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Não só os treinos da seleção norte-coreana são secretos. A Coreia do Norte é o regime mais 
fechado do mundo, dependente de seu comércio com a China e da proteção política de 
Pequim. Alguns analistas classificam o país de quase um protetorado chinês. O irônico é que 
no ano passado o PIB norte-coreano provavelmente cresceu bem, diferentemente da Coreia do 
Sul, que sentiu o baque da crise mundial e permaneceu praticamente estagnada em 2009. 
 
Exatamente por ser um país isolado foi que a ditadura de Kim Jong-il viu a crise financeira 
mundial passar ao largo. O grande parceiro comercial, a China, continuou demandando 
minérios. Só isso realmente interessava ao regime comunista de Pyongyang. 
 
E, no âmbito interno, um ano de boas condições climáticas ajudou a agricultura, atividade que 
responde por quase 40% da atividade econômica. Com isso, a Coreia do Norte cresceu quase 
4%, enquanto Japão, Coreia do Sul, União Europeia e EUA registravam crescimentos pífios ou 
contração. 
 
Deve-se levar em conta que a base de crescimento é muito deprimida. O parque industrial 
norte-coreano é ultrapassado, não recebe investimentos há décadas e apenas a indústria de 
armamentos mostra alguma vitalidade. Praticamente todo o investimento feito em sua 
indústria é direcionado aos programas de armas e nuclear. O investimento civil e o consumo 
estão hoje abaixo dos patamares dos anos 90. Os gastos militares são altos, já que há mais de 
1 milhão de soldados a serem alimentados e treinados. E esses militares acabam se tornando 
a elite que dá sustentação ao governo. 
 
Em 1995, uma grande quebra da safra agrícola provocou uma onda de fome que exigiu ajuda 
internacional. Nos últimos anos, uma aparente recuperação do setor vem sendo usada pelo 
governo como propaganda dos "avanços" da economia centralizada. Novamente outra ironia se 
impõe. Analistas dizem que essa recuperação em grande parte deu-se devido a uma ínfima 
abertura: algumas feiras privadas de produtos agrícolas foram permitidas. E os agricultores 
acabaram incentivados a se "modernizar" um pouco, para atender seus consumidores. Não 
chega a ser uma abertura econômica, mas deu certo. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 jun. 2010, Empresas, p. B4. 


