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Agora que os ocidentais estão ocupados refazendo suas poupanças esvaziadas, será que as 
economias asiáticas dependentes das exportações conseguirão se ajustar a um mundo em que 
o consumidor americano não será mais o comprador de última instância? 
 
Economistas estão questionando se países como a China poderão reorientar suas economias 
de modo que a demanda doméstica se transforme no principal indutor do crescimento. "A 
China deverá produzir coisas para si mesma", afirma Paul Krugman, Prêmio Nobel de 
Economia. 
 
Desde que liberalizou sua economia, 30 anos atrás, a China vem produzindo grandes 
quantidades de bens reais, sendo que apenas parte deles vem servindo para melhorar os 
padrões de vida de sua própria população, diz Krugman. 
 
O mesmo aconteceu no Japão, cujo crescimento espetacular após a Segunda Guerra Mundial 
foi elaborado por burocratas que priorizaram o bem-estar dos exportadores - através de 
políticas cambial, tributária e ambiental -, em detrimento dos consumidores. Os japoneses 
pagavam mais caro pelos produtos made-in-Japan do que as pessoas dos outros países. 
 
Mesmo assim, o consumo interno do Japão, em cerca de 55% do PIB, é muito maior do que o 
da China, de anormalmente baixos 33%, segundo afirma Yasheng Huang, professor do 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 
 
Em comparação, o consumo doméstico dos EUA subiu para 67% do PIB no auge da farra 
insustentável de gastos dos americanos. 
 
Por que o consumo doméstico chinês é tão baixo e o que pode ser feito para mudar isso? 
Krugman disse em um seminário da cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, que grande parte da 
culpa é de uma rede de segurança social já gasta, que encolheu mesmo com a China ficando 
mais rica. Como as pessoas precisam "parar no banco a caminho do hospital", elas vão formar 
uma poupança preventiva às custas do consumo, diz ele. 
 
O remédio, algo para o qual o governo chinês acordou tardiamente, é restabelecer uma rede 
de segurança de credibilidade. Pequim anunciou planos para gastar 850 bilhões de yuans (US$ 
124 bilhões) em planos básicos de saúde e atendimento hospitalar essencial. 
 
No entanto, criar uma rede de segurança poderá ter um efeito apenas marginal sobre os 
gastos, afirma Huang. Ele culpa não os níveis elevados de poupança - a taxa de poupança 
doméstica da China é normal, diz ele -, e sim a queda da renda, especialmente nas áreas 
rurais, onde 700 milhões de chineses ainda vivem. 
 
Huang diz que os bancos estatais dirigem dinheiro para grandes empreendimentos e projetos 
de infraestrutura, mas negligenciam os empreendimentos rurais que tanto fizeram para 
melhorar os padrões de vida no campo na década de 1980. Ele defende um esforço para 
aumentar a renda nas áreas rurais com a legalização das microfinanças, abolindo o sistema de 
registro das cidades que impedem que os trabalhadores migrantes recebam benefícios sociais. 
Defende também uma aceleração da reforma agrária. 
 
Andy Rothman, economista da CLSA em Xangai, diz que a enorme economia chinesa é 
facilmente capaz de gerar uma demanda interna imensa. Ele aponta para as vendas no varejo, 
que continuam crescendo cerca de 16% ao ano, graças em parte aos subsídios do governo 
para a compra de aparelhos eletrônicos e artigos domésticos da chamada linha branca. 
 
Ele também afirma que a importância das exportações tem sido exagerada, com as 
exportações líquidas respondendo por apenas 2% do crescimento recente da China. Mesmo 
sem elas, ele acredita que a economia pode retornar confortavelmente à taxa de crescimento 
de 8% ao ano ou mais.  



 
Nem todos os países asiáticos têm as características da China. Assim como a China, o Vietnã é 
uma economia aberta, mas, ao contrário de seu vizinho gigantesco, vem registrando déficits 
comerciais de maneira consistente. Isso porque ele vem importando produtos manufaturados e 
de alto valor agregado - até a abertura de sua primeira refinaria de petróleo no ano passado, 
todos os produtos refinados de petróleo que o país usava eram importados - e exportando 
matérias-primas e itens de baixo valor agregado. Como é típico dos países de baixa renda, 
cerca de dois terços da produção industrial vai para o consumo doméstico, deixando pouco 
espaço para estimular a demanda externa. 
 
Felizmente, as exportações vietnamitas vêm se mostrando bem resistentes. Enquanto 
economias como Cingapura e Taiwan vêm registrando quedas de 30% ou 40% nas 
exportações, o Vietnã teve uma queda modesta de 3,7% nos primeiros quatro meses do ano, 
em relação ao mesmo período de 2008. 
 
Economistas acreditam que o Vietnã poderá se beneficiar de um novo efeito Wal-Mart, no qual 
consumidores ocidentais trocam os produtos de marcas mais caras por produtos mais baratos, 
nos quais países como o Vietnã se destacam. 
 
No mês passado, o porto da cidade de Ho Chi Minh estava mais movimentado do que o 
habitual de antes da crise. "Eles não estão produzindo iPods e laptops; eles estão produzindo 
camisetas e sapatos", diz Jonathan Pinkus da Kennedy School of Government da Universidade 
Harvard. 
 
Krugman diz que países como o Vietnã não são grandes o suficiente para afetar os 
desequilíbrios globais. Outros como China e o Japão começaram a gerar superávits em conta 
corrente anormalmente altos somente por volta de 2002. "Somente os últimos seis anos viram 
esse estranho acúmulo de dólares. Certamente eles poderão voltar ao que era antes", afirma 
ele. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 jun. 2009, Primeiro Caderno, p. A12. 


