Dilemas da Economia Chinesa

A linha em vermelho é o mais preocupante em relação à economia chinesa.
Ela representa a forte desaceleração dos investimentos das empresas em ativos fixos. Basicamente é o
investimento em estrutura para crescer. Quando as empresas cessam os investimentos em ativos fixos,
a economia simplesmente pára.
Nos últimos anos o governo chinês tem estimulado a economia através de investimentos públicos,
fazendo obras de infraestrutura, mas essa receita não tem solucionado a questão da desaceleração.
Nenhuma economia cresce de forma sustentável somente com investimentos do Estado.
O segundo ponto importante é que a China ainda não conseguiu solucionar a questão da facilitação do
crédito. Hoje o país enfrenta sérios problemas de controle da inadimplência e está tentando achar
mecanismos para criar um melhor sistema de análise de crédito para os cidadãos e empresas, que seja
eficiente e que dê a possibilidade de tomarem empréstimos de forma mais rápida e menos burocrática.
Ou seja, a facilidade na liberação de crédito também tem sido outro calcanhar de Aquiles para que as
empresas voltem a aumentar os investimentos em ativos fixos.
Eles têm feito esforços para criar um sistema de análise de crédito nacional, onde até mesmo amigos
podem avaliar um ao outro, apesar dessa solução ainda não ter conseguido resolver o problema
completamente. O fator de humor do mercado em relação à guerra comercial com os EUA também tem
feito as empresas serem mais cautelosas em relação aos investimentos.
Se há uma economia em que mundo precisa de ficar de olho, é exatamente a China, que tem sido o motor
do mundo nos últimos anos.
Infelizmente a imprensa brasileira é muito fraca em publicações econômicas com estudos mais profundos
tal como esse demonstrado. Temos que recorrer aos sites internacionais para colher boas informações
para nossas análises.
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