
PASSOS NA
ESCURIDÃO

Apesar da carência energética, a
República Dominicana é uma das poucas
nações que conseguirá crescer em 2009

República Dominicana parece saber caminhar no es-
curo. Ou pelo menos adaptou-se a seus problemas de for-
necimento de energia. Apesar da geração elétrica deficiente
- identificada como um dos principais obstáculos ao desen-
volvimento -, o país é um dos poucos na América Latina que
prevê crescimento do PIB para este ano.

"A República Dominicana vai muito bem, melhor do que
outros países do Caribe", diz Olga Kalinina, analista principal
de crédito da Standard & Poor's. "Por contar com uma estru-
tura econômica mais diversificada que a região, vemos que o
crescimento econômico real está se mantendo."

Com isso, o país presidido por Leonel Fernández conse-
guiu reduzir o impacto da crise com a atração de investimen-
tos. Além disso, teve a sorte de contar com maior fluxo de
remessas e de turistas, beneficiando-se da irrupção da gripe
A(H1N1) no México.

Segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional,
a República Dominicana vai crescer de 1% a 2% em 2009.
Ainda que seja bem menos que os 5,2% do ano passado, colo-
ca o país no seleto grupo de nações que conseguirão registrar
uma variação positiva este ano.

No entanto, o desenvolvimento do país tem sérios obstá-
culos pela frente. Entre eles estão demandas sociais, uma in-
fraestrutura deficiente, reformas dos marcos regulatórios e o
problema energético, caracterizado por freqüentes apagões.

Eduardo Gamarra, professor de ciências políticas da Univer-
sidade Internacional da Flórida, diz que, além desse proble-
ma ser um dos mais graves do país, é também o mais antigo.
"Há 30 anos que não conseguem resolvê-lo."

Para isso, a República Dominicana terá de garantir mais
investimentos ao setor. Entretanto, para alcançar essa meta,
o governo precisaria eliminar o alto subsídio às tarifas elétri-
cas, o que comprometeria sua popularidade.

Mesmo com esse impasse, os prognósticos no médio pra-
zo são favoráveis. Kalinina afirma que a República Dominica-
na poderá voltar a registrar um importante ritmo de cresci-
mento a partir do próximo ano, graças à prospecção de in-
vestimentos estrangeiros diretos. A melhora em sua classi-
ficação de risco dependerá, porém, de uma eventual solução
de problemas estruturais.

"Enfrentar esses temas institucionais e estruturais de-
mandará tempo e vai depender de uma forte vontade polí-
tica", diz Kalinina. "Mas, se isso acontecer, será o augúrio de
uma melhora na classificação." •
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