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1. Poderá ser dada à compe-
tição entre empresas pri-
vadas nas decisões sobre

investimentos e preços uma
maior autonomia, na avaliação
do primeiro-ministro chinês, Li
Keqiang, e de outras autorida-
des.

2. Se as reformas propos-
tas forem bem-sucedi-
das, poderão tornar a

China uma concorrente ainda

mais forte no cenário mundial,
ao encorajar a inovação e expan-
dir a classe média.

3.Liberando as taxas de
juro bancárias, a expec-
tativa é de que haja uma

entrada eficiente de capital pro-
vado nas esferas de finanças,
energia, ferrovias, telecomuni-
cações, entre outras.

4.Os investidores estran-
geiros terão mais opor-
tunidades em finanças,

logística, assistência médica e
outros setores.
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China dá sinais de abertura econômica
Propostas do novo primeiro-ministro Li Keqiang ampliam a possibilidade de investimentos estrangeiros e o papel do mercado na economia
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Numa importante virada polí-
tica, o governo chinês tem pla-
nos para as empresas priva-
das e as forças do mercado jo-
garem um papel maior na sua
economia, a segunda maior
do mundo depois dos Esta-
dos Unidos.

Num discurso a quadros par-
tidários contendo a retórica
pró-mercado mais ousada que
eles ouviram em mais de uma
década, o novo primeiro-minis-
tro chinês, Li Keqiang, disse es-
te mês que o governo central re-
duziria o papel do Estado em
questões econômicas, na espe-
rança de liberar as energias cria-
tivas da nação.

Ontem o governo chinês emi-
tiutambém um conjunto de pro-
postas políticas cuja intenção
parece ser a de mostrar que Li e
outros líderes pretendem redu-
zir a intervenção do governo no
mercado e dar um maior papel à
competição entre empresas pri-
vadas nas decisões de investi-
mento e preços. Além disso, se
as reformas forem bem-sucedi-
das, elas também poderão tor-
nar a China uma concorrente
ainda mais forte no cenário
mundial, ao encorajar a inova-
ção e expandir a classe média.

Não está claro se Pequim con-
seguirá reestruturar uma econo-
mia viciada em crédito estatal e
diretrizes governamentais. Po-
rém, analistas veem esses anún-

cios como os sinais mais fortes
já dados de que as mais altas au-
toridades estão seriamente dis-
postas a reformar o modelo de
crescimento do país.

“Isso é realmente radical”,
disse Stephen Green, economis-
ta do banco britânico Standard
Chartered e especialista na eco-
nomia chinesa. “Algumas pes-
soas vinham falando disso há
tempo, mas agora estamos rece-
bendo uma agenda de reformas
claramente elaborada por pes-
soas da cúpula.”

As propostas amplas, desen-
volvidas pela Comissão Nacio-
nal de Desenvolvimento e Re-
forma, uma agência que gover-
na muitas áreas da política eco-
nômica e industrial, incluem
ampliar um imposto sobre re-
cursos naturais, dar passos gra-
duais para liberalizar as taxas
de juro bancárias e desenvolver
políticas para “promover a en-
trada eficiente de capital priva-
do nas esferas de finanças, ener-
gia, ferrovias, telecomunica-
ções e outras”, segundo diretriz
emitida no site do governo.

Sem detalhes. Investidores es-
trangeiros terão mais oportuni-
dades em finanças, logística, as-
sistência médica e outros seto-
res. Durante anos, governos,
bancos e companhias ociden-
tais reclamaram que o governo
impedia investimentos estran-
geiros em bancos e outros seto-
res de serviços, apesar das pro-
messas. A recente diretriz não
deu detalhes sobre que mudan-
ças específicas nas regras para
investimentos estrangeiros os
dirigentes teriam em mente.

Os líderes chineses também
estão prometendo acelerar es-
forços para liberalizar as taxas
de juros e afrouxar os controles
cambiais, o que deverá reduzir
as distorções de preços na eco-
nomia e permitir que o merca-
do determine o valor do yuan.

Ontem o Banco Popular da Chi-
na (banco central do país)divul-
gou uma declaração que repe-
tiu as mesmas promessas.

A mudança não sinaliza o fim
do governo grande na China, se-
gundo especialistas. O Partido
Comunista não deve abando-
nar o modelo de capitalismo de
Estado, com os enormes oligo-
pólios estatais, nem privatizará
setores importantes considera-
dos estratégicos, como bancos,
energia e telecomunicações.

Mas analistas dizem que uma
economia mais orientada para
o mercado, com o governo com
um papel menor no andamento
dos negócios, pode ter conse-
quências de longo alcance na
economia global e melhorar as
perspectivas de investidores es-

trangeiros, de multinacionais
que operam na China e de em-
presários chineses.

Pequim parece estar aceleran-
do as reformas porque tem pou-
cas alternativas. A economia de-
sacelerou neste ano em razão
da queda nas exportações para
a Europa e os EUA e de um cres-
cimento mais lento dos investi-
mentos. A elevação dos custos
da mão de obra e uma moeda
em processo de fortalecimento
também reduziram a competiti-
vidade da indústria.

Os dirigentes chineses pare-
cem acreditar que mais gastos
governamentais poderiam agra-
var as condições econômicas e
decidiram que o setor privado
precisa entrar no processo. /
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Pressa. Governo chinês parece estar acelerando reformas preocupado com a desaceleração da economia este ano

● Mudanças
“Estamos recebendo
uma agenda de reformas
claramente elaborada
por pessoas da cúpula.”
Stephen Green
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2013, Economia & Negócios, p. B20.




