
Aideia de "reequilíbrio" da eco
nomia mundial é simples. An

tes da crise financeira, alguns países 
avançados (liderados pelos Estados 
Unidos) estavam gastando demais; 
outros, mais pobres (liderados pela 
China), poupavam exageradamente. 
Havia, portanto, um equilíbrio de for
ças. Os que mais gastavam tinham dé-
ficits enormes na balança comercial; 
os grandes poupadores acumulavam 
superávits. Agora, a crise financeira 
obrigou os primeiros a diminuir o ex
cesso de gastos. Se os países que mais 
pouparam não começarem a gastar 
mais, o crescimento da economia 
mundial se arrastará indefinidamen
te. Haverá disputas em torno de cotas 
de uma demanda extremamente frá
gil, e os países recorrerão à manipula
ção das taxas cambiais, a subsídios ou 
a tarifas. Esta é a fórmula do conflito 
econômico que pode se manifestar 
por meio de "guerras cambiais", prote
cionismo ou nacionalismo econômico. 

Na prática, a discussão pode se 
resumir ao seguinte: a China muda
rá de estratégia? Não é de hoje que a 
segunda maior economia do mundo 
adota políticas econômicas cada vez 
mais mercantilistas. Os enormes su
perávits comerciais resultantes dessa 
tática impulsionaram o crescimento 
do emprego. Enquanto boa parte do 

mundo crescia, tal estratégia foi tole
rada. Contudo, à medida que a China 
foi melhorando sua posição na cadeia 
de valor - de brinquedos a equipa
mentos de telecomunicações -, e à 
medida que a economia mundial foi 
se enfraquecendo, os superávits chi
neses tornaram-se mais ameaçado
res para um número maior de países. 

A exemplo do Japão no passado, a 
China adotou um modelo econômico 
que privilegia os investimentos e as 
exportações. Os fabricantes recebem 
terreno e energia subsidiados; a taxa 
de câmbio segue desvalorizada, o que 
torna as exportações chinesas mais 
competitivas nos mercados mun
diais e encarece as importações. As 

taxas de empréstimos dos bancos, re
guladas pelo governo, permanecem 
igualmente em patamares inferiores, 
de modo que as empresas podem con
tratar empréstimos a preços baixos. 

Agora, porém, esse modelo en
frenta limitações políticas e econômi
cas. Embora ninguém tenha ainda 
imposto restrições às importações, 
as chances de que isso aconteça não 
são mais tão remotas. Ao mesmo 
tempo, o alto índice de poupança da 
China frustra o gasto doméstico. Nos 
Estados Unidos, a poupança bruta 
nacional é de cerca de 15% do PIB; na 
China, é de aproximadamente 50%. 
Todavia, as necessidades domésti
cas chinesas não são suficientes para 
absorvê-la. Os chineses sabem disso. 
Eles são a favor de que o consumidor 
gaste mais e estão empenhados nis
so. Mas, enquanto isso não acontece, 
não abrirão mão da muleta cambial. 
"Não nos pressionem a mexer no 
câmbio do renminbi", advertiu re
centemente o primeiro-ministro, 
Wen Jiabao. "Se houver turbulência 
social e econômica na China, será um 
desastre para o mundo." Trata-se de 
um argumento que dificilmente con
vencerá os trabalhadores desempre
gados de outras partes do globo. 
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