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Modelo de crescimento chinês ainda é incógnita para  especialistas

Juliana Ennes

RIO - Mesmo já tendo passado anos em crescimento acelerado, a economia chinesa 
ainda desperta curiosidade. Especialistas divergem quanto à capacidade de manutenção
do avanço do produto interno bruto (PIB), quanto ao peso da influência do modelo de 
capitalismo de estado sobre o desenvolvimento econômico e quanto ao futuro do 
posicionamento da China em relação a outros países em crescimento no mundo.

O especialista em economia chinesa e professor da Universidade de Princeton, Gregory 
Chow, por exemplo, acredita que o incremento dos investimentos chineses no exterior é 
vantajoso tanto para o próprio país, com reflexos na vida dos empresários, como para o 
mercado externo.

“A China pode ajudar melhor no crescimento de outros países do que os Estados 
Unidos, por exemplo, porque tem a sua própria experiência de desenvolvimento 
econômico”, disse. O professor participou do seminário China e a Economia Mundial, 
promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), na sua sede do Rio de Janeiro.

Já na relação direta entre a China e os Estados Unidos, o professor defende que o 
asiático deveria gastar mais reservas para estimular as importações americanas para 
gerar mais consumo e capital. “Isso seria bom para os dois países”, disse.

Chow fez questão de evidenciar que as diferenças culturais entre os dois países levam a 
divergências institucionais também. “Fala-se que o mercado financeiro dos EUA é mais 
sofisticado, mas quem diz isso está se colocando um problema”, acredita.

Já o pesquisador dos EUA, Barry Naughton, da Universidade da Califórnia, lembrou que 
a crise econômica de 2008 fez com que a China acelerasse a reformulação de seu 
sistema financeiro. Ele disse que a economia chinesa também sentiu os efeitos da crise, 
mas sua resposta foi a implementação de uma política forte de estímulos ao 
investimento, com grandes volumes de crédito concedidos pelas autoridades chinesas.

Mas ele questionou sobre a continuidade do crescimento chinês. "A China precisa de um 
novo modelo de crescimento. O governo continua perguntando o quão rápido e onde 
serão feitas as mudanças, mas a comissão estatal de supervisão e administração de 
ativos (SASAC) chinesa nunca teve sucesso na tentativa de estabelecer quão profundas 
deveriam ser as mudanças a serem introduzidas na economia", acredita.

Já o professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Yasheng Huang, acredita 
que os principais desafios do modelo econômico chinês é o capitalismo de estado e o 
declínio do consumo. Ele acredita que será preciso rebalancear a economia chinesa, 
cuidando da renda pessoal e das taxas do produto interno bruto (PIB).


