
China teve déficit fiscal e redução de dívida em 2012 
 
A lista de preocupações com a China só cresce. Após sinais seguidos de desaceleração da 
economia, agora o foco está sobre as contas públicas. Pequim anunciou uma ampla e urgente 
auditoria na dívida chinesa, o que tem tirado o sono de investidores.  
 
Mesmo antes do resultado, dados já conhecidos chamam a atenção: entre as dez maiores 
economias do mundo, a China foi o único país que registrou déficit fiscal e, ao mesmo tempo, 
redução da dívida bruta em 2012.  
 
Levantamento feito pela Agência Estado com números do Fundo Monetário Internacional (FMI) 
mostra que no ano passado entraram nos cofres públicos chineses o equivalente a 22,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB) via arrecadação de impostos e tributos. Por outro lado, o mesmo 
governo gastou o equivalente a 24,8% do PIB. Ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou e o 
ano terminou com o caixa no vermelho. Pelos critérios do FMI, Pequim terminou o período, 
após algumas deduções, com saldo negativo de 0,87% do PIB. É o chamado déficit fiscal.  
 
Quando governos gastam mais do que arrecadam, como no caso chinês, é preciso ir ao 
mercado pedir dinheiro emprestado. Isso acontece com a emissão de títulos da dívida pública. 
No caso chinês a dívida não aumentou no ano passado. Ao contrário: em 2012, o 
endividamento do Estado chinês diminuiu o equivalente a 2,62 pontos porcentuais do PIB, para 
22,85%.  
 
Alguns fatores podem explicar a redução da dívida mesmo quando o setor público registra 
déficit, dizem economistas. É possível, por exemplo, que parte da dívida emitida por Pequim 
esteja em moedas estrangeiras e a oscilação cambial beneficie o país no resultado agregado, 
que é medido na moeda local. Os dados do FMI, porém, não permitem avaliar a razão da 
queda do número.  
 
O fato é que o mesmo Fundo Monetário Internacional mostra que em nenhuma das outras 
nove maiores economias do mundo - Alemanha, Brasil, Estados Unidos, França, Índia, Itália, 
Japão, Reino Unido e Rússia - houve déficit fiscal e, ao mesmo tempo, redução da dívida. No 
Brasil, por exemplo, o saldo negativo das contas públicas foi de 2,72% do PIB pelos critérios 
do FMI e, assim, a dívida bruta aumentou para 68,47% do PIB no ano passado.  
 
Alemanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália, Japão e Reino Unido também registraram 
aumento da dívida bruta no ano passado. No grupo das 10 maiores economias, apenas a 
Rússia conseguiu o feito da China e reduziu a dívida bruta em 0,80 ponto porcentual, para 
10,8% do PIB. Nesse caso, porém, o caixa do Tesouro russo terminou o ano passado no azul 
com uma sobra equivalente a 0,48% do PIB. Em outras palavras, havia dinheiro para pagar 
credores e, assim, reduzir o endividamento.  
 
Apreensão  
 
O inesperado anúncio de uma ampla auditoria na dívida pública chinesa tem dado voz aos 
economistas que criticam a situação fiscal da segunda maior economia do mundo. Alguns 
analistas defendem que as contas públicas chinesas não são confiáveis e começam a ser 
ouvidas projeções de que o endividamento poderia alcançar até 80% do PIB, mais que o triplo 
do calculado atualmente.  
 
"Quando estiver em um buraco, pare de cavar. Se não der, tente, pelo menos, saber quão 
grande é o buraco. Essa parece ser a mensagem implícita na notícia de que as autoridades 
chinesas estão anunciando uma revisão urgente da dívida pública", diz o economista-chefe 
para Ásia do francês BNP Paribas, Richard Iley. Em uma análise enviada aos clientes, o 
economista diz que tradicionalmente "as estatísticas chinesas têm sido um buraco negro, mas 
o problema se intensificou consideravelmente desde o agravamento da crise financeira".  
 
Manter crescimento 
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O politburo da China, principal órgão decisório do país, prometeu ontem manter o crescimento 
econômico estável no 2º semestre ao ajustar as políticas, ao mesmo tempo em que avança 
com reformas e reestruturação. Uma reunião do órgão, liderada pelo presidente Xi Jinping, foi 
a primeira desde que dados oficiais mostraram que o crescimento econômico desacelerou para 
7,5% no segundo trimestre, em comparação com os 7,7% dos três primeiros meses de 2013.  
 
As declarações desta terça-feira foram as mais recentes em que líderes afirmaram sua postura 
de política para a segunda maior economia do mundo, que mostrou desaceleração em nove 
dos últimos 10 trimestres. "Autoridades do banco central continuarão a coordenar as múltiplas 
tarefas de estabilizar o crescimento, reestruturar a economia e promover reformas", disse a 
Xinhua, citando um comunicado divulgado após a reunião do politburo.  
 
A economia da China enfrenta "condições domésticas e internacionais extremamente 
complicadas", concluiu a liderança, de acordo com a Xinhua. Líderes deixaram claro que 
aceitarão uma desaceleração do crescimento em meio a tentativas de reestruturar a economia, 
afastando-a da dependência das exportações e da indústria e deixando-a a mais ligada ao 
consumo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 31 jul. 2013, Primeiro Caderno, p. A10. 
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