílias poderosas ou pela “máfia”, pois o governo 
é financeiramente incapaz de mobilizar recursos para 
atingir essas regiões.

O declínio dos recursos fiscais do governo central 
também prejudicou sua capacidade de equilibrar o 
desenvolvimento das diferentes regiões. Em anos 
recentes, reduziu-se a ajuda financeira às regiões menos 
desenvolvidas. A disparidade da renda per capita entre 
as regiões costeiras do leste e as regiões continentais do 
oeste aumentou de 1,30:1, em 1978, para 1,84:1, de 
acordo com estatísticas oficiais. Embora a migração das 
províncias mais pobres para as mais desenvolvidas possa 
ajudar a diminuir esse desequilíbrio, a disparidade do 
crescimento econômico entre as regiões tornou-se uma 
encarniçada questão política. As regiões costeiras mais 

Apressão inflacionária  
da descentralização
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desenvolvidas ficaram 
mais fortes, econômica 
e politicamente.
Cresce o medo de 
que a autoridade 
política central esteja 
sendo enfraquecida. 
Os principais instru-
mentos institucionais 
de descentralização — o 
SCO com os governos 
locais e o SRC com 
as empresas estatais 
— podem melhorar 
os incentivos para um 
alto crescimento, mas 
enfraquecem o sistema 
fiscal.

O governo central 
está fazendo atualmente 
uma tentativa audaciosa 
para aumentar sua 
participação na receita orçamentária, abandonando o 
SCO com os governos locais. Entre as medidas tomadas 
com esse objetivo estão:

(1) o estabelecimento de bases de cálculo separadas 
para os impostos do governo central e local; (2) controle 
pelas autoridades centrais dos principais impostos; (3) 
criação de uma “repartição central de tributação” separada 
das repartições locais; e (4) proibição da concessão de 
isenções tributárias pelos governos locais.

A principal idéia por trás disso é “recentralizar” os 
recursos. De acordo com esse novo arranjo, 75% do 
imposto sobre valor adicionado, que se tornaria uma 
fonte essencial de receita tributária, iriam para o governo 
central, ao passo que os governos locais esperariam pelas 
transferências dos cofres federais. Agora, as autoridades 
centrais decidem o quanto será transferido do governo 
central para os locais. Esse projeto de recentralização cai 
no extremo oposto, não reconhecendo o desenvolvimento 
das economias locais e a responsabilidade local no 
fornecimento de bens públicos. A tradição de uma 
economia de planejamento central impede as pessoas 
de reconhecer que, em um país grande como a China, 
qualquer mecanismo de estabilização fiscal deveria 
incluir ativamente a população local. Portanto, o 
sistema atual parece condenado à instabilidade, parte do 
velho dilema entre descentralização e recentralização. A 
reforma econômica e política tenta reestruturar a ordem 
social, mas uma nova ordem não pode ser criada com a 
imposição de velhos dogmas.

A descentralização 
nos setores financeiros 
tornou-se a causa 
mais importante da 
instabilidade macro-
econômica. O sistema 
financeiro chinês vem 
sendo desestabilizado 
de várias maneiras.

• O banco central 
estabelece “cotas de 
crédito” para cada 
província. A cota é 
um meio de controle 
quantitativo da oferta 
monetária e também 
um instrumento de 
alocação de recursos 
financeiros, limitando 
o uso de fundos 
para cada economia 
regional.

• O “plano de crédito” local deveria estar dentro dos 
limites da cota de crédito e incluir planos detalhados de 
empréstimos para projetos específicos.

• As taxas de juros também são estabelecidas por 
Pequim, embora as autoridades bancárias possam dobrá-
las no “mercado cinza”, embolsando a diferença.

• Há filiais do banco central (Banco do Povo) em cada 
região, em nível de província e de condado. Essas filiais 
são supostamente responsáveis pelo monitoramento 
das operações das filiais dos bancos especializados e 
pela implementação de políticas e regulamentações 
monetárias, inclusive as cotas de crédito, estabelecidas 
em Pequim. Ao mesmo tempo, a descrição de suas 
funções prevê que eles promovam o desenvolvimento 
econômico das regiões onde se situam e “satisfaçam a 
necessidade de fundos” da economia local. As filiais 
do Banco do Povo têm alguma autonomia para dar 
mais créditos aos bancos especializados quando há 
necessidades urgentes. O quanto os políticos lutam para 
preservar essas facilidades é demonstrado pela resistência 
no Brasil aos esforços para fechar agências deficitárias 
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, bancos que 
fazem empréstimos aos governos locais.

• Os bancos especializados locais realizam as operações 
bancárias diárias. Exige-se que sigam as regulamentações 
do banco central. Porém, tanto as filiais do Banco do 
Povo como os bancos especializados se beneficiam com 
a prosperidade das economias locais e estão sujeitos à 
supervisão dos governos locais. Seus negócios estão 

As causas do desequilíbrio econômico-
financeiro dos bancos estaduais são várias 
e monotonamente se repetem ao longo do 
tempo, tais como transformação do BE em 
caixa do Estado, concentração de operações 
de crédito com governos e suas empresas, 

financiamento das dívidas estaduais, política 
de pessoal irrealmente liberal empréstimos 
a particulares realizados em oposição aos 

princípios de boa técnica bancária, ausência 
de política firme e consistente no tempo de 

recuperação de créditos. 
 

Gustavo Loyola, presidente do  
Banco Central do Brasil
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restritos à sua própria região e a maioria de seus 
dirigentes são também dela. Em muitos casos, os bancos 
locais preferem cooperar com os governos locais e EPEs 
para conseguir benefícios imediatos para a região, em 
vez de maximizar o lucro, do qual a maior parte deve ser 
transferida para a matriz e acabar no tesouro federal.

Muitos dos pedidos de crédito são garantidos pelo 
governo local ou levantados diretamente por ele. Tanto 
emprestadores como tomadores são órgãos estatais. As 
restrições orçamentárias permanecem leves e a demanda 
por créditos é praticamente ilimitada no regime de 
propriedade pública. Por esse motivo, o controle 
quantitativo sobre os créditos não pode ser substituído 
por “meios indiretos” como o ajuste da taxa de juros Se os 
tomadores conseguem evitar o reembolso do principal, 
por que deveriam se preocupar com mudanças marginais 
nas taxas de juros? A natureza expansionista do sistema 
financeiro atual encontra-se no comportamento dos 
tomadores, ou seja, das EPEs e governos locais que são 
os donos das empresas. Talvez 30-40% dos empréstimos 
pendentes dos bancos estatais estejam em créditos 
podres a empresas estatais. Os tomadores a taxas de juros 
subsidiadas das províncias pobres do interior também 
repassam o dinheiro a taxas mais altas e investem-no em 
imóveis e negócios das províncias costeiras.

A descentralização gera “economias de propriedade 
pública locais” mais fortes que consistem nos governos 
locais, empresas e bancos estatais. As regiões competem 
umas com as outras, não numa competição de mercado 
para vender bens e serviços, mas pela alocação de recursos 
públicos sob soft budget constraints. Sob o planejamento 
central, as regiões pediam mais projetos de investimento. 

Agora, sob o sistema descentralizado, elas podem tomar 
sozinhas a maioria das decisões de investimento. O que 
elas pedem atualmente são fundos para financiar seus 

projetos. Há grandes pressões sobre os bancos 
locais, que cooperam com os governos e empresas 

locais. Em teoria, as filiais dos bancos não podem 
aumentar a oferta monetária. Mas elas têm várias 

maneiras de (1) expandir o poder de compra local, 
e (2) forçar a autoridade monetária central a 

aumentar a oferta de moeda, como fazem com 
freqüência os bancos estaduais brasileiros.

Uma prática comum dos bancos e 
governos locais da China para romper o 
teto de crédito é alocar fundos para projetos 
locais, deixando sem financiamento 
“projetos-chave” do planejamento estatal, 

forçando assim o governo central a transferir 
mais fundos para a região. A recente reestruturação 

do sistema bancário, criando três “bancos de política 
econômica” de longo prazo, tenta proteger os projetos 
centrais dos desvios locais de fundos e assegurar-lhes o 
financiamento tal como foi planejado.

Outra prática local é reestruturar os créditos, 
transformando fundos operacionais de curto-prazo 
em empréstimos para investimento a longo prazo. 
Isso reduz a disponibilidade de fundos operacionais 
para as EPEs, que então reclamam para a matriz e as 
filiais do banco central, que as ajudam conseguindo 
com o governo central a ampliação de suas cotas de 
crédito. O conluio dos bancos locais com os governos 
e empresas locais para “espremer créditos” é difícil de 
ser provado pelas estatísticas, mas pode ser demonstrado 
pelo comportamento dos dirigentes dos bancos. Uma 
pesquisa feita em 1987 mostrou que as prioridades desses 
dirigentes eram ampliar a cota de crédito e conseguir 
maior alocação de fundos do governo central. Os bancos 
locais sofrem fortes pressões das autoridades locais para 
expandir os empréstimos.

Enquanto a “pressão por crédito” refere-se 
principalmente aos pedidos diretos de expansão de cotas 
de crédito do banco central, usam-se IOUs (do inglês 
I owe you, espécie de nota promissória informal) para 
expandir créditos comerciais e o poder de compra local. 
As IOUs referem-se usualmente a papéis emitidos pelos 
armazéns do governo local quando compram grãos ou 
outros produtos dos agricultores. Uma certa quantia de 
fundos é alocada a cada ano para ajustar os planos estatais 
de aquisição de grãos. Porém, esses fundos são usados 
amiúde pelos bancos locais para financiar projetos locais. 
Em geral, os bandos locais esperam ser reeembolsados 
antes da colheita, mas isso freqüentemente deixa de 
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acontecer, em especial quando se empreendem projetos 
locais ambiciosos de desenvolvimento e a economia está 
super-aquecida.

As IOUs fazem parte do poder de compra corrente. 
Elas são utilizadas como meios de compra pelo menos 
uma vez, para a aquisição de grãos. Mais tarde, em 
vários locais, elas podem também circular entre os 
agricultores e entre eles e as instituições comerciais 
locais para intermediar trocas dentro de áreas limitadas. 
Em alguns lugares; as IOUs podem ser o único meio 
que os agricultores têm para comprar ferramentas ou 
pagar impostos e taxas depois das colheitas, Quando 
as reclamações contra as IOUs feitas por fazendeiros e 
autoridades locais se acumulam e a tensão social cresce, 
as autoridades centrais são forçadas a imprimir mais 
“dinheiro vivo” para resgatar as IOUs. Isso é “oferta 
monetária forçada de baixo para cima”.

As IOUs fazem parte da economia chinesa desde o 
começo da década de 1980. Elas acompanham a rápida 
expansão da demanda agregada e representam um 
problema mais sério nos períodos de rápido crescimento 
do que nas recessões. Em 1993, as IOUs tornaram-se 
um grande problema financeiro e contribuíram para a 
inflação acima de 13%, a segunda taxa mais alta desde 
1978. As IOUs não cresceram em período de retração, 
mas de superaquecimento, quando a velocidade era 
muito alta e os créditos não estavam sob controle 
rígido.

Desde 1992, outra forma de autonomia foi concedida 
às economias locais — a emissão de bônus para o 
público usada para uma “expansão monetária localmente 
iniciada”. Um aumento na quantia dos bônus comerciais 

por si mesmo altera somente a estrutura do portfólio 
do ativo financeiro público e pode não levar 

a uma expansão da demanda agregada. 
Porém, na economia inflacionária 

chinesa as coisas são diferentes, 
sob as condições de baixas 
taxas de juros fixas e cotas de 
crédito pré-estabelecidas.

Suponha-se que os bancos 
já tenham utilizado toda a 

sua cota de crédito. Suponha-se 
também que haja autorização para 
que os governos e empresas locais 

tomem emprestado diretamente 
do público através da emissão de 

bônus. Como a “avaliação de crédito” 
do governo local e das empresas estatais 

é quase a mesma do governo central e bancos 
estatais (são todos “estatais”), os bônus locais seriam 

mais atrativos para o público desde que as taxas de juros 
fossem mais altas. Para comprar esses bônus, as pessoas 
retiram depósitos bancários e assim reduzem as reservas. 
A concessão de autonomia para emitir bônus locais 
equivale à diminuir a proporção de reservas e expandir a 
demanda agregada.

Em 1992, o empréstimo direto total pelos governos 
locais e empresas equivaleu a 55% do crescimento do 
crédito bancário daquele ano. Os empréstimos diretos 
representaram 32% do aumento total dos ativos 
financeiros, um grande aumento se comparado com 
os 12% de 1991. As reservas foram baixas em anos de 
inflação alta, como 1988, declinando significativamente 
em 1992, quando se registrou um grande aumento da 
oferta monetária.

Desde a reforma descentralizadora, o governo 
central, na maioria dos anos, foi mais cauteloso com a 
oferta monetária, como indicado pela oferta monetária 
planejada. Portanto, a inflação alta deve ser explicada 
principalmente pelo “expansão monetária fora do 
plano” provocada de baixo para cima. As autoridades 
centrais mudam amiúde os “planos” no meio do ano. 
Algumas dessas mudanças refletiram alterações em seus 
alvos ambiciosos de crescimento. Em muitos casos, essas 
mudanças ocorreram para acomodar as iniciativas locais 
que acabam forçando o governo central a emitir mais 
moeda. Os anos com alta expansão monetária extra-
plano encontram-se todos no período de concessão 
de maior autonomia para as economias locais e EPEs, 
enquanto que nos anos em quê a proporção extra-plano 
foi menor, a autonomia estava restrita ou fora suspensa 
pelo governo central, como parte de um programa de 
“economia”.
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2. Reestruturar o governo, com mais democracia

País com a maior população e a mais alta densidade 
populacional do mundo, a China não pode prosseguir 
eternamente sob uma economia e um sistema político 
centralizados se quiser se beneficiar das atividades privadas 
e iniciativas locais para dar conta de sua complexidade 
e variedade. Como país em desenvolvimento, com uma 
das rendas per capita bem abaixo da média mundial, a 
China deve eleger o desenvolvimento econômico como 
sua principal prioridade e permitir que a população 
local explore todas as oportunidades de crescimento 
econômico. Como o país padeceu com o sistema de 
planejamento central por muito tempo, a descentralização 
é politicamente aceitável e concebida por muitos como 
sendo o caminho para a estabilização e prosperidade.

Porém, a descentralização criou novos problemas 
de estabilidade econômica e integração política. A 
descentralização dos poderes de decisão foi feita sem 
mudar a estrutura da propriedade pública. A ilusão foi 
acreditar que a ineficiência econômica é simplesmente 
devida à falta de autonomia dos governos e empresas 
locais. As questões de responsabilidades e soft budget 
constraints foram ignoradas. A concessão de mais 
autonomia não pode sozinha “endurecer” as restrições 
aos governos locais e empresas. Quando ocorre a 
desestabilização, a recentralização aparece como uma 
alternativa pronta. A lógica é que, quando não podem 
se auto-disciplinar, os agentes devem ser controlados por 
outro agente. A descentralização ainda é um processo de 
cima para baixo de concessão do poder de tomar decisões 
das autoridades centrais para os governos locais, em vez 
de um processo de baixo para cima de reconstrução da 
administração. Os dirigentes dos governos locais são 
designados por Pequim, em vez de eleitos pela gente do 
lugar ou comunidade. Isso também tende a legitimar a 
recentralização e ameaça reviver velhas tensões entre os 
burocratas e o mercado. Escrevendo sobre a China de 
mil anos atrás, McNeill descreve
o problema enfrentado pelos funcionários confucianos ao 
tentar equilibrar um elemento perturbador a violência 
profissionalizada — com outro elemento igualmente 
perturbador — a busca profissionalizada do lucro. Nenhum 
dos dois se conformava à propriedade tradicional. Com efeito, 
comerciantes e militares freqüentemente ostentavam suas 
deficiências morais com descarada indiferença pelos outros. 
A ligação desinibida entre empresa comercial e militar, 
tal como ocorreria na Europa dos séculos XIV e XIX teria 
parecido verdadeiramente desastrosa para as autoridades 
chinesas. Enquanto os homens educados nas tradições 

confucianas de governo mantivessem a autoridade política, 
uma confluência assim tão perigosa não seria permitida. Ao 
contrário, as restrições sistemáticas à expansão Industrial, 
comercial e militar estavam embutidas no sistema chinês de 
administração política.

A China ainda tem um longo caminho a percorrer até 
a concretização de um governo estável e eficaz, Primeiro, 
o país precisa reformar a estrutura de propriedade 
para estabelecer direitos de propriedade privada bem 
definidos. Com base nisso, a reestruturação do governo 
das comunidades locais (aldeias, condados e pequenas 
cidades), incluindo a reestruturação das finanças públicas 
locais, deveria ser a primeira etapa para a reforma do 
sistema de governo. O governo local em todos os níveis 
deveria ser responsável pelo provimento de bens públicos 
locais e ter autonomia para maximizar o bem-estar social 
da comunidade, sujeito a princípios democráticos, sem 
debilitar a economia como um todo com a expansão 
ilimitada do crédito oficial. Isso não significa a abolição 
da autoridade central, mas que o governo central deveria 
ser responsável apenas pelos interesses nacionais e pela 
coordenação entre as regiões, em vez de comandar os 
governos locais. O mesmo problema existe no Brasil, um 
país muito mais rico em recursos naturais, com pressões 
populacionais mais modestas, onde as causas da pobreza 
estão no fracasso em desenvolver os recursos humanos 
e onde os grupos locais parasitas assumem pouca 
responsabilidade, mas extraem montanhas de recursos 
financeiros do governo federal. No entanto, o Brasil 
avançou muito mais no processo de democratização, 
que é amplamente aceito por suas elites. Depois que 
seu sistema financeiro foi reformado em 1965, o Brasil 
desenvolveu uma rede sofisticada de bancos comerciais 
e de investimento que participaram da expansão do 
setor privado. Um vigoroso mercado de capitais tem o 
suporte agora de fundos de pensão poderosos, crescendo 
em tamanho de 5% do PNB em 1990, para cerca de 
11% hoje.

Um grande país com uma grande população é gover-
nável, mas não por um sistema de planejamento cen-
tral. A China defronta-se com a dificuldade adicional de 
tensões internacionais sobre questões como proprieda-
de intelectual, proliferação nuclear e o impacto de seu 
poderio militar sobre seus vizinhos asiáticos, ao mesmo 
tempo em que passa por mudanças internas notáveis. 
China e Brasil estão descobrindo que empresas esta-
tais não podem operar em territórios continentais sem 
enormes sacrifícios de liberdade e eficiência para toda 
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a população. Um governo eficiente pode ser um siste-
ma federal multi-regional, de múltiplas camadas, mas 
não pode mais ser uma hierarquia centralizada. Embora 
muitos reformistas chineses ainda estejam limitados pelo 
pensamento tradicional que enfatiza um governo central 
forte, um novo tipo de governo local e de relacionamen-
to entre as comunidades locais e os altos níveis de gover-

no está surgindo nas áreas onde os setores não-estatais se 
tornaram a força dominante. Poderão acontecer muitos 
conflitos e frustrações no difícil processo de reestrutu-
ração, mas a China não pode mais voltar ao velho siste-
ma de planejamento central. China e Brasil, apesar das 
enormes diferenças entre os dois países, estão tateando 
penosamente na direção do mesmo tipo de soluções.

3. Mercado dinamiza economia chinesa
Li Tie Ying

O acelerado desenvolvimento dos setores não-estatais 
tem dinamizado extraordinariamente a economia 
chinesa nos últimos anos. A nova estrutura de economia 
de mercado socialista compreende os meios de produção 
de propriedade estatal de propriedade coletiva e de 
propriedade privada, tanto nacional como do capital 
estrangeiro. Segundo os dados de 1994, o valor global 
da produção industrial estatal representa 48% do total; o 
da indústria coletiva, 38,2%, e o das indústrias privadas 
de capital nacional e estrangeiro, 13,5%.

O mecanismo de economia de mercado passou a 
desempenhar papel fundamental em todas as áreas — 
de produção, troca, investimento e emprego. Mais de 
80% dos preços dos meios de produção, 85% dos preços 
dos produtos agrícolas e 95% dos preços dos produtos 
industriais já são determinados pelo mercado.

Nos setores que dependem de concorrência, a 
economia chinesa livrou-se significativamente do 
monopólio estatal. Graças à concorrência, as empresas 
se aprimoram tecnologicamente e aumentam sua 
eficácia, o que se reflete no aumento da produção e da 
produtividade, bem como nos custos de produção e no 
preço final. Em conseqüência, o nível de vida do povo 
em geral se elevou consideravelmente.

A administração econômica do Estado deixou 
de tomar como principal o controle direto do plano 
obrigatório, passando a fazer o reajuste indireto, por 
meios econômicos e judiciais. Assim, na produção 
industrial, a parte compreendida pelo plano obrigatório 
foi reduzida de 95% para apenas 5%. O governo 
empenha-se em criar ambiente favorável a que a 
concorrência mercantil seja mais ativa e mais justa, em 
vez de interferir na administração e nas atividades de 

produção das empresas.
Em 1994, a China teve êxito na realização de 

importantes medidas de reformas nas áreas tributária, 
financeira, monetária, de divisas e de comércio exterior, 
tendo conseguido os resultados previstos graças a medidas 
adicionais e ao reajuste integral da macroeconomia.

Nos últimos 16 anos, a China estabeleceu aos poucos 
um sistema de administração do comércio exterior que 
corresponde às normas internacionais. Desde 1991, 
estão abolidos todos os subsídios à exportação. Em 1994, 
Pequim reformou o sistema de controle de divisas, aboliu 
o sistema de dupla taxa de câmbio e adotou o sistema de 
taxa flutuante, realizando a conversibilidade condicional 
da moeda chinesa (o iuane) nos projetos permanentes. 
No início deste ano, foram mais uma vez reduzidas as 
tarifas de importação de mais de duzentas variedades 
de mercadorias. O novo sistema de comércio exterior 
adota o princípio de livre importação e exportação de 
mercadorias e de tecnologia.

Em conseqüência, a economia chinesa está cada vez 
mais estreitamente relacionada com a economia mundial. 
No ano passado, o volume global das importações e 
exportações da China atingiu 236,7 bilhões de dólares, o 
que representa cerca de 45% do PNB chinês, situando-o 
em 11º lugar no mundo.

A reforma econômica obtém resultados notáveis 
também no meio rural. A produção de cereais aumentou, 
de 300 milhões de toneladas em 1978 (quando se 
iniciaram as reformas no campo), para 456 milhões de 
toneladas em 1994. Com apenas 7% das terras cultiváveis 
do globo, a China alimenta 22% da população mundial. 
Em fins do ano passado já havia no campo 23 milhões de 
empresas, empregando mais de 120 milhões de pessoas.

Li Tie Ying é presidente da Comissão Estatal de Reforma da Estrutura Econômica da China, membro do Bureau Político do Partido Comunista e do Conselho 
de Estado da China.
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Em comparação com 1968, o nível de vida do povo 
se elevou notavelmente. A renda per capita da população 
urbana decuplicou, com um índice médio anual de 
crescimento de 15,5%. A renda per capita da população 
rural aumentou de nove vezes (14,8% ao ano).

O capital financeiro das populações urbana e rural 
cresceu 102 vezes nesses 16 anos, com um índice médio 
anual de 33,5%. No final de 1994, os depósitos bancários 
dos residentes urbanos e rurais totalizavam mais de 2 
trilhões de iuanes.

É visível também o aumento de oportunidades de 
acesso à educação superior e à educação profissional. 
Com a reforma dos sistemas de trabalho e emprego, 
os chineses têm agora maior liberdade de escolha de 
profissão e de emprego. Desde lº de maio último, está em 
vigor o sistema de trabalho de 40 horas semanais, com 
o que os empregados têm mais tempo para descansar e 
recrear-se física e intelectualmente.

Apesar de todos esses dados positivos, a China 
ainda é um país em desenvolvimento, com todos os 
problemas decorrentes disso. O volume global da 
economia chinesa é relativamente grande, mas o índice 
per capita ainda é muito baixo. Segundo o critério de 
paridade do poder aquisitivo mundial, adotado pelo 

Banco Mundial e pelo FMI, a China manterá, por um 
período ainda relativamente longo, as características 
de país em desenvolvimento. Cerca de 800 milhões 
de chineses vivem no campo e 70 milhões deles ainda 
não se livraram da pobreza. Os recursos são escassos e 
os mecanismos da nova economia de mercado ainda 
precisam ser aperfeiçoados. Perduram sérios problemas 
na economia agrícola, que é a base da economia chinesa. 
Perdura também a baixa eficácia das empresas estatais. 
Para resolver esse problema, o fundamental consiste em 
aprofundar as reformas e promover o desenvolvimento.

Quanto à participação do Brasil no processo de 
abertura da economia chinesa, em 1994 os dois países 
entraram numa nova fase de desenvolvimento de seu 
intercâmbio econômico, comercial e tecnológico, tendo 
as exportações e importações Brasil-China superado a 
casa de 1,4 bilhões de dólares, o que representou 34,6% 
a mais do que em 1993 e um terço do intercâmbio 
da China com a América Latina. A China vê o Brasil 
como um grande parceiro estratégico para o século 
XXL prevendo que o intercâmbio comercial entre os 
dois países poderá decuplicar até o final deste século, 
passando de 0,6% para 4% do conjunto do comércio 
exterior da China.


