
PROJETO PERSPECTIVAS DO 
DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

Seminário VIII
Trajetórias de Desenvolvimento:

África do Sul, Alemanha, Argentina, China, 
Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Índia, 

México e Rússia

24 e 25 de junho de 2009

IPEA
Auditório do Subsolo

9h às 18h



Mesa de Abertura – 9h às 9h30  - Marcio Pochmann - IPEA / Renato Baumann - CEPAL

1º Painel: China e Estados Unidos – 10h às 12h - Comentador: Renato Baumann – CEPAL

� André Cunha – UFRGS - China – Capítulo 8 
� Eduardo Mariutti – UNICAMP – Estados Unidos – Capítulo 1 

2º Painel: Argentina e México – 14h às 16h - Comentador: Carlos Mussi - CEPAL

� Andrés Ferrari– UFF - Argentina – Capítulo 3 
� Joana Mostafa – IPEA - México – Capítulo 2

3º Painel: Espanha e Finlândia – 16h às 18h - Comentador: Milko Matijascic - IPEA

� Julimar Bichara – UAM - Espanha – Capítulo 4
� Glauco Arbix – USP - Finlândia – Capítulo 5

4º Painel: Índia e África do Sul – 9h30 às 12h - Comentadora: Luciana Acioly - IPEA

� Daniela Prates – UNICAMP - Índia – Capítulo 9
� Alexandre Barbosa – CEBRAP/USP - África do Sul – Capítulo 10

5º Painel: Rússia e Alemanha – 14h às 16h - Comentador: Antônio Jorge Ramalho- UnB/SAE

� Lenina Pomeranz – USP - Rússia – Capítulo 7
� Paula Pedroti – FGV/SP – Alemanha – Capítulo 6

Mesa de Encerramento - 16h30 às 18h – Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães – MRE

Seminário Trajetórias de Desenvolvimento:
África do Sul, Alemanha, Argentina, China, Espanha, 
Estados Unidos, Finlândia, Índia, México e Rússia



RÚSSIA
Professora Lenina Pomeranz - USP

IPEA 
BRASÍLIA

25 DE JUNHO 2009

Seminário Trajetórias de Desenvolvimento:
África do Sul, Alemanha, Argentina, China, Espanha, 
Estados Unidos, Finlândia, Índia, México e Rússia



� Introdução relativa ao partido adotado para a apresentação: somente 
números indispensáveis, preferência por questões que não constam do 
capítulo, como as  relativas à política de desenvolvimento, no quadro 
da crise econômica.

� Estrutura do capítulo :  natureza do capitalismo russo,  estrutura 
econômica –ponto de partida para o programa de desenvolvimento de 
longo prazo, desenvolvimento econômico mais recente (até a crise),  
crise econômica e seu enfrentamento, modelo de desenvolvimento de 
longo prazo.  

� Situação atual. Conseqüências da crise econômica: dados; 
conseqüências sociais nas cidades uni-empresariais e posição adotada 
pelo duo governamental.

� Combinação da política anti-crise com o projeto de desenvolvimento de 
longo prazo.  Reflexo nas  prioridades orçamentárias. 

� Dificuldades de implementação do projeto: política interna 
(democratização), política externa (novo quadro pós Obama), com a 
questão estratégica do petróleo na Europa.

Lenina Pomeranz - Rússia

�TÓPICOS PARA ABORDAGEM DA APRESENTAÇÃO



*  Natureza do capitalismo russo: esta natureza está
definida pelas condições em que se deu o processo de 
transformação sistêmica: herança do passado, que implicou na 
criação de uma classe de proprietários  originária da 
nomenklatura  soviética;   institutos da economia de mercado 
insuficientemente desenvolvidos;  enorme desigualdade social, 
com concentração da riqueza; manutenção da posição de 
fornecedor estratégico de energia, e, por conseqüência, 
manutenção da hostilidade ocidental. 

Em síntese, como se diz no capítulo: a Rússia é um país que 
tenta construir a nova realidade capitalista, no curto espaço de 
tempo de 20 anos, a partir das características de uma estrutura 
de propriedade herdadas do passado soviético, e das vantagens 
que lhe proporciona a detenção de enormes recursos naturais e 
estratégicos, por um lado; e das questões geopolíticas que 
resultam de sua utilização dessas vantagens e da posição de 
herdeira da URSS, assim como dos problemas sociais surgidos 
com a adoção da nova ordem sócio-econômica, por outro lado.
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� * Estrutura Econômica da Rússia. No capítulo do livro, esta 
estrutura econômica é descrita em 12 tabelas e permite a sua 
caracterização:

� a) como uma economia de serviços:  em 2006, último ano para o 
qual se dispõe desses dados, o valor adicionado da atividade agrícola 
é inferior a 5% e o da industria de transformação é igual a 19,%, 
enquanto o dos serviços, no qual estão incluídos comércio e 
transportes, e comunicação,  corresponde a 55,8% do valor 
adicionado total produzido no país; o restante distribui-se entre 
distribuição de energia elétrica e construção. A extração mineral, com 
10,6% desse total, deve sua importância ao petróleo e aos minerais 
destinados à produção siderúrgica, produtos principais da exportação 
do país. 

Da mesma forma, é nos setores de serviços que se observa a maior 
concentração da população economicamente ativa ocupada em 2007: 
60,8% do total; a indústria de transformação ocupa 16,8% e a 
agricultura e a pesca ocupam 10,2% dela, respectivamente.  
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� * Estrutura Econômica da Rússia. No capítulo do livro, esta 
estrutura econômica é descrita em 12 tabelas e permite a sua 
caracterização: 

� b) O comércio exterior é parte fundamental da estrutura econômica russa. 
Segundo dados referentes ao período compreendido entre 2000 e 2007, o 
total das transações externas representou mais de metade do seu PIB, 
cabendo às exportações parcelas que variam em torno de um terço delas 
(tabela 3). Nas exportações é predominante a participação dos produtos 
minerais, basicamente energéticos (petróleo e gás natural), com 
proporções que variam entre 53,8% em 2000 e 64,7% em 2007. 

Os recursos derivados destas exportações deram origem ao Fundo de 
Estabilização, em meados de 2007 dividido entre o Fundo de Reserva, que 
serve basicamente para a cobertura do orçamento federal e o Fundo 
Nacional de Bem Estar, para financiamento de projetos de 
desenvolvimento e da Previdência Social. As importações concentram-se 
também em poucos produtos: em 2007, Máquinas e Equipamentos 
representava 51% do seu total, e Produtos Alimentícios e Matéria Prima 
Agrícola – 13,8% (depois de já ter representado 21,8% em 2000).
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� * Estrutura Econômica da Rússia. No capítulo do livro, esta 
estrutura econômica é descrita em 12 tabelas e permite a sua 
caracterização: 

� c) O setor bancário, com 1126 organizações de crédito é também 
fortemente concentrado, tanto do ponto de vista geográfico, quando 
de detenção de ativos: 56% deles estão situados na região Central, 
onde está Moscou (esta cidade detém 567 estabelecimentos (50,4%). 

Os cinco maiores bancos detinham 43,3% do total de ativos do setor 
e os 20 maiores excluídos os 5 primeiros, detinham 21%. 
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� *Desenvolvimento Econômico Recente.

� Depois da crise financeira de agosto de 2008, o PIB russo, , passou a 
crescer a um ritmo superior a 7% a.a., impulsionado pela alta dos 
preços do petróleo basicamente, mas, a partir de 2005, tendo como 
fatores dinâmicos, os setores voltados para o mercado interno: 
construção ( médias de 13,2%, 18,1% e 18,2%, em 2005, 2006 e 
2007 respectivamente) e comércio varejista (12,4%, 14,1% e 15,9% 
nos mesmos anos). 

� A indústria de transformação cresceu menos (7,6% em 2005, 8,3% 
em 2006 e 9,5% em 2007), mas a indústria de extração mineral, das 
as crescentes restrições de sua capacidade produtiva, teve a sua 
taxa de crescimento reduzida para 1,4% em 2005, 2,5% em 2007 e 
1,9% em 2008. 

� O investimento fixo apresentou níveis elevados (16,7% em 2006 e 
21,1% em 2007), embora  sua participação no PIB seja ainda baixa, 
quando comparada a outros países (Coréia – 38%, China – 42%, 
Índia – 34%).
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� *Desenvolvimento Econômico Recente.

� As transações com o exterior refletem ainda a dependência das 
exportações de petróleo e gás, apresentando ritmos anuais de 
crescimento decrescentes, a partir de seu pico, em 2004 (34,8% 
nesse ano, 33,0% em 2005, 25,0% em 2006, 16,7% em 2007). 

� Entretanto, os dados do volume físico de exportação de petróleo e 
gás indicam relativa estagnação, com ligeira tendência de queda da 
exportação do petróleo bruto entre 2000 e 2006, sendo 
gradativamente substituída pela exportação crescente de derivados. 

� De toda forma, no primeiro semestre de 2008, as exportações de 
energéticos ainda representaram 67,9% das exportações totais, com 
um aumento de 7,1% em relação ao primeiro semestre de 2007. As 
importações apresentam crescimento anual crescente a partir de 
2004 (28% nesse ano, 28,6% em 2005, 30,8% em 2006, 36,1% em 
2007 e 40% no 1º semestre de 2008). 
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� *Desenvolvimento Econômico Recente.

� Depois da crise financeira de agosto de 2008, o PIB russo, , passou a 
crescer a um ritmo superior a 7% a.a., impulsionado pela alta dos 
preços do petróleo basicamente, mas, a partir de 2005, tendo como 
fatores dinâmicos, os setores voltados para o mercado interno: 
construção (médias de 13,2%, 18,1% e 18,2%, em 2005, 2006 e 
2007 respectivamente) e comércio varejista (12,4%, 14,1% e 15,9% 
nos mesmos anos). 

� A indústria de transformação cresceu menos (7,6% em 2005, 8,3% 
em 2006 e 9,5% em 2007), mas a indústria de extração mineral, 
dadas as crescentes restrições de sua capacidade produtiva, teve a 
sua taxa de crescimento reduzida para 1,4% em 2005, 2,5% em 
2007 e 1,9% em 2008.

� O investimento fixo apresentou níveis elevados (16,7% em 2006 e 
21,1% em 2007), embora  sua participação no PIB seja ainda baixa, 
quando comparada a outros países (Coréia – 38%, China – 42%, 
Índia – 34%).
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� *Desenvolvimento Econômico Recente.

� O BTC apresenta-se crescente até 2006 (96,1 bilhão de US$), mas 
cai em 2007 (78,3 bilhões de US$). O fluxo de capital estrangeiro 
alcançou mais de 50 bilhões de US$ em 2005 e 2006, mas 
praticamente dobrou em 2007, como dobrou o valor do investimento
direto, que passou dos US$ 13,072 bilhões em 2005 para US$ 
27,797 bilhões em 2007. 

� Grande parte deste incremento da entrada de capital estrangeiro é
devido, porém, ao endividamento de bancos e grandes empresas 
russas no exterior. Cabe assinalar que o  afluxo de capital 
estrangeiro  permaneceu elevado,  a despeito das restrições legais 
para a sua entrada em setores considerados estratégicos. 

� As reservas internacionais sentiram o impacto da redução dos preços 
do petróleo: cresceram continuamente, até meados de 2008 ( 597,5 
bilhões US$ em agosto, 556,1 bilhões US$ em setembro, 484,7 
bilhões de US$ em outubro e 397,5 bilhões US$ em janeiro de 2009.
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� *Desenvolvimento Econômico Recente.

� Na execução orçamentária do governo federal, os superávits são 
crescentes até 2007, quando caem, de 7,4% do PIB em 2006, para 
5,4% do PIB em 2007. Explicação: aumento de 2% do PIB, dos 
dispêndios com financiamento de programas de infraestrutura e 
sociais, mas também devido à queda dos preços do petróleo, de cuja 
exportação são resultantes os impostos que alimentam a receita 
orçamentária. 

� A taxa de desemprego (OIT), caiu de 8,7% da PEA em 2001 para 
5,3% em agosto de 2008. Os salários médios mensais passaram de 
111 US$ em 2001 para 736 US$ em agosto de 2008. 

� A inflação passou de 9,0% em 2006 para 15,0% em setembro de 
2008. Resultado de pressão da demanda por consumo e 
investimento, mas também da alta dos preços internacionais de 
alimentação e à política monetária e de câmbio: oferta de moeda foi 
de cerca de 50% em cada um dos anos 2006 e 2007. 
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� * Impacto da crise financeira internacional na economia russa. 

� A crise internacional refletiu-se inicialmente no mercado de ações, reflexo 
este que se deveu também a reações dos investidores

a) frente a  acusações do governo russo (Putin) contra um grupo econômico, 
no setor de carvão e siderurgia, de estar vendendo carvão ao exterior a 
preços mais baixos que no mercado doméstico, evadindo impostos e 
criando escassez dos seus produtos internamente, com isso pressionando 
a inflação.  As ações da Mechel caíram 68% do seu valor de pico em maio 
e as suas ADRs negociadas na Bolsa de Nova York caíram 38%. As ações 
de outras  empresas  também caíram (EVRAZ – 14%, SEVERSTAL –
12%), inclusive empresas estatais (Sberbank – 8,9%, Rosneft – 5.2%). O 
índice RTS caiu 22% do seu pico de maio, para 1952,96 pontos, enquanto 
o índica MICEX caiu para 1494,11 pontos,  o mais baixo desde novembro 
de 2006;

b) Guerra da Geórgia: o montante de investimentos estrangeiros nas Bolsas 
russas foi de 74 bilhões US$, fazendo despencar mais de 60% os índices 
RTS e MICEX.
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� * Impacto da crise financeira internacional na economia russa. 

� Reação do governo russo: linhas de crédito às empresas endividadas no 
exterior, com amortizações devidas até dezembro de 2008. Programa de 
ações que objetivou assegurar liquidez e estabilidade ao sistema 
bancário, e através deste, crédito ao setor real da economia. Crédito aos 
três grandes bancos estatais de 36,1 bilhões de US% com prazo de
vencimento de 10 anos e juros de 7,o% a.a. , para repasse a bancos e ao 
setor real da economia. Em outubro, mais 37,6 bilhões de US$ , a todo o 
setor bancário, com prazo de maturidade de 5 anos. 

� Na primeira semana de novembro, o Vneshtorbank indicou as primeiras 
empresas que receberiam o crédito, num total de 7,8 bilhões de US$, nos  
setores de metalurgia, energia, construção, transporte e 
telecomunicações.

� Ao mesmo tempo, o BC reduziu as exigências em relação aos depósitos 
compulsórios bancários, elevou a garantia dos depósitos pessoais de 
400,000 para 700.000 rublos e aplicou considerável volume de recursos 
na manutenção do valor do rublo. Com isto as reservas internacionais 
caíram para US$ 484,6 bilhões de US$ em 31/10/08 e o saldo do Fundo
de Reserva caiu para 134,6 bilhões de US$ em 01/11/08.

Seminário Trajetórias de Desenvolvimento:
África do Sul, Alemanha, Argentina, China, Espanha, 
Estados Unidos, Finlândia, Índia, México e RússiaLenina Pomeranz - Rússia

�Estrutura do capítulo.



� * Impacto da crise financeira internacional na economia russa. 

� Em começo de novembro, Plano de Ação do governo; entre as medidas, 
colocação de um representante do BC nas administrações dos bancos que 
receberam recursos estatais, para garantia de seu repasse a empresas 
dos 4 setores considerados prioritários: linhas aéreas, construção de 
habitações, industria automobilística e de produção de equipamentos 
para a agricultura;  prioridade aos bens de produção nacional pelos 
órgãos estatais.

� Crise acentuou-se nos últimos meses de 2008: queda de 9,0% na 
produção do setor manufatureiro nos doze meses até novembro de 2008, 
crescimento do desemprego (11/09), para 6,6% da PEA. No 4.o trimestre 
de 2008, o superávit em BTC caiu para 8 bilhões de US$ (24 bi no mesmo 
período de 2007) e o da BC caiu cerca de metade, para 22 bilhões de 
US$. 

� Segundo Korolev, até o final do ano, o governo russo já tinha aplicado 
certa de 15% do PIB em auxílio financeiro ao setor bancário e demais 
medidas anti-crise. Problemas: eficácia de sua utilização; redução das 
reservas.  
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� * Impacto da crise financeira internacional na economia russa. 

� Convém aqui atualizar alguns dados da evolução posterior da situação econômica, não 
contemplados no capítulo do livro, ou seja, no primeiro trimestre de 2009 ( em relação ao 
1º trimestre de 2008): queda de 12,3% no índice da produção dos principais setores 
econômicos, seguida de nova queda em abril ( 15,9% em relação a abril de 2008), queda 
de 15,9% no índice da produção industrial, seguida de nova queda em abril (16,9% em 
relação a abril do ano passado); manutenção do mesmo nível de produção no setor 
agrícola e praticamente o mesmo nível de circulação do comércio varejista.

� Os investimentos em capital fixo caíram 15,6% , com nova queda em abril (16,2% s/ abril 
2008). As exportações caíram para 57,9 bilhões de US$ , 47,4%  em relação ao primeiro 
semestre de 2007, mas com mais força no que diz respeito à queda das exportações de 
petróleo (53,8%). 

� As importações também estão em queda, mas em nível menor do que as exportações: 
caíram para 38,1 bilhões de US$, 36,7%. O Saldo em NTC caiu para 11,1 bilhões de US$.  
As reservas internacionais caíram para 404,17 bilhões de US$ em 01/06/09, do pico de 
476,4 bilhões de US$ em 2007 e 427,1 bilhões de US$ em 2008. Os saldos dos Fundos de 
Reserva caíram de 64,645 bilhões de US$ em 05/09/09, para 44.886 bilhões de US$ em 
29/05/09. 

� Os recursos do Fundo Nacional de Bem Estar mantiveram-se crescentes até 13/04/09 
(última data de sua divulgação pelo BC), quando alcançaram 34,384 bilhões de US$. O 
índice de desemprego elevou-se para 10,2% em abril de 2009,  caindo o salário médio 
real (em US$) 10,9% em relação ao salário médio real de 2008. A inflação, medida pelo 
IPC caiu para 13,7%, mantendo-se nesse nível em abril, mas vem perdendo ritmo em 
relação a dezembro de 2008 : 6,2% em maio de 2009. 
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� * Impacto da crise financeira internacional na economia russa. 

� A crise, portanto, afetou enormemente a economia russa, impactando 
seriamente sobre a situação social, ao contrário do que se sabia quando o 
capítulo do livro foi escrito. Estas repercussões são mais sérias nas localidades  
que dispõem de um ou pouco mais de um estabelecimentos industriais , dos 
quais depende a população não só para a sua subsistência, como ainda para a 
obtenção dos serviços de utilidade pública que são por eles fornecidos 
(herança soviética).

� Exemplos recentes incluem Pikalevo, onde às conseqüências da crise, 
adicionam-se divergências em torno do comportamento dos empresários 
(oligarcas). Os trabalhadores, praticamente todos desempregados e sem 
receber salários desde dezembro, resolveram bloquear a estrada principal da 
cidade e chamar Putin para dar solução ao problema de desemprego da 
população, dirimindo as divergências e providenciando recursos para a 
retomada da atividade industrial na cidade.

� Estes fatos estão colocando a questão social como a prioridade número um, 
não só pelo que representam em si mesmo,  mas ainda pelas repercussões
políticas que provocam. Surgem discussões em torno do tema da 
democratização, questionando a linha da vertical do poder, que é na qual, 
entretanto a população confia. Putin representa a pessoa que decide, com 
braço firme. 
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� * Impacto da crise financeira internacional na economia russa. 

� No debate surge a possibilidade de uma descentralização de decisões 
para o nível local – Putin não pode dar solução individual para 
problema idêntico ao de Pikalevo, em 468 localidades na mesma 
situação - que implicaria maior autonomia política para os 
governadores e conduziria a algum nível de abertura democrática, 
favorecida por várias atuações  de Medvedev, nesse sentido.

� Como expressão dessa prioridade social, no total de recursos 
adicionais alocados pelo governo em um novo plano de medidas 
anti-crise, ( 2.202,4 bilhões de rublos, 71.045,0 bilhões de US$ (taxa 
de câmbio de 31,0 rub/1 US$, de junho de 2009), 31,6% são 
destinados ao fortalecimento da chamada defesa social da 
população, dos quais 64,4% para os programas relacionados com o 
mercado de trabalho – aumento do valor do seguro-desemprego, 
apoio às regiões no sentido de aliviar as tensões do desemprego, 
aumento dos recursos para a previdência social, aumento adicional 
de recursos para medidas relativas à política de promoção do 
emprego- e 35,6% destinados à construção habitacional.
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� * Estratégia de desenvolvimento de longo prazo. Esta  estratégia 
está descrita no capítulo, na forma como foi apresentada antes da crise. 
As metas fixadas, naturalmente, precisarão ser revistas, na medida em 
que as proporções da estrutura econômica e os fatores dinâmicos do seu 
desenvolvimento foram muito atingidos pela crise.

� De todo modo, parece importante definir os rumos que são subjacentes a 
esta estratégia, pois, aparentemente, não se alteraram, senão para 
incorporá-los nos programas anti-crise, de curto prazo. 

� Os referidos rumos foram definidos a partir dos chamados desafios a 
enfrentar pela Rússia no longo prazo, resultantes das mudanças ocorridas 
no plano internacional (globalização e tendências regionalizantes) e dos 
obstáculos ao desenvolvimento no plano interno. 

� No plano internacional, o mais importante diz respeito à inovação 
tecnológica, para assegurar a competitividade da Rússia; no plano 
interno, o esgotamento do modelo concentrado na exportação de 
matérias primas, especialmente petróleo, a insuficiência da infra 
estrutura física, assim como de quadros qualificados no mercado de 
trabalho. 
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� A orientação  social da estratégia  apóia-se na capacidade 
competitiva e na  eficiência, e não  na redistribuição da riqueza 
disponível e no confronto social, (neo-liberal, no mínimo). 

Os rumos do modelo podem ser caracterizados como segue: 

� modernização dos setores tradicionais da economia russa (petróleo e 
gás, matérias primas, agrário e de transportes);

� transformação da inovação no principal fator de crescimento da 
economia em todos os seus setores,  elevação da produtividade do 
trabalho e redução do consumo energético;

� formação da nova economia – de conhecimento e altas tecnologias, 
para isso elevando-se os dispêndios em P&D e em educação e saúde 
(potencial humano). 
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� Diretrizes: Desenvolvimento do potencial humano; constituição de 
ambiente institucional competitivo,  estimulador da atividade empresarial 
e de atração de capital para a economia; diversificação da estrutura 
econômica, com base na inovação tecnológica; fortalecimento e 
ampliação das vantagens competitivas globais da Rússia em esferas 
tradicionais (aproveitamento dos recursos naturais); ampliação e 
fortalecimento das posições econômicas exteriores, aumentando a sua 
participação na divisão internacional do trabalho; passagem a um novo 
modelo de desenvolvimento territorial, através da formação de novos 
centros de desenvolvimento sócio-econômico.

� Base: cooperação entre o setor privado e o Estado. Empreendimento 
privado constitui a força líder do desenvolvimento. O Estado não deve 
substituir os negócios privados, concentrado a sua atividade empresarial 
basicamente nos setores dedicados à garantia da capacidade de defesa 
do país e no desenvolvimento da infra estrutura.

� Problemas: natureza emergente e concentrada do setor privado russo, 
ausência de participação dos agentes sociais na formulação do programa, 
e na tomada de decisões da política econômica.
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� Em que a crise afeta os rumos e as diretrizes anteriormente 
definidas.

� Como foi dito acima, a profundidade com que a economia russa foi
afetada pela crise, não afeta os rumos e as diretrizes estratégicas de 
longo prazo do país, senão pela sua associação com o novo 
programa de medidas governamentais para combate à crise, 
anunciado em 19 de junho pelo 1º Ministro da Rússia, V. Putin.

� Assim, reconhece-se, já no início do documento, que esta 
profundidade tem suas especificidades, decorrentes do “acúmulo de 
deformações da estrutura econômica, alta dependência da 
exportação de recursos naturais, fraca competitividade dos setores 
não dedicados a recursos naturais, sub-desenvolvimento de uma 
série de institutos da economia de mercado, inclusive financeiros”.
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� Como conseqüência, o programa “assegura uma combinação ótima 
de medidas anti-crise com projetos de desenvolvimento de longo 
prazo, orientados para a construção de uma nova e mais eficaz 
economia”. 

� As prioridades do programa anti-crise, desta forma, definem-se 
como: 

1) implementação total das obrigações sociais do Estado em relação à
população e o desenvolvimento do potencial humano. 

2) manutenção e desenvolvimento do potencial industrial e tecnológico 
para crescimento futuro. 

3) ativar o consumo interno de produtos russos como base para a 
recuperação do crescimento econômico. 

4)  estimular a inovação e a transformação da estrutura da economia. 
5) criar condições para o aperfeiçoamento dos institutos da economia 

de mercado, eliminar barreiras para a atividade empresarial. 
6) formar um poderoso setor financeiro, como base segura para o 

desenvolvimento da economia nacional. 
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� Estas prioridades são definidas em medidas detalhadas no corpo do programa. E 
são expressas na  formulação do orçamento federal para o resto do ano de 2009: 
são reduzidas as estimativas de receita feitas anteriormente, de 10927,1 bilhões 
de rublos, para 6 713,8 bilhões de rublos. Mas os dispêndios  são aumentados, de 
9024,7 bilhões de rublos, para 9692,2 bilhões de rublos,  reduzindo-se 
conseqüentemente os dispêndios em programas não prioritários (943,3 bilhões de 
rublos). Ao programa de medidas anti-crise são destinados 2.202,4 bilhões de 
rublos (71.045,0 bilhões de US$), distribuídos como segue: 

� i) 695,8 bilhões de rublos (31,6%) , para fortalecimento da defesa social, dos 
quais 447,9 bilhões de rublos (64,4%) destinados à chamada defesa social ( 
programas relacionados com o mercado de trabalho) e 247,5 bilhões de rublos ( 
35,6%) para  construção de habitação e serviços de utilidade pública; 

� ii) 675,4  bilhões de rublos (30,7%) para manutenção e aumento do potencial 
industrial e tecnológico, metade para medidas de estímulo fiscal e  metade para 
apoio direto a setores da economia; 

� iii) 36,2 bilhões de rublos (2,2%) redução da pressão administrativa sobre os 
negócios, totalmente destinados ao apoio estatal às pequenas e médias empresas 
; iv) 495,0 bilhões de rublos (22,5%) destinados à estabilidade do sistema 
financeiro, com  capitalização dos bancos comerciais com participação estatal e do 
Vneshtorgbank; 

� v) 300,0 bilhões de rublos (13,6%) para atuação conjunta do governo central e 
dos governos das regiões para a realização de medidas anti-crise, metade como 
aumento das dotações do poder central direcionados à garantia do equilíbrio  
orçamentários dos governos regionais e metade na forma de créditos 
orçamentários federais  aos governos locais, aumento o seu prazo de vencimento 
para 3 anos. 
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� As considerações finais referem-se às condições de implementação 
da estratégia, desta vez associada, corretamente, à superação da 
crise econômica. Fato positivo é realmente a preocupação de 
contemplar, no programa anti-crise, diferentemente do que foi feito 
até agora,  medidas que visem o pós-crise, ou seja, contemplar o 
combate à crise, como parte do programa estratégico de longo prazo 
do país, reconhecendo que a profundidade da crise está associada às 
questões de longo prazo não resolvidas.

� A questão que se põe é a da implementação das medidas, 
independentemente das dificuldades inerentes às possibilidades de 
atingir o volume de recursos programado. 

� Como se viu,  reduziram-se significativamente as  reservas e os 
fundos de recursos e aumentou o desemprego, com concomitante 
redução do salário real, tornando difícil a retomada do crescimento 
no mercado interno, como alternativa, embora não excludente, do 
crescimento no mercado externo (apesar da elevação do preço do 
petróleo, ainda abaixo do custo de produção, calculado em US$ 
60,00/t).  

� Por outro lado,  questões políticas, como as revoltas sociais, no 
plano interno, e a reforma militar, como instrumento de negociações 
no plano externo, são um fator a mais, na difícil tarefa de conduzir o 
desenvolvimento econômico do país. 
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