
País estuda adequação a seu novo papel 
 
As autoridades chinesas, às voltas com seu maior papel no cenário mundial, ainda não 
entraram em acordo em torno do que esperam de uma nova ordem financeira mundial, disse o 
presidente do BC chinês, Zhou Xiaochuan.  
 
"Muitas questões são novas para nós e não formamos uma opinião coletiva sobre elas", disse 
Zhou, em conferência realizada sexta-feira em Xangai. "Há algumas posições acadêmicas 
sobre elas, mas nós não chegamos a um consenso em nível nacional, nem fixamos nenhuma 
meta."  
 
Zhou já defendeu este ano a criação de uma nova moeda de reserva internacional e o BC 
chinês atribuiu a crise financeira ao "excesso de autoconfiança" e à convicção dos Estados 
Unidos de que os mercados sempre acabam se corrigindo. A economia chinesa, a única dentre 
as cinco maiores mundiais que ainda está crescendo, quer que o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) se reorganize para dar mais voz aos países em desenvolvimento.  
 
"No passado a China apenas realizava ajustes internos para aproveitar melhor as 
oportunidades mundiais", disse Andy Xie, ex-economista-chefe para a Ásia do Morgan Stanley. 
"Agora a China enfrenta o desafio de participar da reorganização mundial. Isso nunca tinha 
ocorrido."  
 
A China precisa pensar meticulosamente no que quer, no que pretende defender e como 
participará da reformulação da ordem financeira mundial, disse Zhou.  
 
"A China se defrontou com um papel mais destacado no cenário global em consequência da 
crise mundial, e não está preparada", disse Dwyfor Evans, estrategista da State StreetGlobal 
Markets de Hong Kong. "Zhou está dizendo às demais autoridades: ‘Precisamos de uma 
estratégia mundial coerente em vez da estratégia unilateral que adotamos no passado."  
 
O braço de pesquisa do BC chinês disse em março que "as forças do mercado, se não 
confrontadas, levarão à formação de bolhas de ativos e, em última instância, a uma liberação 
desastrosa do mercado sob a forma de uma crise financeira como a que enfrentamos agora."  
 
A falta de coordenação entre os órgãos reguladores e de comunicação entre esses e os 
dirigentes do BC e os ministros da Fazenda em alguns países desenvolvidos atravancaram os 
esforços voltados para enfrentar a crise financeira, disse o departamento de pesquisa do BC.  
 
Zhou observou que a atual crise financeira mundial não pode ser resolvida apenas pelo G-7 e 
acrescentou que as economias emergentes têm de se envolver mais na busca de soluções. 
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