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Os tigres
perderam
os dentes
Eles já foram chamados de "Tigres do Báltico".
Mas a crise chegou forte para Estônia, Letônia
e Lituânia e a recuperação parece distante
FELIPE CARNEIRO

N
o início de novembro, a União
Européia anunciou oficialmen-
te sua saída da recessão. Após
mergulhar na crise e ouvir va-

ticínios tenebrosos dos analistas, os eu-
ropeus puderam apresentar um cresci-
mento econômico de 0,2% no terceiro
trimestre. Essa sensação de certo alívio,
porém, ainda não chegou — e talvez não
chegue tão cedo — à emergente região
do mar Báltico, berço de três países que,
até pouco tempo atrás, eram chamados
de "tigres'', numa referência ao cresci-
mento brutal de nações asiáticas duran-
te a década de 90. Os cidadãos de Lituâ-
nia, Estônia e Letônia comprovam hoje
na vida real o que pensadores como
Keynes já diziam no passado—há mui-
to de imponderável na economia. E o
que era uma maravilha ontem pode se
tornar um pesadelo amanhã.

O pesadelo já chegou para Estônia.
Letônia e Lituânia. Essas economias
devem chegar ao final do ano com as
maiores taxas de retração de PIB da Eu-
ropa: -18,1 %, -13,7% e -18%, respecti-
vamente. Neste momento, um em cada
cinco letões está desempregado. Lojas

e restaurantes estão às moscas nas capi-
tais desses países, onde se tornou co-
mum também esbarrar com esqueletos
de construções interrompidas. São obras
iniciadas no início desta década, quando
esses países cresciam acima da média
européia. Em 2007. a maior dessas eco-
nomias, a Estônia, com l ,4 milhão de
habitantes, cresceu mais de 7%.

A senha para o progresso foi dada
nos anos 90, quando essas ex-repúblicas
soviéticas atingiram certa estabilidade
política e conseguiram realizar refor-
mas fundamentais — da privatização
das velhas estatais à abertura para o ca-
pital externo. O novo cenário atraiu
várias empresas da Europa Ocidental,
assustadas com o avanço da Ásia e com
os altos custos de produção em seus
países de origem. Os turistas, barrados
no passado pela Cortina de Ferro, des-
cobriram atrações como o esplendor
barroco de Vilnius. capital da Lituânia.
A adesão do trio à União Européia, em
2004. só fez aumentar a euforia em tor-
no dos "Tigres do Báltico".

Aos poucos, porém, sem perceber,
esses países começaram a se envene-

nar com as mesmas Comércio em
substâncias tóxicas Riga, capital
que abalaram as ou- da Letônia: um
tras grandes econo- em cada cinco
mias, como a farra habitantes está
de crédito, o consu- desempregado
mo desenfreado e a
especulação imobiliária. No auge desse
processo, o preço do metro quadrado
nas capitais da Estônia. Letônia e Lituâ-
nia superou o de metrópoles como Co-
penhague e Estocolmo. "Quando a crise
global chegou, as economias da região
entraram em colapso e ficaram sem ar-
mas para reagir", afirmou a EXAME
Viktor Trasberg, coordenador do Centro
de Estudos Bálticos da Universidade de
Tartu, na Estônia. Na fase mais aguda
da recessão mundial, os investimentos
estrangeiros na região evaporaram e as
exportações caíram abruptamente. O
Parex, maior banco privado letão, foi
estatizado em novembro de 2008 para

76



evitar a bancarrota e a possível contami-
nação de todo o sistema financeiro. No
mês seguinte, o governo apelou para um
empréstimo de 11 bilhões de dólares
junto ao FMI. Com a deterioração da
economia, o primeiro-ministro Ivars
Godmanis entregou o cargo no início de
2009 em meio aos maiores protestos
populares desde o fim da era soviética.

Enquanto o restante da Europa inicia

o processo de recuperação, os "Tigres
Bálticos" estão longe de ver a luz no fim
do túnel. Uma das medidas mais urgen-
tes, a desvalorização das moedas nacio-
nais, que poderia estimular a recupera-
ção das exportações, custa a ser tomada
pelos governos da região. Uma das preo-
cupações é que uma queda na cotação
terá um impacto imediato nas dívidas
nacionais, todas elas cotadas em euro.

Enquanto não resolvem o dilema cam-
bial, os países adotam medidas de emer-
gência, como cortes nos gastos públicos
em até 40%. A expectativa é que essas
políticas diminuam o ritmo de desinte-
gração econômica da região nos próxi-
mos meses, a tempo de os grandes eu-
ropeus confirmarem a saída da recessão,
tendo força suficiente para tirar os ex-
tigres do fundo do poço. •
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