
China comemora neste mês os
.30 anos das resoluções do Par-

tido Comunista que resultaram na
redução da intervenção do Estado na
economia e a colocaram na rota da
economia de mercado. A maioria dos
analistas acredita que o país asiático
segue firme, apesar de alguns perca!-
ços, em direção a ura capitalismo ge-
nuíno, não obstante o controle político
dos burocratas comunistas, O profes-
sor YashengHuang, do Massachuset-
ts Institute of Technology, discorda
dessa opinião. No livro recém-lançado
Capitalism with Chinese Characterístics
{"Capitalismo com características chi-
nesas"), diz que a intervenção estatal
aumentou nas duas últimas décadas,
e a China é hoje menos capitalista do
que o era nos anos 80.

A partir da análise de uma bate-
lada de documentos de empresas e
do governo, Huang conta uma nova
história da prosperidade chinesa. De
acordo com seu livro, depois das re-
formas de 1978 começou um período
de grande efervescência das áreas ru-
rais. Os moradores do campo foram

incentivados a abrir empresas. Houve
uma enorme explosão de negócios. Os
dados do Ministério da Agricultura
revelam a existência de 10 milhões
de empreendimentos genuinamente
privados em 1985. Um fenômeno até
agora praticamente ignorado pelos
analistas ocidentais, porque eram re-
gistrados como "empreendimentos
das cidades e das vilas", um rótulo que
escondia sua natureza capitalista. É
quando começam as taxas de cresci-
mento nacional de 10% ao ano.

Eis que, em 1989, explodem os pro-
testos na Praça da Paz Celestial, Zhao
Ziyang - secretário-geral do PC que
se opunha à lei marcial contra os ma-
nifestantes - é afastado do governo e,
com ele, a política que favorecia o em-
preendedorismo rural. Assume uma
geração ligada às grandes cidades.
O secretário-geral passa a ser Jiang
Zemin, então governante de Xangai.
Muda o modelo de desenvolvimento
do país, calcado agora em grandes
empreendimentos estatais e em inves-
timentos estrangeiros. As taxaçôes no
campo crescem, negócios são fechados
e os problemas sociais aumentam. O
país passa a viver um processo de ur-
banização acelerado.

Inexistem na China, diz Huang,
instituições que protejam os investi-
mentos e incentivem riscos, funda-
mentos do capitalismo. Como explicar
então as siderais taxas de crescimento
dos últimos anos? A prosperidade chi-
nesa é toda baseada era investimentos
estrangeiros e estatais. É pequena a
participação dos empreendimentos
privados verdadeiramente chineses.

Huang inicia seu livro com a his-
tória da Lenovo, a empresa que com-
prou a divisão de computadores da
IBM e é vista tradicionalmente como
um exemplo de sucesso do capitalismo
chinês. A realidade é mais complexa,
afirma o professor do MIT. Apesar de
ter sido fundada pela Academia Chi-
nesa de Ciências, em Pequim, a em-
presa só se tornou próspera ao mudar
sua sede para Hong Kong, onde pôde
abrir o capital e receber investimentos
privados, É classificada, pela burocra-
cia chinesa, como uma companhia es-
trangeira, o que lhe dá vantagens em
relaçãoàs instaladas no continente.
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