
Crise derruba mercados na Coréia 
 
A crise financeira mundial prejudicou o setor de commodities da Coréia do Sul, a quarta maior 
economia asiática, num momento em que os bancos passaram a reduzir o crédito e a moeda 
local despencou para o mais baixo valor de uma década. 
 
"Está ficando cada vez pior, já que os custos com as importações estão disparando todos os 
dias, devido à queda do won e ao alto custo do crédito", disse sexta-feira, em Seul Lee, Won 
Jae, analista da SK Securities Co.. "``Os bancos locais estão relutantes em fornecer 
financiamento novo para as importações".  
 
A Coréia do Sul compra no exterior a maior parte das matérias-primas de que necessita, desde 
cobre até grãos, passando pelo petróleo e o carvão. O won, a moeda asiática de pior 
desempenho, despencou até 50% em relação ao dólar este ano, para um nível só observado 
durante a crise financeira asiática, quando o país teve de tomar um empréstimo de 
emergência de US$ 57 bilhões junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI).  
 
O won despencou para até 1.489 won por dólar sexta-feira, seu valor mais baixo desde abril 
de 1998. O índice coreano de ações Kospi chegou a cair 9% e perdeu 35 por cento este ano, 
para seu menor patamar desde 2005.  
 
Cartas de crédito  
 
O comércio de commodities industriais está entre os mais afetados pela crise dos mercados 
financeiros. Isso ocorre porque algumas empresas de pequeno e médio porte enfrentam 
dificuldades em utilizar os instrumentos conhecidos como cartas de crédito, pelos quais obtêm 
crédito para importação em instituições financeiras, disse Lee.  
 
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) liberou US$ 600 milhões à Coréia 
do Sul durante o ano de comercialização iniciado no último em 1 de outubro. Isso corresponde 
a volume de recursos 21% maior do que os US$ 495 milhões liberados pelo governo 
americano durante o ano passado e 50% acima do que os US$ 400 milhões emprestados dois 
anos atrás. A dotação de recursos neste ano de comercialização é a maior desde 2005. O país 
recebeu US$ 1,1 bilhão do governo americano em 1998.  
 
A verba destinada à Coréia do Sul pelo Usda é a maior encaminhada a um único país entre os 
US$ 3,5 bilhões administrados pelo Programa de Garantia de Crédito às exportações da 
Commodity Credit Corp.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 out. 2008, Finanças & Mercados, p. B12. 


