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P
ela segunda vez em
dois anos, a econo-
mia chinesa está su-
peraquecida. Mes-
mo assim, mais uma

vez,asautoridadeschinesases-
tão tomando uma atitude de-
senvolvimentistanotratamen-
to do problema. Embora essa
estratégia tenha funcionado
razoavelmente bem no passa-
do,agoratalveznãosejamaiso
caso. Quanto maior se torna a
China e quantomais a reforma
avança, mais difícil será usar
ajustes de política de cresci-
mento para guiar a economia.
A China precisa dar uma nova
abordagemàpolíticadeestabi-
lização,antesquesejatardede-
mais.
Os efeitos escalonados re-

presentam um desafio cada
vez mais grave para a estraté-
gia depolíticamacro daChina.
Nem sempre foi assim, espe-
cialmente quando a China era
uma economia pequena e, na
suamaior parte, nãodesenvol-
vida.Mas esse período já se foi
hámuito tempo.
Embora a China tenha res-

pondido por apenas 5% do PIB
mundial em 2005 (em taxas de
câmbio do mercado baseado
em dólar) – seus setores supe-
raquecidos agora têmumpeso
muito maior na sua própria
economia assim como na eco-
nomia globalmais ampla. Esse
é particularmente o caso do
efervescente setor de investi-
mentos fixos. Em 2006, os in-
vestimentos em ativos fixos
tendem a ultrapassar US$ 1,3
trilhão, ouseja,maisde50%do
total do PIB chinês.
Isso é assombroso por qual-

quer padrão. Mesmos nos seu
auge, as parcelas de investi-
mentos no Japão e na Coréia
do Sul nunca subiram muito
acimadafaixade40%.Emcon-
traposição, nos Estados Uni-
dos, a maior economia do pla-
neta, os investimentos fixos
tendem a ficarem em torno de
US$ 2,3 trilhões , ou seja, 17%
doPIB em2006.Noutras pala-
vras, embora o PIB da China
seja de somente cerca de 18%
do PIB dos EUA, os gastos em
investimento fixo chineses es-
tão chegando a quase 60% da-
queles dos EUA.
Em outras palavras, o delta

de investimentos da China – o
crescimento do seu gasto com

investimentos – torna peque-
naqualquercoisa queomundo
tenha visto nos últimos anos.
De2000a2005,os investimen-
tos fixos chineses subiram de
cerca de US$ 400 bilhões a
US$ 1,1 trilhão – um aumento
deUS$680bilhõesque foiqua-
se 70%maior do que o delta de
investimentosdosEUAdecer-
ca de US$ 400 bilhões realiza-
dos no decorrer do mesmo pe-
ríodo.
Comparações semelhantes

são evidentes no setor de ex-
portação da China – a outra
parte superaquecida da sua
economia. Em 2005, o total em
exportações de produtos ma-
nufaturados chineses atingiu
US$762bilhões – oquecorres-
ponde a 84%do nível de expor-
tações de mercadorias nos
EUA,omaiormotor comercial
do mundo. Como resultado, as
exportações de mercadorias
subiram para 34% do PIB chi-
nês em 2005 – quase cinco ve-
zes a participação de 7% nos
EUA.Aqui,maisumavez,odel-
ta de crescimento é nada me-
nosque assombroso.Noperío-
do de 2000 a 2005, as exporta-
ções de mercadorias chinesas
triplicaram, enquanto as dos
EUA aumentaram somente
cerca de 15%. Esta enormedis-
paridade põe o delta de expor-
tações da China no último pe-
ríodo de cinco anos (US$ 512,9
bilhões) a um ritmo de 4,2 ve-
zes maior que o dos Estados
Unidos (US$ 121,3 bilhões).
As repercussões do surto

de crescimento da China im-

pulsionado pelos investimen-
toseasexportações têmalcan-
ce global. Não é apenas uma
história de exportação e inves-
timento e suas implicações no
emprego e salários reais no
mundo desenvolvido. É tam-
bém uma história de impactos
cadavezmaispoderosos sobre
materiais industriais e outros
mercadosdecommodities. Im-
pulsionadapor atividades com
intenso uso de commodities,
comourbanização, infra-estru-
tura e industrialização, a Chi-
na tem surgido como uma for-
ça prevalecente no formato da
demandaglobalparaamaioria
demateriais estratégicos.
Comoobserveirecentemen-

te, só em2005, aChina respon-
deu por 50% do crescimento
global total doconsumodealu-
mínio.Noquedizrespeitoaou-
tros materiais industriais, as
comparações batem todos os
recordes – 84% de minério de
ferro, 108% de produtos de
aço, 115% de cimento, 120% de
zinco, 307% de cobre e bem
maisdoqueestaúltimaporcen-
tagem de níquel.
Tenho argumentado que,

com as pressões protecionis-
tasaumentandoeocrescimen-
to dos riscos de excesso de ca-
pacidade, a China agora está
se aproximando do fim do seu
modelo de industrialização
“com uso intensivo de commo-
dities” e está prestes a embar-
car num grande processo de
reequilíbrionadireçãodocres-
cimento impulsionado pelo
consumidor que vai diminuir o
teor de commodities do seu
PIB. A explosão de crescimen-
to estimulada pelos investi-
mentos e pelas exportações no
início de 2006 torna tal transi-
ção aindamais urgente.
Tudoissopropõeumproble-

ma cada vezmais perturbador
aosmentoresdapolíticachine-
sa.Numaeconomianormalba-
seada no mercado, as ferra-
mentas fiscais e monetárias
são os meios principais pelos
quaisasautoridadesmoderam
os excessos do ciclo comercial.
PorémaChinaestá longede

ser uma economia normal.
Apesar de 25 anos de notáveis
reformas, o país ainda conti-
nua sendo uma economiamui-
tomisturada–umamisturaen-
tre empreendimentos de pro-
priedade estatal e de proprie-
dadeprivada.Embora abalan-
ça da propriedade continue a
pender drasticamente para
longe do Estado, as estatísti-
cas mais recentes indicam as
empresasdepropriedadeesta-
tal com cerca de 35% do PIB
chinês. Mais ainda, sem dúvi-
da que esta parcela subestima
o grau de controle do Estado
narecém-privatizado–“corpo-
ratizado” no linguajar chinês –
segmento da economia.
Mesmo depois das ofertas

públicas, o Estado ainda man-
tém grandes participações
acionáriasdepropriedadema-
joritárianamaioriadaschama-
das empresas de propriedade
privada, listadas publicamen-
te. Além disso, é indubitável o
impacto limitado que as forças

internas do mercado têm tido
na impulsão dos dois setores
superaquecidos da China. Por
exemplo, em 2004, as unida-
des de propriedade do Estado
oudepropriedadecoletivaain-
da respondiam por 50% do to-
tal de investimentos em ativos
fixos na China. Também, qua-
se 60%do total de exportações
chinesas são geradas por “em-
presas de investimento exter-
no” – subsidiárias chinesas de
multinacionais estrangeiras e
parceiras de joint ventures
quedependemderecursoschi-
neses como uma parte essen-
cialdesuassoluçõesdeeficiên-
cia global.
A economia chinesamista é

também apoiada por um setor
financeiro relativamente sub-
desenvolvido. A despeito das
reformas recentes, a China es-
tá aindamuito longe de ter um
sistema bancário e mercados
de capitais que funcionem ple-
namente. Dois de seus “quatro
grandes”bancossãoagoraem-
presas com ações na Bolsa,
mas a transição para práticas
de empréstimo com base co-
mercial está apenas na sua in-
fância.
AChina tambémnãodispõe

de ummercado bem desenvol-
vido de títulos corporativos
quepossibiliteàsempresaspri-
vadas emergentes garantir re-
cursos dos mercados de capi-
tais. Isso significa que o grosso
da alocação de crédito na Chi-
nacontinuaaapoiar-senosom-
bros de um sistema bancário
aindamuitofragmentado–sen-
do as decisões tomadas mais a
nível provinciano do que pelos
quartéis-generais de Pequim.
Alémdisso,asagênciasban-

cárias locaisaindaestãoestrei-
tamente alinhadas com políti-
cos do Partido Comunista lo-
cal, cuja principal prioridade é
a estabilidade social e o cresci-
mentodosempregos impulsio-
nadopor obras.Como tal, a po-
líticamonetária nonível do go-
verno central – especialmente
ajustes recentes de taxas de
empréstimosenasproporções
das reservas emnível nacional
– pouco fazem para dar uma
formaaogasto em investimen-
tos do país.
Em vez disso, as autorida-

des chinesas optarampor con-
troles “administrativos” para
ajustarosfluxosdeinvestimen-
tos numa base por setor e geo-
gráfica. Como conseqüência, a
contrapartidamoderna do de-
partamentocentraldeplaneja-
mento da China – a Comissão
Nacional de Reserva e Desen-
volvimento – tem mais a dizer
sobre a alocação de capital do
que o mercado ou as autorida-
des tributárias oumonetárias.
UmgranderiscoparaaChi-

na é o fato de estar presa às
armadilhas das contradições
inerentesaumaeconomiamis-
ta. Os excessos de um ciclo de
liquidez global e doméstica
acentuam o problema. Não só
os bancos chineses têm sido
particularmente agressivos
em pressionar por novos em-
préstimos recentemente – os
empréstimos em yuan nos pri-

meiroscincomesesde2006 foi
mais de 80% superior ao do
mesmo período do ano ante-
rior como também a rigorosa-
mente administrada flutuação
damoeda da China liga seu su-
primento de dinheiro a um ex-
plosivo aumento das reservas
em divisas estrangeiras.
No ano passado, o acúmulo

chinêsdereservaemmoedaes-
trangeirachegouaUS$200bi-
lhões, e este ano o estoque de
taisvalores emreservas exter-
nas facilmente excederáUS$ 1
trilhão, ultrapassando o Japão
como o maior depósito de re-
servas externas do mundo. O
problema da China é que seu
regime cambial ainda requer
uma reciclagem maciça des-
sas reservas em ativos basea-
dos em dólar. Não tendo um
mercado doméstico de dívidas
bem desenvolvido, fica difícil
para a China “esterilizar” to-
das essas compras de dólares,
oquesignificaqueoexcessode
liquidez se espalha pela econo-
mia doméstica.
Não por coincidência, uma

amplaM2 (volumedaofertade
moeda em circulação, excluí-
dososmontantesmantidosem
caixa pelas autoridadesmone-
tárias e pelos bancos comer-

ciais, mais a moeda escritural
– depósitos à vista do público
nos bancos) estava crescendo
emmaiode2006aumritmode
19,1% em relação ao ano ante-
rior, ou seja, 3 pontos porcen-
tuais acima do alvo do banco
central que era de 16%.
Desnecessário dizer que is-

to, emúltimaanálise, é bastan-
te problemático para o contro-
le da inflação tanto no merca-
do demercadorias como no de
ativos. Naminha opinião, a bo-
lha de investimentos daChina,
especialmente os excessos nos
mercadosde imóveisno litoral,
está indubitavelmente ligada
aonexodociclode liquidezglo-
bal e sua política monetária.
Agora, as autoridades chi-

nesas estão lutandopara recu-
perarocontrolesobreumaeco-
nomiadesenfreada.Masasolu-
çãoéquaseumacópiacarbono
do método usado na última
vez, no superaquecimento de
2004–ajustes incrementaisna
política monetária e medidas

administrativascomafinali-
dade de controlar os exces-
sos do gasto com investi-
mentos indústria por indús-
tria.
O problema básico desse

métodoéque temsidosupe-
rado pela escala – a dinâmi-
ca de crescimento da China
é agora tão poderosa que
seuantigoestilodeadminis-
traçãonãopode conseguir a
tração exigida para umcon-
trolemacroeficaz.Doisaler-
tas de superaquecimento
em dois anos acentuam as
armadilhas do atual méto-
do. E amedidamais recente
de elevar as taxas de em-
préstimo bancárias em 27
pontosbase(umamedidato-
mada em 27 de abril) e ele-
var as proporções de reser-
va requeridas em 0,5 ponto
porcentual(umadetermina-
çãode16de junho)podesim-
plesmente não ser suficien-
te para conter os excessos
impulsionados domestica-
mente do seu ciclo de em-
préstimos bancários. Da
mesma forma que a conti-
nuidade dos ajustes de má
vontade na sua política mo-
netáriapodemnãoserobas-
tante para conter os exces-
sos impulsionados global-
mente do seu ciclo de liqui-
dez. Muito embora os ban-
coscentraisestrangeiroses-
tejam agora apertando, as
expectativas da valorização
doyuancontinuamadirecio-
nar influxos de capital para
a China.
Emresumo,osefeitosem

escala indicam que os men-
toresdapolíticachinesapre-
cisamfazermaisseelesque-
rem ter sucesso em conter
os excessos de sua econo-
mia ultra-aquecida. Em ter-
mos nominais, a economia
está 35% maior do que era
em 2004 – a última vez que
as autoridades enfrenta-
ramumproblemasemelhan-
te. A experiência dos últi-
mos dois anos – investimen-
tosconstanteseexcessosde
exportações, em conjunção
com os aumentos nos pre-
ços da energia e de outros
commodities industriais im-
pulsionados pela China –
ressaltaasarmadilhasdo in-
crementalismo na orienta-
çãoda estratégia de política
macro de um China com
umaeconomiamista.Teme-
rosas de desencadearem
um ciclo de altos e baixos se
a política for apertada de-
mais e preocupadas com os
desequilíbrios que só po-
dem aumentar se a conti-
nuaressapolíticadeexcessi-
va concessão de emprésti-
mos, as autoridades chine-
sas foram pegas nomeio.
As atuais circunstâncias

da China clamam por uma
atitude de maior aperto na
política macro. Ao mesmo
tempo, a mudança de um
crescimento conduzido pe-
los investimentosepelas im-
portaçõesparaumadinâmi-
ca de crescimento acionada
pelo consumidor nunca pa-
receu mais urgente. Como
procederéumaresoluçãoin-
teiramentedaChina – como
equilibrar a mistura das
suas políticas macro entre
ajustes fiscal, monetário e
de câmbio e em que ritmo
fazer avançar as reformas.
Mas quanto mais tempo a
China evitar uma mudança
mais significativa na restri-
ção na sua política macro e
quanto mais tempo depen-
der dos investimentos e das
exportações às expensas do
consumo privado, maior a
possibilidadedotemidopou-
so acidentado. ●
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PÉNOFREIO–Medidasdeapertomonetáriopodemser insuficientespara impedir oexcessodeconsumo

O país está se
aproximando do
fim do seu modelo
de industrialização

As circunstâncias
atuais clamampor
maior aperto na
políticamacro
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