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RESUMO 

Após  as Reformas Econômicas em 1978 o crescimento econômico chinês assumiu 

grandes proporções em relação ao mercado internacional. Entretanto, esse crescimento 

gerou grandes distorções, principalmente entre as  regiões  Leste e Oeste do pais. 0 objetivo 

deste estudo é entender os motivos que levaram o Governo Chines a elaborar o XI 

Programa Qüinqüenal voltado para diminuir as desigualdades, desenvolver o interior, 

principalmente as  áreas  rurais e então  construir um novo interior socialista. 

Palavras — Chave: China, Crescimento econômico, Reformas, Disparidades Regionais, 

Planos Qüinqüenais. 



CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualizacão do Problema e sua Relevância 

No século XVIII muitos  países sofreram grandes transformações na estrutura 

econômica, na sociedade, nos meios de produção, na relação capital/trabalho, triunfando o 

capitalismo industrial e liberal. 

Muitos  países  industrializados passaram a necessitar cada vez mais de mercados 

fornecedores de matérias primas e consumidores de manufaturas fazendo com que paises 

situados as margens do novo sistema econômico, fossem envolvidos e inseridos na 

conjuntura internacional como receptivos das praticas imperialistas dos  países 

industrializados. 

A China, nos séculos XIX e até meados do século seguinte adotava um sistema 

econômico semi-feudal, com praticas campesinas e pouco comércio com o mercado 

externo. Porém, seu mercado consumidor já era bastante expressivo, o que atraiu as 

potências imperialistas. 

Dessa forma, o pais passou a ser alvo de intensas tentativas de abertura comercial 

por parte dos  países  industrializados e por muitas vezes essa forma imperialista era 

determinada militarmente, onde o território do pais foi invadido, tomado e dividido em 

algumas ocasiões. 

0 Estado chines concentrou suas atividades e recursos na tentativa de manter uma 

unidade  política, não podendo concentrar-se no desenvolvimento econômico, fazendo com 

que o periodo em questão, devido ao pouco investimento do governo, a economia chinesa 

obtivesse um baixo crescimento econômico. 

Em 1949, o Partido Comunista Chinês no poder central proclama a Republica 

Popular da China, e um imenso trabalho de reestruturação econômica era necessário, pois a 

economia estava devastada pela guerra, havia inflação elevada, desemprego, falta de infra-

estrutura e tensa situação no campo. Essas eram algumas das principais necessidades 

advindas das conseqüências do avanço do capitalismo industrial na mais populosa 

economia oriental. 

Através da elaboração dos Planos Qüinqüenais, o Governo começou  a planejar a 

economia, onde seriam elaboradas a cada cinco anos as metas para o desempeno da 



economia e direcionamento das  políticas econômicas, para desenvolver a indústria pesada e 

alocar eficientemente os recursos até então escassos. 

Entretanto, foi a partir de 1978 que as reformas e metas macroeconômicas 

ganharam  força e proporcionou novos rumos para a economia cujos resultados o mundo já 

pode perceber. Antes de 1978, o planejamento centralizado determinava todo o processo 

produtivo e distributivo. Na década de 80, o papel do mercado na elaboração dos pianos e 

metas assume nova forma e reajustes foram feitos principalmente na agricultura e na 

abertura ao comércio exterior, combinando atuação do mercado e o Estado como 

planejador macro, orientando e corrigindo os desvios. (POMAR, 2003). 

Desde  então,  sua economia cresce a um ritmo acelerado, e as regiões localizadas no 

leste do pais são as que mais se desenvolvem. 0 Governo Chinês, através de suas  políticas 

econômicas, fomentaram tais  províncias,  estimularam a abertura comercial o que 

proporcionou o aumento continuado do crescimento, entretanto sob grandes distorções 

sociais e econômicas entre as regiões. 

0 entendimento da geografia fisica é tão importante quando a geografia econômica, 

pois todas as variáveis estão intimamente interligadas. Um grande território, uma imensa 

população, a economia que mais cresce no mundo: grandes desafios para o 

desenvolvimento sustentável. 

Os motivos que levaram a concentração do desenvolvimento em tais  regiões, e a 

forma que o governo pretende lidar com essa situação através do XI Programa Qüinqüenal, 

6 o objetivo central desse trabalho. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Geral 

Entender como é o modelo atual de crescimento chinês do ponto de vista espacial, 

definindo o papel das  províncias  no desempenho econômico e então  compreender os 

motivos que levaram o XI Programa Qüinqüenal ser voltado para a diminuição das 

disparidades regionais, construindo um interior socialista. 

1.2.2 Especifico 

Compreender os aspectos geográficos e econômicos; 

Mostrar a concentração espacial dos recursos e do crescimento econômico; 

Entender as  políticas econômicas que fundamentaram a concentração 

Explicar o motivo para atenção hoje estar voltada para as regiões do Oeste. 

1.3 Metodologia 

0 estudo a seguir busca entender o motivo pelo qual  após  dez Pianos Qüinqüenais 

elaborados pelo Governo Chinês, o décimo primeiro procura não tratar de resultados 

quantitativos e se dedica a diminuir as disparidades entre as regiões, principalmente entre as 

do leste em relação as do oeste, as regiões rurais em relação as urbanas. 

Para atingir esse objetivo, é necessário conhecer o pais como um todo. Foi feito uma 

descrição das suas particularidades em relação a geografia fisica,  política e humana. Em 

seguida, utilizando uma descrição histórica, foram ressaltados os fatos relevantes que 

impulsionaram a concentração do desenvolvimento econômico. Isso foi realizado através 

de leituras diversas ao longo da graduação e principalmente através de uma coleta de livros 

específicos  sobre o pais. 

A partir desse ponto, foi  possível desenvolver condições para entender melhor o 

crescimento econômico chinês. Utilizando os dados fornecidos pelo Governo Chine's, foi 

então  elaborado um panorama da economia atual objetivando a localização espacial e a 

participação das  províncias  no desempenho econômico. Cabe ressaltar, entretanto, que em 

todos os dados foram excluídos Hong Kong, Macao e Taiwan. 
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Para entender o XI Programa Quinquenal sob a óptica dos elaboradores, foi feita uma 

transcrição do material oficial divulgado em inglês atentando para dimensioná-lo dentro do 

objetivo do trabalho. Alem disso, as ilustrações através de mapas, gráficos e tabelas para 

criar mais familiaridade com o pais e externar visualmente o objetivo central do XI 

Programa  Qüinqüenal. 

Os dados pesquisados  serão primários e coletados no site Bureau Nacional de 

Estatísticas  da China, alem de outras fontes como referência e comparação (secundários), 

todavia os dados utilizados para a elaboração das ilustrações e indicações foram somente 

dados oficiais do Governo Chinês e seus canais de publicação. 
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CAPÍTULO 2 — CA RACTERISTICAS GEOGRAFICAS DA CHINA 

CONTINENTAL 

Este capitulo busca a apresentação da geografia da China nos seus aspectos fisicos, 

econômicos e humanos, para que suas inúmeras particularidades no que diz respeito 

economia, topografia, meio ambiente e recursos naturais possam ser devidamente 

entendidos, e possam ainda fornecer as bases para o entendimento das medidas de 

crescimento e planejamento adotadas pelo governo chinês, 

2.1 Geografia  Física  

2.1.1 Território 

A China é o terceiro maior pais do mundo em  extensão  territorial, contando com urna 

area de 9.6 milhões de km 2  (ficando atrás, apenas, de Canadá e Russia). Localizada no leste 

asiático e costa ocidental do Oceano Pacifico o território chinês equivale a quase toda a 

extensão  da Europa - ocupa 1/4 da Ásia, ou, 20% do território mundial. Sua fronteira 

terrestre mede mais de 20 mil quilômetros — a China possui divisas diretas com, nada 

menos, que 14  países,  sendo eles Coréia do Norte, Rússia, Mongolia, Cazaquistdo, 

Quirguistdo, Tadjiquistdo,  Afeganistão, Paquistão, Índia,  Nepal, Butdo, Mianmar, Laos e 

Vietnã. 

Pela vasta  extensão  territorial, a China caracteriza-se por ser um pals, 

concomitantemente, continental e marítimo.  Em sua extensão  litorânea  de mais de 18 mil 

quilômetros, banhada pelos mares Bohai, Amarelo, Oriental e Meridional da China, 

encontram-se tanto areas montanhosas e rochosas (ao sul), como areas planas, lodosas e 

arenosas (ao norte). Os altos e baixos da costa montanhosa permite a formação de várias 

baias naturais, navegáveis durante todo o ano, favorecendo o transporte  marítimo,  a 

construção de portos, a pratica da pesca e de cultivo de outros animais, como  camarão e 

Todas as inforinagões a seguir sobre a geografia do pais foram retiradas do site oficial do governo 
(% ■ % ■ %\ 	Iii ii  ori4sn) 
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caranguejo. E, além do grande litoral, destacam-se ainda mais de 6 mil ilhas que, juntas, 

totalizam uma  extensão  de mais de 80 mil km2 , dentre as quais se encontra a Ilha de Taiwan 

que possui, sozinha, 36 mil km2 . 

2.1.2 Clima 

Com relação ao clima, as zonas temperadas, temperadas frias e subtropicais cobrem a 

maior parte do território, caracterizando quatro estações muito bem definidas e clima 

diferenciado para cada regido. 0 Mapa 1 mostra de forma clara as diferentes regiões, 

distintas entre si nos aspectos fisicos e climáticos, cada qual influenciada por fatores 

diferentes. 

Mapa 1: Regiões  Geográficas  da China 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elabora0o Própria 

Pelos aspectos que atingem cada uma delas, a distribuição pluviométrica é bastante 

desigual entre as regiões acima. As precipitações anuais vão diminuindo, progressivamente, 

do sudeste para o nordeste — dessa forma, a regido dos Desertos e Estepes (1), mais acima, 
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é caracterizada por poucas chuvas. Nesta região, concentram-se pouco mais de 70% dos 

desertos chineses, dentre os quais podem ser destacados o Deserto de Gobi, com 

aproximadamente 500 mil lcm 2, e Taklimankan, com 337 mil km2. Ao se afastar dos 

desertos, as precipitações de chuva são um pouco maiores, permitindo o desenvolvimento 

de uma vegetação diferenciada. Na Mongólia Interior, por exemplo, encontram-se grandes 

estepes que abrigam vastas Areas para a pecuária. 

Sio áreas, portanto, de calor muito intenso no verão e de um ecossistema bastante 

peculiar, onde a fauna e a flora sib capazes de sobreviver com pouquissima quantidade de 

água. No  verão,  a temperatura média da região é de 16° positivos, mas há  regiões,  como 

Turpan, na Região Autônoma de Xinjiang, onde já foi registrada a temperatura mais 

elevada do pais, 49,6° (no ano de 1975), 

0 inverno nestas regiões desérticas e de estepes, entretanto, é extremamente gelado, 

devido is massas frias e secas, vindas da Sibéria e Mongólia, com temperaturas médias que 

chegam a 24° negativos. As baixas temperaturas favorecem atividades como as realizadas 

na cidade de Harbin, capital da  província  de Heilongjiang, conhecida por construir, neste 

período  do ano, grandes castelos de gelo. Outra curiosidade - ainda na  província  de 

Heilongjiang, na cidade de Mohe, foi registrada a mais baixa temperatura da história do 

pais, 53,2° negativos, em 1969. 

Um pouco mais abaixo, a Area do Rio Huanghe (2) também sofre corn um clima seco 

e frio no inverno (temperatura média de 16° negativos), mas possui verdes marcados com 

vento de monções vindos do oceano, que afetam principalmente o ocidente. Faz muito calor, 

mas as chuvas são mais freqüentes, o que deixa as cidades desta região bastante floridas e 

com paisagens esverdeadas. A região de  planície  do Rio Huanghe é conhecida pela sua 

extrema fertilidade. 

Mais ao sul, a Area verde (3), banhada pelo Rio Chanjiang, apresenta grande 

concentração populacional nesta região. Possui um clima mais tropical, totalmente propicio 

para a agricultura pelas chuvas regulares, solo fértil e temperaturas  agradáveis (mínimas  de 

8° no inverno e máximas de 32° no verão). Nesta regido destaca-se a  província  de Henan, 

maior produtora de  grãos  do pais, 

A Área Costeira (4), no extremo sul da China, é a região de clima mais tropical do 

pais, com muito calor e chuvas durante todo ano. Apesar de possuir, também, grande 
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concentração de pessoas, fica  atrás  da  área  citada anteriormente. Sua  área  montanhosa, 

como  poderá  ser observada com mais detalhes no Mapa 2, coloca esta região no segundo 

grau topográfico e numa  área  não  cultivável,  devido a um solo não muito fértil, 

A  área  de número (5), principalmente o Tibet, forma uma unidade geográfi ca muito 

especial, que se destaca por grandes concentrações de montanhas, vales e depressões. 

Como conseqüência desta formação, a regido é mareada por forte irradiação solar, baixas 

temperaturas (principalmente it noite), com pouca variação ao longo do ano e ar rarefeito. 

As Cordilheiras, com os picos mais elevados do mundo, se encontram nesta região como a 

Cordilheira de Kunlun e Qilian ao norte, e ao sul a maior do mundo, a Cordilheira do 

Himalaia. 

2.1.3 Relevo 

Pela grande extensão territorial, o relevo do pais é muito distinto, composto por 

variações de montanhas,  planícies,  depressões, planaltos e serras. A composição 

topográfica  do território chinês é descrita no  Gráfico  1. 0 relevo de montanhas e planaltos 

está  em 57,89% do território, o que deixa mais da metade do pais a uma altitude acima de 

mil metros.  0 fato é um dos principais motivos para a escassa ocupação nestas  áreas,  que 

se torna extremamente dificultada. Restam aproximadamente 40% do território como  área  

agricultivel e habitável. 

Gráfico  1:  Composição Topográfica  

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2003: Elaboraiiió Própria 
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Ainda com relação ao relevo, o Mapa 2 permite verificar a existência de três grandes 

"degraus" no território chinês. 0 primeiro, cobrindo a maior parte a  área  costeira, 

caracteriza-se por serras e planícies,  em geral com menos de 500 metros de altitude. Do 

ponto de vista econômico, as  planícies  do nordeste, norte e nos cursos médio e inferior do 

Rio Changjiang, são as mais importantes pela fertilidade do solo, devido à proximidade de 

rios expressivos (Huanghe e Changjiang), constituindo ótimas Areas para prática  agrícola.  

0 segundo "degrau" encontra-se a oeste do anterior, ocupando a parte mais central do 

território, com planaltos e depressões, e uma altitude que oscila entre os 1000 e 2000 

metros. Destacam-se ai o planalto e estepes da Mongólia Interior (com  áreas inabitáveis,  

como o Deserto de Gobi), e os planaltos Loess e Yunnan-Guizhou. Como  depressões,  

podem ser citadas as de Sichuan, Tarim, Junggar e Qaidam (rico em recursos naturais, 

também é conhecido por  "pântano  de sal", pois possui o maior lago salgado do pais). 

0 terceiro e Ultimo "degrau" corresponde ao Qinghai-Tibet, com elevados planaltos 

(com mais de 4000 metros sobre o nível  do mar), e por uma série de extensas cordilheiras 

(algumas com altitude média entre 5000 a 6000 metros). Dez  elevadíssimos  picos ainda 

encontram-se nesta  área,  todos acima de 8000 metros sobre o nível  do mar. 0 Qomolangma, 

pico principal da cordilheira do Himalaia (conhecida também como Everest), se constitui 

como o ponto mais alto do mundo localizado na fronteira sino-nepalesa, com 8.8 mil 

metros acima do mar. 
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Mapa 2: Relevo 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK: Elaboração  Própria  

0 relevo explica, para tanto, a elevada concentração demográfica da região Leste do 

pais (região 1, do Mapa 2), descrita anteriormente — é nesta Area que se concentram as 

melhores condições para a habitação e o desenvolvimento das atividades agricolas. 

Portanto, apesar de a China ser uma referência em extensão territorial para o mundo, 2/3 de 

seu território é inabitável pelas condições fisicas ou  climáticas  — os desertos do norte e 

oeste e as elevadas montanhas geladas do sudoeste. 
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2.1.4 Hidrografia 

O  território chinês é rico em rios caudalosos e extensos, como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1: Descrição dos Principais Rios Chineses 

Rios 
Área de Drenagem 

(Km2) 
EXTENSÃO 

(Km) 

Vazão Anual 
(100 milhões m 3 ) 

RIO CHANGJIANG 1.808.500 6.300 9.513 

RIO HUANGHE 752.443 5.464 661 

RIO 
SONGHUAJIANG 557.180 2.308 762 

RIO LIAOHE 228.960 1.390 148 

RIO ZHUJIANG 453.690 2.214 3.338 

RIO HA1HE RIVER 263.631  1.090 228 

RIO HUAIHE 269.283 1.000 622  

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005. 

0 Rio Changjiang, além de ser o maior rio da China em extensão, está entre os 

maiores do mundo, com 6300 km de comprimento (somente menor que o Rio Nilo, no 

Egito e o Amazonas, no Brasil). Com nascente na  Província  de Qinghai, possui terras de 

alta fertilidade ao seu redor, favorecendo a agricultura e a existência de recursos minerais. 

Além disso, serve de canal de comunicação entre o oeste e o leste do pais, por ser 

navegável  em grande  extensão e é onde está sendo  construída  a maior hidrelétrica do 

mundo, Três Gargantas 2  . 0 Rio Huanghe, berço do nascimento e consolidação da 

civilização chinesa e segundo maior em extensão do pais, também tem importância para a 

agricultura e conta com muitos recursos minerais. 

A topografia extremamente desigual do pais, com pontos bastante elevados, 

proporciona grandes quedas de Agua, o que torna o pais o maior produtor de energia 

hidráulica do mundo (capacidade que se concentra principalmente no Planalto Qinghai- 

0 inicio das obras foi em 1994 e a previsão de termino é para 2009. A  previsão  anual de  produção  Li de 84 
bilhões  de KWh/an° coin 26 turbinas. 
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Tibet, conhecido como "o teto do mundo", e que deixa o Rio Changjiang como um dos rios 

de maior potencial hidrelétrico). A capacidade chinesa representa 12,6% da produção 

mundial. A distribuição dos recursos  hídricos  encontra-se demonstrada no Mapa 3. 

Mapa 3: Recursos Hidricos (Dados de 2004) 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboração  Própria  

No entanto, a exemplo da maioria dos  países  do mundo, recursos hidráulicos são 

distribuídos  de uma maneira bastante desigual ao longo do território, com o sul 

concentrando mais recursos  hídricos  do que o norte, e o oeste mais que o leste (o sul e 

sudoeste concentram 70% dos recursos  hídricos,  enquanto que no norte e no oeste eles são 

tão  escassos que favorecem a formação de  áreas  desérticas e semi- desérticas). 

A região que cobre o Tibet, Sichuan, Guizhou e Yunnan (em azul) é a mais rica em 

recursos hidráulicos e é a principal nascente do Rio Changjiang. Seus 44,6% do volume 

total do referido recurso correspondem a 1,075 m3 . Os lagos, por sua vez, cobrem uma  área  

superior a 80 mil lcm2  e estão  concentrados, principalmente, na  Planície  do Curso Médio e 

Inferior do Rio Changjiang e Planalto Qinghai-Tibet  (regiões  1 e 3 do Mapa 2). Os demais 

se espalham pelo Planalto Yunnan-Guizhou, Mongólia Interior, Xinjiang e ao nordeste. 
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2.1.5 Recursos Naturais 

Quanto aos recursos naturais, a China também é um pais bastante diversificado, 

possuindo grande quantidade de recursos terrestres,  aquáticos, climáticos,  biológicos e 

minerais. 

Mapa 4: Regiões  Agricultáveis  

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: E1abora0o Opria 

Novamente, pela diversidade topográfica, muitos dos recursos naturais se concentram 

fortemente nas regiões agricultáveis, mostradas no mapa 4, acima. 0 cultivo de produtos 

concentra-se nas regiões Norte e Nordeste, ao longo do curso do Rio Changjiang, na 

depressão de Sichuan e no delta do Rio Zhujiang 3 , com produção de trigo, milho, arroz, 

algodão, soja, juta, beterraba, laranja, entre outros. As florestas, que representam 18,22% de 

todo o solo, por sua vez, encontram-se  distribuídas  em 3 pontos principais - nas montanhas 

Hinggan Maior, Hinggan Menor e Changbai, maior zona florestal do pais; na zona da 

Cordilheira Hengduan, perto de Sichuan, Yunnan e o Tibet, segunda maior zona florestal 

3 

 

Regiões  que correspondem ao primeiro degrau da fonnaçâo  topográfica  ou à depresscio de Sichuan, no 
segundo degrau. 
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do pais; e na ilha de Hainan e Xishungbana, na  província  de Yunnan, onde se encontram 

numerosos bosques tropicais. 

A fauna e flora são ricas e variadas, com espécies raras e preciosas, como o urso 

panda, o macaco de pêlo dourado e o golfinho branco fluvial. Atualmente o pais está 

estabelecendo uma série de reservas naturais para proteger esses animais e plantas em 

extinção, possibilitando a procriação das espécies e propiciando o turismo. 

As pradarias (e estepes) representam mais de 40% do total das terras, e aparecem 

principalmente nas regiões da Mongolia Interior, Loess e Qinghai-Tibet, que, por serem 

uma vasta  área  de  planície,  favorecem a criação de animais, abastecem as outras regiões 

com gado, carne, produtos lácteos e peles de animais. HA muitos lagos, que formam um 

tesouro natural, e deixam o pais na sexta posição mundial em relação à produção dos 

recursos  aquáticos.  Sua extensão marítima ainda proporciona uma serie de recursos 

marítimos e o desenvolvimento da prática da pescaria e piscicultura. 

Quanta aos recursos minerais, o pais possui todos os que foram descobertos na 

natureza, com 135 reservas, ocupando o primeiro lugar na extração de 12 tipos de minerais, 

terceiro lugar do mundo em relação à reserva total e entre os primeiros do mundo na 

extração de pelo menos 20. Existem na China, ainda, grandes reservas de petróleo (que será 

tratado mais especificamente), carvão, gás natural, ferro, tungstênio,  antimônio, e outros 

minerais que a colocam na primeira posição na produção do mercado mundial. 

A concentração do gás natural é demonstrada no Mapa 5, que destaca as regiões que 

possuem acima de 10% da reserva total. As regiões mais fortes, destacadas, são Xinjiang, 

Shaanxi, Mongolia Interior e Sichuan. 0 restante do recurso se distribui ao longo do 

território, exceto em Beijing, Shanghai, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Hunan e Tibet 

(dados de 2004). 
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Mapa 5: Gás Natural 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboração Pópi ia 

As reservas de gas natural no ano de 2004 alcançaram mais de 2,53 bilhões de m3 , 

com Xinjiang detendo a maior reserva, 567,5 milhões de m3  como a maior delas. Cabe 

destacar que a produção  marítima  na costa Sul e Sudeste correspondem a mais de 11% do 

total das reservas. 

Mesmo possuindo cerca de 337  bilhões  de toneladas em reservas de carvão, pode-se 

verificar, no Mapa 6, que as mesmas são muito concentradas em apenas 4 regiões - 

Shaanxi, Shanxi, Mongólia Interior e Xinjiang, onde as  três  primeiras concentram 70% das 

reservas. As  províncias  como Shanxi e Mongólia Interior têm 30,83% e 21,94%, 

respectivamente, do volume total em reservas. 
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Mapa 6:  Carvão  

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboração Propria 

Em 2004, o volume total de carvão produzido foi de 1,66 bilhões de toneladas, 

deixando a China como principal pais produtor mundial. 

Tratando especificamente do  petróleo, o Mapa 7 permite verificar que este é o recurso 

com melhor distribuição pelo pais. De qualquer forma, existem regiões que se destacam por 

sua alta concentração e produção do produto - Heilongjiang com 565,3milhões de toneladas 

e Xinjiang, com 397,8 milhões de toneladas em reservas. Na região maritima, devido it 

riqueza de petróleo na costa (principalmente costa sul e sudeste) e no oceano, a extração do 

recurso chega a 11,70%. A produção anual de petráleo, em 2004, foi de 169,6 milhões de 

toneladas. 
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Mapa 7: Petróleo 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboração Pn5pria 

Por fim, as reservas  básicas  de minerais de ferro correspondem a 21,760 milhões de 

toneladas, concentrando-se com maior intensidade no nordeste, norte e sudoeste, 

principalmente nas  províncias  de Liaoning (29,03%), Hebei (18,31%) e Sichuan (14,28%). 

2.2 Geogra fia  Política e Humana 

2.2.1 População 

A China  está  dividida em 22  províncias,  4 municipalidades e 5 regiões autônomas 4  

(Mapa 8), 

Possui, hoje, a maior população mundial, com 1,29 bilhõess  (o que corresponde a 

aproximadamente 1/5 da população mundial). Toda esta população, entretanto, fica 

Províncias: Anhui. Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan (Ilha), Hebei, Heilongjiang„ Henan, Hubei, 
Hunan, harm, Jianxi, Jilin, Liaoning, Qinhai, Shaanxi, Shanxi, Qinhai, Shangong, Sichuan, Yunnan e 
Zhejiang; Municipalidades: Beijing, Chongqing, Tianjin e Shanhai; Regiões Autônomas: Guangxi Zhuang, 
Mongolia Interior, Ningxia Oi. Xinjiang Uygur e Tibet. 
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concentrada em poucas  regiões,  principalmente devido aos aspectos topográficos 

explicitados na seção anterior. A concentração populacional é demonstrada no Mapa 8. 

Mapa 8: Divisão do  Território  Chilli's e Densidade Demográfica  

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboração  Própria  

Os contrastes na concentração de pessoas são claros, e deixam mais evidente a relação 

entre relevo, areas agricultáveis e densidade demográfica - a população se concentra onde 

há melhores condições para subsistência, levando em conta aspectos de topografia, clima e 

disposição de alimentos. 

Assim, densidade  demográfica  chinesa é relativamente elevada nas  áreas  mais 

propicias à habitação, com média de 134 habitantes por km 2, chegando, entretanto, a 400 

habitantes por lun2  na regido costeira do leste do pais e mais de 200 por km2  na região 

central. Ao contrario, a região oeste apresenta indices de menos de 10 por km 2 . Ainda no 

Dados de 2004, excluindo a população de da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Macao e a 
Província  de Taiwan. 
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Mapa 8 é possível  observar que o município  de Shanghai é o que possui a maior densidade 

demográfica do pais (2.810 habilcm 2), seguido de Tianjin (906 habfkm2), duas regiões 

portuárias extremamente importantes economicamente e sedes das principais empresas 

estrangeiras instaladas no pais. 

0 crescimento demográfico já foi muito acelerado. Na década de 70, o Estado 

estabeleceu a Politica de Planificação Familiar, para proporcionar controle de tal 

crescimento — tratava-se de uma  política  com o objetivo de buscar o desenvolvimento 

econômico e social equilibrado, estimulando, entre outros aspectos, o casamento tardio da 

população jovem, e restringindo apenas a um a quantidade de filhos que um casal poderia 

ter. No  Gráfico 2 verifica-se o comportamento da taxa de nascimento da população, taxa de 

natalidade e taxa de crescimento natural,  após  a adoção de tal  política  de controle 

populacional. 

Gráfico 2: Taxa de Crescimento da População 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaborai*  Própria 

Ainda que não tenha sido posta em prática em todo território chinês, com exceções 

para as minorias étnicas e áreas  rurais, pode-se notar através do gráfico que, no ano de 1987, 

a  política começou a obter uma redução progressiva da taxa de crescimento natural. Tal 

política possibilitou, segundo dados do governo, a redução de 300 milhões de nascimentos, 

desde o seu inicio até hoje. A referida  política  também teve como resultado o aumento da 

expectativa de vida, da década de 90 até hoje, em 4,17% para os homens e 4,06% para as 

mulheres, em termos de idade (o que representa, na  prática, 69,63 anos para os homens e 
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73,33 anos para as mulheres). Destaca-se a municipalidade de Shanhai e Beijing, por terem 

a melhor expectativa de vida, 78,14 anos e 76,10 anos, respectivamente. As regiões com 

expectativa de vida mais baixa, ao  contrário,  são Tibet, com 64,37 anos, e Yunnan, com 

65,49 anos. 

Gráfico 3: Estrutura  Etária  da População 

Estrutura  Etária  da População 
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FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaborai* Própria 

A estrutura da sociedade chinesa, para tanto, é composta, basicamente, por crianças e 

adultos na faixa de 30 a 40 anos — uma sociedade extremamente jovem, como mostra o 

gráfico  acima. Apenas 5,37% têm acima de 70 anos. A população economicamente ativa, 

com idade entre 20 e 65 anos, por sua vez, representa 63% da população total, como mostra 

o Gráfico 3. 

Apesar de todos os esforços para controlar o crescimento natural da população, o 

governo chinês prevê, para o ano de 2030, uma população de cerca de 1,557  bilhões.  

Considerando-se a estrutura  etária  atual, também é inevitável que, no futuro, o pais se torne 

uma sociedade de idosos, principalmente considerando o controle de nascimentos. A 

previsão é que, em 2051, a população de idosos corresponda a 31% da população total, o 

que criou a necessidade de  políticas  governamentais direcionadas a atenuar os efeitos deste 

envelhecimento social na economia. 

Quanto à  área  de ocupação, a população chinesa residente na Area urbana é de 542,83 

milhões de pessoas, o que representa 41,76% da população total. A população rural chega a 

757,05 milhões, 58,24%. A tendência atual, como em outros  países,  é que a população do 
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campo se desloque para as grandes cidades. Sendo assim, as  políticas  atuais do governo 

buscam melhorar a situação no campo, na tentativa de evitar a migração de milhões de 

pessoas para as grandes cidades, que já possuem densidade demográfica elevada. 

Em relação ao analfabetismo, os números de 2004 mostram um total de 107.922 

analfabetos, ou 9,10%. Se comparada à taxa alcançada em 1965, de 33,68%, os números 

atuais representam uma queda significativa, mas ainda é considerado um número elevado, 

apesar da implantação de  políticas econômicas que visam a erradicação do analfabetismo 

no pais. A distribuição da taxa de analfabetismo e semi-analfabetismo de pessoas acima de 

15 anos não é uniforme entre as  províncias.  As regiões mais prósperas economicamente 

têm taxas menores, no entanto é um problema generalizado. As  províncias  do nordeste se 

destacam com as menores taxas, principalmente Jilin com 3,85%. A regido com a maior 

taxa foi Tibet, com 44%. 

Cabe destacar que, apesar das mulheres estarem, a cada ano, aumentando sua 

participação na estrutura educacional, 72% do total de analfabetos e semi-analfabetos acima 

de 15 anos são mulheres. 0 maior número de mulheres analfabetas se encontra em  regiões 

com os maiores indices de analfabetismo totais - Shandong, Sichuan, Jiangsu. Nas 

municipalidades menos agrárias, como Beijing e Shanghai, o número é muito menor. 

(Mapa 9). 
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Província  (2004) 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboração  Própria 
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CAPÍTULO 3: TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS E PANORAMA ATUAL 

CHINÊS 

O presente capitulo tem por objetivo descrever a situação econômica do pais 

atualmente, bem como as transformações estruturais realizadas para que o pais chegasse ao 

patamar atual. 

3.1 Os Projetos de Reforma e o Inicio do Processo de Crescimento 

3.1.1 Caracterização do  Cenário  Chines 

Antes da instauração da República Popular da China, em 1949, o pais vinha de um 

passado feudal e semi-feudal, com fortes interferências e invasões de  países  imperialistas, 

como a Inglaterra, Japão, Alemanha, França e Rússia. 

O Estado, dessa forma, não podia se concentrar (e nem havia recursos para isso) em 

políticas  econômicas com o objetivo de fomentar a indústria local para que o 

desenvolvimento da economia fosse promovido. Não havia, ainda, um Estado centralizado: 

o pais era um mosaico de regiões dominadas por senhores de guerra, detentores de terras e 

de exércitos próprios, que lutavam pelo controle nacional Era  imprescindível  que as 

atenções estivessem voltadas para a busca da unidade territorial do Estado e para o combate 

is invasões estrangeiras. Sem isso,  não  haveria espaço para a busca de desenvolvimento e 

crescimento (POMAR, 2003). 

O desenvolvimento da sociedade, para tanto, era extremamente lento, com o PIB 

crescendo a taxas negativas em muitos momentos, como no  período  entre 1913 e 1950, com 

crescimento de —0,22% (MADDISON, 2001). Ainda que fossem feitos esforços para a 

facilitação e melhoria das vias de transporte para as mercadorias que paises estrangeiros 

importavam e para a concentração das exportações destes  países  para a China, a capacidade 

de investimento do governo era muito pequena. Com  o capital estrangeiro,  construíram-se  

estradas de ferro, modernizaram-se portos, implantaram-se oficinas de manutenção e 

reparos e instalaram-se  fábricas.  Porém, os recursos destinados ao pagamento de 
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indenizações e reparações de guerras As potências industriais, e a concessão de privilégios 

alfandegários e comerciais, foram bastante substanciais (POMAR, 2003). 

Após o estabelecimento da Republica, portanto, o pais estava completamente 

destruido pelas guerras e pelas dificuldades do Estado em implantar as estruturas 

necessárias ao desenvolvimento. 0 parque industrial montado era extremamente atrasado, 

sem grandes sinais de indústria de bens de capital,  química, equipamentos de transporte, 

geração de energia. A pobreza generalizada da população também representava um grande 

obstáculo a ser vencido. 

3.1.2 Pianos Qüinqüenais 

Embora cada pais socialista tenha suas particularidades, o regime socialista apresenta 

pontos comuns, como a nacionalização e estatização dos meios de produção, controle do 

Estado sobre a economia e dos seus setores chaves. Cabe também ao Estado a planificação 

da economia, direcionando investimentos, promovendo o desenvolvimento dos setores 

considerados primordiais e estabelecendo metas a serem alcançadas. A planificação no 

campo social, o Estado promove  políticas públicas, que garantam saúde, educação, 

emprego, cultura, lazer, etc.., a todos os membros da sociedade. (MORAES, 1990). 

Os Planos Qüinqüenais chineses foram elaborados a partir da Revolução Comunista 

em 1949, com o estabelecimento da Republica, seguindo o modelo da antiga União 

Soviética. Esse modelo consistia em uma maneira centralizadora de planejar todo o 

processo econômico e social do pais. Dessa forma, o objetivo principal é desenvolver os 

projetos importantes considerados chaves para o desenvolvimento nacional, controlando a 

distribuição de  forças  produtivas e sua contribuição para a economia nacional, de acordo 

com o que se planeja para o futuro. Para isso, as metas são anunciadas a cada cinco anos, 

podendo ser feitos ajustes sempre que  necessário. 

0 primeiro Plano  Qüinqüenal  foi estabelecido em 1953 e, exceto o período  de ajuste 

nos anos de 1963 e 1965, todo o período  posterior até hoje, foram estabelecidos pianos 

qüinqüenais  (somam-se onze planos desde 1953). 
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3.1.3 Reformas Iniciais — Histórico dos Planos Qüinqüenais  à Abertura Econômica 

Por buscar a alteração do modelo que vinha se desenvolvendo até  então, o período  

pós-Revolução Comunista (que ocorreu em 1949) marcou um ponto de inflexão na 

economia chinesa, com inicio de um modelo planificado de construção econômica em 

grande escala, com desenvolvimento, principalmente, da indústria pesada, controle da 

inflação, diminuição do desemprego e reforma agrária, fatores chaves a serem resolvidos 

para que o desenvolvimento almejado pudesse ser alcançado. 

0 projeto foi dividido em etapas. Na primeira década, os esforços governamentais 

concentraram-se nas  províncias  relativamente ricas em recursos naturais e com alguma base 

industrial instalada. 0 1 Plano Oiiinqüenal 6  (1953-1957), portanto, foi caracterizado por 

investimentos voltados para os setores industriais e infra-estrutura. Segundo Spence (1996), 

o volume de capital fixo investido  na indústria neste  período  foi de 38,8% em 1952, 

chegando a 52,3% em 1957 do total do Estado (enquanto que o investimento em transporte 

e comunicações chegou a 19% no mesmo  período).  

Ao final desta primeira etapa, o território chinês  já contava com indústrias de 

produção de aço, metal-ligas, aviões, automóveis, equipamentos de geração de eletricidade 

e máquinas  pesadas, o que contabilizou, no  período  de atuação do plano, um crescimento 

da produção industrial em 128%. A  província  de Liaoning, ao nordeste do pais, que já  

possuía  certa base industrial, principalmente devido à existência de recursos minerais como 

ferro e matérias primas auxiliares, tornou-se a base das indústrias siderúrgicas. A renda 

nacional cresceu 53% entre 1953 e 1957 e o valor da produção agrícola mais de 18%. 

Com o 11 Plano  Qüinqüenal  (1958-1962), conhecido como  período  do Grande Salto 

Adiante,  o governo buscou um crescimento mais acelerado através da adoção das metas de 

produção — uma grande mobilização social para duplicar a produção de aço. 0 projeto 

mudou consideravelmente a estrutura de produção do pais, uma vez que muitos 

abandonaram suas atividades e passaram a se dedicar à  produção de aço em larga escala, 

provocando  desequilíbrios  na relação proporcional entre os diversos setores da economia e 

a siderurgia. Até 1962, o que se viu foi um decréscimo da agricultura de 4,5% ao ano e 

baixas taxas de liquidez nacional. Em resposta a este desequilíbrio, o período  de 1963 a 

6  As informações sobre os planos  qüinqüenais  foram retiradas do site oficial dos mesmos: www.china.org .cii 
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1965 foi marcado por enormes esforços direcionados ao fomento da agricultura, de forma a 

tornar esta atividade o pilar da economia nacional, melhorar as condições de vida da 

população e estabelecer um crescimento ordenado entre indústria e agricultura. 

Os impactos sociais e politicos do tumultuado  período  de Revolução Cultural, 

entretanto, ainda eram fortemente sentidos pela permanência de um desajuste estrutural 

muito grande — queda nos padrões de consumo de massa, de vida e de bem estar, queda do 

crescimento econômico, baixo crescimento da agricultura, falta de sincronismo entre a 

indústria pesada, de bens leves e de consumo. 

Portanto, ainda que o III Plano  Qüinqüenal  (1966-1970) tenha se voltado para o 

aumento e diversificação da produção  agrícola,  de forma a estabelecer um equilíbrio de 

crescimento entre as atividades  agrícolas e a indústria em expansão, o resultado não pôde 

ser plenamente obtido. 

Assim sendo, novas metas de produção marcaram o IV Plano Oiiinqüenal (1971- 

1975) em relação, principalmente, ao aço, carvão, produtos  agrícolas  (grãos, algodão), e 

eletricidade, metas estas que precisaram ser revistas na metade do  período,  pois estavam 

bastante elevadas, com cortes, em especial, na produção de aço. 

Ainda assim, metas audaciosas marcaram o V Plano  Qüinqüenal  (1971-1975) — 

investimentos de 70 bilhões de yuans do governo chinês para construção de infra-estrutura 

e projetos ligados à produção de aço, carvão e gás.  0 valor era equivalente a tudo que havia 

sido gasto nos últimos 25 anos na area. A recuperação da economia foi evidente e trouxe, 

ao final do plano, a necessidade de reformas que tornassem a nova fase sólida e sustentável.  

0 crescimento econômico volta a ganhar um novo rumo em 1978, principalmente 

com a abertura econômica para o comércio exterior e a entrada de investimentos 

estrangeiros através das Zonas Econômicas de Especiais (ZEEs). As ZEEs, compostas 

pelas cidades de Shenzhen, Shantou e Zhuhai (todas na  província  de Guandong), Xiamen 

(em Fujian) e a  província  de Hainan, tinham como objetivo principal aprofundar as 

reformas previstas e realizar a abertura chinesa ao mundo exterior, de forma a estimular o 

desenvolvimento econômico. Alguns  críticos,  entretanto, consideraram as ZEEs 

contraditórias. 

(...) Por um lado, elas apresentariam características adequadac a um 
pais socialista, ao instalar-se como centros experimentais para as 
reformas e desenvolver urna economia voltada para a exportação. Por 
outro lado, também apresentariam  características  nada socialistas, ao 
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não serem guiadas pela regulação do plano estatal. nem  adotarem  
medidas de isolamento administrativo que impedissem as empresas 
estrangeiras com maior produtividade ,  de competir no  mercado  
doméstico chines (...) (POMAR. 2003. p. 117) 

Os receios dos  críticos,  no entanto, mostraram-se infundados, uma vez que a referida 

abertura econômica apresentou  características  extremamente protecionistas - a entrada de 

investimentos externos nessas zonas era, condicionalmente, feita através da associação a 

alguma empresa estatal, nacional ou coletiva, o que possibilitava a introdução de novas 

tecnologias e modernização dos parques industriais, ainda que com produtos "sino-

estrangeiros". 

(...) Desse modo, a China praticou abertura e protecionismo. So 
medida que suas próprias empresas ganharam experiência c 
competitividade para disputar com as empresas estrangeiras. 
inclusive nos mercados externos »  ela foi abrindo o mercado interno. 
processo que continua. (...) Essa  política  permitiu a China tornar-se 
um dos grandes receptores mundiais de capitais externos, um dos 
grandes exportadores mundiais de mercadorias e. recentemente. um  
crescente exportador dc capitais. (POMAR. 2003. p. 116) 

3.2 Reestruturacho Econômica 

3.2.1 Reformas de 1978 

A bem sucedida estratégia de abertura para o mercado exterior em busca de um 

desenvolvimento equilibrado culminou em transformações ainda mais profundas a partir de 

1978, com o objetivo de uma nova reestruturação econômica, em conformidade com a nova 

estratégica  política  de reforma. 

Esta reestruturação baseou-se na continuidade de uma economia planificada, 

utilizando o mercado como ferramenta de operação econômica, que acabou por formar a 

base para o sistema econômico socialista de mercado. Para tanto, o governo estabeleceu 

reformas e metas nos setores chaves da economia - agricultura, empresas estatais, mercado, 

regulação e abertura ao exterior. 

Primeiramente, as reformas econômicas foram realizadas nas  áreas  rurais, que 

adotavam, desde 1950, o sistema soviético de comunas populares 7. A concessão de terras 

- As comunas populares estabelecidas na década de cinqüenta são explicadas por Pomar "(...) As terras de 
usufruto familiar foram abolidas. com  a concordância dos lavradores. Todos os camponeses. pobres e ricos 
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para as  famílias  camponesas permitiu a abolição gradual do sistema — os "contratos de 

responsabilidade" orientavam os preços, mas permitiam que os produtores escolhessem que 

tipo de cultivo seria mais adequado à sua produção, obrigando-os a conceder 10% de sua 

produção ao Estado. 

Posteriormente, as reformas estabeleceram o chamado sistema de mercado socialista, 

onde o Estado passou a assumir funções especificas - estabelecer  parâmetros  sociais, 

administrar a abertura econômica e as relações comerciais. Alguns pontos principais foram 

definidos pelo governo chinês para que a estrutura de economia do mercado socialista 

funcionasse de maneira eficiente: 1. a propriedade pública considerada como componente 

principal, devendo se desenvolver juntamente com o conjunto de elementos da economia; 

2. o estabelecimento de uma estrutura empresarial moderna, de forma a acomodar as 

exigências da economia de mercado e estabelecer um sistema de mercado aberto e 

unificado, mantendo a conexão entre os mercados domésticos e internacionais; 3. fomento 

na distribuição dos recursos de forma equitativa em todas as regiões do pais; 4. 

estabelecimento de um sistema, cada vez mais eficiente, de regulação e controle 

macroeconômico; e 5. prosseguimento de um caminho de prosperidade conjunta (para todas 

as regiões do pais), promovendo o desenvolvimento econômico e a estabilidade social. 

Para que os objetivos  macroeconômicos  fossem alcançados, foram criados sistemas 

de investimento, fiscal e cambial, baseados em um controle macroeconômico com um 

sistema regulatório eficiente e a construção de um sistema de segurança social e de  saúde. 

As empresas estatais passaram a servir de instrumentos de efetivação das  políticas 

econômicas do governo - controladoras de grandes ativos, responsáveis pela produção e 

geradoras de emprego e renda na sociedade chinesa — buscando, através da maior 

autonomia na atuação no mercado, maior eficiência, diminuição de seus déficits, criação de 

mais riqueza e lucro. 

Dentro dessa  área,  a abertura aos investimentos estrangeiros e o incentivo ao 

comércio internacional representaram, decisivamente, um marco na economia chinesa, 

promovendo as exportações, abrindo novas linhas de financiamento, gerando superávits 

comerciais, e proporcionando a acumulação de reservas cambiais, a criação de novos 

passaram a integrar as equipes de produção. (...) o resultado da produção era dividido em partes iguais cntrc 
os  trabalhadores"  (POMAR, 2005). 
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empregos e o desenvolvimento de cinco zonas econômicas especiais - Hainan, Shantou, 

Zhuhai, Shenzhen, Xiamen, além de zonas francas. Um distanciamento gradual entre 

empresas e a tutela do Estado começou a acontecer com as medidas reformadoras. 

No tocante ao desenvolvimento social, podem ser destacadas as reformas 

educacionais — os sistemas de educação foram reformulados para que passassem a 

desenvolver condições de melhoria da qualidade de vida da população e novas tecnologias 

e ciências para formar, no futuro, a base sólida do crescimento econômico. 

0 processo de mudança tinha  princípios  definidos e deveriam ser seguidos: 

Formam a base material que  deve  sustentar todo o processo de 
mudança. São eles:  acelerar  a produção  agrícola  com base na ciência 
e apoiando os  camponeses; desenvolver a indústria de consumo em 
articulação a indústria pesada: utilizar devidamente os recursos 
energéticos e modernizar os transportes; transformar a tecnologia das 
empresas existentes; reorganizar pouco a pouco economia com base 
em grupos de empresas; ampliar o investimento na construção civil: 
persistir na abertura ao exterior; aumentar a  capacidade  de auto-
sustentação; elevar o nivel cientifico e cultural dos trabalhadores: 
articular a produção, a construção e a vida do povo, partindo da idéia 
de "tudo para o povo". (POMAR, 2005. p. 37) 

3.2.2 Panorama Econômico Pós-1978 

Após a realização das reformas citadas anteriormente, o VI Plano  Quinquenal  (1981- 

1985) foi implantado, mantendo as idéias dos planos anteriores. Buscava-se, com ele, o 

"ajuste, reformas, retificação e melhora" - superar os desafios, obter o desenvolvimento 

econômico e o controle da situação fiscal, alcançar as metas na produção, estimular o 

comércio internacional e atrair capitais externos, possibilitando o suprimento do mercado 

interno de novas tecnologias, dando uma  ênfase  especial ao desenvolvimento de controle de 

tecnologias com menor utilização de energia. 

Os resultados diagnosticados ao final do plano foram satisfatórios - o crescimento do 

PIB chines alcançou 15,2 % e 13,5% em 1984 e 1985, respectivamente, e houve um 

aumento significativo na produção de produtos chaves, como aço (37%), carvão (35,8), 

algodão (92,8%) e grãos (21,4). 

A tendência de crescimento, o controle no consumo de energia e o estimulo A 

formação de novas plantas energéticas foram mantidos de 1986 a 1990 com o I 71 Plano 

Quinquenal.  No entanto, continuou priorizando os mesmos parâmetros de todos os 
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programas anteriores de estimulo à  educação, tecnologia, ciência, qualidade de vida da 

população, alem das metas na produção industrial e agrícola.  O  PIB cresceu acima de 10% 

nos anos de 1987 e 1988, ainda que tenha desacelerado nos dois anos seguintes, chegando a 

4.1% e 3.8%. 0 controle no consumo de energia foi efetivo, principalmente nos cinco anos 

do VII Plano, quando teve a menor taxa de crescimento consecutivamente. 

Gráfico  4: Taxa de crescimento do consumo de energia 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 1995: ElaboraiAo Própria 

0 crescimento, entretanto, voltou a ser retomado com o MI Plano  Qüinqüenal  

(1991-1995), que manteve o período  com ótimos resultados econômicos e metas ainda mais 

audaciosas que seus antecessores - o crescimento do PIB passou, novamente, de 10% 

durante todo o período, e a produção de carvão, algodão, sementes, alimentos e televisões 

atingiram as primeiras posições em termos de produção mundial. Ao contrario dos  períodos  

anteriores, os investimentos realizados no V111 Plano foram fortemente concentrados em 

projetos ferroviários, rodoviários, construção de aeroportos e portos  marítimos.  Soma-se, a 

isto, a abertura de 1.100 cidades para o mercado externo, além da adoção de zonas de livre 

comércio no interior do pais. 0 volume de comércio alcançou a marca de US$1,0145 

trilhão,  com as reservas internacionais atingindo um pico de US$73,6 bilhões. A melhoria 

no padrão de vida da população, no tocante ao emprego, acesso à  educação e renda familiar 

também foram resultados deste  período. 

Em 1996 iniciou o IX Plano  Qüinqüenal,  para que fosse dada continuidade aos pianos 

anteriores no que se refere à  modernização do pais. Seu foco central, entretanto, não era 

este, mas sim a melhoria da qualidade de vida da população e eliminação da pobreza. A 
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meta era que o PIB per capita fosse quadruplicado em relação a 1980. Os resultados 

econômicos mantiveram-se com taxas de crescimento elevadas: 9,6%, 8,8%, 7,8%, 7,1% e 

8% nos anos 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, respectivamente. 

Gráfico 5: Produto Interno Bruto ( I — VX Plano  Quinquenal) 
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FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2001: Elaboragiio Própria 

Novas metas foram tragadas para o X Plano  Qüinqüenal  (2001-2005): 

• Taxa de crescimento do PM acima de 7%, com elevação do valor para 12500 

bilhões de yuans em 2005 e PIB per capita de 9400yuans (a preços de 2000); 

• Participação do setor primário,  secundário e terciario no PIB de 13%, 51% e 36% 

respectivamente, empregando 44%, 23% e 33% cada setor, respectivamente, da população 

economicamente ativa; 

• Aumento da taxa de emprego urbano; 

• Estabilidade dos preços; 

• Aumento da competitividade da indústria do pais, otimizando-a e melhorando-a; 

• Continuidade no investimento em tecnologia e ciência, com maior inovação 

tecnológica, 

• Aumento dos indices relacionados A melhoria na educação; 

• Redução das taxa de crescimento populacional, objetivando não ter mais de 1,33 

bilhão de pessoas em 2005; 
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• Redução da emissão de poluentes em 10% em relação a 2000, aumento das Areas 

verdes na Area urbana em 35%, aumento da Area florestal em 18,2%, proteção dos recursos 

naturais; 

• Melhoria na prestação de serviços de saúde na Area rural e urbana. 

3.3 Economia atual 

0 crescimento econômico do pais nos últimos 25 anos é um reflexo das reformas 

aplicadas na economia e da aplicação de suas próprias formas de controle do mercado, 

utilizando o capital internacional como impulsionador de um crescimento planejado, com 

metas definidas a longo prazo. 

O comparativo entre o crescimento do PM chinês, após a abertura econômica em 

1978, e o PIB mundial, demonstrado no  gráfico  6, mostra a magnitude do crescimento 

chinês. 

Gráfico 6: Produto Interno Bruto — China X Mundo 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005 e IPEADATA: Elaboração Pr6pLia s  

8  Os valores são oficiais do governo chine's, porem, no inicio do ano de 2006, foi anunciado que a economia 
foi subestimada, tornando necessária tuna revisão dos dados. No entanto, até o presente momento ,  os dados 
não foram alterados oficialmente. 
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Nos anos 1984 e 1992, o pais experimentou as maiores taxas de crescimento, 

chegando a 15,2% e 14,2%, respectivamente, enquanto o crescimento do PIB mundial neste 

mesmo  período  foi de 4,9% e 2,3%. Destacam-se os  períodos  de 1982 a 1985 e 1992 e 

1995, onde o pais atingiu taxas acima de 10%. Os anos de 1981 e 1990, ao contrário, 

registraram a menor taxa de variação do PIB, 5,2% e 3,8% respectivamente. 

Um ponto importante a ser destacado é que, no  período  de 1999 a 2001, em meio a 

conhecida Crise Asiática, que trouxe di ficuldades ao sistema financeiro dos  países 

envolvidos e incertezas mundiais sobre o rumo das  políticas  que seriam adotadas por 

aqueles, a economia chinesa manteve sua economia crescendo a taxas elevadas, sofrendo 

poucos reflexos da crise nos  países  vizinhos. 

Em 2005, o PIB alcançou 18,232 trilhões de yuans, equivalente a 2,226 trilhões de 

dólares, um aumento de 9,9% em relação ao ano anterior. 0 resultado coloca a China entre 

as quatro maiores economias do mundo, mas deixa o governo chinês em alerta — o objetivo, 

sempre foi o de um crescimento sustentável, e não acelerado e descontrolado. Para tanto, as 

medidas  econômicas e administrativas adotadas pelo governo chinês nos últimos anos têm 

buscado conter o superaquecimento da economia e seus riscos subseqüentes, buscando o 

desenvolvimento de bases de crescimento solidas. 

A composição do PIB chinês sofreu inversão em relação ao setor primário e tercidrio 

com a trajetória de crescimento econômico, como mostra o Gráfico 6. Ao longo dos anos, 

mesmo com toda a importância  histórica e mesmo a dependência da população em relação 

aos alimentos, o setor primário veio perdendo destaque gradualmente, devido 

principalmente à entrada massiva de capitais no setor industrial. Em 2004, a composição do 

PIB foi 15,2% setor primário, 52,9% setor secundário e 31,9% setor terciário, sendo a 

indústria a mola propulsora do crescimento nos últimos 15 anos. 

43 



Gráfico 7: Composição do PIB 
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FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboração  Própria  

Para entender como se comporta a economia chinesa, é importante verificar a 

participação das  províncias,  ou seja, como o PIB se distribui no território (Mapa 10). Além 

disso, dada a elevada concentração demográfica, cabe ressaltar como o PIE se divide entre 

as pessoas (Mapa 11). Dessa maneira, pode-se perceber que o comportamento dos dois 

indices se diferencia, porém mantém uma essência: concentração no litoral. 
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Mapa -  1 0:  Distribuição Espacial do NB 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005 e IPEADATA: Elaboragio Própria 

Mapa 11: Distribuição Espacial do PIB per capita pelas  províncias - 2004 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005 e IPEADATA: Elaborax*  Própria  
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As regiões que tem maior participação na formação do PM nacional são as regiões 

do litoral. Isso acontece devido as reformas de 1978, que priorizaram as regiões costeiras 

em detrimento das regiões do interior, fazendo com que elas se abrissem para o mercado 

internacional, recebessem fluxos de investimentos (principalmente IDE), concentrando os 

pólos produtivos, participando como grandes exportadoras do pais (localização geografica 

facilita atingir o mercado externo). 

A distribuição do PIB per capita demonstra fortes disparidades entre as  províncias  do 

litoral e interior do pais. Por ter a maior concentração populacional por Km 2, tal região tem 

o indice tão  concentrado quanto a participação do PM, entretanto se distribui ao longo do 

litoral de forma elevada, ao contrário das  regiões  a oeste, onde o índice  se distribui quase 

homogeneamente. Destaca-se Shanghai, considerada o centro  econômico e financeiro do 

pais, com maior PIB per capita, chegando a US$ 6689. Destaca-se a negativamente a 

província  de Guizou com PIB per capita inferior a US$ 510. Porém, entre os anos 1994 e 

2004, o índice  em Guizou e Shanghai cresceu mais de 210% e 260%, respectivamente. Isso 

evidencia que, mesmo se tratando de um crescimento em todo pais, as regiões que já 

tinham bases mais desenvolvidas, crescem a taxas ainda maiores. Ao considerar que a 

população das duas  regiões  cresceu no mesmo  período  em  questão 8,17% na primeira, e na 

segunda 19,47%, verifica-se que, nas  regiões  mais desenvolvidas economicamente, ha 

ainda uma tendência em atrair pessoas de outras  províncias  mais pobres. 0 exemplo de 

Guizou e Shanghai evidencia isso, mostrando que a população cresce menos, pois há um 

fluxo de  saída  da regido indo para os  grandes  centros como Shanghai, que cresce acima da 

média, conseguindo elevar o PTB per capita, mesmo com elevada densidade populacional. 

Cabe destacar, porém, que essa concentração ao longo dos anos só está se agravando 

Em 1978, a cada dez  províncias  com o maior  índice,  sete eram do litoral. Em 2004, todas as 

dez se encontravam no litoral. 

Em 2005, o anuncio de mudança do regime cambial, após mais de dez anos de taxa de 

câmbio  fixo, representou outra mudança importante na economia chinesa. Buscando, não 

somente acalmar os que se sentiam prejudicados com a  política  cambial do pais, como 

também uma taxa de câmbio mais compativel ao desempenho econômico, de forma a 

estimular as exportações - um dos condicionantes da economia chinesa - o regime cambial, 

que até  então  se mantinha atrelado ao dólar, foi abandonado e a taxa passou a flutuar dentro 
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de uma banda gerenciada, e atrelada, agora, a várias moedas. A  política  cambial, e, como 

conseqüência, o bom desempenho do setor externo, possibilitou ao pais um acúmulo de 

reservas em moeda estrangeira de US$ 819 bilhões em 2005. Entre os anos de 2000 e 2005, 

tal reserva aumentou 392,7%, sobretudo, devido aos saldos comerciais positivos e os 

investimentos diretos externos. 

Gráfico 8: Taxa de Câmbio 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005 e IPEADATA: Elaboração  Própria 

Em meio ao aquecimento da economia, considerando o elevado patamar da atividade 

econômica, o controle da inflação tem despertado cuidados extras. 0 governo chinês, nos 

últimos anos, vem desenvolvendo uma  política  antiinflacioniria, através de  políticas  

monetárias,  fiscais, contracionistas e também administrativas, de forma a desacelerar o 

processo econômico, contendo não só investimentos e créditos (vetando ou concedendo, de 

acordo com o setor), como principalmente, a inflação (como mostra a tabela abaixo), sem 

afetar o consumo das  famílias.  De acordo com a tabela anterior, em 1994 a inflação 

registrada foi a mais elevada do  período  em  questão.  Após esse ano, foi registrada queda 

até o ano de 2002, com posterior trajetória crescente — dai a necessidade de  políticas  

dedicadas a mantê-la sob controle, mesmo sendo considerada substancialmente baixa. 
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Tabela 2: indices de  inflação  (ano anterior=100) 

Ano 
Índices  de Preço ao Consumidor  Índice  de Preços 

no Varejo Geral Area Urbana Area Rural 

1990 103,1 101,3 104,5 102,1 

1991 103,4 105,1 102,3 102,9 

1992 106,4 108,6 104,7 105,4 

1993 114,7 116,1 113,7 113,2 

1994 124,1 125,0 123,4 121,7 

1995 117,1 116,8 117,5 114,8 

1996 108,3 108,8 107,9 106,1 

1997 102,8 103,1 102,5 100,8 

1998 99,2 99,4 99,0 97,4 

1999 98,6 98,7 98,5 97,0 

2000 100,4 100,8 99,9 98_5 

2001 100,7 100,7 100,8 99,2 

2002 99,2 99,0 99,6 98,7 

2003 101,2 100,9 101,6 99,9 

2004 103,9 103,3 104,8 102,8 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboração  Própria  

Os fluxos de Investimento Direto Externo - IDE, ao longo dos anos, também é um 

fator que merece destaque. Após as reformas idealizadas por Deng Xiaoping 9  (idealizador 

das Reformas de 1978), este fator se tornou um dos mais importantes condicionantes do 

crescimento chinês. Contudo, foi na década de 90 que os fluxos se mostraram mais 

expressivos. Nos últimos anos, o pais tem sido o principal receptor de investimentos 

estrangeiros do mundo, como mostra o Gráfico 9. 0 Mapa 12, por sua vez, permite 

verificar que o foco de atração de tais investimentos, em 2003, se concentrou nas  províncias  

litorâneas,  principalmente nas regiões das ZEEs, e com o volume de investimentos no 

interior do pais diminuindo gradativamente, 

9 

 

Líder  do processo de reajustamentos do Partido Comunista e ainda das mudanças e reformas que 
transformariam a China nos anos seguintes (POMAR 2005). 
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Gráfico  9: Investimento Direto Externo 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboragao F161. 	ia 

Procurando desenvolver os projetos definidos nos planos qüinqüenais, o governo 

chinês direciona os investimentos externos para os setores como exploração e prospecção 

de petróleo e gás, alta tecnologia e abertura de redes internacionais de hotéis, restaurantes 

(o que o governo chamou de "estrangeiros servindo estrangeiros"), nos setores intensivos 

em mão-de-obra, como produção de máquinas e equipamentos. Os principais investidores 

são: Hong Kong, Japão, Republica da Coréia, Estados Unidos e Singapura que, somados, 

representam 58% do volume total investido no pais em 2005, o que representa US$ 34,9 

bilhões, segundo dados do governo. 

A  política  do Governo em direcionar os IDE é descrita por Lemoine: 

Política  chinesa IDE também tem sido seletiva: ela inclui 
Tratamentos Preferenciais (tarifas exemplares e reduções fiscais) nas 
Areas cujo IDE tem sido encorajado. a exemplo de orientações dos 
setores de exportação e dos setores alvo para substituir politicas de 
importação; tent sido impostas severas restrições em outros setores 
(limitando acesso ao mercado doméstico). (LEMOINE, 2000. p.15) lu  

Tradução livre, texto original: China's policy towards FDI has also been selective: it has included 
preferential treatments (tariff exemptions and fiscal reductions) in areas in which FDI has been encouraged. 
i.e. the export oriented sectors and the sectors targeted for import substitution policies: it has imposed severe 
constraints in other export oriented sectors and the sectors targeted for import substitution policies; it has 
imposed severe constraints in other sectors (limited access to the domestic market). (LEMOINE. 2000, p.15) 
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Mapa 12: IDE em  Províncias,  municipalidades e regiões  autônomas -2003 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboração Pn5pria 

Com o passar do tempo, essa concentração  está  sendo cada vez mais acentuada por 

várias razões. Na década de oitenta, a criação das ZEEs, seguida por outras  províncias e 

cidades localizadas na parte central e nordeste da costa, poderia dar tratamento especial 

para o capital internacional. Ao mesmo tempo, nas regiões do leste, o governo adotou 

estratégias de desenvolvimento, buscando a aceleração do crescimento e modernização em 

tais  regiões,  baseadas nas indústrias orientadas para a exportação. Na década de noventa, 

algumas cidades e Areas da costa foram abertas para o mercado internacional. Em 2000, o 

governo anunciou um programa que visava balancear o desenvolvimento entre as regiões, 

fazendo com que algumas Areas na parte central e oeste pudessem oferecer taxas 

preferenciais para atrair investimentos estrangeiros. (LEMOINE, 2000) 

Todavia, as  províncias  localizadas no litoral têm vantagens comparativas em relação 

àquelas no interior, como localização estratégica (para o mercado internacional), facilidade 

logística,  maior quantidade da população  (mão-de-obra  barata, além de melhor qualificada), 

desenvolvimento rápido das  políticas  de liberalização da economia, como também um 

ambiente  favorável  para este tipo de investimento, o que fica notável no Mapa 9. 
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Gráfico 10: Balança Comercial (LISS  bilhões) 
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A partir da metade da década de noventa, o pais consegue dar  estímulos  seqüentes as 

exportações e importações Tal desempenho esta diretamente relacionado a entrada massiva 

de IDE e  à  política  cambial do pais. 0 crescimento das  exportações,  (40% em 2004), é 

acompanhado pelas importações, fazendo com que o saldo da Balança Comercial não seja 

elevado, mas superavitiria desde a metade da década de noventa  (Gráfico  9). A 

participação  elevada das exportações no PIB (35,9% em 2004) proporciona a entrada de 

recursos su ficientes para financiar as importações crescentes. 

Exportação • Importação ci Saldo 

FONTE: CHINA  STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboras* Propria 

As exportações em 2005 chegaram a US$761.9 bilhões, as importações a US$ 660.1 

bilhões e o superavit comercial cresceu 217,5% em relação a 2004, chegando a US$ 101.8 

bilhões. 

Quanto  à distribuição das exportações e importações entre as regiões, verifica-se que a 

concentração nas províncias situadas no litoral, so aumentou com o passar dos anos. 

Somando-se a quantidade total exportada das principais regiões do pais, essas regiões em 

2004 concentraram mais de 90% em relação ao total exportado do pais. Destacando-se a 

província  de Guangdong, como a que mais exporta e importa (em 2004, exportou 32,29% e 

importou 29,50%). Essa concentração é uma das causas mais significativas da disparidade 

de crescimento e desenvolvimento entre as regiões. 



Tabela 3: Distribuição Regional das Exportações e Importações (Y0) 

1995 2004 

Exportação Importação Exportação Importação 

China 100 100 100 100 

Beijing 6,89 18,11 3,47 13,19 
Tianjin 2,22 2,47 3,51 3,77 
Hebei 1,90 0,74 1.57 0.75 

Liaoning 5,00 3,62 3,19 2,76 
Shanghai 7,57 7,70 12,39 15,41 
Jiangsu 5,52 4,39 14,75 14,85 

Zhejiang 5,03 2,51 9.80 4.82 

Fujian 5,31 4,98 4,95 3,23 
Shandong 4,85 3,25 6.04 4.42 

Guangdong 41,48 40,18 32,29 29,50 
Total das 
principais 

Províncias  do 
Litoral 

85,79 87,94 91,96 92,71 

Total outras 
Províncias  14,21 12,06 8,04 7,29 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboraglo Própria 

0 combate ao desemprego assume posição central na formulação dos planos e 

políticas econômicas. Mesmo mantendo a taxa de crescimento da economia, o pais enfrenta 

sérios problemas em relação A. diminuição da taxa de desemprego. 

Em 2004, a população economicamente ativa era 768,23 milhões de pessoas, 

praticamente 60% do total_ 0 setor primário é responsável  pela maior geração de emprego, 

ao todo, empregando 46,9% da população. Contudo, essa porcentagem já foi bem mais 

elevada como em 1978, o setor empregava 70,5%, caindo a cada ano. 

Os setores secundário e terciário empregam 22,5% e 30,6%, respectivamente. Até o 

ano de 1995, o setor secundário empregava mais, porém, uma  política  de mercado de 

serviços, que tinha como objetivo principal aumentar as oportunidades de emprego, fez 

com que o setor de comércio de serviços expandisse aceleradamente. 
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Mesmo com o elevado ritmo de crescimento econômico ha anos, a taxa de 

desemprego no pais é um dos dados que mercê mais cuidado da economia chinesa. A taxa 

em 2004 chegou a 4,2% 11 . 

Mapa 13: Taxa de desemprego por províncias 
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FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaborasilo Própria 

Diferentemente de outros indicadores analisados até então, o desemprego não se 

concentra nas  regiões  mais prosperas, mas nem por isso tem taxas menores pelo seu 

elevado patamar da atividade econômica. A taxa de desemprego do pais é elevada e as das 

províncias  retratam isso. No litoral, por atrair a população rural em busca de melhores 

oportunidades, se mantém o desemprego elevado devido à alta densidade demogrifica 12 .  Já  

as  áreas  rurais e as do interior do pais sofrem pelas  precárias  condições de vida, pelo parque 

industrial atrasado e falências de empresas não  rentáveis.  Mesmo com menor densidade 

11  As taxas de desemprego são elevadas em relação à população economicamente ativa do pais (que é 
enorme),  porém,  em relação a outras economias. sua taxa não é elevada. 
12  Tal situação ainda  é amenizada através das políticas que impedem o êxodo rural para as Areas urbanas. No 
entanto, com o tempo, o desemprego pressiona a população de tal forma que por mais que se controle o êxodo 
é  impossível  fazê-lo integralmente. 

Tibet  
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demográfica, suas taxas também são elevadas. Cabe destacar que a maior parte da 

população economicamente ativa se encontra nas Areas rurais, ou seja, 487,24 milhões de 

pessoas e nas areas urbanas 264,76  milhões. 

Portanto, o que fica claro é que o desemprego é espalhado de forma homogénea, entre 

as  províncias,  umas um pouco mais do que outras, destacando-se positivamente apenas 

Beijing, com 1,3% e negativamente Liaoning com 6,5%. 

3.3.1 Concentração da indústria 

Como o inicio das atividades industriais pesadas na China se deu, primeiramente, nas 

regiões que já  possuíam  alguma base industrial instalada (leste e costeira) e, 

posteriormente, na década de 90, a atração dos IDEs ocorreu também na Area já 

industrializada - promovendo cada vez mais, através das importações, o crescimento e 

incremento do que já havia - a indústria acabou crescendo na Area leste com mais  força, 

concentrando-se nesta regido. As Areas de desenvolvimento econômico e tecnológico 

planejadas pelo governo direcionaram a indústria para  regiões pré-estabelecidas como pólos 

industriais - já havia um planejamento do governo onde se previa a localização da indústria 

no litoral, a agropecuária na Area central do pais, e a pecuária e extração mineral na Area 

oeste 13 . Assim, a concentração industrial planejada, mostrada no mapa a seguir, contribuiu 

para fortalecer disparidades entre as regiões, já que, desde sua fortificação, é o setor que 

gera a maior renda. 

13  Essa distribuiedo espacial ficou conhecida como os três cinturões (three belts). estabelecido no VII Plano 
Qüinqüenal.  
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Mapa 14: Concentração Industrial 

FONTE. CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: ELaboração  Própria 

A prioridade da indústria teve inicio em 1953, no I Plano Qüinqüenal, onde foram 

projetadas 154 plantas industriais nas áreas petrolifera, quimica e elétrica. Porém, foi na 

década de 80 que a economia chinesa ganha dinamismo e diversificação. 

As  províncias  de Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, além de serem os maiores 

pólos  industriais, são também aquelas com maior participação no PI13, maiores receptoras 

de IDE e maiores exportadoras — conseqüentemente, as que mais crescem economicamente. 

Antes disso, 77,6% das empresas existentes era de propriedade estatal, e 22,4% 

propriedade coletiva. A abertura econômica, a entrada de capitais internacionais menos 

voliteis, como o IDE, e as reformas das empresas estatais foram impulsionadoras de um 

crescimento acelerado e duradouro. 

Como já relatado anteriormente, a indústria se concentrou na  área  costeira por duas 

razões. Primeiro, era necessário iniciar a indústria pesada no pais, e isso aconteceu no 

desenvolvimento das bases já existentes. Segundo, após a década de noventa, a atração de 

IDE proporcionou o aumento das exportações, dando condições para o aumento das 
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importações que viriam a atender A indústria. O resultado é a concentração industrial nas 

regiões localizadas no leste do pais. 

As Areas de desenvolvimento econômico e tecnológico planejadas pelo governo 

foram medidas adequadas, adotadas pelo mesmo, para direcionar a indústria para regiões 

pré-estabalecidas como pólos industriais. Logo, havia um planejamento do governo onde se 

previa a localização da industria no litoral, a agropecuária da Area central do pais, e caberia 

ao oeste a pecuária e extração mineral." Portanto, a concentração industrial é planejada, 

fomentando as disparidades entre as regiões, por ser o setor que gera mais renda e cresce. 

Além da forte ligação com os IDE, as  províncias  mais desenvolvidas são, antes de 

tudo, fruto das estratégias do governo em torná-las ativas no processo da industrialização. 

Sendo assim, destacam-se Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong como os principais 

produtores industriais, maiores receptores de IDE, maiores exportadores. São ainda os que 

mais participam na produção do Produto Interno Bruto e, conseqüentemente, os que mais 

crescem economicamente. 

Como conseqüências dessa concentração espacial da indústria, pode-se verificar 

maior geração de desemprego, maiores concentrações de renda e demográfica, resultando 

em acentuadas disparidades entre as Areas urbanas e rurais. 

Embora estas transações tenham sido ativamente encorajadas pela 
política  de mercado chinesa, cada uma tem trazido consigo alguns 
desafios. A mudança para um mercado economicamente orientado 
tem criado trabalho e renda incertos, e a reestrutura de 
empreendimentos do estado tem contribuído para aumentar o 
desemprego. Aumentando a renda média  disfarçará  as crescentes 
disparidades na renda, especialmente entre as areas rural e urbana, 
que estão gerando tensões  política e social. Crescente integração com 
a economia global tem feito a China mais dependente na demanda 
externa e mais  vulnerável  para choques externos. (PRASAD: 
RAJAN, 2006, p.5) 15  

14  Essa distribuição espacial ficou conhecida como os  três  cinturões (three belts), estabelecido no VII Plano 
Qüinqüenal  
15 

 

Tradução  livre ,  texto original: Although these transitions have been actively encouraged by Chinese 
policymakers, each has brought with it some challenges. The move to a market-oriented economy has created 
employment and income uncertainty, and the restructuring of state enterprises has contributed to rising 
unemployment. Rising average incomes mask increasing disparities in income, especially between the rural 
and urban areas, which are generating political and social tensions. Increasing integration with the global 
economy has made China more dependent on external demand and more vulnerable to external shocks. 
(PRASAD ., FtAJAN, 2006. p.5) 
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Um dado importante, que poderia ser indicativo de que tal concentração estaria sendo 

atenuada aos poucos, é o crescimento do valor agregado da indústria.  (Gráfico 11) 

Gráfico 11: Crescimento do Valor Agregado da Indústria DE 2003 a 2004 
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FONTE:  CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaboração  Própria  

0 crescimento de 16,7% do valor agregado da indústria nacional chinesa não se 

concentrou apenas nas regiões mais prósperas. Todas as regiões tiveram tams elevadas, 

destacando-se a Mongólia Interior, com 38,5%. Isso pode ser um indicativo de que a 

indústria na região oeste está sendo estimulada, mas as disparidades entre as regiões não se 

altera muito, visto que, em geral, todas obtiveram bom desempenho. 

Na regido oeste, além da  Mongólia  Interior, cabe ressaltar as  províncias  de Qinghai, 

Ningxia e Shaanxi destacando-se na indústria em termos de crescimento, já que esta é a 

região que menos cresce economicamente no pais. Embora seus valores absolutos ainda 

sejam baixos, demonstram que o pais está paulatinamente desenvolvendo a indústria 

nacional. 

A indústria ligada à extração de recursos naturais, como gás, petróleo, processamento 

de metais ferrosos foram as que tiveram a maior taxa de lucro em 2004, o que justifica o 

bom desempenho das  províncias  como Shaanxi, Qinghai, Ningxia, Mongólia Interior, 

Sichuan, entre outras. 
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Produção  - Agroindústria 
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3.3.2 Agricultura 

De uma maneira geral, o resultado das reformas iniciadas em 1978 foi muito positivo 

para a agricultura. Além da diversificação, a produção elevou-se a patamares nunca vistos: 

muitos artigos duplicaram ou triplicaram seu volume produzido. A associação do aumento 

da produção com o crescimento da industrialização potencializou o setor. Embora ainda 

haja necessidade crescente de importar alimentos, o pais consegue abastecer o mercado 

interno, suprindo as necessidades das areas urbanas, desenvolver economicamente as areas 

rurais, além de exportar para o mundo. 

Gráfico  12: Produção da Agroindtistria 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: Elaborgio Própria 

As reformas e a abertura de mercado ainda proporcionaram o desenvolvimento das 

forças produtivas rurais, otimizaram a estrutura e aumentaram a produção de grãos, frutas, 

cana de açúcar, carnes, produtos  aquáticos,  entre outros. A elevada participação relativa das 

atividades do  negócio agrícola  na produção nacional, hoje, é um dos principais indicadores 

da importância do setor. 0 setor agropecuário apresentou participação de 13% do PIB 

chines em 2004, onde os principais produtos exportados são os produtos  aquáticos,  cereais, 

el* algodão, frutas. 
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Com os dados da tabela 3, onde estão destacados os principais produtos que 

conduziram o aumento da produção no setor, é possível  ressaltar a importância de Henan, 

que apresenta a maior população rural da China, cerca de 47,2 milhões de pessoas, como a 

principal produtora de gram do pais, com 42,6 milhões de toneladas produzidas em 2004. 

Tabela 4: Produção  agrícola  (unidade 10 000 tons) 

Produtos 1978 1990 2000 2005 

Grãos 30,477 44,624 46,218 48,402 

Algodão  216,7 450,8 441,7 571,4 

Oleaginosas 521,8 1.613,20 2.954,80 3.077,1 

Cana de Açúcar 2.111,60 5.762,00 6.828,00 8663,8 

Beterraba 270,2 1.452,50 807,3 788,1 

Tabaco 105,2 225,9 223,8 243,5 

Chá 26,8 54 68,3 93,5 

Frutas 657 1.874,40 6.225,10 16.120,10 

Carnes 856,3 2.513,50 6.125,40 7.743,10 

Produtos 
aquAticos 465,4 1.237,00 4.278,50 5.106,10 

FONTE: CHINA.ORG.CN  

Entretanto, o cultivo de  grãos  não se restringe a apenas uma  área,  como acontece em 

muitos cultivos. As províncias de Shandong, Hubei e Hunan, que fazem parte da Planície 

Norte, ski responsáveis, junto com Henan, por praticamente 27% de toda produção de 

grãos do pais. Estas  províncias  ainda são  responsáveis  por mais de 40% da produção total 

das oleaginosas Nos produtos  aquáticos,  por sua vez, destacam-se, como as principais 

produtoras, as  províncias  de Shandong e Guangdong, com 7,2 milhões e 6,6 milhões de 

toneladas, respectivamente. 
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Mapa 15: Maiores produtores por Províncias em 2004 

FONTE: CHINA STATISTICAL YEARBOOK 2005: ElaborasiTio Própria 

A distribuição  agrícola  da China é desigual. Pelo Mapa 16 é possível  observar que a 

concentração da produção, mais forte no litoral, vai sendo reduzida  à medida que se segue 

para regiões interiorizadas, fator explicado pela localização das areas  agricultáveis  do pais. 

0 oeste, para tanto, possui uma participação minima na produção  agrícola,  pelo clima e 

relevo  desfavoráveis. 
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Mapa 16: Produção  agrícola  por  Província  

FONTE: CHTNA STATISTICAL YEARBOOK 2005:  Elaboração PrOpria 

0 mapa acima, referente A distribuição da produção agrícola, ilustra que se trata de 

um grande pais agrário. Progressivamente, a atividade vai diminuindo ao sair do litoral para 

o interior, mas isso é explicado, acima de tudo, pela Area agricultável do pais. Esse mapa 

tem estreita ligação com o mapa 3, que ilustra as areas  agricultáveis.  Portanto, o litoral 

possui a vantagem comparativa de ter a melhor Area agricultável, sendo as províncias mais 

desenvolvidas no setor. Neste caso, é cabível o oeste ter pouca participação na produção 

agrícola, já que o relevo e o clima na região não o favorecem. 

Contudo, as benéficas conseqüências das reformas na Area rural chinesa, o 

desenvolvimento de altas tecnologias que possibilitou  tornar o setor mais competitivo no 

mercado nacional, não foram capazes de atenuar as profundas contradições e dificuldades 

enfrentadas por grande parte do setor. Hi que se destacar que a indústria  agrícola  vive um 

patamar distinto da realidade rural, moderna e intensiva em capital. 

Como afirma Dang Guoying (2003), a renda per capita da população camponesa é 

baixa e, retirando a renda da população  não-agrícola  da população rural, o nível  de renda 

dos camponeses, nas principais Areas de produção de cereais e regiões ocidentais, decaiu 

em números absolutos nos últimos anos. 
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A situação do ensino educacional ainda é precária e ineficiente, já que poucos fluxos 

de investimento do governo são direcionados para as regiões mais necessitadas. Os bancos 

de desenvolvimento  agrícola e os estatais, que deveriam direcionar créditos para os 

camponeses, são falhos, uma vez que buscam lucros e diminuem sensivelmente suas redes 

e pantos de negócios nas regiões menos prosperas, intensificando o problema (DANG, 

2003). 

Após  a industrialização do setor, foi gerado um excedente de  força  de trabalho que 

não peide ser incorporado ao atual processo produtivo. Sendo assim, este excedente se 

direciona para as areas urbanas em busca de melhores condições. No entanto, esse fluxo 

chega aos centros urbanos sem escolaridade, e não conta com  políticas que o ajude, muito 

pelo contrário. 

Atualmente , várias grandes cidades no pais tam implementado 
medidas restritivas ao emprego de trabalhadores camponeses. Como 
resultado, a livre transferência da  força  de trabalho rural é restringida. 
Os defeitos da propriedade de terra, a educação atrasada nas areas 
rurais e os defeitos no sistema de previdência social do Estado tern 
afetado o processo de urbanização  da sociedade." (BELLUCCI. 
2003, p. 116). 

Soma-se a isso, a ênfase dos investimentos na indústria, que fez com que a agricultura 

amargasse a falta de recursos e, assim sendo, não crescendo de maneira acelerada como a 

economia nacional. 

Desta forma, ainda há muito para ser feito na  área  rural: muitos investimentos devem 

ser direcionados para a região camponesa, já que é onde a maioria da população se 

encontra, onde a demanda nacional por alimentos é crescente e a area agricultavel é 

reduzida drasticamente em relação a. Area total (necessitando técnicas ainda mais 

produtivas). Numa conjunção de fatores, embora toda expressividade e importância do 

setor na economia seja uma necessidade, as areas rurais ainda são extremamente 

vulneráveis a desastres naturais, a educação é atrasada, o sistema previdencidrio é 

ineficiente, várias as formas de destruição ambiental ocorrem e o problema com a falta de 

água é latente. 

Por fim, ainda que o crescimento do setor agrícola venha sendo expressivo, é ainda 

muito baixo se comparado a outros setores da economia. A area rural, entretanto, é a que 

possui a maior concentração de população, o que intensifica o problema de distribuição de 

renda. 
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3.3.3 Rede de Transportes 

A concentração da população e da indústria na região costeira, principalmente, faz 

com que a rede de transporte se concentre também nesta regido e  vá diminuindo 

gradativamente para o leste do pais. Segundo Monteiro (2005, p.26), soma-se a isso, uma 

outra questão importante: "as  características  naturais da topografia do pais contribuem 

enormemente para a desigualdade na dotação de infra-estrutura". 

Uma das causas mais importantes da concentração dos IDE, na região costeira, é a 

facilidade da logistica, a infra-estrutura desenvolvida nessa regido que faz com que os 

custos sejam mais baixos para exportar. 

Os  estímulos  do governo para desenvolver o oeste, aplicando políticas preferenciais 

nessas regiões para o capital internacional, não se configurou justamente devido ao pouco 

desenvolvimento da rede de transporte das mercadorias, o que muito encarecia o produto 

até chegar aos portos para alcançar o mercado internacional. 

Para muitas empresas, as vantagens fiscais ,  os custos mais baixos de 
compra e Jocaçâo e a maior oferta de  mão-de-obra  no sit() atrativos 
suficientes para justificar a mudança para o oeste. Além da 
burocracia local e da infra-estrutura em processo de  aperfeiçoamento. 
os principais impeditivos sâo de ordem logística. (CARTA DA 
CHINA, 30 de março. 2006. p. 2). 

Como resultado, os investimentos em transportes têm sido direcionados, nos 

últimos anos, as províncias do litoral. A realidade, hoje, é que as províncias mais 

importantes economicamente estão muito acima da media nacional em rodovias, ferrovias e 

hidrovias (cabível  por estar no litoral). A densidade da rede de transportes nas 

municipalidades de Beijing (menos em hidrovia), Tianjing e Shanghai são as principais que 

se encontram acima dessa media. (Tabela 5) 

Vale ressaltar, dentre as principais obras de maior grandiosidade elaboradas nos 

últimos anos, a ferrovia Qinghai-Tibet, que liga o oeste chinês desde Xining (nordeste) até 

a capital do Tibet, Lhasa (oeste). Com 1.956 km de comprimento, seu objetivo principal é 

ligar as  regiões  nordeste e leste as regiões do oeste, e facilitar o comércio com outros 

países,  como Nepal e India. 
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Tabela 5: Infra-estrutura por  Províncias  

Densidade da rede de transportes 
(km/1.000 km2) 

Províncias  Ferrovia Rodovia Hidrovia 

Regido 
costeira 
Shanghai 42 547 370 

Tianjin 42 370 15 

Beijing 58 617 - 

Jiangsu 7 245 231 

Shandong 14 301 12 

Zhejiang 9 310 104 

Guangdong 4 372 61 
Hebei 17 252 - 

Liaoning 24 276 3 

Fujian 9 350 32 

Hainan 6 401 10 

Guangxi 7 163 19 
Total 239 4204 857 

Região 
Central 
Henan 13 273 7 

Anhui 12 226 43 

Hubei 9 259 46 

Hunan 11 2576 48 

Jianxi 10 199 29 

Shanxi 15 214 1 
Jilin 19 151 6 

Heilongjiang 11 102 10 
Mongolia 
Interior 

4 38 1 

Total 104 4038 191 

Regido oeste 
Sichuan 5 173 15 

Guizhou 8 178 10 

Shaanxi 9 188 4 
Yunnan 4 154 3 

Ningxia 8 125 a 
Gansu 5 76 - 

Xinjiang 1 17 - 

Qinghai 2 23 - 

Total 42 934 38 
Media 

Nacional 
13 237 37 

FONTE: (MONTEIRO, 2005, p. 26): Elaboraçao Própria. 
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CAPÍTULO  4— XI PROGRAMA QUINQUENAL 

Este capitulo busca explicar o XI Plano Qiiinqüenal 16 , objetivos, metas e projetos para 

o período  compreendido entre 2006 e 2010. Primeiramente, aponta-se uma visão geral do 

Plano e, posteriormente, são aprofundadas nas prioridades destacadas pelo Governo para 

atingir uma "sociedade harmoniosa" 17  

4.1  Visão  Geral do Programa (2006-2010) 

Melhorar os indices de desenvolvimento social, dar continuidade is reformas e 

abertura econômica, estimular inovações cientificas e tecnológicas sempre fizeram parte da 

elaboração dos Planos Qüinqüenais. Entretanto, o ultimo plano iniciado em 2006, ganha 

uma nova conotação. Mais do que manter todas essas variaveis, o Programa atual destaca-

se, principalmente, em buscar nas origens das reformas o panorama para um novo padrão 

de crescimento. As reformas idealizadas por Deng Xiaoping assumem destaque para 

orientar os próximos cinco anos do pais e, além disso, contam com a participação da 

população em geral no desempenho do crescimento econômico. 

Durante as reformas em 1978, Deng Xiaoping deixou claro que, entre as 

conseqüências  possíveis  das reformas, não seria  possível  fugir do enriquecimento de alguns 

mais rapidamente do que de outros, para então, mais tarde, serem divididos, promovendo a 

melhora do padrão de vida da população de forma generalizada. Cl programa atual propõe-

se a dar continuidade as suas reformas. Contudo, após 27 anos do inicio das mesmas, prevê-

se que é o momento de elevar o padrão de vida da população como um todo. 

A planificação da economia inaugurada em 1953, baseada do modelo da antiga Unido 

Soviética, assumiu novas formas ao longo dos anos  Há  que se deixar claro que, a principio, 

o modelo era soviético, mas na China assumiu formas próprias,  já  que a realidade não era a 

mesma e houve divergências  políticas  intensas, culminando com o afastamento  diplomático  

entre os dois  países.  0 mercado assume papel fundamental para a condução de tal modelo, 

principalmente depois da  "política  de portas abertas" idealizadas por Deng Xiaoping. Desde 

16  Todas as  informações  sobre o XI Programa Qüinqüenal foram extraídas do material oficial do Governo 
Chinês em ingles, quando não, serão citados os autores. 
17 Termo utilizado pelo Premier Wen Jiabao no lançamento oficial do Programa. 
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então, grandes objetivos foram alcançados, resultados econômicos são incontestáveis, 

muitos recursos foram alocados de forma especifica, como estabelecidos previamente 

durante a elaboração dos Planos. Diante de tantos avanços na estrutura produtiva, social e 

econômica, surge hoje uma nova necessidade que não se restringe em alocações de 

mercado, mas sim, enfatizar pontos estratégicos e macroscópicos: distribuir melhor os 

resultados entre as regiões do pais, principalmente o Oeste. 

A primeira medida adotada pelos organizadores foi mudar a palavra "plano" para algo 

que viria a se identificar mais com a nova  política  proposta. Para tanto, adotou-se a palavra 

"programa" ou "projeto" 18  ,o que implica numa  visão  de programação estratégica. 

0 objetivo principal do programa atual l9  é construir uma nova area rural socialista, 

otimizando e melhorando a estrutura industrial, promovendo desenvolvimento em conjunto 

entre as regiões. Construir uma sociedade amigável e inteligente, dando continuidade As 

reformas e A abertura comercial, estimulando e investindo em  estratégias  que desenvolvam 

a educação, ciência e os recursos humanos. Isso, com base nos cinco "contrapesos" 

(desenvolvimento urbano e rural, desenvolvimento das regiões, desenvolvimento 

econômico e social, desenvolvimento da relação homem e natureza, desenvolvimento do 

mercado doméstico e a abertura comercial). 

Um novo panorama social, uma nova sociedade, com participação efetiva de toda 

população chinesa, de todas as regiões, para assim, alcançar a almejada sociedade 

socialista. É o que se propõe o XI Programa Qüinqüenal. 

4.2 Prioridades 

0 crescimento acelerado da economia chinesa gerou grandes distorções econômicas, 

sociais e no meio ambiente. Corrigi-las, é fundamental para o crescimento sustentável. 

18  Segundo os organizadores do programa, as palavras que viriam a substituir a palavra "Plan ( I I th Five Year 
Plan)" seriam "layout", "program" or "guidelines". 
19  Build new socialist rural areas, optimize and upgrade industrial structures, promote concordant 
development of regions, build a conservation-minded and environment-friendly society. further system reform 
and enhance opening-up, efficiently practice strategies to invigorate China through science and education and 
through human resource development, and give impetus to constructing a socialist harmonious society. 
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Dessa maneira, o Governo destacou algumas prioridades estratégicas para a condução do 

XI Programa, as quais analisaremos nos tópicos seguintes. 

4.2.1 Reestruturação Industrial, Conservação dos Recursos e Proteção Ambiental. 

Objetivando a eficiência e competitividade da indústria nacional, pretende-se mudar a 

estrutura do crescimento econômico. Destaca-se um ajuste necessário na composição 

industrial, que estaria compreendido em duas medidas. A primeira seria melhorar a 

tecnologia industrial, desenvolvendo novas habilidades, novas tecnologias, inovação 

cientifica, o que vem a elevar o padrão tecnológico da industrialização em geral. A 

segunda, o desenvolvimento das indústrias chaves, como a manufatura avançada, 

melhorando o setor de serviços e de construção de infra-estrutura para as indústrias de base. 

0 investimento em inovação tecnológica assume novas e grandes proporções, 

impulsionado principalmente pelas areas de desenvolvimento industrial de alta e nova 

tecnologia. Essas  áreas estão ligadas às areas de desenvolvimento  econômico, e suas 

exportações em 2005 passaram de US$ 218,3 milhões (aumento de 31,8% em relação ao 

ano anterior). As áreas responsáveis por esse desempenho são mantidas como alvos 

preferenciais de investimentos do programa, ilustradas no mapa a seguir. (Mapa 17) 
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Mapa 17: Areas de desenvolvimento industrial de alta e nova tecnologia 

FONTE: China Guide 2006: E1abora{:10 Própria 

Essas  áreas  foram designadas pelo Estado como primeira série de bases de 

exportação, devido ao seu  rápido  desenvolvimento integral, boas instalações, bons serviços 

e veloz incremento nas exportações com seus produtos. No delta do rio Zhujiang e no delta 

do Changjiang e a costeira do mar Bohai, encontram-se numerosas bases de exportações de 

produtos de alta tecnologia de ponta, que representam mais de 80% do volume exportado 

do pais inteiro. 

A inovação independente torna-se o elo principal que possibilitará a melhora na 

qualidade tecnológica, através do apoio As universidades e centros de pesquisas, 

principalmente. "Necessitamos desenvolver tecnologias de ponta e melhorar a integração 

de sistemas em algumas indústrias importantes, criar tecnologias, produtos e padrões que 

nos concedam direitos de propriedade" (Wen Jiabao, 2006). 

No que tange à conservação de recursos, o XI Programa prevê o uso consciente dos 

mesmos. Para tanto, os instrumentos utilizados seria a taxação ou fixação dos preços, além 

de estimular fontes alternativas. Na Area energética, programa-se uma redução substancial 

no uso de recursos, além de acelerar a exploração de novas fontes energéticas, 
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desenvolvendo vigorosamente a energia nuclear e fontes de energia renovável (eólica e 

solar), criando canais de transmissão do oeste para o leste, onde o consumo é crescente. 

Aumentar a exploração de gás natural e petróleo, principalmente na regido de Xinjiang. 

Prevê-se  ainda a utilização eficiente dos rios, lagos e água subterrânea, para resolver o 

problema da falta da mesma. 

Com o mesmo objetivo, a reciclagem dos produtos  será  fomentada, evitando 

desperdícios, promovendo a recuperação dos recursos utilizados assim como a despoluição 

e tratamento da água e a qualidade do ar. Por fim, uma campanha nacional será feita para 

que a população tenha consciência da necessidade da utilização consciente dos recursos. 

4.2.2 Condução da Economia: manter crescimento 

0 programa vem a dar preferência à qualidade de vida das pessoas do que a 

resultados quantitativos da produção industrial, expandir a demanda interna para dar mais 

sustentação ao crescimento econômico - que passaria a ser mais intensivo (aumento de 

produtividade) do que extensivo (aumentando os fatores de produção, o que vem 

acontecendo até  então) - controlando a qualidade dos fluxos de investimentos estrangeiros e 

estimulando as exportações da indústria local. Essa  política  visa diminuir a dependência da 

economia dos IDE e das exportações das empresas com capital estrangeiro, que deixa a 

economia mais vulnerável. 

O governo prevê crescimento de 7,5% do PIB nos anos de 2006 até 2010, ou seja, 

terminar o período em US$ 3,2 trilhões de dólares, e o PIB per capita, em US$ 2.405 

(crescimento de 6,6%). 0 volume de comércio de bens, em 2010 pode chegar a US$ 2,3 

trilhões. 

Em relação à construção de infra-estrutura e transportes, o projeto calcula a 

construção de seis ferrovias para transporte de pedestres, mais cinco inter-cidades, e o 

mesmo  número  de ferrovias que serão reformadas. Serão construidas quinze rodovias (vias 

expressas),  expansão e realocação de aeroportos, construção de outros nas  regiões  central, 

oeste e nordeste. Quanto aos portos, construção de sistemas de transporte para carvão, gás, 

minérios, e sistema de transporte de contéiner em doze portos, e sistema de transporte e 

armazenamento de carvão em portos do leste e sudeste, além da construção portuária ao 

longo dos rios mais importantes. 
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As  políticas econômicas continuarão seguindo a mesma tendência, estimulando e 

desestimulando alguns setores, controlando crédito, mantendo  rígidas  as politicas 

administrativas, objetivando o desenvolvimento econômico e social das Areas mais 

necessitadas. 

O Governo destaca a importância em dar continuidade à industrialização (transformar 

o pais na maior base de produção industrial do mundo), A urbanização (em referência ao 

crescimento acelerado da população urbana), A estimulação do mercado (tornando-se um 

mercado cada vez mais aberto) e A internacionalização (proporção da presença do capital 

internacional em relação ao PIB) para dar novos alicerces para a economia nacional. 

Dar prosseguimento A abertura comercial, fazendo bom uso dos recursos e mercados 

obtidos e melhorando a pauta de exportação e importação, também estão presentes no 

Programa. 0 governo vai estimular a exportação de produtos com maior valor agregado de 

propriedade intelectual chinesa e a importação procurará atender as necessidades internas, 

com produtos de elevada tecnologia, e recursos que o pais não tenha condições de produzir. 

Serão desestimulados os produtos com elevado consumo de energia e poluidores. 

Os IDE  continuarão  tendo o mesmo tratamento, sendo conduzidos de forma eficiente 

para continuar a incrementar a economia nacional. Todavia, o setor de serviços será aberto 

para o capital internacional e prevê-se  um aumento do fluxo de investimentos chinês no 

mercado internacional. 

4.2.3 Um novo Interior socialista: 

O  ápice  do XI Programa  Qüinqüenal  foi identificado como a vontade de se "construir 

um interior socialista" 20 . Através da modernização tecnológica, o projeto elaborado para 

atuar até 2010 teve seu elemento central trabalhado e seus objetivos almejados para uma 

sociedade harmoniosa, que é o objetivo central do programa. Para isso, é necessário 

direcionar estratégias e políticas  eficientes para a região que participou de forma reduzida 

do crescimento econômico no  mínimo  ha vinte e oito anos. 

0 programa, ao propor a construção de um interior socialista, mostra a necessidade de 

desenvolver a agricultura e as Areas rurais. 

2" O  que o governo chamou de "building a new socialist countryside". 
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O objetivo central declarado do novo Programa é 
construir um "novo interior socialista" e elevar o padrão 
de vida dos habitantes das zonas rurais. Segundo o 
primeiro-ministro Wen Jiabao. levar desenvolvimento 
para todos os chineses é "uma missão histórica do 
Partido Comunista. Diversos conflitos antigos e 
enraizados ainda precisam ser resolvidos de  maneira  
estrutural, e novos problemas tam surgido e não podem 
ser ignorados". A vinculaçâo dos programas 
qüinqüenais  com projetos ditos socialistas vinha sendo 
abandonada em prol de um discurso pró-mercado e 
mais difuso ,  especialmente  reforçado  pela expressão. 
cunhada pelo presidente Hu Jintao c de presença 
frequente em documentos oficiais. de construção dc 
uma "sociedade harmoniosa". (CARTA DA CHINA. 30 
de março de 2006. p. 2). 

Para o desenvolvimento de um novo interior socialista, o Governo  vê  como 

primordial o desenvolvimento da estrutura  agrícola.  As  políticas  governamentais  visarão  a 

dar suporte para a modernização da agricultura e promover a  expansão  da produção de 

grãos.  Isso  ocorrerá,  principalmente, através do aumento dos gastos do governo no setor 

agrícola,  encaminhando  subsídios  para os produtores e para a compra de equipamentos 

agricolas. Ao mesmo tempo, sera estimulada a industrialização da agricultura, 

desenvolvendo o setor  secundário e tercidrio das areas rurais, atuando essencialmente no 

processamento dos produtos agrícolas, estimulando, assim, o crescimento econômico. 

Programa-se focar nos problemas mais eminentes para dar inicio ao desenvolvimento 

dessas Areas, sendo eles: controle de emissões de poluentes, conservação da qualidade da 

água, redução dos desastres ambientais, aceleração da construção de infra-estrutura (como 

rodovias, suprimento de  água potável,  eletricidade e comunicação) , melhorar a qualidade 

dos serviços públicos (como educação, saúde e cultura), além da diminuição dos impostos 

previstos para o produtor. 

Outra  questão  como elo fundamental para a construção de um interior socialista é a 

coordenação de crescimento e desenvolvimento entre as  regiões  do pais. Para tanto, deixa 

clara a necessidade de desenvolver o oeste, revitalizar as indústrias de base do nordeste, 

promovendo a ascensão da parte central, encorajar a regido do leste para liderar o 

desenvolvimento, proporcionando um crescimento entre todas as regiões à medida em que 

cada uma é capaz de se sentir fundamental, identificando suas vantagens para o crescimento 

em conjunto. 
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Essa questão vem a dar continuidade ao programa elaborado em 2000, que já 

identificava a necessidade de encaminhar  políticas  para o oeste. Neste período, o governo 

adotou  políticas  que visassem à atração de IDE para tal regido. No entanto, os investidores 

internacionais não se sentiram estimulados a investir e pouco mudou, nos últimos seis anos, 

a estrutura de desenvolvimento econômico do oeste chinês. 

0 programa atual busca estimular o desenvolvimento do oeste, facilitando ainda mais 

a entrada de IDE na regido, estimulando o comércio com outros  países  mais próximos, 

encorajando a indústria a instalar suas plantas produtivas, investindo em novas tecnologias 

agrícolas,  melhorando os serviços públicos, direcionando, ainda, atenção especial para a 

proteção do meio ambiente e controle da poluição. As  regiões  mais desenvolvidas  deverão 

dar assistência e estimulo ao crescimento e desenvolvimento das regiões mais atrasadas. 

0 controle da poluição é outra meta que se destaca no  programa.  Ao longo do tempo, 

a industrialização crescente acelerou o processo de desertificação, a poluição das Aguas em 

geral (rios, lagos, mares) e do ar (a China tem 16 das 20 cidades mais  poluídas  do mundo). 

Para isso, prevê-se o aumento da capacidade instalada de hidroelétricas para 

abastecer 10 milhões de moradores da Area rural até o final do  período, o que 

proporcionaria poupar mais de dois  milhões  de hectares de florestas, já que muitos ainda 

utilizam lenha por não terem energia elétrica. Do ponto de vista social, o programa visa não 

só o aumento da escolaridade da população, como também o alargamento dos beneficios 

previdencidrios (em 28%), a criação de 45  milhões  de empregos, a transferência do mesmo 

número de trabalhadores rurais para setores não  agrícolas e o aumento da renda per capita 

urbana e rural em 27,5%. Todos esses os valores, em cinco anos. 

Portanto, chega o período  de uma iniciativa menos quantitativa e mais qualitativa, 

almejando o bem estar da população, melhora dos indices sociais e, acima de tudo, 

proporcionar isso de forma eqiiitativa entre todas as  regiões  do pais. 0 governo mostra-se 

dedicado ao identificar setores mais fracos e objetivar desenvolve-los. No final do discurso 

da apresentação do XI Programa, o Premier Wen Jiabao ressaltou: "teremos que trabalhar 

duramente para construir uma sociedade harmoniosa. (...) Depois de cinco anos de trabalho 
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duro, podemos certamente fazer da China um pais mais harmonioso e permitir à  populacào 

uma vida ainda melhor!" 21  

'71  We must work hard to build a harmonious society. (...) By working over the next five years. we can 
cenainly make China a more harmonious count!) ,  and enable the people to live even better lives -  (WEN 
JIABAO. 2006) 
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CAPÍTULO  5—  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A China é uma das economias mais antigas do mundo, teve suas origens nas 

margens dos rios mais importantes que dinamizaram o crescimento até as invasões 

estrangeiras. A partir de então, podemos verificar três momentos bem definidos na 

economia chinesa. O primeiro, semi-feudal com praticas campesinas, o segundo seria a fase 

de reconstrução e unificação territorial e o terceiro, marcando o pais com taxas crescentes 

de crescimento, que foram as reformas de 1978. 

Antes de procurar entender a China como uma das maiores potências mundiais, é 

importante concebê-la como um pais que já enfrentou e vem enfrentando graves distorções 

sociais e econômicas. Acreditar que as leis do mercado e do crescimento vão corrigi- Ias 

entender que as mesmas só tenderão a se agravar. 

A concentração do crescimento, dos recursos nas regiões do litoral é primeiramente 

natural. A constituição topográfica já tende a favorecer tais regiões, somando-se a questão 

da  logística  de um pais exportador, é factivel que sejam as que mais se desenvolveram 

economicamente. 

Entretanto, não apenas mas também, o papel do Estado como fomentador dessas 

disparidades foi crucial para se entender o patamar atual. É incontestável seu papel ativo na 

elaboração das  políticas econômicas, tanto fiscal, monetária e principal mente 

administrativas para desenvolver as regiões que já possuiam bases mais sólidas para 

alavancar o crescimento econômico do pais. 

Uma das estratégias que marcaram fundamentalmente a trajetória do crescimento 

foi a abertura econômica, e a constituição das Zonas Econômicas Especiais, que viraram 

focos de atração para os investimentos internacional, sendo uma dos elementos mais 

importantes para o desempenho da economia e sua concentração no litoral gerou 

disparidades entre as outras  províncias  principalmente em relação as do oeste onde os IDE 

vem diminuindo progressivamente. 

Fato é que hoje visivelmente há duas Chinas em um só pais. Uma China moderna, 

integrada ao capital e ao mercado internacional,  dinâmica e a outra é uma China do interior, 

mais pobre, receptoras de poucos fluxos de investimentos do governo e menos ainda do 
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capital internacional, que clama por modernização, dinamização para ganhar 

competitividade e assim desfrutar do bom desempenho do pais. 

Essa realidade não cabe apenas a China, mas muitos  países  já enfrentaram e ainda 

enfrentam esse duelo na Area rural. No entanto, o Governo Chinês, pela primeira vez 

resolve claramente se dedicar a fomentar essas regiões que ficaram atrasadas, não se 

preocupando com dados quantitativos, mas sim qualitativos e em busca de um pais mais 

igualitário, promovendo o bem estar da população como um todo e em todos os sentidos. 

Nesta  questão, é importante salientar que é na  área  rural que vive a maior parte da 

população, e seria insustentável para o sistema politico chinês continuar alimentando um 

crescimento desproporcionai entre as  regiões,  no futuro as conseqüências das desigualdades 

sociais poderiam ser incontroláveis, ou ao menos dolorosas para ambos os lados. 

Outro ponto importante e tão  fundamental é que o pais precisa alimentar a maior 

população do mundo, suas areas  agricultáveis  são restritas, e esse é um dos grandes 

desafios, a alimentação. Sob este ponto de vista, nada mais sensato se dedicar as areas 

rurais, modernizando e potencializando o setor. 

0 XI Programa Qüinqüenal, ao propor a construção de um interior socialista, não 

pode ser entendido com o objetivo em afastar as formas capitalistas de desenvolvimento. 

Pelo contrário, mais uma vez e continuamente desde os Planos pos 1978, o governo 

utilizará as  forças  do mercado e a  força  estatal para conduzir o bem social na area rural, e é 

sob essa perspectiva que deve ser concebida. 

Evidentemente que as  regiões  que ficaram por tantos anos esquecidas, não seriam 

suficientes apenas cinco anos para trazê-las para o progresso, todavia, "uma longa marcha 

começa pelo primeiro passo". (Mao Zedong) 
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