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EVOLUÇÃO DO PIB (em relação ao trimestre imediatamente anterior)
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Exemplos de:

QUEM JÁ
SAIU

QUEM NEM
ENTROU

Espanha

Grécia

Letônia

-1,6%

-0,5%

-11,4%

- 1,6%

-3,5%

-23,2%

-0,9%

+ 6,1%

+5,8%

-1,1%

-0,1%

-0,2%

-0,2 %

+0,4%

+7,5%

+1,1%

+ 7,1%

+6,1%

-3,6%

-0,6%

-18%

-2,4%

-5%

-7,9%

-0,4%

+8,7%

+5,6%

-0,6%

-0,1%

-4%

+2,7%

+1,5%

+3,6%

+4,7%

+10%

+7,7%

1ºtri 2ºtri
-0,3%

-0,4%

-4%

+0,6%

+0,7%

+13,8%
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+7,9%
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N.D.

N.D

+1,4%

zero
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N.D
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4ºtri 2009*

EUA

Alemanha***

Rússia****

BRASIL

China**

Índia**

2010*

Os números das economias

Fontes: Eurostat, OCDE, Escritório de Estatísticas da China, Escritório Central de Estatísticas da Índia e IBGE

* Previsões do FMI. Apenas,
EUA, Alemanha, Rússia e
China já divulgaram seus
resultados anuais de 2009;

** Comparação com igual
período do ano passado. Os
países não disponibilizam o
resultado do PIB na
comparação com o trimestre
anterior;

*** A Alemanha não divulgou
números para o quarto
trimestre, mas o governo
acredita que o PIB tenha
ficado estagnado no período;

**** Taxa anualizada
OBS: O ano fiscal na
Índia termina em março
de cada ano.
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Emrecessão,europeus lutamparaconterdéficit
Desemprego também é fonte de preocupação. Temor de calote derrubou mercados pelo mundo na semana

Danielle Nogueira

● Apesar dos sinais de recupe-
ração de vários países, há um
grupo de nações que ainda não
conseguiu deixar a recessão para
trás. Dois deles, Grécia e Es-
panha, provocaram pânico nos
mercados semana passada, com
o temor de que seu elevado
déficit fiscal leve a uma onda de
calotes na Europa.

Eles integram o chamado
“Piigs”, sigla em inglês que reúne
ainda Portugal, Itália e Irlanda —
esta última adicionada mais re-
centemente. O bloco caracteriza-
se pelo elevado endividamento e
baixo dinamismo econômico.

Apenas a Irlanda teve desem-
penho melhor nos últimos anos.

Essa situação limitou a ação
dos governos no combate à crise
financeira internacional. A Gré-
cia, por exemplo, acumula qua-
tro trimestres de retração e deve
ter queda do PIB em 2010, prevê
o Fundo Monetário Internacio-
nal. Seu déficit fiscal em 2009 foi
de 12,7% PIB.

— Por estar em uma zona
monetária (a zona do euro), a
Grécia não pode simplesmente
desvalorizar a moeda. Para fazer
o ajuste das contas, resta-lhe
conter gastos e elevar impostos,
o que significa retração da ati-
vidade econômica — diz Cris-

tiano Souza, do Santander.
Com desemprego encostan-

do nos 20% e déficit fiscal de
11,4% do PIB, a Espanha é a
única entre as 15 maiores eco-
nomias do mundo que ainda
está em recessão. Resultado
do estouro da bolha imobi-
liária no país.

Com a incerteza nos dois paí-
ses, nem a aprovação, pela Co-
missão Europeia, do plano grego
para reduzir o déficit, deu alívio
aos mercados. Sobrou até para
Portugal, que tecnicamente já
saiu da recessão, mas pode vol-
tar a ter contração este ano.

— Deve haver piora no quadro
de crescimento — diz Souza. ■

Letônia: explosão
da dívida ameaça
a retomada
PIB do país deve ter
despencado 18% em
2009, estima FMI
● Além de Grécia e Espanha, o
Leste da Europa foi fortemente
atingido pela crise internacional.
A Letônia é o caso mais dra-
mático. Após crescimento anual
médio acima de 9% entre 2000 e
2007, o maior da União Europeia
no período, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) estima que o
PIB tenha despencado 18% em
2009. E o país está longe de voltar
aos anos dourados: para 2010, o
Fundo prevê retração de 4%.

Por trás dessa reviravolta na
economia do país báltico está
seu modelo de crescimento, as-
sentado em estímulo às expor-
tações, entrada de capital es-
trangeiro e acesso a crédito in-
ternacional barato. À medida
que o país crescia, as famílias e
as empresas se endividaram. O
problema é que isso era feito em
moeda estrangeira.

A oferta de empréstimos em
moeda estrangeira, que era de
76,9% em 2006, subiu para
88,2% em 2008, segundo Jose
Cordeiro, do Center for Eco-
nomic Policy Research, em
Washington. Isso fez a dívida
externa explodir, de 114,7% do
PIB para 134,1% no período.

— Com a crise, as exportações
caíram, parou de entrar dinheiro
e o crédito secou. Para não per-
der sua chance de entrar na zona
do euro, o governo optou por
não desvalorizar a moeda. E vai
pagar um preço caro por isso —
diz Cordeiro, lembrando que a
Letônia recorreu ao FMI e que
seu presidente pediu renúncia
em fevereiro de 2009.

Uruguai pega carona
na recuperação brasileira
A Islândia, que deixou o posto

de líder do Índice do Desen-
volvimento Humano da ONU pa-
ra entrar para a História como a
nação que quebrou na crise, tam-
bém aparece na lista dos países
que estão em recessão. Com ní-
vel de alavancagem superior ao
do próprio PIB, seus principais
bancos foram estatizados. Mas o
estrago já havia sido feito. A
economia deve recuar 8,5% em
2009, segundo o FMI.

Na América do Sul, a maior
parte dos países já deixou a
recessão. Mesmo a Venezuela,
que só experimentou retração
da economia a partir do se-
gundo trimestre de 2009 — em
relação a igual período de 2008
— conseguiu avançar no trimes-
tre seguinte (+0,2%), quando o
resultado é comparado ao tri-
mestre imediatamente anterior.

Chama a atenção o desem-
penho do Uruguai, que sequer
entrou em recessão. Um feito
para poucos, como Índia e Chi-
na. E isso só ocorreu porque ele
pôde pegar carona na recupe-
ração da economia brasileira.

— As importações do Brasil
de produtos uruguaios cresce-
ram 21% em 2009. Importamos
sete vezes mais trigo do Uruguai
em 2009 do que no ano anterior,
por exemplo — afirma Pedro
Silva Barros, pesquisador da
área de Relações Internacionais
do Ipea e professor da PUC-SP.

Ele lembra ainda que a ele-
vada carga tributária (29% do
PIB) permitiu ao governo uru-
guaio expandir gastos em meio
à crise. (Danielle Nogueira) ■
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