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Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar o papel do planejamento estatal sobre a dinâmica da política econômica chinesa entre
1978 e 2008 e o papel desempenhado pelo sistema financeiro chinês como forte impulsionador do desenvolvimento industrial
do país e às exportações chinesas no período. Para tanto, trabalha-se com a hipótese de que o processo de abertura econômica
iniciado em 1978 por Deng Xiaoping foi planejado pela elite dirigente chinesa visando o desenvolvimento das capacidades
industriais do país, e que o sistema financeiro chinês, marcado por forte regulamentação e de caráter predominantemente
estatal, foi determinante para o sucesso desta estratégia, pois foi submetido à posição de criador de funding no circuito
econômico, com a consequente prática da “eutanásia do rentista” formulado por Keynes na Teoria Geral sendo colocada em
prática pelo governo chinês para alavancar o processo produtivo-industrial nacional. Por fim, destaca-se a importância da obra
de Giovanni Arrighi, tendo em vista que este processo de elevado dinamismo industrial chinês somente pôde ocorrer devido às
transformações ocorridas na economia-mundo capitalista desde o fim dos anos 1970, época em que se aprofundava a crise da
hegemonia norte-americana (crise sinalizadora), a qual proporcionou uma janela de oportunidade para que as reformas
pudessem lograr êxito na China, numa verdadeira “expansão material”, transformando o país, já em 2008, na “indústria do
mundo”, nas palavras de Arrighi.
Palavras-chave: China, Estado, Industrialização, Sistema Financeiro, Economia-mundo capitalista.

Abstract
This paper aims to analyze the role of state planning on the dynamics of the Chinese economic policy between 1978 and 2008
and the role played by the Chinese financial system as a strong driver of the country's industrial development and to the Chinese
exports in the period. To this end, we work with the hypothesis that the economic opening process started in 1978 by Deng
Xiaoping was planned by the Chinese leadership elite aiming at the development of the country's industrial capacities, and that
the Chinese financial system, marked by strong regulation and predominantly state-owned, it was decisive for the success of this
strategy, as it was submitted to the position of creator of funding in the economic circuit, with the consequent practice of
“renter's euthanasia” formulated by Keynes in the General Theory being put into practice by the Chinese government to
leverage the national industrial-productive process. Finally, the importance of Giovanni Arrighi's work is highlighted, considering
that this process of high Chinese industrial dynamism could only occur due to the transformations that took place in the
capitalist world-economy since the end of the 1970s, a time when the crisis of North American hegemony (signal crisis), which
provided a window of opportunity for reforms to be successful in China, a true “material expansion”, transforming the country,
already in 2008, into the “industry of the world”, in Arrighi's words.
Keywords: China, State, Industrialization, Financial system, Capitalist world-economy.
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Introdução.

E

m 1978, a China iniciou um processo de abertura
econômica ao capitalismo, quando Deng Xiaoping
lideraria um movimento no interior do Partido
Comunista Chinês (doravante PCC) que levaria a
economia chinesa a uma reestruturação profunda
no seu padrão de acumulação econômico e que a
tornaria um importante polo de acumulação de
capital a nível mundial já em 2008.
Para tanto, torna-se mister compreendermos as
mudanças ocorridas na economia-mundo
capitalista durante a década de 1970,
especialmente na mudança do engajamento
norte-americano com os soviéticos e com os
aliados preferenciais do período de vigência dos
acordos de Bretton Woods, a saber: Alemanha e
Japão.
Sobre o engajamento dos Estados Unidos com a
União Soviética durante a década de 1970, esteve
em vigor a política da distensão (ou détente), cujo
fulcro repousou na maior cooperação entre as
duas superpotências da guerra-fria em torno de
uma política de manutenção do status quo
internacional ex ante a emergência de novos
atores internacionais nos campos político
(independência de vários países africanos e
asiáticos; cisma sino-soviético em torno dos
paradigmas teóricos sobre o socialismo que os
chineses começavam a implementar, em clara
discordância com o paradigma soviético, e; a
derrota norte-americana na guerra do Vietnã) e
econômico (ascensão alemã e japonesa na
concorrência comercial, a nível mundial, contra
os Estados Unidos).
No contexto da década de 1970, Giovanni Arrighi
destaca que a economia-mundo capitalista
começava a entrar num momento de crise
estrutural, especialmente por conta da

desfragmentação do poder político e econômico
norte-americano, com a derrota para o Vietnã e a
ascensão comercial alemã e japonesa, naquilo
que o autor chamou de “crise sinalizadora” da
hegemonia dos Estados Unidos.
Em resposta a esta conjuntura de crise estrutural,
Arrighi (2008) ressalta que os Estados Unidos,
ainda durante o governo de Richard Nixon, mas,
principalmente, com a chegada de Ronald Reagan
à presidência daquele país, promoveu uma
mudança do papel estrutural do país na política e
na economia-mundo a partir de 1979.
Foi neste contexto que os norte-americanos, em
resposta ao choque energético de 1979 e à crise
estrutural de acumulação de capital das
empresas norte-americanas durante a década de
1970 promoveu a ruptura com as convenções
criadas em torno do regime de Bretton Woods e
da guerra-fria, passando para aquilo que Tavares
(1997) chama de “a retomada da hegemonia
norte-americana”. Tal “retomada”, na visão da
autora, revela a predisposição do governo norteamericano em sustentar o papel do dólar como o
standard universal de valor, ou seja, a
manutenção do dólar como a “moeda reserva
internacional”, através daquilo que a literatura
sobre o tema convencionou chamar de
“diplomacia do dólar forte”.
Ademais, segundo a autora, os norte-americanos
passaram a exercer forte pressão para que
diversas economias nacionais mundo afora
abrissem suas contas de “transações correntes” e
de “capitais” para que, no caso da primeira conta,
os investimentos diretos estrangeiros das
empresas norte-americanas pudessem adentrar
naquelas economias que gerassem melhores
retornos em termos de custos de produção
(trabalhistas e fiscais) e, na segunda conta, para
que os bancos e os grandes investidores norte-
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americanos pudessem controlar o processo de
expansão financeira que começava a surgir com a
desregulamentação dos sistemas financeiros a
nível mundial, começando pelos Estados Unidos e
se expandindo para as economias centrais e
periféricas da economia-mundo capitalista,
naquilo que Arrighi (1996; 2008) chama de
“expansão financeira”.

chinês seria hegemonizado pelo grupo político de
Deng Xiaoping, grupo este que tinha como
objetivo enterrar a ideia do confucionismo e da
“revolução cultural”, pois estas ideias “passaram
a ser vistas como um símbolo de atraso, de
resgate à ética do confucionismo que era
responsável pela repressão das massas rural e
urbana” (LEÃO, 2010, p. 32).

Paralelamente a tal expansão, o sociólogo italiano
afirma que as “paisagens geográficas” da
economia-mundo capitalista sofreram profundas
transformações, essencialmente no que diz
respeito à esfera produtiva. Em outras palavras,
uma mudança substancial nas redes de produção
e comercio da economia-mundo capitalista
ocorreu de forma a fazer com que as economias
capitalistas centrais (Estados Unidos, a Alemanha
e o Japão) deslocassem seus processos para
regiões que oferecessem melhores condições, o
que favoreceu o Sudeste Asiático como polo de
crescente dinamicidade produtiva em escala
mundial (ARRIGHI, 1996; 2008), se tornando,
gradualmente, na “fábrica do mundo” a partir do
início da década de 1980. Tal transformação
conferiu às economias asiáticas, inseridas nestas
redes produtivas, um papel cada vez maior no
comercio internacional de bens industrializados,
consubstanciando aquilo que o sociólogo italiano
chama de “expansão material”, agora, na região
asiática.

Como consequência, a balança de poder político
dentro do PCC fez com que a formulação das
“quatro
modernizações”
tivesse
menos
resistência pela burocracia estatal chinesa, com o
Estado chinês podendo implementar plenamente
as modernizações, inicialmente no campo,
através estímulos ao aumento da produção
agrícola, com o restabelecimento da noção do
lucro capitalista. Neste contexto, foram criadas as
townships and villages enterprises,destinadas
fazer com que a massa de camponeses pudesse
aproveitar o rápido processo de industrialização
que seria um dos pilares do programa de
Xiaoping.

II. As transformações chinesas entre 1978 e
1991.
Segundo
Roberto
Damas
(2014),
as
transformações econômicas na China tiveram
amplo suporte do Estado chinês, o que daria
continuidade àquilo que havia começado em
1949 com a revolução realizada por Mao TséTung. Com a morte de Mao e de Zhou Enlai em
1976, os debates em torno do projeto de
aprofundamento do desenvolvimento econômico

Conforme dados do Banco Mundial (2019), as
terras
agricultáveis
expandiram-se
continuamente no período entre 1978 e 1989,
saindo de 44% da área terrestre total chinesa
para cerca de 53%. As taxas de crescimento da
agricultura também passaram por significativa
melhora, essencialmente por conta dos créditos
oficiais destinados à expansão da área plantada.
Sobre o desenvolvimento da indústria chinesa,
esta foi um dos aspectos mais importantes que o
Estado chinês procurou enfatizar com as
reformas. Através da política de aproximação
com os Estados Unidos na década de 1970, a
abertura chinesa ao capitalismo mundial se deu
primordialmente através da atração das
Empresas Transnacionais (doravante ETN)
ocidentais e japonesas para o solo chinês, através
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da criação das Zonas Econômicas Exclusivas1
(doravante ZEE) na região da costa sul do país, via
Investimento Direto Estrangeiro (doravante IDE).
Paralelamente às referidas reformas internas, o
contexto externo favoreceu a alteração da
inserção internacional chinesa quando em 1985 o
governo norte-americano passou a adotar uma
política de flexibilização da paridade do dólar com
relação ao marco alemão e, principalmente, ao
Iene japonês, no Acordo Plaza. Ademais, dois
anos depois, no Acordo do Louvre, os norteamericanos passaram a impor profundas
restrições às exportações japonesas ao mercado
norte-americano, visando reduzir do déficit
comercial que o país apresentava contra o Japão
(MEDEIROS, 2008).
Como consequência, houve o acirramento da
concorrência entre as empresas norteamericanas
e
japonesas
quanto
ao
desenvolvimento de novos processos e produtos,
essencialmente na esfera produtiva, tendo em
vista que os custos de produção tanto nos
Estados Unidos quanto no Japão se tornaram
impraticáveis, dado o contexto de diminuição da
acumulação de capital (aumento dos custos e
queda na demanda) pelas ETN destes dois países.
Tal concorrência levaria a uma expansão do IDE
norte-americano e japonês para os chamados
New Industrializes Countries (NIC) de primeira
geração da Ásia2, pois as firmas dos dois países
centrais passaram a criar redes de produção e
comercio nestes países integradas às suas

economias, abrindo espaço para uma nova
divisão internacional do trabalho na região
asiática.Neste contexto, a década de 1980 foi
importantíssima para a afirmação chinesa como
grande receptora de IDE dos países centrais.Se
olharmos a quantidade de IDE com destino aos
países em desenvolvimento, percebe-se uma
crescente participação da economia chinesa
como receptora de tais fluxos, especialmente
aqueles originados nos Estados Unidos e no
Japão.
Esta arrancada da economia chinesa como
crescente receptora de IDE esteve condicionada a
uma série de restrições impostas pelo Estado
chinês, pois, conforme Paulino (2012), a meta
geral imposta pelo governo chinês para a década
seria de dobrar o PIB ao final do período, visando
assegurar uma acumulação de capital em escala
crescente e garantir que a sociedade chinesa
passasse a desfrutar dos bens e serviços
necessários às suas necessidades básicas de
sobrevivência.

20%

Gráfico 1 - Participação chinesa no IDE destinado
ao mundo em desenvolvimento, entrada (%)
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da UNCTAD (2019).

Por outro lado, Leão (2010, p. 72) destaca que

1

Tal região apresentava facilidades à atração das ETN
devido ao fato de: 1) o Estado chinês conceder subsídios
fiscais à produção; 2) os custos do trabalho serem
relativamente baixos em relação às economias centrais; 3)
a abertura do mercado chinês ao consumo dos produtos
que tais ETN passariam a produzir, e; 4) o estímulo às
exportações que o Estado chinês concedeu a tais empresas,
como a redução de impostos à exportação e a
desvalorização da taxa de câmbio.
2
Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura.

76

a modernização econômica [chinesa] esteve
subordinada a um projeto de desenvolvimento do
país comandado pelo Estado. Isso significava que,
dadas as mudanças da economia capitalista
internacional, a abertura promovida pelas reformas
tinha de seguir um roteiro bem definido, no qual a
articulação com o exterior obedecia a critérios
restritos e dirigido a fim de dinamizar o processo de
industrialização. Portanto, a participação do Estado
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no processo de abertura da economia – que
coincidiu
com
um
período
de
ampla
desregulamentação
financeira
e
integração
produtiva do capitalismo global – foi fundamental,
pois definiu os setores e o modo pelo qual os
agentes podiam usufruir desse processo. Nesse
sentido, por exemplo, enquanto a abertura
financeira foi quase que proibida, a abertura da
produção avançou significativamente, mas com
amplas restrições em termos setoriais, espaciais e de
propriedade.

das empresas estatais no processo produtivo de
forma geral quanto dos incentivos que o Estado
concedeu aos atores privados, considerados
secundários
neste
processo,
em
setores
selecionados. Além disso, a elite dirigente do PCC,
que controla o Estado chinês desde 1949, soube
fazer uma leitura correta do contexto internacional
de avanço do neoliberalismo no final dos anos 1970
para aproveitá-lo em benefício das reformas
internas que começavam a se iniciar, atraindo
capitais do mundo todo para o solo chinês através
das ETN via IDE, estimulando tanto o investimento
produtivo quanto a absorção de tecnologias do
exterior (MOCELIN, 2018, p. 13).

Corroborando tal argumento, Sampaio Jr (1999,
p. 460) destaca que houve a criação de
um rígido código que regulamenta a atividade das
empresas estrangeiras – Foreign Investment
Catalogue -, definindo detalhadamente as condições
de entrada, localização e operação do capital
internacional, [que] procurou resguardar a
capacidade de controle e a necessária flexibilidade à
política de atração de investimentos diretos, [...]
prevalecendo um firme controle político do Estado
chinês sobre suas condições de atuação.

Gráfico 2 - Composição setorial do PIB - em %
- (1978-1989)
60
40
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Apesar de ter havido este direcionamento dos
investimentos externos realizados nas ZEE, o
crescimento industrial chinês não apresentou
crescimento significativo se comparado com os
outros dois componentes do PIB. Se comparado
com o setor de serviços, este último foi o grande
motor do crescimento do PIB chinês durante o
período, conforme destaca o gráfico 2. Por outro
lado, o setor da agricultura também apresentou
piora, mas caiu menos do que o setor industrial
na composição do PIB chinês.
Voltando à centralidade do Estado chinês neste
processo de abertura na década de 1980, o
arcabouço institucional criado pelo governo de
Pequim facilitaria a extraordinária performance
econômica chinesa.
Durante toda a década de 1980, a atuação estatal no
circuito econômico foi enorme, tanto a participação

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Banco Mundial
(2019).

No tocante ao comercio exterior, ao impor metas
de exportação às ETN que buscavam se instalar
na China, o Estado chinês aproveitaria a condição
de país em desenvolvimento para alavancar suas
exportações para os Estados Unidos, avolumando
enorme superávit comercial com aquele país. Se
olharmos para a parcela de exportações de
produtos manufaturados chineses na sua
totalidade, as economias desenvolvidas tiveram
parcela crescente durante a década.
Nesse sentido, segundo Leão (2010) o IDE foi um
elemento importante para o Estado chinês
alcançar três objetivos: 1) elevar a participação
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chinesa nas exportações mundiais; 2) facilitar o
acesso às fontes de capital e tecnologias
estrangeiros, e; 3) introduzir novas técnicas de
produção, com processos produtivos mais
sofisticados3·. Ao se olhar para os dados do
gráfico 4, percebe-se que as exportações tiveram
melhora significativa, mas as importações
também apresentaram tendência de alta.
Com relação ao sistema financeiro chinês, Damas
(2014) traz uma importante contribuição para
desmitificarmos a estruturação de tal sistema.
Segundo o autor, de 1950 até 1978 o sistema
financeiro/bancário chinês era monopólio estatal,
através do People’s Bank of China (doravante
PBoC), atuando como Banco Central, banco
comercial e reserva do Tesouro chinês. Mas, após
o início das “quatro modernizações”, o PBoC
assumiu apenas a função de Banco Central, não
obstante quatro outras instituições bancárias e
financeiras terem sido criadas em 1979, também
conhecidas como big 4, segmentadas da seguinte
forma:

Bank of China (BoC): passou a
exercer controle sobre as operações de comercio
e investimentos exterior, além de controlar as
operações cambiais do país;

Agricultural Bank of China (ABC):
destinado a canalizar funding para toda a área
rural chinesa, além de oferecer crédito subsidiado
ao setor do agronegócio;

China Construction Bank (CCB):
destinado à administração do funding necessário
aos créditos e investimentos em ativos fixos,
como manufaturas e infraestrutura;


Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC): fundado em 1983, assumiu as
responsabilidades bancárias e financeiras que
não se enquadravam no PBoC ou nos outros três
bancos oficiais.
Em 1987, foram criados os Joint Stock
Commercial Banks (JSCB), os quais se
caracterizavam por serem instituições financeiras
de capital misto (público majoritariamente e
privado em menor escala), mas tendo papel
menos relevante que os big 4. Do ponto de vista
da influência do Estado chinês nas decisões de
crédito, este não almeja perder o controle sobre
suas instituições financeiras, as quais são
“importantes instrumentos de legitimidade do
próprio governo e da permanência do PCC no
poder” (DAMAS, 2014, p. 188). Se olharmos a
década como um todo, poucas reformas foram
feitas com exceção das já mencionadas.
Além disso, durante a década, as grandes
empresas estatais e as empresas privadas que
operavam na economia chinesa possuíam
profunda interdependência creditícia com os
bancos estatais do país, pois o governo chinês
forçou os bancos a emprestarem a estas
empresas crédito com taxas de juros baixas,
naquilo que se convencionou chamar de
repressão financeira (DAMAS, 2014).
Segundo Liu e Ferri (2009, p. 2),
é de amplo conhecimento que as empresas estatais
na China são bastante relutantes em pagar seus
empréstimos
aos
bancos
estatais.
Esse
comportamento se deve às influências políticas
existentes entre as empresas estatais e os próprios
bancos controlados pelo governo, em que o perdão
ou reescalonamento da dívida tem sido a regra.

3

“A entrada de outras formas de investimentos
internacional, como os investimentos em portfólio e os
empréstimos bancários, foi desestimulada e controlada de
modo que a abertura da economia chinesa disse respeito
quase que exclusivamente à entrada de investimento direto
vinculado à sua política industrial e de comércio exterior”
(LEÃO, 2010, p. 40).

Isso acontece, segundo os autores, devido ao fato
de que o Estado chinês impôs um teto às taxas de
juros dos depositantes (poupadores) e um teto às
taxas de juros para os tomadores de
empréstimos, tornando o spread bancário
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relativamente baixo e estimulando os
investimentos nos setores industriais nascentes e
resultando numa “repressão financeira” ao
rentismo parasitário, ou, conforme diz Keynes
(1982, p.286/287/288), na “eutanásia do
rentista” 4.
Gráfico 3 - Evolução das taxas de juros
(depósitos, empréstimos e real) e spread bancário - em %
- (1980-89)
14
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8
6

tendência da taxa de juros real, que, apesar do
ziguezague visto, também manteve trajetória
média próxima a zero.
Atestando tal argumento, Shih (2008, p.
30-37) destaca que
quando o governo central urge que o país cresça
aceleradamente, os governos locais e as empresas
estatais pressionam os bancos estatais a abrirem
seus cofres, forçando até o PBoC a aumentar a
oferta monetária. Por outro lado, quando o governo
central resolve frear a expansão monetária, o PBoC
mobiliza sua impressionante organização e
capacidade para fazer valer os limites a novos
empréstimos.
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Banco
Mundial (2019).

Ao olharmos para o gráfico 3, percebemos que as
taxas de depósitos e de empréstimos
caminharam em trajetórias parecidas, com o
spread bancário apresentando tendência ao
declínio a partir de 1982, analogamente à
4

“*...+ Embora este estado de coisas seja perfeitamente
compatível com certo grau de individualismo, [...] a
eutanásia do rentier, do investidor sem função, [...] levaria
à eutanásia do poder cumulativo de opressão do capitalista
sem explorar o valor da escassez do capital. O Estado
deverá exercer uma influência orientadora sobre a
propensão a consumir, em parte através de seu sistema de
tributação, em parte através da fixação da taxa de juros.
[...] Uma socialização algo ampla dos investimentos será o
único meio de assegurar uma situação aproximada de pleno
emprego, embora isso não implique a necessidade de
excluir ajustes e fórmulas de toda espécie que permitam ao
Estado cooperar com a iniciativa privada. [...] Se o Estado
for capaz de determinar o montante agregado dos recursos
destinados a aumentar esses meios e a taxa básica de
remuneração aos detentores [do capital], terá realizado o
que lhe compete”.

Sobre o papel decisivo do Estado chinês na
orientação do crédito aos investimentos
produtivos - e não financeiros -, Cousin (2007, p.
117) afirma que “o Estado se vê no dever de
intervir sobre a alocação de recursos financeiros
de forma a garantir os objetivos econômicos e
sociais para legitimar o governo, pelo menos no
curso prazo”.
Finalmente, a década de 1980 pode ser
considerada um turning point da história
econômica recente da China, haja vista que os
chineses conseguiram sustentar um programa de
abertura ao regime de acumulação capitalista
através da implementação das “quatro
modernizações”. Mas, paralelamente a esta
questão, o Estado chinês conseguiu preservar sua
soberania sobre todo o processo e a garantia da
segurança nacional, ao mesmo tempo em que
acelerava as reformas no campo e nas cidades
(LEÃO, 2010), entregando à sociedade chinesa
taxas de crescimento da ordem de 9,7% do PIB na
média entre 1978 e 1989 (BANCO MUNDIAL,
2019).
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Banco
Mundial (2019).

Ano XVI | Volume XVI | Nº 32 | Julho/Dezembro 2019 | Rio de Janeiro | ISSN 1807-1260

79

Ano XV | Volume XVI | Nº 31| Janeiro/Junho 2019 | Rio de Janeiro | ISSN 1807-1260
www.revistaintellector.cenegri.org.br

Gráfico 4 - Exportações chinesa de produtos manufaturados por mercados consumidores - % do total de exportações de
produtos manufaturados - 1978-1989
100
80
60
40
20
0
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Exportações de mercadorias para economias de alta renda (% do total das exportações de
mercadorias)
Exportações de mercadorias para economias de baixa e média renda fora da região asiática (%
do total das exportações de mercadorias)

III. As transformações chinesas entre 1992 e
2002.
A queda do muro de Berlim e o consequente fim
da guerra-fria em 1989 traria enormes
preocupações dentro o PCC quanto à
centralidade do partido como instituição máxima
dentro da sociedade chinesa. Dizemos isto, pois
pari passu a queda do muro, a reunificação da
Alemanha em 1990 e o desmoronamento da
União Soviética em 1991 geraria temores nos
líderes do PCC quanto a pressões que poderiam
ser geradas por manifestantes/oposicionistas
contra a centralidade do PCC.
Mas, não obstante estes fatores internacionais, o
massacre da praça celestial em 1989 foi uma
demonstração clara da disposição do PCC quanto
a utilizar, inclusive, da força para a manutenção
do seu poder de comando no seio da sociedade
chinesa. Nesse sentido, conforme destaca Paulino
(2012), a arranca chinesa ao longo da década de
1990 teria como meta central quadruplicar o PIB
chinês ao fim da década, mas, isto somente seria
alcançado se houvesse um aprofundamento das
reformas iniciadas em 1978.
Em 1989, Deng Xiaoping se afastou de todos os
cargos políticos na China, dando lugar a Zhao
Ziyang como principal liderança política chinesa,

mas voltou à cena política chinesa em 1992-93,
fazendo alianças com a ala conservadora do PCC,
com o ELP e com as lideranças políticas regionais
do país (principalmente as do Sul), propondo a
continuidade (e mesmo aprofundamento) das
reformas iniciadas, como forma de garantir a
estabilidade política chinesa em torno do PCC. Tal
movimento, segundo Carvalho (2013) ficou
conhecido como o “Grande compromisso”, em
que, em troca de apoio político, o ELP receberia
maiores quantidades anuais de recursos, além
das províncias serem mais apreciadas quanto aos
projetos de investimentos e desenvolvimento por
parte do governo central. Ademais, os objetivos
do “grande compromisso” seriam “uma tarefa
básica (desenvolvimento das forças produtivas),
dois pontos fundamentais (reformas econômicas
e abertura coordenada ao exterior; controle do
Estado pelo PCC)”.
Com isto, profundas transformações passaram a
ocorrer na economia chinesa. Em primeiro lugar,
já em 1993, houve o abandono das cotas dos
sistemas de produção agrícola do país, dando
lugar um sistema de produção e preços
amparadas nos mecanismos de livre-mercado;
em segundo lugar, no mesmo ano, foi criada a
“Lei de Corporações”, a qual definia que as
empresas estatais de grande monta se
transformariam em empresas de capital aberto,
com o Estado se tornando acionista majoritário
em todas elas, e os trabalhadores e investidores
nacionais podendo comprar quotas societárias.
Obviamente, “a separação jurídica não *foi+ feita
em termos puramente comerciais, estando estas
empresas sujeitas às diretrizes definidas pelo
Estado” (CARVALHO, 2013, p. 83-84).
Em 1994, após o 14º Congresso do PCC, deu-se
início a um processo de reformas fiscal,
monetária e cambial (que discutiremos mais
adiante), com o governo central passando a
arrecadar mais recursos para promover
investimentos
nos
setores
a
serem
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desenvolvidos. Em decorrência da referida lei, em
1997 o Estado chinês daria início a um processo
de aprofundamento da acumulação capitalista na
economia chinesa, quando, no 15º Congresso do
PCC, ficou definido que teria início um processo
de privatizações de determinadas empresas
estatais, as pequenas e médias, as quais
passariam, gradualmente, às mãos da iniciativa
privada, gerando um enorme excedente de mãode-obra disponível nas cidades, essencialmente,
mas também no campo.

1991, aumentando para 120 em 1997,
controlados diretamente pelo Estado, que
ganhariam musculatura concorrencial contra as
ETN estrangeiras atuantes na economia chinesa
via incentivos fiscais, incentivos creditícios dos
bancos
oficiais,
incentivos
comerciais
nacionalmente (via reservas de mercado) e
internacionalmente (via taxa de câmbio
competitiva) e incentivos para o desenvolvimento
de tecnologia (P&D).

Para o governo chinês, a privatização destas
empresas faria com que a taxa de acumulação e
capital no país aumentasse pari passu a
autorização dos governos locais em aderirem a
este movimento privatizante, de forma a tornar
suas regiões mais atrativas à acumulação de
capital, ainda que os níveis de pobreza e
desigualdade aumentassem em muitas destas
regiões.

Gráfico 5 – Distribuição do total de ativos da
indústria por tipo de propriedade entre 1998 e
2008 (RMB bilhões)

Mas, se as pequenas e médias empresas foram
privatizadas, o governo central não abriu mão do
controle das corporações estatais de grande
monta, ou seja, aquelas empresas estratégicas ao
projeto de desenvolvimento econômico chinês e
que, se privatizadas, tiraria das mãos do Estado
um poder de comando econômico elevado.
Segundo Carvalho (2013), o governo chinês
procurou reestruturar tais empresas de grande
porte, tornando-as grandes grupos industriaisempresariais,
em
setores
considerados
estratégicos, além de ter estimulado um processo
rápido e profundo de fusões e aquisições entre
tais empresas, de forma a torná-las agentes
econômicos poderosos frente a um contexto de
avanço do capitalismo globalizado a nível
internacional, em que somente grandes
corporações, com enorme poder financeiro e de
mercado, conseguem competir.
Nesse contexto, o Estado chinês promoveu aquilo
que se denomina de Trial Group, a saber, a
seleção de 57 grupos industriais-empresariais em
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Fonte: Carvalho (2013, p. 87).

No que tange ao comercio exterior, a década de
1990 foi um turning point na inserção da
economia chinesa nas cadeias globais de valor,
especialmente após 1994, quando o Yuan passou
por um processo de desvalorização em relação ao
dólar.
Entrementes
a
economia-mundo
capitalista estar passando neste momento por
um
aprofundamento
da
dinâmica
da
financeirização centrada nos países centrais,
especialmente nos Estados Unidos, a China
conseguiu manter um padrão macroeconômico
relativamente estável, através da estabilidade
cambial (em meio à crescente instabilidade
cambial nos países que adentraram no “consenso
de Washington”) e controle do endividamento
externo através da proibição de investimentos
estrangeiros em portfólio (contrariando a
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abertura das contas capitais das economias
centrais e periféricas mundo afora).
Ademais, soma-se a isso a alteração das
paridades cambiais das economias asiáticas na
primeira metade da década, pois as moedas
japonesa, sul-coreana, e dos New Industrialized
Countries (NIC) sofreram valorização em relação
ao dólar entre 1992 e 1995, o que favoreceu as
exportações chinesas devido ao fato da moeda
chinesa ter saído de 4,8 Yuan por dólar em 1990
para cerca de 8,6 Yuan por dólar em 1995.
Neste contexto, a transnacionalização das
empresas japonesas e sul-coreanas na região
asiática favoreceu a China, pois foi dado impulso
uma rede de produção “em efeito cascata”
segundo Palma (2004) na região do sudeste
asiático. Mas, não somente a China se beneficiou
deste processo, pois a Tailândia, as Filipinas, a
Malásia e a Indonésia (NIC de segunda geração).
Tal processo também é costumeiramente
chamado de modelo dos “gansos voadores”, em
que os países mais avançados tecnologicamente
(Japão e Coreia do Sul) transferem a produção
dos setores mais intensivos em mão-de-obra para
os países que detém este fator de produção em
abundância (caso dos NIC de segunda geração e a
China),
expandindo
o
movimento
de
subcontratação na região (MEDEIROS, 1997).
Deste ângulo, formou-se, ao longo dos anos
1990, um comercio triangular na Ásia, pois,
enquanto os países mais desenvolvidos
exportavam produtos intermediários e bens de
capital para os países menos desenvolvidos da
região, estes últimos passavam a produzir bens
de menor valor agregado destinados à
exportação aos países centrais. A China, neste
contexto, apresentou enorme entrada de IDE,
algo que somente foi proporcionado pela
estratégia do governo chinês em estimular a
entrada de tais fluxos via subsídios fiscais nas ZEE,
a exploração do crescente mercado interno

chinês e a obrigatoriedade das empresas
instaladas no país a exportarem parte de sua
produção. O resultado desta estratégia chinesa
foi que, do total de fluxos de IDE no mundo, em
1994 a China representou cerca de 13%, se
mantendo no patamar de cerca de 9% até 1997 e
8% em 1998.
A partir [de 1992] até o ano 2000, a China recebeu
fluxos de IDE na ordem de US$ 323,3 bilhões (sendo
que no ano 1998 esses fluxos alcançaram o valor de
US$ 45,5 bilhões) e o estoque, no ano 2000, atingiu
o valor de US$ 203,1 bilhões (LEÃO, 2010, p. 98).

Além disso, durante o período, a melhora da
inserção comercial chinesa na economia-mundo
capitalista e nas redes de produção e comercio
asiáticas resultou em elevados saldos comerciais,
conforme o gráfico 6, cuja consequência foi a
forte entrada de divisas em moeda forte no país
(o que ajudou na expansão da importação de
bens intermediários e bens de capital do exterior,
necessários
ao
aprofundamento
da
industrialização), além do acúmulo crescente de
reservas em moeda forte (majoritariamente em
dólar), tornando o balanço de pagamentos chinês
imune à crise financeira asiática de 1997 e às
sucessivas crises financeiras internacionais
subsequentes (russa, em 1998; brasileira, em
1999; argentina, em 2001).
Cabe mencionar ainda que o sistema
bancário/financeiro chinês durante a década de
1990 foi totalmente voltado à “expansão
material” da economia chinesa. Nesse sentido,
dando prosseguimento às reformas iniciadas na
década de 1980, o Estado chinês aprofundou a
estrutura de financiamento à produção industrial
do país através da criação da Lei dos Bancos
Comerciais e da Lei do PBoC, numa segunda fase
das reformas bancárias. Na prática, tais
mecanismos
legais-institucionais
tornariam
possível o fomento de grandes investimentos
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bancos regionais atendem um
segmento
específico
de
empresas locais, enquanto as
grandes estatais são atendidas
pelos big 4.

vindouros na economia chinesa entre a segunda
metade da década de 1990 e a década de 2000.
Gráfico 6 - Comercio exterior chinês - 19902000 (US$ a preços correntes)
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Banco
Mundial (2019).

Segundo Damas (2014), foram criados três
bancos de fomento para fomentar os projetos
industriais e produtivos das grandes empresas
estatais, além de servirem para canalizar funding
ao aumento das exportações e ao aumento da
produção/produtividade da agricultura chinesa5.
Ainda de acordo com Damas (2014, p. 183),
Os bancos locais ou regionais,
comumente conhecidos como
city comercial Banks (CCB),
foram estabelecidos entre 1995
e [1999] nas áreas urbanas
após um processo fusão de
mais de 2.000 cooperativas de
crédito urbanas. [...] Além das
cooperativas
rurais,
esses

Entre 1990 e 1998, os bancos estatais chineses,
especialmente os big 4, estiveram condicionados
à “Política de Crédito” do Estado chinês, a qual
estabelecia objetivos a serem cumpridos por tais
bancos ao longo dos anos, com o PBoC
supervisionando tal instrumento monetário. Por
um lado, este direcionamento do crédito às
grandes estatais chinesas fez com que houvesse,
ano após ano, um orçamento financeiro paralelo
ao orçamento fiscal no país, haja vista que os
empréstimos eram realizados entre empresas
estatais de mesma origem societária (o Estado),
mas que não oneravam, por outro lado, os cofres
do Tesouro de Pequim.
Nas condições de juros e spreads bancários
baixos, as empresas estatais dos setores
industriais alavancaram suas carteiras de
investimentos
recorrendo
a
vultosos
empréstimos, o que, certamente, abriu espaço
para a criação de novos setores produtivos e a
integração espacial da economia chinesa, haja
vista que diversas regiões passaram a ser
absorvidas à economia de livre-mercado que se
expandira das zonas costeiras (ZEE) em direção
ao interior geográfico chinês.
Segundo Carvalho (2013), até o fim da década de
1990 várias empresas voltadas às finanças seriam
criadas na China, “como as empresas financeiras
associadas aos grupos industriais, empresas de
leasing, empresas de classificação de risco e
corretoras de ações, sem que, contudo,
ocupassem parcelas significativas de mercado”
(CARVALHO, 2013, p. 126) 6.

5

São eles: China Development Bank (CDB); Export and
Import Bank of China (China Eximbank), e; Agriculture
Development Bank of China (ADBC).

6

“Ao longo do processo foram sendo criados outros bancos
comerciais: 12 bancos de capital misto (Joint-Stock
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Por fim, o Estado chinês pôde controlara
dinâmica de longo prazo dos investimentos
realizados com a utilização de créditos bancários
pois
a maior parte dos financiamentos oferecidos pelos
bancos estatais continuou direcionada às grandes
estatais e às empresas coletivas. Nesse sentido, a
despeito do progressivo esforço realizado pelo
governo para modernizar os instrumentos de
regulação do sistema, as decisões de crédito,
fundamentais para assegurar os crescentes
investimentos chineses, foram tomadas levando-se
em conta não apenas critérios contábeis, mas
também objetivos sociais e políticos. Portanto, as
reformas das finanças chinesas foram conduzidas
para potencializar a atuação do sistema bancário no
fornecimento de crédito para expansão da indústria,
da infraestrutura e,em menor escala, do consumo.
As medidas para melhorar a gestão e regulação,
como na criação da Lei de Comércio Bancária,
sempre estiveram, em última instância, sob a batuta
do Estado (LEÃO, 2010, p. 126-127).

IV. As transformações chinesas entre
2003 e 2008.
Em 2003, Hu Jintao chegaria ao posto de
presidente da China e continuaria o projeto de
Zemin de fazer com que o desenvolvimento
econômico chinês se aprofundasse. No
capitalismo histórico na primeira década do
século XXI, conforme Medeiros (2008),a
industrialização e a modernização econômica
somente se viabilizariam em regiões e países
onde o Estado nacional desse suporte ao
desenvolvimento de grandes ETN, com elevadas
doses de capital e estímulos ao desenvolvimento

Commercial Banks) controlados pelas províncias, com papel
relevante no desenvolvimento regional e 112 City
Commercial Banks (grande parte públicos, inicialmente
patrocinados pelas administrações locais, após 2001
passaram a absorver capital estrangeiro), não têm
autorização para operar em escala nacional ou regional”
(CINTRA, 2007, p. 133).

tecnológico da terceira revolução industrial em
diante.
Mas, ainda durante o 16º Congresso do
PCC, realizado em 2002, ficou definido um
conjunto de metas a serem alcançadas pelo
Estado chinês, tal como dobrar o PIB ao final
daquela década em relação ao ano 2000, assim
como plantar as bases para a duplicação do PIB
em 2020 em relação ao PIB de 2010. Ademais,
pretendia-se fazer com que a economia chinesa
atingisse em meados do século XXI a renda per
capita de um país de renda média, algo em torno
de 30 mil dólares, com um crescimento de 7% ao
ano ao longo de meio século.
Nesse sentido, os fluxos de IDE destinados
à China sofreu forte aceleração durante o
período, haja vista as políticas de fomento às
indústrias intensivas em capital que passaram a
ser estimuladas pelo Estado chinês, também
como a expansão da política de joint ventures
entre ETN estrangeiras e as empresas locais
chinesa, o que favoreceu, por um lado, a
transferência tecnológica ao país e, por outro
lado, a entrada do referido IDE, conforme mostra
o gráfico 7.
Com a iniciativa por parte do Estado
chinês em colocar as empresas nacionais em pé
de competição com as ETN estrangeiras nos
mercados mundiais em que atuavam através da
iniciativa Going Global, a atuação das empresas
chinesas em âmbito nacional seria extremamente
estratégico para consolidar uma escala de
produção que as permitisse auferir taxas de lucro
e demanda suficiente para a realização de
investimentos
nos
setores
considerados
estratégicos ao governo de Pequim, a saber, os
setores intensivos em capital e tecnologia.
Neste contexto, após a entrada do país na
Organização Mundial do Comercio (OMC) em
2001, o governo chinês vem estimulando os
investimentos internacionais das empresas do
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país, especialmente as estatais, bem como
permitindo que as transações comerciais com os
países vizinhos possam ser realizadas/liquidadas
em Yuan, num movimento de internacionalização
da moeda chinesa, o que, de certa forma, visa
expandir a influência financeira do país no
entorno asiático (LEÃO, 2013).
Do ponto de vista interno, os estímulos
aos investimentos industriais apresentaram
resultados significativos durante o período
analisado nesta seção, saltando de algo em torno
de 34% em 2000 para cerca de 43% em 2008. De
certa forma, isto reflete tanto a atração de IDE
estimulada pelo governo de Pequim, quanto, por
outro lado, a manutenção da demanda interna da
economia chinesa, afinal o consumo das famílias
se situou em torno de 40% na média do período e
os gastos do governo em algo em torno de 14%.
Ou seja, a demanda interna representa algo em
torno de 54% da economia chinesa, criando um
horizonte de expectativas positivo para a
realização dos investimentos das empresas
atuantes na economia chinesa.
Nos últimos anos, vem se intensificando a
preocupação em estabelecer um padrão de
crescimento “sustentável”, que se traduziu no
esforço, iniciado em 2003, de frear a expansão dos
investimentos industriais, que vêm se situando em
níveis superiores a 20% ao ano (a.a.), já tendo
atingido a casa dos 40% a.a. Tal ritmo gerou
pressões sobre a infraestrutura dos principais
centros industriais, com impactos adicionais sobre o
meio ambiente, os preços de commodities
industriais e a capacidade de gestão política do
sucesso econômico, para citar algumas áreas
enfatizadas pelos policymakers chineses [...]. A maior
flexibilidade cambial também foi pensada para
tentar ampliar a autonomia da política monetária. A
valorização controlada do yuan permitiria reduzir
potenciais pressões inflacionárias e ampliar,
gradualmente, a participação do consumo
doméstico como fonte de crescimento da demanda
(CUNHA; ACIOLY, 2009, p. 356).

Quanto à inserção externa da economia
chinesa, o extraordinário crescimento das

exportações líquidas, conforme o gráfico 7
representa um sinal de que
haveria espaço, do ponto de vista interno, para
alguma
apreciação
cambial.
As
pressões
inflacionárias se acentuaram a partir do segundo
semestre de 2007, exatamente no momento de
reversão da conjuntura externa, dada a crise de
crédito nos EUA. No início de 2008, a inflação atingia
quase 8% a.a., tendo, posteriormente, recuado para
1,2% no final do ano, ou cerca de 6% na média do
ano (CUNHA; ACIOLY, 2009, p. 356).

Por fim, as discussões quanto ao padrão de
desenvolvimento econômico orientado pelo
Estado fez com que no 11º Plano Quinquenal
(2006-2010) o governo chinês procurasse
estabelecer formas de crescimento econômico de
forma sustentável, com objetivos ambiciosos em
âmbito social (para mitigar a desigualdade de
renda e riqueza gerada com o processo de
abertura)
e
ambiental
(através
do
desenvolvimento de setores green atrelados ao
processo produtivo nacional).
Do ponto de vista da inserção externa, a
economia chinesa manteve a orientação definida
pelo Estado chinês desde 1978, a saber:
apresentar uma rota de fuga da periferia da
economia-mundo capitalista em direção ao seu
centro. Para tanto, houve um contínuo
aprofundamento da participação chinesa nas
redes globais de valor, algo que havia se iniciado
na década de 1980, se aprofundado na de 1990 e
que, nos anos 2000, tomou proporções gigantes.
Ao olharmos o saldo do comércio exterior chinês,
percebe-se que este deu um salto no período,
saindo de algo em torno de 28 bilhões de dólares
em 2000 para cerca de 348 bilhões de dólares em
2008. Consequentemente, e em paralelo à
entrada e ao estoque total de IDE na economia
chinesa, as reservas em moeda forte em poder do
PBoC saltaram de 171 bilhões de dólares em 2000
para quase 2 trilhões em 2008, revelando a
estratégia do governo de Pequim de acumular
reservas em moeda forte para blindar o país
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contra crises financeiras internacionais, como a
asiática de 1997 e a dos Estados Unidos em 2008,
assim como para financiar as importações de
máquinas e equipamentos necessários ao
incremento tecnológico do parque produtivo do
país.
Mas, dois fatores devem ser destacados nesta
estratégia externa chinesa: o primeiro é que o
neoliberalismo, instaurando durante os anos
1980 na economia-mundo capitalista, foi
determinante para que a China conseguisse
implementar um regime de acumulação de
capital voltado à produção industrial, se
aproveitando de tais impulsos vindos do exterior
para se deslanchar “Quatro modernizações”, o
que, segundo Arrighi (2008), vai tornar o país, na
primeira década do século XXI, na “indústria do
mundo”.
Gráfico 7 - Reservas, saldo do comercio
exterior e IDE (2000-2008)
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1978, o Estado chinês tem se aproveitado da
reorganização mundo-capitalista gerada pelo
neoliberalismo (fluxos instáveis de capital e
transnacionalização produtiva) e pela “expansão
financeira” norte-americana para dar saltos
quantitativos e qualitativos na sua inserção
econômica internacional, através da alavancagem
da presença do seu complexo estatal-empresarial
na economia-mundo capitalista, especialmente
na primeira década do presente século (ARRIGHI,
2008).
As exportações chinesas em produtos de elevado
teor tecnológico mostrou-se cada vez mais
relevante na pauta exportadora do país, o que
refletiu, por um lado, os investimentos realizados
em P&D para desenvolver novos setores
intensivos em capital e, por outro lado, a
estratégia do país em realizar catching up via joint
ventures criadas entre as ETN estrangeiras e as
empresas chinesas locais.

Gráfico 8 - Taxa de câmbio e exportações intensivas em tecnologia (20002008)
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial
(2019).

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Banco Mundial
(2019) e UNCTAD (2019).

O segundo fator é que, paralelamente à
“expansão material” que o governo de Pequim
tem implementado na economia chinesa desde

Nesse sentido, um importante instrumento
relevantemente competitivo a favor da economia
chinesa na economia-mundo capitalista é a taxa
de câmbio, afinal ela torna o preço da produção
concorrentes na Ásia e na economia-mundo
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capitalista como um todo. A estabilidade da taxa
de câmbio oficial do país favoreceu as
expectativas dos exportadores e importadores
chineses, além de evitar com que oscilações
bruscas afetassem a produção manufatureira,
altamente sensível a impactos cambiais.
Além disso, as ETN chinesas, de forma a
consolidar a estratégia do Going Global,
intensificaram a participação do país nas
exportações
mundiais
de
produtos
manufaturados com elevado incremento
tecnológico, conforme o gráfico 8 demonstra.
Exemplo disso, em 2005, do total de exportações
chinesas de manufaturados, aqueles produtos
com elevado teor tecnológico representaram
30%, o que, para uma economia que se tornou a
maior exportadora do período, denota a
magnitude de tal número.
Por fim, cumpre-nos salientar a importância do
sistema bancário/financeiro chinês na estratégia
do governo de Pequim de continuar a rota rumo
ao centro da economia-mundo capitalista. Nesse
sentido, conforme a Damas (2014), uma terceira
fase das reformas do sistema bancário ocorreu
em 2001, coincidindo com a entrada do país na
OMC.
Tal reforma aprovaria a entrada de bancos
estrangeiros no sistema bancário chinês, desde
que tais bancos abrissem filiais locais ou
adquirissem cotas do capital social dos bancos
chineses até um limite de 25% do capital social
para cada banco estrangeiro. Ou seja, os bancos
estrangeiros poderiam tanto abrir filiais e realizar
operações de crédito aos produtores e
consumidores chineses tanto entrar naquele
mercado via aquisição de participação acionária
em bancos chineses dispostos a realizar a
emissão de ações a serem adquiridas por tais
instituições estrangeiras (DAMAS, 2014).
Para os bancos chineses, tal participação
estrangeira seria importante para a diluição de

riscos operacionais, também como para o
catching up tecnológico ligado ao setor e o
estabelecimento de padrões análogos de
compliance corporativo dos sistemas bancários
dos países centrais. Entrementes, em 2003
governo de Pequim criaria a China Banking
Regulatory Commision (CBRC), destinada a
promover a supervisão e regulamentação do
sistema bancário chinês, com mandato análogo
às agencias reguladoras dos sistemas bancário e
financeiro dos países mais desenvolvidos no setor
(DAMAS, 2014).
Do ponto de vista operacional, os bancos
chineses estavam incorporados à estratégia
estatal de alavancar o crescimento econômico
através da continuidade da “repressão
financeira” iniciada na década de 1980. Tal fato é
de suma relevância para explicar o funding criado
pelo sistema bancário chinês para servir às
empresas industriais do país, canalizando
recursos das famílias (poupadores) para as
empresas (emprestadores).
Conforme se nota no gráfico 9, o spread bancário
se manteve, na média do período entre 2000 e
2008 na casa dos 3% ao ano, ao passo que a taxa
de juro real oscilou, mas apresentando forte
inflexão negativa em 2004, 2007 e 2008. Ou seja,
aliado à inflação que apresentou tendência
positiva, o spread bancário e a taxa de juro real
foram instrumentos daquilo que Keynes (1982)
chama de “eutanásia do rentista”, a saber:
quando o governo delimita a taxa de juros de
forma a canalizar os recursos monetários
disponíveis para os setores produtivos e
industriais, os quais geram riqueza, expansão da
renda e do produto. Tal canalização de recursos
foi realizada no período via créditos orientados
aos setores industriais e, com base nisso, a
lucratividade do setor bancário chinês tornou-se
fator relevante para a alocação ótima dos
recursos, em meio a um crescimento econômico
cada vez mais sedento por crédito.
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No que tange ao volume de crédito doméstico
provido pelo setor bancário/financeiro, de acordo
com dados do banco Mundial (2019) este se
situou acima de 100% do PIB chinês, revelando
uma expansão anual robusta, dado que a taxa de
crescimento do produto do país também foi
elevada durante o período. Ademais, quando
olhamos para o crédito destinado ao setor
privado, desmistifica-se a noção de que o setor
público e suas estatais são os drenadores de
recursos financeiros do país. Ao contrário, o setor
privado foi destinatário de mais de 100% do PIB
chinês em crédito, o que revela que o processo
de abertura e reforma econômicas de cunho
capitalista está plenamente sedimentado na
China.
Gráfico 9 - Spread, taxa de juro real e inflação (2000-2008) - em %
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial
(2019).

Por fim, torna-se mister destacar que a poupança
nacional bruta do país se elevou, ainda que de
forma discreta, durante o período analisado, se
situando na cada dos 50% do PIB. Tal fato
apresenta como hipótese a tese de que a
acumulação de capital tem atingido cada vez mais
setores populacionais e empresariais, e que o
crescimento da renda das famílias e do lucro das
empresas, a despeito do aumento da
produtividade do trabalho e do capital, têm feito
com que haja um excedente financeiro cada vez
maior, que é aplicado no setor bancário do país,
excedente este que é canalizado à expansão da
produção industrial e ao desenvolvimento de

novas tecnologias a serem incorporadas ao
complexo produtivo-industrial do país.
V. Considerações finais.

O
Estado
chinês,
desde
1978,
vem
implementando o rápido, acelerado, mas não
descoordenado processo de abertura ao
capitalismo. A centralidade da autoridade estatal
neste processo tem sido apontada como fator
decisivo para a China saltar posições na
hierarquia das nações mais desenvolvidas da
economia-mundo capitalista entre 1978 e 2008.
Paralelamente ao controle exercido pelo PCC
como instituição suprema do país, a qual define
os rumos da sociedade chinesa como um todo, o
complexo estatal-empresarial chinês tem-se
mostrado cada vez mais sofisticado e partícipe
das redes de comércio e investimentos asiáticos e
internacionais. Tal dinâmica foi impulsionada,
durante o período, pelo enorme poderio
financeiro que o sistema bancário chinês
apresentou, com a canalização de funding para o
aprofundamento do parque industrial do país,
através de pressões exercidas pelo aparato
estatal.
Finalmente, a China chega em 2008 como uma
das economias mais dinâmicas da economiamundo capitalista, passando por forte “expansão
material”, sendo a “fábrica do mundo” nas
palavras de Arrighi (2008) e chamando a atenção
dos estudiosos dos ciclos sistêmicos de
acumulação como um possível lócus de poder e
riqueza no qual poderá (ou não) tomar corpo um
quinto ciclo sistêmico de acumulação capitalista.
A ver!
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