
As economias
submergentes
A Rússia e uma série
de outros países
em desenvolvimento
viveram anos de
euforia. Mas não
pagaram seus pecados
e hoje sofrem
como poucos os
efeitos da recessão
TIAGO MARANHÃO

A té pouco tempo atrás, a economia
russa parecia ter uma capacidade
de gerar notícias positivas na
mesma velocidade com que as

destiladas do país produzem vodca de boa
qualidade. No início de 2008. por exem-
plo, Moscou superou Nova York como a
metrópole com maior número de bilioná-
rios do planeta. O dinheiro farto chegava
também à classe média e até mesmo aos
mais pobres, que responderam promoven-
do uma farra de consumo sem precedentes
na história do país. Os lojistas festejaram
a onda. batendo recordes em vendas de
veículos, televisores, celulares e produtos
de luxo. De um ano para cá, no entanto,
todo esse clima de euforia deu lugar a uma
onda de raiva e frustração. Nos últimos

dois meses, inflamados protestos contra o
Kremlin, a sede do governo russo, se es-
palharam por quase todos os cantos do
país. Em Vladivostok, cerca de 3 000 pes-
soas marcharam pelo porto, o maior do
país. pedindo a renúncia do primeiro-
ministro, Vladimir Putin — um homem
que meses atrás exibia seu poder invadin-
do pequenas nações vizinhas c atirando
em tigres em frente às câmeras de TV. Na
capital. Moscou, milhares de manifestan-
tes não se incomodaram com a neve e
ocuparam a praça Vermelha para exigir do
governo medidas contra o desemprego.
Em diversos locais houve conflitos entre
a população c a polícia.

A Rússia está entre as economias
emergentes mais duramente afetadas pe-



la recessão mundial. Entre 2003 e 2008.
o PIB do país cresceu à média anual de
7%. A previsão para 2009 é uma retração
de 2,2%. Trata-se de uma estimativa oti-
mista. Se o preço do barril do petróleo,
responsável por quase um quarto do PIB
russo, continuar a diminuir, a economia
poderá encolher mais de 5%. As duas
principais bolsas de valores do país per-
deram 80% do volume de negócios desde
o ano passado e o rublo desvalorizou mais
de 30% em relação ao dólar. Apenas em
janeiro, mais de 300 000 russos saíram do
mercado de trabalho e a taxa de desem-
prego aproxima-se agora dos 10%. Até o
momento, as várias medidas de emergên-
cia para combater a recessão e reduzir os
gastos públicos soam como meros palia-
tivos diante da gravidade da situação.

Recentemente, o governo anunciou um
corte de 15% no orçamento militar. O
facão nos gastos públicos não poupou
nem a organização dos Jogos Olímpicos
de Inverno, que serão realizados na cida-
de russa de Sochi em 2014 e tiveram uma
redução de 15% no orçamento.

UM ROTEIRO SEMELHANTE, de ascensão
econômica rápida seguida de desacelera-
ção dramática, repete-se hoje em vários
países em desenvolvimento (veja quadro).
Entre 2002 e 2007, a média de expansão
anual de todas as economias emergentes
foi superior a 7%. Em 2008, apesar de um
péssimo último trimestre, o ritmo se man-
teve acima dos 6%. As previsões para
2009, no entanto, apontam taxas entre 1%
e 3%. A combinação de crescimento de

exportações para os mercados desenvol-
vidos com acesso fácil a capital e recordes
dos preços das commodities não benefi-
ciou apenas gigantes como a Rússia, mas
colocou também no mapa países como a
Letônia, uma república de pouco mais de
2 milhões de habitantes na região dos
Bálcãs. Beneficiada por uma onda de pri-
vatizações que atraiu inúmeros investido-
res estrangeiros para setores como o de
energia e o financeiro, a Letônia cresceu
acima de 10% por três anos seguidos.
Agora, já está em recessão. O quadro se
repete nos vizinhos bálticos Estônia e Li-
tuânia, que também se esbaldaram na
abundância de crédito que os bancos des-
pejavam no mercado durante os anos de
pujança, sem medir os déficits em conta
corrente que estavam acumulando.
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NEGÓCIOS GLOBAIS emergentes

Quando a fonte dos investimentos es-
trangeiros começou a secar, várias dessas
economias entraram em parafuso. Alguns
países emergentes, como a Hungria, têm
hoje uma dívida externa equivalente a
100% de seu PIB. Os credores, obviamen-
te, estão em polvorosa. Bancos da Áustria
têm empréstimos de 300 bilhões de dóla-
res, cerca de 80% do PIB austríaco, para
países do Leste Europeu. O banco Unicre-
dit da Itália, sozinho, possui cerca de 130
bilhões de dólares a receber de países bál-
ticos e da região dos Bálcãs, como Bielo-
Rússia e Ucrânia. A falta de confiança dos
investidores em relação à saúde financeira
dessas nações é um dos fatores que vão
contribuir para que o ingresso de capital
privado diminua quase 90% nos países do
Leste Europeu ao longo de 2009.

ro que a força do crescimento do país
— as exportações — era também sua
maior fragilidade. Cerca de 80% de todas
as vendas externas mexicanas têm o mes-
mo destino, os Estados Unidos. Quando
um cliente desse tamanho deixa de com-
prar, como vem ocorrendo desde o estou-
ro da bolha imobiliária americana, os
estragos são enormes.

AS EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS DO
México, por exemplo, caíram para menos
da metade em janeiro, em comparação
com o mesmo mês de 2008. A situação
forçou a General Motors a demitir 600
funcionários de sua fábrica no norte do
país. A Cemex, gigante mexicana do ci-
mento, teve prejuízo de 700 milhões de
dólares no quarto trimestre de 2008, pro-

eleirônicos para a Europa e os Estados
Unidos. Somente em janeiro, a retração
das vendas externas foi de 45%. As saídas
ortodoxas também estão sendo buscadas.
O Fundo Monetário Internacional, cuja
utilidade chegou a ser questionada meses
atrás, ressurgiu como alternativa para pa-
íses em dificuldades. "Nosso papel agora
é garantir que o potencial de crescimento
das economias emergentes seja protegi-
do", afirmou Jonathan Lipsky, diretor
administrativo do FMI.

Nos últimos três meses, o Fundo se
comprometeu a emprestar cerca de 40 bi-
lhões de dólares para um punhado de paí-
ses do Leste Europeu e, em breve, Romê-
nia. Bulgária e Lituânia deverão engrossar
a lista. Dessa vez, porém, o Fundo impôs
exigências menos rígidas do que as que

Rússia e Leste
Europeu sofrem à
medida que a eco-
nomia da Europa
Ocidental congela.
A vizinhança pro-
blemática também é
um pesadelo para o

México. Nos cinco anos que se seguiram
à entrada em vigor do Nafta, o acordo de
livre-cornércio firmado em 1994 com os
Estados Unidos e o Canadá, os mexica-
nos registraram uma evolução média de
5% no PIB, marca respeitável em termos
de América Latina. Naquela não tão lon-
gínqua época de euforia, o país conquis-
tou o grau de investimento e era citado
constantemente por analistas como um
exemplo de estabilidade econômica e de
prosperidade. Mas com a crise ficou cla-

vocado principalmente pela queda de
26% da demanda americana. Depois das
exportações, a segunda maior fonte de
entrada de dólares no México é o envio
de remessas de dinheiro de emigrantes
que trabalham nos Estados Unidos. Pela
primeira vez em 12 anos, o volume dessas
remessas diminuiu. Em dezembro. o re-
cuo foi de 10%.

Para combater os estragos gerados pe-
la crise atual, os países estão apelando
para medidas de emergência. O governo
de Taiwan distribuiu bônus de compras
para a população. Cada um dos 23 milhões
de habitantes da ilha. incluindo crianças,
teve direito a um cupom de pouco mais de
l00 dólares para gastar em produtos. Foi
uma tática de desespero para estimular o
consumo interno e compensar em parte a
queda das exportações de produtos eletro-

ajudaram a construir Protesto na
sua imagem de carrasco Letônia: fim
dos países em desen- do período de
volvimento nos anos 80 crescimento
e 90. A Ucrânia, que econômico de
recebeu 16.5 bilhões de 10% ao ano
dólares, deverá cortar
os subsídios para energia e ser mais rígida
na regulamentação de seu sistema bancá-
rio. A Hungria recebeu 15.7 bilhões de
dólares sob a condição de diminuir o défi-
cit orçamentário de 3.3% para 2,5% do
PIB até o fim deste ano. A Letônia, pelo
empréstimo de 2.4 bilhões de dólares, se
comprometeu a diminuirem 15% o salário
dos servidores públicos, além de reduzir o
déficit do orçamento dos atuais 12% para
5% do PIB. Pecados que foram esquecidos
em tempos de fartura — mas que não são
perdoados com a crise. •
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