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Rússia

A economia russa vem apresentando evidente progresso desde a crise ocorrida em

1998. A partir de então, a taxa de crescimento econômico foi, em média, de 6,5%

ao ano. Tal recuperação foi estimulada por alterações na política econômica e pela

forte elevação do preço do petróleo, cuja cadeia produtiva possui uma importante

participação na economia do país.

Entre essas alterações de política econômica, as reformas fiscais destacam-se

como das mais relevantes. A reforma tributária, iniciada a partir de 1998, permi-

tiu a consolidação e a racionalização de diversos tributos e taxas, concorreu para a

elevação da arrecadação — 
que vinha sofrendo um processo de declínio antes de

1998 — e para um sistema tributário mais simples. Com isso, houve um aumento

da poupança do governo, que também fora beneficiada pela melhoria considerá-

vel da arrecadação proveniente de receitas ligadas à exploração, produção e venda

do petróleo.

Pelo lado das despesas, foram feitas mudanças abrangendo não apenas as

despesas primárias, como também as despesas financeiras.

O ajuste fiscal e as conseqüências macroeconômicas

Ajuste fiscal: uma análise geral

Considerando o ano de 1999 como o ano do ajuste fiscal, conforme se observa

pelos dados apresentados na tabela 2.1, a Rússia conseguiu melhorar suas contas

primárias em mais de 6 pontos percentuais do PIB, saindo de um déficit de 3,6%

do PIB em 1998 para um superávit de 2,9% em 1999. Ainda que as receitas

tenham se reduzido, neste ano verificou-se intensa diminuição de despesas, consi-

derando-se o setor público consolidado, refletindo medidas adotadas no progra-

ma de redução de despesas lançado em 1998.
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Tabeuv 2.1

Rússia — ajuste fiscal: tamanho e composição — setor público

consolidado (médias por período, em % do PIB)

Ano de Depois Depois

Antes ajuste Curto prazo Longo prazo

Resultados 1998 1999 2000/01 2002-04

Resultado fiscal

Resultado primario -3,6 2,9 6,5 4,1

Resultado nominal -8,2 -3,1 2,9 2,3

Total de receitas 34,4 33,6 37,1 37,6

Imposto sobre rendas e lucros 6,3 6,9 8,2 7,9

IVA 6,3 5,9 6,7 6,7

Outras receitas 8,3 7,8 9,8 11,5

Receitas nao-tributarias 1,4 2,3 2,0 2,6

Fundos orgamentarios 3,0 3,4 2,9 1,1

Receitas dos fundos extra-orc;amentarios 8,7 8,1 8,1 8,5

(ajuste receita)1 0,5 -0,9 -0,6 -0,7

Total de despesas 42,5 36,7 34,2 35,4

Nao-financeira (custeio e investimento) 8.2 8,0 9,8 10,7

Nao-financeira (gastos sociais)2 13,2 8,8 9,3 10,7

Amortizagao liquida da divida 0,3 0,2 -0,4 0,1

Fundos or^amentarios 3,2 3,5 2,9 1,3

Outras despesas 3,5 2,3 1,1 2,3

Juros 4,5 6,4 3,7 1,8

Despesas dos fundos extra-orgamentarios 9,6 6,9 7,3 8,4

(ajuste despesa)1 0,0 0,6 0,5 0,0

Resultado considerando impacto do petroleo

Receitas relacionadas ao petroleo 2,8 3,9 7,5 8,1

Receitas nao relacionadas ao petroleo 31,5 29,6 29,6 29,1

Receitas petroleo/total receitas (%) 8,2 11,6 20,2 21,8

Resultado primario sem efeito do petroleo -2,8 -0,4 0,1 -2,7

Resultado nominal sem efeito do petroleo -7,5 -6,6 -3,4 -4,6

Fonte: FMI.

Ajustes necessários para harmonizar os dados apresentados de forma desagregada com o resultado fiscal fechado.
Subtrai, dentro de gastos sociais, os resultados nominais (receitas-despesas) dos fundos extra-orçamentários,

cujos objetivos são financiar despesas consideradas sociais.
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Entre 1997 e 1998 já havia acontecido um intenso movimento de redução

das despesas, que se concentrou nos gastos correntes de custeio, ligados à área de

defesa, subsídios à indústria e à agricultura. Houve redução da folha de pagamen-

tos do governo, propiciada pela diminuição no número de servidores públicos.

Houve também redução nos pagamentos de empréstimos, principalmente consi-

derando os governos locais.

A partir de 1999 verificou-se também queda nos gastos ligados à área social

(saúde, educação, habitação), que alcançou cerca de 3,4 pontos percentuais em

relação ao PIB, entre 1998 e 2004. Considerando o mesmo intervalo, isto é, entre

1998-2004, este movimento também foi repetido nas despesas dos fundos extra-

orçamentários, grandes responsáveis pelas despesas sociais, que contribuíram com

1,8 ponto percentual para compressão de despesas do governo. No que se refere às

despesas financeiras, presenciou-se no período também movimento de forte redu-

ção no pagamento de juros, que se reduziu em 3,1 pontos percentuais do PIB,

influenciado, em grande medida, pelas taxas de juros reais negativas. Diante disso,

entre 1998-2004, também ajudado pelo expressivo aumento de receitas — da

ordem de 4,1% do PIB, o governo russo pôde melhorar o seu resultado fiscal em

aproximadamente 10 pontos percentuais do PIB, considerando as contas primá-

rias, e em aproximadamente 13 pontos, considerando o resultado nominal do

setor público.

Os gráficos 2.1 e 2.2 ilustram a trajetória do resultado primário e nominal

do governo geral russo para o período 1993-2006:

Gráfico 2.1

Rússia — resultado primário (1993-2006 
— % do PIB)
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Gráfico 2.2

Rússia — resultado nominal e despesas com juros

(1993-2006 
- % do PIB)
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Fonte: FMI.

O gráfico 2.3 ilustra a trajetória das despesas não-financeiras do governo e

da arrecadação total de receitas.

Gráfico 2.3

Rússia — receitas totais jtdespesas primárias (1993-2006 
— % do PIB)
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Considerando-se o período desde o início do ajuste até 2004, logrou-se

uma redução de 6 pontos percentuais do PIB nas despesas primárias. Essa pode

ser considerada uma redução já duradoura, pois foi obtida logo no primeiro ano

e se manteve, mesmo passando por oscilações. O aumento nas receitas foi de

aproximadamente 5 pontos percentuais do PIB. O gráfico 2.4 mostra a evolu-

ção das receitas e despesas a preços constantes. Nota-se a redução de despesas

em 1998 e 1999, de 28% e 15%, respectivamente. Essa queda em 1998-99,

juntamente com a elevação de receitas em 2000 de 53%, permitiu a manuten-

ção de superávits nos anos seguintes, apesar de as despesas reais terem sempre

crescido nos anos seguintes.

Gráfico 2.4

Rússia — receitas e despesas reais do governo geral

(1995-2005 
— em bilhões de rublos constantes de 2000; deflator: IPC)
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Fonte: International Financial Statistics (IFS)/FMI.

Já outro conceito, de consumo do governo nas contas nacionais, mostra

queda real de 2,4% em 1997 e 0,8% em 2001. Esse conceito inclui todas as

despesas correntes para compra de bens e serviços (inclusive pagamento de pes-

soai) e a maioria das despesas com segurança, exceto os gastos militares considera-

dos formação de capital (gráfico 2.5).
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Gráfico 2.5

Rússia — consumo final do governo geral 
— conceito de contas nacionais

(1995-2005 
— em rublos constantes de 2000)
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Fonte: FMI-IFS.

Tal comportamento das variáveis fiscais refletiu-se na forte redução da rela-

ção dívida/PIB, como pode ser visto no gráfico 2.6, cujo movimento também foi

beneficiado pelas taxas de juros negativas verificadas no período.

Gráfico 2.6

Rússia — dívida do governo geral (1997-2005 
— % do PIB)
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Conseqüências macroeconômicas do ajuste fiscal

Analisando-se os dados da economia russa pode-se afirmar que o ajuste fiscal não

foi acompanhado por diminuição no ritmo de atividade econômica. Acompa-

nhando o ajuste fiscal, a Rússia vem apresentando taxas de crescimento superiores

a 4% ao ano em todo o período, tendo em 2003 e 2004 crescido cerca de 7% em

cada ano. Em 2005, a taxa foi de 6,4% e, em 2006, estima-se que a economia

tenha crescido 7%. A formação bruta de capital fixo, que se situava em torno de

15% do PIB em 1998, ano em que eclodiu a crise da Rússia, alcançou cerca de

22% em 2001, apresentando-se a partir de então em patamares superiores a 20%

do PIB. O gráfico 2.7 apresenta a trajetória para as variáveis em questão.

Gráfico 2.7

Rússia — crescimento real do PIB e investimento (1993-2006)
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Fonte: IFS/FMI.

O ajuste fiscal empreendido na Rússia foi acompanhado por expansão do

emprego e do produto, ponto importante para aqueles países que visualizam ex-

pansão de gastos fiscais como sinônimo de maior crescimento de longo prazo.
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Gráfico 2.8

Rússia — taxa de juros e de inflação (1995-2006 
— %)
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Fontes: IFS/FMI e Banco Central da Rússia.

Aliadas ao forte crescimento das receitas de petróleo 
— em função da forte

expansão do setor, beneficiada em grande parte pela elevação do preço do produto

no mercado internacional —, as taxas de juros negativas propiciaram que a dívida

pública do governo fosse fortemente reduzida (gráfico 2.5).

Outras questões macroeconômicas: câmbio, competitividade,

juros e inflação

Impacto sobre a competitividade da taxa de câmbio apreciada

A rápida apreciação real do rublo tem levado a crescentes pressões de custos nos setores

produtores de bens comerciáveis. A flexibilidade do mercado de trabalho tem manti-

do a queda da taxa de desemprego e suavizado a realocação da força de trabalho de

setores industriais para serviços, reduzindo o risco de 
"doença 

holandesa",10 mas a

10 Esse termo geralmente denota as conseqüências econômicas negativas que podem advir de

um choque exógeno positivo que gere um fluxo grande de entrada de divisas. (No caso da

Rússia, o fato mais recente é a elevação do preço do petróleo, mas a transição de regime

econômico já expunha a questão, já que os preços das matérias-primas, que eram mantidos



Rússia 83

continuidade da rápida apreciação dificultaria muito a diversificação da estrutura

produtiva e da pauta de exportações (OCDE, 2006c).

Desde o episódio de desvalorização de 1998, o rublo tem se apreciado

continuamente em relação ao dólar, como mostra o gráfico 2.9. O deflaciona-

mento da série apresentada no gráfico leva em conta apenas a inflação interna,

o que superestima a valorização na proporção da inflação norte-americana.

Mas qualquer indicador de câmbio real que se tome — cesta 50% dólar, 50%

euro, deflacionada por preços ao consumidor ou ao produtor e taxa de câm-

bio efetiva real (que pondera uma cesta de moedas pela pauta de comércio

exterior) — mostra que já se voltou ao nível pré-crise de 1998 (OCDE,

2006c:77).

A apreciação cambial tem sido causada pela forte entrada de divisas, por

sua vez induzida pela elevação do preço do petróleo. Um reflexo dessa entrada

de recursos pode ser observado no saldo em conta corrente do balanço de paga-

mentos (gráfico 2.10), que atingiu US$83 bilhões (10,9% do PIB em 2005).

O choque nos termos de troca mais do que compensaram a desaceleração do

crescimento do volume das exportações e o forte crescimento do volume das im-

portações em 2005. Como conseqüência, tem havido forte acumulação de reser-

vas, que cresceram em 2005 US$61,5 bilhões para atingir US$182,5 bilhões ao

final do ano.

A apreciação cambial já afeta a produção de bens comerciáveis não-combus-

tíveis. Na maioria dos setores que sofrem concorrência das importações, o nível

de atividade tem se reduzido (tabela 2.2).

artificialmente baixos pelo planejamento econômico centralizado da URSS, dispararam, assim

como as suas exportações.) A forte apreciação gera pressões de concorrência nos setores

manufatureiros de bens comerciáveis, o que pode levar à desindustrialização. Se, porém, o

efeito total do choque exógeno sobre produto e emprego for positivo, em vez de ser uma
"doença", 

o processo seria mais bem caracterizado como uma adaptação da economia a novas

condições, o que não quer dizer, por outro lado, que a adaptação não traga sofrimento enquanto

não se completa. O diagnóstico de doença holandesa não é fácil, inclusive porque o

desenvolvimento traz consigo a tendência de transferência de mão-de-obra do setor industrial

para o de serviços e isso pode ser mais intenso nas fases de transição de economias de

planejamento centralizado comunistas para economias de mercado, já que aquele tipo de

sistema tendia a favorecer o setor industrial em detrimento do setor de serviços.
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Gráfico 2.9

Rússia — taxa de câmbio real

(1993-2006 
- 1997 = 100; deflator: IPC)
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Gráfico 2.10

Rússia — saldo em transações correntes do balanço de pagamentos

(1994-2005 
- US$ bilhões)
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Tabela 2.2

Rússia — 
produção do setor de manufaturas

(taxa de crescimento, variação, %)

1° semestre 2006/

2003 2004 2005 
1° semestre 2005

Manufaturas 10,3 10,5 5,7 4,5

Produtos alimentfcios, bebidas e tabaco 6,9 4,4 4,4 5,2

Textil e produtos texteis 1,2 -4,0 -1,5 10,8

Couro e produtos de couro 11,5 -0,6 -2,7 12,3

Madeira e produtos de madeira 9,7 8,7 4,5 1,9

Celulose, papel, produtos de papel, publicagoes

e impressao 7,8 5,1 1,1 6,5

Coque, produtos de petroleo refinado e

combustfvel nuclear 2,2 2,4 5,4 6,0

Quimicos, produtos quimicos e fibras sinteticas 5,4 6,6 2,6 2,5

Borracha e produtos de plastico 5,5 13,5 5,5 11,1

Outros produtos nao-metalicos 7,3 8,4 3,5 7,5

Metais basicos e outros produtos de metal 7,2 3,9 5,7 11,3

Maquinas e equipamentos 19,0 21,1 -0,1 -8,7

Equipamentos opticos e eletricos 43,2 34,5 20,7 5,5

Equipamentos de transporte 14,0 11,5 6,0 5,6

Outros 10,8 10,5 0,7 8,5

Fonte: Federal Services for Statistics.

Definir se a taxa de câmbio real está ou não próxima do equilíbrio é algo

bastante difícil, pela própria dificuldade de se definir qual seria a taxa de equilí-

brio. Mais relevante é analisar se o atual nível de câmbio impede a diversificação

da produção e das exportações e qual é o risco de 
"doença 

holandesa".

Plekhanov (2005) construiu taxas de câmbio setoriais e cruzou-as com da-

dos no nível de empresas. Concluiu que lucratividade e vendas são positivamente

correlacionadas com depreciação cambial e que a rápida apreciação do rublo con-

tra o dólar teve impacto negativo maior nas indústrias manufatureiras leves, que

sofrem concorrência direta da China, enquanto a indústria química sofreu mais

pressão em fases de apreciação contra o euro.

A flexibilidade do mercado de trabalho tem ajudado a Rússia a fazer frente

ao choque cambial real. A perda de competitividade do setor industrial ainda não

se traduziu em reflexos negativos no mercado de trabalho, o que dificulta o diag-

nóstico de que a Rússia estaria passando por um caso de doença holandesa. O
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desemprego continua a cair (gráfico 2.11) e a realocação intersetorial do emprego

tem sido relativamente suave nos anos recentes (tabela 2.3).

Gráfico 2.11

Rússia — taxa de desemprego (1998-2005 
— % da força de trabalho)
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Os efeitos da apreciação e perda de competitividade sobre o emprego têm

sido mitigados pela relativa flexibilidade do mercado de trabalho russo. A

rotatividade da mão-de-obra é alta: a taxa bruta de turnover era de aproximada-

mente 60% em 2004, em contraste com cerca de 40% na Europa oriental no

final dos anos 1990 e taxas bem menores nos países da OCDE. É interessante

notar que a maioria dos desligamentos é voluntária e não por demissão. Em

geral, nos contratos de trabalho, cerca de metade do salário é fixa e metade é

variável, dependente da lucratividade. Isso ajuda a explicar o elevado turnover

voluntário, já que os empregados de setores em dificuldade tendem a procurar

mudar de emprego para setores mais promissores. A flexibilidade dos salários

reais é outra característica do mercado de trabalho russo. Na fase de transição

econômica, os salários reais caíram muito, permitindo que o emprego quase

não se desviasse de sua tendência. O salário mínimo é muito baixo e não é

obrigatório.
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Tabela 2.3

Rússia — estrutura de emprego por setor (%)

1990 1996 2000 2002 2004

Industria 30,3 25,8 22,6 22,4 21,5

Manufaturados 21,8 18,6 18,4 17,7

Combustfveis e extra^ao de metal 2,8 2,4 2,4 2,3

Eletricidade e eriergia 1,2 1,6 1,6 1,5

Agricultura e exploragao florestal 13,2 14,9 13,4 12,1 10,8

Construgao 12,0 9,4 7,7 7,7 7,9

Transporte e comunicagao 7,8 7,9 7,8 7,8 8,0

Comercio e servigos 7,8 10,7 14,8 16,4 17,2

Habita^ao e servigos publicos 4,3 4,6 5,1 4,9 4,8

Finances, creditos e seguros 0,5 1,2 1,1 1,3 1,4

Saude, educagao e cultura 15,2 17,7 17,9 17,8 18,0

Ciencia 3,7 2,5 1,9 1,8 1,8

Administra^ao 2,1 2,9 4,5 4,5 4,8

Outros 3,1 2,4 3,2 3,3 3,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Empregos (em milhares) 75,325 66.330 64.517 65.574 66.407

Fonte: Federal Services for Statistics.

Inflação e juros

Nos últimos anos a quantidade de moeda tem crescido bastante, enquanto a infla-

ção tem caído. O que explica em parte a queda da inflação mesmo com taxas de

juros reais negativas é a valorização cambial e o aumento das receitas fiscais, que

agem sobre as expectativas de inflação pelo canal do resultado fiscal esperado.

Tanto a valorização do câmbio quanto o aumento de receitas são causados

pelo aumento do preço do petróleo. O crescimento monetário é explicado por a

economia estar ainda em fase de remonetização e pelo acúmulo de reservas, tam-

bém resultante da elevação do preço do petróleo, não totalmente esterilizado. A

elevada liquidez contribui para a ocorrência de taxas de juros baixas ou negativas,

o que também é originado no fato de a oferta no mercado interbancário ser domi-

nada por um banco estatal, o Sberbank.

Diante de fortes entradas de recursos externos, o Banco Central russo tem se

deparado com a dupla tarefa de continuar a combater a inflação e evitar aprecia-

ção excessiva do rublo que viesse a comprometer ainda mais a competitividade da

indústria russa.
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Nesse ponto há uma interessante semelhança com a situação brasileira atual.

Apesar de estar havendo pouca esterilização monetária da liquidez gerada pelo

acúmulo de reservas, tem havido esterilização fiscal, através do fundo de estabili-

zação do petróleo.

A taxa de juros tem sido negativa em termos reais (gráfico 2.12), fato que não

permite caracterizá-la como instrumento ativo no controle da inflação (como ocor-

re no Brasil). Mesmo uma taxa que tem sido positiva, a overnight de refinanciamen-

to do Banco Central, foi, em termos reais, de 1,9% em 2004, —0,5% em 2005 e

1,2% em 2006. E haveria mesmo riscos em se tentar utilizar esse instrumento: um

diferencial entre juros internos e externos muito alto, junto com a perspectiva de

estabilidade ou valorização cambial, poderia levar a um forte influxo de capitais de

curto prazo, aumentando ainda mais a pressão para a apreciação do rublo.

Outro motivo para a não-utilização ativa de taxas reais fortemente positivas

para combater a inflação é a pouca eficiência do canal de crédito para transmissão

da política monetária à demanda, já que, apesar de o crédito estar crescendo rapi-

damente, tem uma participação ainda pequena na economia. A intermediação

financeira ainda é pouco desenvolvida. O mercado interbancário continua domi-

nado, pelo lado da oferta, por um único banco estatal, o Sberbank, o que impede

a circulação eficiente da liquidez.

Gráfico 2.12

Rússia — taxas de juros e inflação (2000-06 
— % ao ano)
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Gráfico 2.13

Rússia — agregados monetários e inflação (2000-06 
— variação % anual)
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Detalhamento da política fiscal russa

Reforma tributária

A reforma tributária representou um dos pilares para propiciar a transição da

economia russa para uma economia de mercado. Ela foi concebida em duas eta-

pas, sendo que a primeira foi aprovada pela Duma" em julho de 1998 e a segun-

da parte foi aprovada em julho de 2000, com vigência a partir de 2001.

A arrecadação tributária do governo vinha, até o ano de 1998, se compor-

tando de maneira insatisfatória: caiu de cerca de 40% do PIB em 1992 para pata-

mar próximo aos 30% em 1998. Havia grande evasão e muitos contribuintes não

recolhiam seus impostos na expectativa de recebimento de anistia ou de alguma

forma de 
"alívio" 

nas suas obrigações tributárias. Eram comuns operações em que

fornecedores do governo recebiam como pagamento uma espécie de crédito tri-

butário, que poderia ser utilizado para quitação de impostos. Esse tipo de opera-

" 
A Duma é o equivalente à Câmara dos Deputados.
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ção, entretanto, gerava desperdícios, possibilitava que houvesse superfaturamento

na venda de bens e serviços ao governo, além de corrupção. Tal recurso chegou a

significar até 30% das receitas arrecadadas pelo governo federal, ou 3,3% do PIB

em 1996. Outro procedimento comum era, no que se refere aos grandes contri-

buintes, a negociação direta do pagamento com as autoridades tributárias, canal

bastante propício para desvios.

Diante dessa situação, a capacidade do governo em pressionar os contribu-

intes para o pagamento de impostos devidos e de reprimir a evasão tributária era

pequena, erodindo, por conseguinte, a capacidade de recolhimento de impostos.

A reforma do código tributário teve o escopo de efetuar mudanças tanto na

organização administrativa quanto na política tributária. O objetivo principal por trás

da reforma era garantir um nível de receitas que possibilitasse alcançar a estabilidade

macroeconômica, minimizando distorções e permitindo a descentralização fiscal.

Entre as diretrizes principais da reforma estavam garantir um sistema tribu-

tário tão neutro quanto possível em termos de alocação de recursos e permitir

uma taxação justa, relativamente simples de administrar e fundada numa base de

arrecadação ampla com fontes de receitas elásticas.

Como resultado, houve migração das receitas do âmbito dos governos subna-

cionais para o governo federal e explorou-se a elevação do preço do petróleo para

garantir o aumento de receitas. A elevação das receitas relacionadas ao petróleo foi

uma forma de compensar os custos totais da reforma, que promoveu desoneração e

redução em diversas taxas, como forma de incentivar a redução da evasão tributária.

A primeira fase da reforma representou o maior passo no sentido de tornar

claras as obrigações e direitos dos contribuintes e da autoridade tributária. As

emendas ao código tributário vigente tiveram como foco facilitar a fiscalização e a

repressão dos crimes tributários, tendo como principais medidas:

concessão de maior poder à autoridade tributária para 
— sem a necessidade de

intermediação judiciária 
— fiscalizar contas bancárias de sonegadores;

aprovação de sanções contra contribuintes inadimplentes;

>¦ eliminação de tetos para multas e juros dos débitos tributários;

enrijecimento de sanções para práticas tributárias ilegais, como caixa dois,

adulteração ou falsificação de documentos tributários etc.

Esta fase não foi isenta de dificuldades e resistência por parte daqueles agen-

tes que se beneficiavam do status quo. Havia grande personificação no relaciona-

mento agente tributário-contribuinte, em detrimento de uma relação mais insti-

tucional. Foi criado, em 1999, um ministério para cuidar exclusivamente da arre-
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cadação, o Ministério dos Tributos, responsável também por regularizar o geren-

ciamento de pagamento de dívidas tributárias.

A segunda fase da reforma foi aprovada pela Duma em julho de 2000, tendo

efeito a partir de janeiro de 2001. Essa etapa focalizou a modificação em alíquotas,

bases de incidência e destinação de vários impostos, sendo os mais importantes o

imposto de renda pessoal, o imposto sobre o valor adicionado (IVA), impostos

sobre produção e consumo de mercadorias e taxas sociais. Em 2002, entraram em

vigor as modificações em relação ao Imposto sobre o Lucro e sobre Recursos Na-

turais, além de outros impostos menos importantes.

Diante disso, a Rússia passou a ter um código tributário que abrangia todos

os níveis de governo, tornando o sistema mais justo, simples e eficiente. As neces-

sidades de recursos de cada ente da federação foram alcançadas pela redistribuição

das receitas entre eles, de acordo com as especificidades de cada um.

As principais modificações implementadas nos impostos são resumidas no

quadro 2.1.

Quadro 2.1

Rússia — mudanças no código tributário*

Anteriormente a 2002 Pos-mudan(;as em 2002

Tributo Base Distribui^ao Base Distribui<;ao

Imposto de Renda Taxagao na renda Dividido entre as Taxagao uniforme Dividido entre as

Pessoa Fisica (PIT) de pessoas fisicas esferas de governo de 13% esferas de governo
Faixas: federal federal e

Ate 50 mil rublos; subnacionais subnacionais

12% Federal: 16% da Federal: 1% da

De 50-150 mil arrecadagao arrecadai;ao

rublos: 20% Subnacional: 84% Subnacional: 99%

Acima de 150 mil da arrecadagao, da arrecadagao,

rublos: 30% dos quais nao dos quais nao

menos que 1/2 para menos que 1/2

o governo regional para o governo
regional

Imposto sobre Taxai;ao do lucro, Divisao conforme Quase todos os Totalmente para
Lucro apos deprecia^ao, as respectivas incentivos foram os governos

com diversas taxas de incidencia eliminados, subnacionais

competencias compensados por proporcionalmente
Federal: 11% redugao na taxa de as respectivas

Regional: 19-24% 35 para 24% taxas de incidencia

Local: 2% Federal: 7,5%

Regional: 10,5-14,5%

Local: 2%

Continua
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Anteriormente a 2002 Pos-mudanqas em 2002

Tributo Base Distribuigao Base Distribuigao

Imposto sobre Petroleo: em 2002- Federal: 80%

extragao de 04 425 rublos/ Regional: 20%

minerios tonelada, ajustado Ou, em se tratando

em fungao de de regioes

mudangas no autonomas:

prego do petroleo Federal: 70%

superior a US$17 Regional: 30%

(equivalia em

janeiro de 2005 a

aproximadamente

16,5% do valor)

Gas: 16,5% do valor

2,5-8% para outros

minerals

Taxa sobre Petroleo: 66 100% do governo Substituigao da 100% do governo

produgao de rublos/tonelada federal taxa sobre federal

minerais crus Gasolina: entre produgao de

(petroleo, gas) 550-1.850 rublos/ petroleo pela taxa

tonelada de extragao de

Gas natural: sobre recursos minerais

o valor da Gasolina: entre 616-

produgao, 2.072 rublos/t

excluindo Gas natural:

refinado manteve o valor,

Domestico: 15% do mas eliminou a

valor exclusao do

Exportado: 30% do refinado

valor

Recuperagao de 10% do valor do Hidrocarbonetos Substituido pela
recursos minerais petroleo extrai'do, Federal: 40% taxa de extragao

reduzido por um Regional: 30% de recursos

credito por Local: 30% minerais

despesas de Mar

exploragao Federal: 40%

arcadas pelo Regional: 60%

produtor. Esta taxa Continental

e uma especie de Federal: 100%

reembolso ao

Estado pelos
custos de

exploragao

incorridos antes da

privatizagao

continua
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Anteriormente a 2002 Pos-mudanqas em 2002

Tributo Base Distribui^ao Base Distribui^ao

Taxa sobre Taxa sobre o valor Hidrocarbonetos Substituido pela
minerals das vendas Federal: 40% taxa de extragao

subterraneos domesticas de Regional: 30% de recursos

minerals extraidos, Distrito/cidade: minerais

excluindo custos 30%

de VAT, imposto Outros minerais

sobre produ^ao e Federal: 25%

transporte. A base Regional: 25%

de incidencia nao Distrito/cidade:

era claramente 50%

definida e havia

muitas excei;6es,

dependendo da

qualidade das

reservas,

localizagao

geografica, riscos

envolvidos etc.

Para os

hidrocarbonetos, o

valor era entre 6-

16% do valor

extraido

Fonte: Adaptado de FMI (2002b, tabela 2:67).
* Considera apenas as mudanças implementadas pós-2002, isto é, a segunda fase de reforma do código tribu-

tário.

O imposto sobre valor adicionado (IVA) também foi reduzido de 20%

para 18% em 2004. No que se refere aos fundos extra-orçamentários, responsá-

veis pelo financiamento e gerenciamento de gastos sociais, também houve mu-

danças nas alíquotas de impostos. O imposto social, que arrecada cerca de 8%

do PIB em receitas para o setor público e financia a maior parte das despesas

sociais, foi modificado em 2001 de uma taxa única de 39,5% sobre a folha de

pagamento, para uma escala de alíquotas resultando numa taxa média efetiva de

30%. Não obstante a modificação, ainda existia discussão sobre em que medida

uma taxa tão elevada poderia desestimular investimentos e o crescimento eco-

nômico — 
principalmente considerando pequenas e médias empresas, além de

contribuir para evasão tributária e informalização. Diante disso, houve nova

redução nas alíquotas relacionadas à taxação social que passaram a alcançar um

total de 26%, sendo que apenas a contribuição para o sistema estatal de pensões

foi mantida (em 14%).
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A simplificação do código tributário, bem como as medidas institucionais

adotadas, permitiram elevar o nível de cumprimento das obrigações tributárias

por parte dos contribuintes. Isso fica bem claro em relação, 
por exemplo, ao im-

posto de renda, que, embora tenha passado de um conjunto de alíquotas variando

entre 12 e 30% para uma única alíquota de 13%, demonstrou elevação quase que
imediata após a mudança de alíquota, contribuindo 

para o aumento de recolhi-

mento no ano de 2004. Contudo, embora se argumente que a redução em alíquotas

é compensada pela ampliação da base de arrecadação, a experiência com cortes em

outras taxas mostra que o caso do imposto de renda foi uma exceção. No caso da

Rússia, a elevação no recolhimento do imposto de renda deve estar ligada ao au-

mento no salário do setor público e à redução simultânea em outras taxas, cuja

base de incidência era a mesma (FMI, 2004a:63). Além disso, a maior parte do

aumento da arrecadação veio de contribuintes 
que foram pouco afetados pela

reforma (FMI, 2005a).

Apesar da melhoria na eficiência arrecadatória e da possível redução na eva-

são fiscal, a redução generalizada nas alíquotas de impostos certamente gerou eus-

tos. Eles, entretanto, puderam ser mais do que compensados 
pela considerável

elevação nas receitas relacionadas ao petróleo. A evolução das receitas do governo

é ilustrada pelo gráfico 2.14.

Gráfico 2.14

Rússia — receitas relacionadas ao petróleo *não relacionadas

ao petróleo (1999-2004)
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No geral, como ilustra a tabela 2.4, entre 1999 e 2004 houve elevação de

receitas da ordem de mais de 4 pontos percentuais em relação ao PIB.

Tabela 2.4

Rússia — receitas arrecadadas pelo governo (% do PIB)

1997 1998 1999 2000 
2001 2002 2003 2004

Governo geral

Receitas 31,1 34,4 33,6 36,9 37,3 37,6 36,3 38,5

Imposto sobre rendas e lucros 6,9 6,3 6,9 7,9 8,6 7,6 7,4 8,6

IVA 6,7 6,3 5,9 6,3 7,2 7,0 6,7 6,4

Outras receitas 9,5 8,3 7,8 9,2 10,3 11,3 11,3 12,0

Receitas nao-tributarias 1,1 1,4 2,3 1,8 2,2 2,5 2,6 2,5

Fundos orgamentarios 1,5 3,0 3,4 4,1 1,8 1,3 0,9 1,1

Receitas dos fundos extra-orcjamentarios 9,8 8,7 8,1 8,3 8,0 8,8 8,6 8,2

Ajuste da receita' -4,4 0,5 -0,9 —0,6 -0,7 —0,9 -0,9 —0,3

Fonte: FMI.
1 Tais ajustes foram incluídos para que a soma das receitas/despesas de cada esfera do setor público se harmonizasse

com os valores informados para o total do setor público, já que no total os itens não foram divulgados desagregados.

A decorrência é que isso indica que as informações de receitas/despesas desagregadas para cada esfera de setor

público podem ter subestimado/superestimado algum item. Esse ajuste foi bastante elevado na despesa para o ano

de 1997, o que pode indicar que as despesas informadas por categoria de gasto em cada esfera superestimaram o real

gasto (ou então o gasto informado para o governo total foi subestimado). Desse modo, deve-se ter cuidado ao

analisar esse valor, principalmente em relação às categorias de gasto corrente (custeio e social).

Um aspecto que merece destaque em relação à reforma tributária é a mudan-

ça na distribuição das receitas entre os entes da federação, tendo sido observada

migração de receitas para o governo federal, em detrimento dos governos de nível

regional e local, conforme se depreende da análise da tabela 2.5 e do gráfico 2.15.

Tabela 2,5

Rússia — mudança nos volumes e distribuição de receitas

entre as esferas de governo (1998-2004)

Esfera de governo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Bilhoes de rublos

Governo federal 299 608 1.128 1.591 1.861 2.218 2.987

Governos regional e local 436 719 1.129 1.342 1.644 1.929 2.403

Fundos extra-orgamentarios 234 391 604 713 956 1.134 1.373

Setor publico consolidado 903 1.619 2.694 3.339 4.075 4.861 6.468

Ajuste da receita -66 -99 -167 -307 -386 -420 -295

Continua
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Esfera de governo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

% 
do PIB

Governo federal 11,1 12,6 15,4 17,8 17,2 16,7 17,7

Governos regional e local 14,2 13,8 13,8 12,3 12,5 12,1 13,0

Fundos extra-orgamentarios 8,7 8,1 8,3 8,0 8,8 8,6 8,2

Setor publico consolidado 33,9 34,5 37,5 38,0 38,5 37,5 38,8

Participagao na receita do setor publico consolidado (%)

Governo federal 32,6 36,6 41,2 46,7 44,7 44,7 45,5

Governos regional e local 41,9 39,9 36,7 32,3 32,4 32,4 33,4

Fundos extra-orgamentarios 25,6 23,5 22,1 21,0 22,9 22,9 21,1

Setor publico consolidado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: FMI.

Gráfico 2.15

Rússia — distribuição das receitas entre as esferas de governo (1998-2004)
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O governo federal, que em 1998 recebia apenas 1/3 das receitas, passou a

absorver quase a metade em 2004. Essa nova configuração pode contribuir para

geração de desequilíbrios fiscais nos governos regionais e locais, em função da

redução nas receitas destinadas a esses níveis de governo, mas com manutenção na

responsabilidade 
por despesas, sendo que dentro dessas encontram-se despesas de

difícil redução, como as ligadas aos gastos sociais.
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Apesar das melhorias no sistema tributário, que ganhou maior eficiência e

eqüidade, o percentual de inadimplência ainda é elevado e o principal problema

ainda persistente refere-se à administração tributária, que ainda carece de aprimo-

ramentos.

Política fiscal

A situação fiscal da Rússia melhorou bastante após 1998. A reforma tributária

implementada permitiu a racionalização de impostos, fazendo com que o governo

retomasse sua capacidade de arrecadação. Além disso, houve diminuição de des-

pesas, como mostrado na tabela 2.1. Apesar disso, há que se observar que esse qua-

dro foi propiciado, em grande medida, pelo boom na economia gerado pelo setor de

petróleo. A economia presenciou elevadas taxas de crescimento e o governo conse-

guiu atingir consideráveis superávits fiscais, inclusive no conceito nominal.

Como se pode depreender da tabela 2.6, entre 1998-2004, houve expressivo

aumento das receitas do governo relacionadas ao petróleo. No início do período

elas representavam apenas 2,8% do PIB, o que eqüivalia a 8,2% das outras recei-

tas do governo. Essa participação foi se elevando continuamente, sendo que as

receitas relacionadas ao petróleo alcançaram a média de 8,1% do PIB no período

2002-04, representando mais de 20% das outras receitas. Utilizando o cálculo

realizado pelo FMI, os resultados das contas do governo seriam bem menos favo-

ráveis caso esse item não fosse considerado.

Tabela 2.6

Rússia — impacto do petróleo sobre o resultado fiscal do setor público,

anos selecionados (médias por período, % do PIB)

Antes Ano de ajuste Depois CP Depois LP

Resultado fiscal 1998 1999 2000/01 2002-04

Resultado primario 
-3,6 2,9 6,5 4,1

Resultado nominal -8,2 -3,1 2,9 2,3

Resultado considerando impacto do petroleo

Receitas relacionadas ao petroleo 2,8 3,9 7,5 8,1

Receitas nao relacionadas ao petroleo 31,5 29,6 29,6 29,1

Receitas petroleo/total receitas (%) 8,2 11,6 20,2 21,8

Resultado primario sem efeito do petroleo 
-2,8 -0,4 0,1 -2,7

Resultado nominal sem efeito do petroleo -7,5 -6,6 -3,4 -4,6

Fonte: FMI.
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Além da dependência em si em relação às receitas do petróleo, vale notar que

esse tipo de configuração, que pode ser apenas conjuntural, contribui para o rela-

xamento da política fiscal. Segundo o FMI, as emendas ao orçamento de 2005

fornecem alguma sinalização neste sentido (Spilimbergo, 2005:4). Analisando a

experiência de países exportadores de commodities, vários estudiosos (Talvi e Vegh,

2000; Tornell e Lane, 1999; Gelb, 1988) afirmam que a acumulação de receitas

excepcionais tende a elevar a pressão política para aumento de despesas improdu-

tivas. Isso é particularmente preocupante em situações onde a economia encon-

tra-se próxima ao pleno emprego, sendo que a maior ocupação da capacidade

instalada e a falta de investimentos, especialmente no setor de petróleo, é uma

característica da Rússia hoje.

O regime de taxação ligado à exploração e exportação do petróleo consti-

tui-se de alíquotas progressivas em relação ao preço do produto. Assim, à medi-

da que o preço da commodity se eleva no mercado internacional, as receitas do

governo crescem mais do que proporcionalmente. O Fundo de Estabilização do

Petróleo (FEP), cuja descrição detalhada é feita a seguir, foi criado com o obje-

tivo de economizar esse excesso de receitas, a fim de financiar possíveis déficits

do governo quando tais receitas porventura venham a cair. Apesar de esse meca-

nismo possibilitar algum amortecimento, o aumento da dependência do gover-

no em relação às receitas do setor de petróleo pode criar sérios riscos, pois pode

estimular a redução nas receitas provenientes de outros setores da economia,

bem como incentivar o aumento de gastos do governo, trazendo riscos para a

política fiscal.

De fato, como ilustra o gráfico 2.16, as despesas não-financeiras do go-

verno apresentaram tendência de elevação a partir de 1999 (ano do ajuste

fiscal), revertendo tal movimento apenas nos anos de 2003 e 2004. Enquanto

isso, as receitas do setor público não relacionadas ao petróleo apresentaram

tendência de queda bastante acentuada em todo o período, em função da

queda de alíquotas a partir da reforma do código tributário. Isso, como já

comentado, reflete o aumento da dependência das finanças do governo em

relação ao setor de petróleo.

Outro aspecto a observar é que, em função do prolongado período de forte

crescimento da economia, a capacidade ociosa da economia está se reduzindo.

Diante disso, o espaço para a continuidade do crescimento da produção de petró-

leo está diminuindo, refletindo tanto estrangulamentos na rede de transportes,

quanto o fato de que investimentos em novos campos de exploração têm sido

limitados. Isso indica que a continuidade da elevação das receitas fiscais relaciona-
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das ao petróleo pode estar muito mais ligada à elevação do preço do produto, já

que quanto maior o preço, maior é a taxação (alíquota), do que a expansão da

produção.

Gráfico 2.16

Rússia — evolução das despesas nâo-financeiras x receitas náo relacionadas

ao petróleo (setor público consolidado — 1998-2004)
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Fonte: FMI.

Parte das receitas relacionadas à produção e extração do petróleo está sendo

destinada ao FEP. Estabeleceu-se um preço do petróleo de referência em relação

ao qual todo o excesso de receita apurado com base no preço de mercado arreca-

dado pelo governo é transferido para o fundo.

Tradicionalmente, a autoridade fiscal russa elabora um orçamento tomando

por base um valor bastante conservador para o preço da commodity, o que possibi-

lita que se tenha excesso de arrecadação, permitindo financiar despesas adicionais.

Não obstante, parte das receitas é legalmente destinada ao fundo, não podendo

ser consumida em outros gastos.

Recentemente, o preço do barril a partir do qual os recursos são encaminha-

dos para o fundo foi elevado, aumentando a parcela à disposição do governo.

Uma das proposições do FMI, que é também discutida dentro do governo para

evitar que a aprovação dessa medida traga algum risco para a estabilidade fiscal, é
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fazer com que essa liberação de recursos esteja destinada a financiar projetos de

investimento de grande escala que possam contribuir para elevar o crescimento

potencial da economia.

Apesar de se apontar o aumento da dependência da situação fiscal em rela-

ção ao comportamento dos preços do petróleo, não se pode dizer que a sustenta-

bilidade da dívida russa esteja ameaçada. Em função do elevado crescimento do

produto, a relação dívida/PIB vem apresentando trajetória fortemente declinante.

No que se refere à dívida interna, as taxas de juros reais negativas fizeram com que

o crescimento nominal da dívida fosse, na média, inferior ao crescimento do pro-

duto. No tocante a dívida externa bruta, observou-se crescimento nominal mo-

desto, sendo que as reservas internacionais também se situam em nível elevado, o

que reduz a vulnerabilidade externa e possíveis riscos para o seu pagamento. Ade-

mais, o superávit do governo se mostrou bastante elevado.

Diante disso, embora seja importante que as despesas do governo se com-

portem de acordo com os princípios de eficiência, de maneira a evitar a realização

de gastos improdutivos impulsionados pela visibilidade de horizonte de receitas

em ascensão, a situação fiscal do país parece não suscitar maiores preocupações

para o futuro.

Recentemente, o orçamento passou a incluir um plano para três anos (tabela 2.7).

Tabela 2.7

Rússia — 
plano orçamentário de médio prazo (orçamento federal, % do PIB)

2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009

Lei Execu<;ao

or<;amentaria projetada

Receitas 20,5 237 207 22,6 22,3 19,8 19,3

Despesas 16,1 16,2 17,5 16,1 17,5 17,3 17,1

Resultados 4,4 7,5 3,2 6,5 4,8 2,5 2,2

Pre^o do petroleo

(Urais) 
— USS/barril 34,6 50,5 40,0 65,0 61,0 54,0 48,0

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio apud OCDE (2006c).

Fundo de Estabilização do Petróleo

O Fundo de Estabilização do Petróleo (FEP) foi criado em 2004 com o objetivo

de economizar parte do aumento de receitas fiscais propiciadas pela elevação do

preço do petróleo. As receitas relativas à extração mineral e exportação de petróleo

que excedem as calculadas com base no preço de referência do fundo — de US$20
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o barril em 2005 e recentemente elevado para US$27 — são destinadas a compor

os recursos do FEP. Além disso, os superávits fiscais de anos anteriores também

podem ser destinados ao fundo.

Pela legislação, os recursos do FEP podem ser destinados a equilibrar o orça-

mento do governo federal, quando o preço do petróleo estiver abaixo do preço de

referência, e também pagar a dívida externa se os recursos do fundo excederem

500 bilhões de rublos (em torno de US$17 bilhões ou 2,75% do PIB à taxa de

câmbio da época), o que de fato ocorreu em 2005 (antecipação de pagamento de

dívidas perante o FMI, no valor de US$3 bilhões, aproximadamente, e de US$15

bilhões junto ao Clube de Paris — o pagamento total de dívida externa com

recursos do fundo alcança US$45 bilhões). Como medida excepcional, os recur-

sos do FEP foram utilizados para financiar déficit no Fundo de Pensão da Rússia,

em função dos cortes na taxa social unificada. A transferência ao fundo de pensão

foi de aproximadamente US$1 bilhão. O montante de despesas com recursos do

fundo a cada ano é sujeito à lei orçamentária do ano. O fundo estava em cerca de

US$90 bilhões (9% do PIB) no final de 2006.

Para o FEP, vão receitas somente de caráter tributário. Os dois tributos

cujas receitas são parcialmente encaminhadas para o fundo são o imposto sobre

extração de recursos naturais e o imposto sobre exportação de petróleo bruto. O

governo também pode ser requisitado a transferir para o fundo o superávit acu-

mulado no ano fiscal anterior, embora isso seja menos automático, pois os

superávits podem também ser carregados para financiar despesas orçamentárias

nos primeiros meses do novo ano, quando a arrecadação é tradicionalmente

baixa (OCDE, 2004a).

O fundo é visto também como um importante instrumento para absorver o

excesso de liquidez, reduzindo a pressão inflacionária, isolando a economia da

volatilidade das receitas de exportações de matérias-primas.

O fundo é administrado pelo Ministério da Fazenda, de acordo com diretri-

zes definidas pelo governo. 
Algumas funções de gestão de ativos podem ser dele-

gadas ao Banco Central. Em consonância com seus objetivos, os recursos do fun-

do devem ser aplicados em título de dívida externa soberana. As aplicações podem

ser feitas diretamente ou os recursos podem ser depositados nas contas do Tesouro

Nacional em moeda estrangeira no Banco da Rússia, com rendimento equivalente

aos dos títulos externos elegíveis para investimento. Atualmente, todos os recursos

estão aplicados dessa segunda forma.

Os países cujos títulos de dívida externa são elegíveis são: Áustria, Bélgica,

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Por-
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tugal, Espanha, Reino Unido e EUA. Devem ser denominados em dólares, euros

ou libras esterlinas. O emissor deve ter classificação de risco de longo prazo AAA/

Aaa (a mais elevada) em pelo menos duas das seguintes três agências classificadoras

de risco: Moodys, Standard and Poors e Fitch. No momento da compra, o título

deve ter prazo mínimo de três meses e máximo de três anos até o vencimento.

O Ministério da Fazenda deve publicar mensalmente um relatório em mídia

de grande circulação com os dados financeiros do fundo e fazer relatórios trimes-

trais e anuais para o governo que, por sua vez, deve se reportar ao Parlamento

também trimestral e anualmente sobre as atividades do fundo (Ministério das

Finanças, s.d.).

A OCDE (2006c) observa a falta de mecanismos claros para evitar a possibi-

lidade de utilização rápida dos recursos acumulados no fundo uma vez ultrapassa-

dos os 500 bilhões de rublos. E sugere que a base de tributos cujos recursos são

destinados ao fundo seja ampliada, incluindo impostos de exportação também de

derivados do petróleo e gás natural (atualmente só a exportação de petróleo bruto

é considerada) e também receitas resultantes de elevação de preços de metais e

outras commodities. Isso seria consistente com uma estratégia de reduzir o risco de

doença holandesa, estratégia que consiste em taxar mais os setores de recursos

naturais enquanto se reduz a taxação global, de maneira a estimular a diversifica-

ção setorial. O aumento dos tributos que servem de base para o fundo não neces-

sariamente deveria ampliar o volume de recursos carreado para o mesmo; poderia

ser feita uma calibragem de modo que a ampliação na variedade de tributos fosse

neutra para o total encaminhado ao fundo.

Outra sugestão é a definição do mínimo que deve ser mantido no fundo em

percentual do PIB, não apenas em valores correntes. Atualmente, o valor de 500

bilhões de rublos não tem nenhum tipo de indexação à inflação ou ao PIB. Quan-

do foi estipulado, correspondia a 3% do PIB. Hoje, corresponde a 2%.

Contabilidade pública

Qualidade dos indicadores fiscais: análise do Rose12 para a Rússia.

A Rússia alcançou considerável progresso em transparência fiscal desde 1999,

embora algumas medidas importantes ainda precisem ser tomadas. A estrutura

12 
Report on the Observance of Standards and Codes é uma iniciativa do FMI, através da qual

o fundo desenvolveu uma série de códigos de boas práticas para tornar as políticas dos bancos
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legal do orçamento, do sistema tributário e a de relações intergovernamentais

foram reformadas. As premissas macroeconômicas são bem embasadas e abertas à

crítica. A elaboração do orçamento é sofisticada, transparente no processo e na

disponibilidade de informações. Dados confiáveis têm estado crescentemente dis-

poníveis tempestivamente para a maioria dos níveis do governo geral. A política

tributária foi modernizada. As melhorias mais importantes a serem implementa-

das incluem: reduzir as zonas cinzentas nos limites entre governo geral, empresas

estatais e setor privado; atacar problemas restantes nas relações intergovernamen-

tais; reduzir as atividades quase-fiscais; reforçar o processo de formulação e execu-

ção orçamentária.

Essas são algumas das conclusões do Rose de 2004 para a Rússia (FMI,

2004d). Ainda segundo o documento, o governo não é obrigado por lei a tornar

públicas as informações financeiras e de balanço das empresas estatais e das suas

participações em empresas de economia mista. O Ministério das Relações de Pro-

priedade administra um registro de propriedades, que é rotineiramente atualizado

para acompanhamento do programa de privatização em andamento, mas esse

registro não inclui patrimônio de governos subnacionais nem ativos de entidades

orçamentárias que têm atividades empresariais. Não existe uma lista global de

todo o patrimônio do governo geral.

Três níveis de governo têm poderes orçamentários: federal, regional e local.

São 89 regiões e mais de 11 mil localidades. A reforma tributária de 2000 mudou

a estrutura de atribuição de receitas, com significativo redirecionamento em favor

do governo federal. No momento, toda a receita do IVA e de impostos indiretos

sobre matérias-primas minerais e 70 a 80% de impostos sobre a extração de mine-

rais vão para o orçamento federal. O imposto de renda sobre pessoa física é todo

dirigido para orçamentos subnacionais, sendo obrigatório que pelo menos 50%

sejam transferidos para governos locais. Outros impostos, incluindo o imposto

sobre o lucro e outros impostos indiretos continuam a ser repartidos anualmente.

A repartição continua a seguir uma abordagem de 
"regulação", 

objetivando equalizar

os fluxos de receitas dos governos com suas necessidades de despesas, particular-

mente entre regiões e governos locais.

Há cinco grandes categorias de transferências federais para governos regio-

nais, regulamentadas pelo código orçamentário:

centrais e das agências financeiras — incluindo o Ministério da Fazenda — mais transparentes.

Disponível em: <www.imf.org/external/standards/index.htm>.
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as transferências de equalização seguem uma metodologia que minimiza a

variância da capacidade orçamentária entre regiões; são ligadas a condições

especiais pra assegurar a disciplina fiscal, como o uso do Tesouro federal para

a execução orçamentária;

transferências para financiamento de projetos de infra-estrutura aptos a reduzir

disparidades socioeconômicas entre regiões são apropriadas no orçamento

federal;

são feitas transferências especiais para compensar governos subnacionais por

despesas sociais, como subsídios para famílias com crianças e benefícios em

espécie para portadores de deficiências (por exemplo, alojamento gratuito e

serviços comunitários). Essas transferências, entretanto, deixam de lado vários

outros benefícios sociais, que ficam sem financiamento;

>¦ uma quarta categoria de transferências é destinada ao co-financiamento de

habitação e serviços comunitários para famílias de baixa renda (cerca de 25%

do custo total);

finalmente, foi criado um sistema de transferências com financiamento do

Banco Mundial para recompensar regiões que fazem reformas fiscais.

O orçamento federal inclui todas as atividades do governo federal, exceto os

fundos extra-orçamentários, que são apresentados em orçamentos separados. O or-

çamento também não cobre atividades empresariais de entidades orçamentárias.

O orçamento especifica todas as transferências para os níveis mais baixos de

governo e separa claramente as receitas vinculadas.

As estimativas orçamentárias são baseadas em dois cenários macroeconômi-

cos, com diferentes hipóteses sobre preço internacional de petróleo e gás e cresci-

mento econômico mundial; o orçamento é geralmente baseado no cenário mais

conservador.

Ex-post, informações sobre a posição orçamentária dos governos federal e

subnacionais são publicadas mensalmente. Informações do orçamento consolida-

do, incluindo os fundos extra-orçamentários, são publicadas em base anual, de

forma consistente com o Special Data Dissemination Standard (SDDS).

Os orçamentos para os três fundos extra-orçamentários federais são apresen-

tados para aprovação à Duma junto com os outros documentos orçamentários,

mas não há consolidação, na lei orçamentária anual, do orçamento federal com os

desses fundos.

As transferências para governos subnacionais são incluídas no orçamento,

mas não há uma apresentação detalhada da posição financeira global.
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Os documentos do orçamento não fornecem uma lista abrangente dos ati-

vos e passivos do governo. A Duma recebe uma lista dos ativos financeiros do

governo, mas é confidencial.

A contabilidade pública é feita no regime de caixa. Algumas contas são feitas

no regime de competência. Está em andamento uma consolidação das diversas

práticas contábeis existentes no Tesouro que pretende facilitar uma mudança gra-

dual para o regime de competência, de acordo com os padrões internacionais.

As empresas estatais na contabilidade pública

Subsídios quase-fiscais realizados por empresa estatais, como os de preço pratica-

dos pelas empresas estatais de energia, não são identificados no orçamento. Dados

agregados de empresas estatais não-financeiras — sob o nome de setor estatal na

economia — são divulgados trimestralmente, mas informações financeiras indi-

vidualizadas das empresas estatais não são publicadas regularmente. A definição

orçamentária de governo federal, no código orçamentário, exclui as atividades

empresariais de organizações que fazem parte do orçamento. Não há nenhuma

apresentação consolidada para o setor público como um todo e não há, no orça-

mento, nenhuma informação sobre as empresas estatais.

Antes de 1998, o setor regulado de energia — na eletricidade, a RAO UES e,

no gás, a Gazprom — constituíam a principal fonte de atividades quase-fiscais

(AQFs), com elevados subsídios implícitos. Houve considerável progresso em re-

duzir essas AQFs e em aumentar a transparência das relações desse setor com o

orçamento. Aportes não-monetários a essas duas empresas, como compensações

tributárias, praticamente deixaram de existir. O consumo de energia elétrica pelas

entidades financiadas pelo orçamento federal passou a ser previsto e limitado no

mesmo, com fundos suficientes sendo alocados desde 2001. Isso diminuiu a chance

de atrasos nos pagamentos da administração pública à empresa de energia. O

governo autorizou a Comissão Federal de Energia, que regula as tarifas de energia,

a preparar uma estratégia para eliminar totalmente o subsídio cruzado de acordo

com o qual grandes consumidores industriais subsidiam as tarifas residenciais em

geral. O subsídio passará a constar do orçamento e será focado nas famílias po-

bres. O subsídio mais relevante que ainda resta está na cobrança de tarifas de

energia abaixo da reposição de custos, mas o tamanho desse subsídio quase-fiscal

é difícil de ser calculado. A Gazprom financia esse subsídio com receitas de expor-

tações, mas a RAO UES não tem essa opção e faz o financiamento via descapita-

lização. O governo justifica essa política com seu efeito sobre o controle da infla-
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ção e sobre a competitividade de produtores internos, mas isso deveria ser coteja-

do com as necessidades de investimento do setor.

Apesar da estreita relação entre organizações que entram no orçamento e o

setor estatal empresarial, não há nenhuma apresentação consolidada para o setor

público como um todo e não há, no orçamento, nenhuma informação sobre as

empresas estatais.

O Tesouro submete relatórios trimestrais ao gabinete de ministros, mas não

há informações intra-anuais sobre as empresas estatais ou as participações no setor

privado disponíveis para o público.

Na seção de comentários do staffào FMI, o Rose recomenda que as ativida-

des extra-orçamentárias de organizações constantes do orçamento devem ser pri-

vatizadas ou, alternativamente, as receitas e despesas de aproximadamente 59 mil

instituições devem ser explicitamente incorporadas no orçamento, inclusive com

a explicitação de suas dívidas.

Recursos obtidos com privatização

A OCDE (2005d) menciona percentuais que as receitas de privatização represen-

taram das receitas totais em alguns anos, mas isso não indica de que forma foram

contabilizadas. O mesmo relatório observa, porém, que a Rússia arrecadou pouco

com as privatizações, mas assinala que o processo não foi motivado pela arrecada-

ção de recursos. Isso reduz a relevância também da forma de sua contabilização.

No ano de maior volume de receitas de privatização, 1997, o total arrecada-

do correspondeu a 0,9% do PIB. Na maioria dos anos durante a década de 1990,

esse volume foi de 0,1% do PIB. As receitas de privatização corresponderam, nos

anos 1990, a apenas 1% do orçamento consolidado. Novamente, a exceção foi

1997, quando não só as receitas de privatização foram maiores, como houve uma

queda grande de arrecadação ordinária, fazendo com que as receitas de privatização

alcançassem 3,3% das receitas totais.

Um dos principais objetivos da privatização foi tirar empresas falidas do

orçamento e assim livrar o governo de ter de subsidiá-las. O processo de privatização

acabou se reduzindo também, em parte, à transferência de ativos a quem já os

controlava de fato.

De maneira que, mesmo que as receitas tenham sido contabilizadas errone-

amente como receitas correntes, o impacto disso teria sido pequeno. Apenas a

título de observação, seria correta a classificação de receitas advindas de conces-

sões como receitas correntes.
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Questões de longo prazo

Reforma tributária

Segundo a OCDE (2006c), embora a maior parte da reforma tributária tenha se

encerrado em 2004, o governo continua tomando medidas com o intuito de re-

duzir a carga tributária, tornar as regras e definições mais claras e melhorar a

administração tributária. Idealmente, a cobrança de impostos no setor de petróleo

deveria passar a ter como base o lucro, em vez de volumes e vendas, pois esse atual

sistema dificulta a exploração de campos de custo mais elevado, o que normal-

mente seria viabilizado por uma alta do preço do barril. Isso, porém, seria de

difícil implementação.

A partir de janeiro de 2006, o IVA, criado no início dos anos 1990, passou a

ser administrado em regime de competência. Mas foi adotada uma regra diferente

da internacional para definição da data do fato gerador. Internacionalmente, a

prática adotada é usar a data que for a primeira entre três: recebimento do paga-

mento, emissão da fatura ou data do embarque da mercadoria. A Rússia definiu

como regra apenas a data do embarque, considerando que isso ajudaria no com-

bate à fraude, já que é difícil contornar o problema de faturas falsas. Porém, como

documentos de embarque também podem ser forjados, essa medida não necessa-

riamente reduzirá as fraudes.

Outro item importante na agenda do governo é a reforma dos tributos do

setor petrolífero. Normalmente, elevações dos preços do petróleo tornam econo-

micamente viáveis poços de custo mais elevado. Mas a taxação atual, que se baseia

em receitas e volumes, e não em lucro, reduz essa possibilidade, desestimulando

os investimentos para ampliação da extração. O Ministério das Finanças reconhe-

ce esse problema, mas sua solução está distante porque a base de dados sobre os

campos russos é ruim e o Tesouro tem baixa capacidade administrativa para co-

brar um imposto que levasse em conta as características técnicas dos campos de

forma a avaliar quais são os mais custosos. Medidas já tomadas incluem:

diferimento ou isenção de tributos para projetos em regiões difíceis;

redução de até 70% no imposto de extração de recursos naturais para campos

que estão pelo menos 80% esgotados, para as empresas que mantêm

contabilidade separada por campos de exploração;

isenção do imposto de extração de recursos naturais para novos campos na

Sibéria Oriental até a produção acumulada atingir determinado parâmetro ou

até um máximo de 10 anos.
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Reforma previdenciária

O objetivo da reforma da previdência é substituir o sistema de benefício definido

e de repartição por um sistema em três níveis, estatais e obrigatórios:

um sistema básico, de repartição e sem ligação com renda ou contribuições;

um sistema baseado em seguros, também de repartição, mas organizado como

um sistema teórico de contribuição definida, em que os benefícios individuais

dependem das contribuições individuais;

um sistema de capitalização obrigatório.

Cada indivíduo poderá também contribuir opcional e complementarmente

para fundos privados. A reforma é urgente, pois a expectativa é que o sistema atual

entre em colapso financeiro ainda no final desta década. A implementação dessa

ampla reforma tem sido difícil. Mesmo o novo sistema é de difícil sustentação

atuarial. Seria necessário, para seu equilíbrio, que a taxa de reposição — a razão

entre a aposentadoria média e o rendimento médio — caísse dos atuais 1/3 para

1/5 em 2020.

O problema subjacente é o forte aumento na taxa de dependência, o que

significa que a postergação do momento da aposentadoria tem de estar incluída

em qualquer solução (atualmente, a idade para aposentadoria é de 60 anos para

homens e 55 para mulheres). A redução na alíquota do imposto social unificado

de 35,6% para 26% em 2005 atingiu fortemente as receitas do sistema

previdenciário. Isso foi parcialmente compensado com a exclusão dos nascidos

antes de 1967 do terceiro nível (capitalização) e o carreamento de suas contribui-

ções para os dois níveis em regime de repartição. Mesmo assim, o sistema apresen-

tou déficit em 2005, que foi coberto com recursos do FEP. Essas mudanças de

regras logo no início da implementação do novo sistema tendem a minar sua

confiabilidade junto à população.

De acordo com a OCDE (2004a; 2006c), a legislação concernente à refor-

ma da previdência é de 2001, mas os primeiros passos para sua efetivação só

foram dados em 2003. Os três pilares do sistema estatal serão financiados pelo

imposto social unificado (ISU), do qual recebem cerca de 80% da arrecadação,

sendo que metade é direcionada para o nível básico.

No nível de capitalização, os indivíduos podem optar por um gestor privado

dos recursos. Os recursos de não-optantes são administrados por um banco esta-

tal. Os empregadores pagam o ISU total mensalmente, sem especificar a contri-

buição por empregado individualmente. Essa informação só é fornecida anual-
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mente, ao final do primeiro trimestre do ano seguinte ao de referência, e essa

sistemática dificulta o processo de escolha de gestor e de investimentos pelos par-

ticipantes.

Saúde pública

A reforma do sistema de saúde começou no início da década de 1990 e objetivou

substituir um modelo integrado e hierárquico por um modelo mais descentraliza-

do, concorrencial e baseado em seguros. Perdeu o ímpeto inicial, ficou incomple-

ta e, recentemente, foi retomada. Uma das principais direções em que precisa

evoluir é a redução do peso em atendimento terciário e o reforço do atendimento

primário, além de solucionar os problemas de financiamento.

Segundo a OCDE (2006c), a Rússia passa por uma crise de saúde e morta-

lidade. Indicadores básicos de saúde e bem-estar, como expectativa de vida ao

nascer, mortalidade infantil e mortes por doenças infecto-contagiosas começaram

a piorar ainda na era soviética. O processo se acelerou com o colapso da URSS e o

crescimento econômico dos anos recentes tem tido pouco efeito sobre eles. As

causas desse fenômeno transcendem o sistema de saúde e abrangem degradação

ambiental, alcoolismo e tabagismo, altos níveis de mortes no trânsito e uma forte

elevação no número de assassinatos e suicídios.

Os gastos da Rússia com saúde situam-se bem abaixo dos padrões euro-

peus, se medidos em percentual do PIB, embora sejam típicos para um país de

renda média.

O sistema de saúde atual é resultado de uma reforma incompleta. O sistema

da era soviética era centralizado, integrado, hierarquicamente organizado e total-

mente financiado por recursos públicos. Havia grande ênfase no controle de epi-

demias e doenças infecto-contagiosas e no atendimento hospitalar e especializa-

do, em detrimento do atendimento primário. No início da década de 1990, as

autoridades decidiram fazer a transição para um sistema baseado em seguros. Fo-

ram criados um Fundo Federal para Seguro-Saúde Obrigatório (FFSSO) e fundos

regionais similares.

O sistema de seguro-saúde obrigatório (SSO) pretendia promover a eficiên-

cia e o direito de escolha dos pacientes, que poderiam optar entre companhias de

seguro concorrentes que, por sua vez, seriam compradores qualificados e bem

informados de serviços médicos. Mas isso não funcionou. O resultado foi um

sistema exageradamente complexo e muito ineficiente. Os recursos públicos fede-



110 Ajustes fiscais

rais e regionais ainda financiam cerca de 60% dos gastos com saúde. Com a cria-

ção do imposto social unificado em 2001, o SSO passou a receber receitas da

arrecadação desse imposto, mas insuficientes, deixando o sistema com falta de

financiamento. A alternativa eram as transferências orçamentárias do governo fe-

deral para os regionais, mas como essas transferências não iam diretamente para

os SSOs regionais, mas para os orçamentos regionais, muitos governos regionais

optaram por não transferir os recursos para o SSO, já que as transferências não

eram vinculadas à saúde. O corte no imposto social unificado em 2005 agravou

ainda mais a falta de recursos.

As companhias de seguro não se desenvolveram como compradores ativos

e informados de serviços médicos. A maioria são intermediários passivos que

apenas transferem recursos recebidos dos SSOs regionais para os provedores de

serviços de saúde, pelo que são remunerados a título de custos administrativos,

sendo que, em 2004, esses custos estavam, em média, em cerca de 3% dos paga-

mentos processados. Se as seguradoras tiverem de fazer frente a gastos elevados,

são reembolsadas pelos recursos dos SSOs regionais. Essas características fazem

com que essas seguradoras não enfrentem nenhum risco, o que levanta um ques-

tionamento sobre sua própria razão de ser. A efetividade da reforma variou muito

regionalmente.

O sistema atual padece de desequilíbrios fundamentais entre compromissos

e recursos e entre a estrutura de provisão de serviços e as necessidades de saúde da

população. Os reformadores miraram no primeiro, na expectativa de que os in-

centivos aí gerados levariam a soluções para o segundo, mas, como a reforma não

prosseguiu, as conseqüências na estrutura de provisão de serviços também não

ocorreram.

Conclusões

O ajuste fiscal na Rússia contou com pelo menos três elementos: redução de des-

pesas, aumento de receitas provenientes dos elevados preços do petróleo e taxas de

juros reais negativas. A redução de despesas incluiu a área de defesa, subsídios à

indústria e à agricultura, redução do número de servidores públicos e redução de

gastos em saúde, educação e habitação. Junto com o forte crescimento do PIB,

essa combinação permitiu ao país reduzir a relação dívida/PIB de quase 90% em

1999 para menos de 20% em 2005. A taxa de desemprego caiu de 13% em 1999

para cerca de 8% nos últimos anos.



Anexo

Tabela 2.8

Rússia — execução fiscal do governo (1997-2004 
— % do PIB)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Governo federal

Receitas 12,1 11,1 12,6 15,4 17,8 17,2 16,7 17,7

Imposto sobre rendas e lucros 1,4 1,4 2,1 2,8 2,4 1,6 1,3 1,2

IVA 4,6 4,3 4,5 5,1 7,1 7,0 6,7 6,4

Outras receitas 3,5 3,7 3,9 5,3 6,7 7,1 7,4 8,6

Receitas nao-tributarias 1,1 0,7 1,0 1,0 1,3 1,4 1,3 1,3

Fundos orcjamentarios 1,5 1,0 1,1 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Despesas 19,1 17,0 16,8 14,6 15,1 15,9 15,2 14,9

Corrente (custeio) 7,5 5,3 5,6 6,0 7,4 7,0 6,7 6,5

Corrente (gastos sociais) 2,1 2,4 1,9 1,9 2,3 2,7 2,5 2,3

Emprestimos liquidos 0,7 0,3 0,2 -0,2 -0,5 0,1 0,1 0,1

Transferencias intragovernamentais 1,9 2,3 1,8 1,9 3,1 3,6 3,6 2,8

Fundos or^amentarios 1,1 0,9 1,1 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Outras despesas 1,1 1,1 0,2 -0,7 -0,1 0,3 0,6 2,0

Juros 4,6 4,5 6,0 4,3 2,7 2,1 1,7 1,2

Resultado primario -2,4 -1,4 1,7 5,2 5,4 3,4 3,3 2,9

Resultado nominal -7,0 -5,9 -4,2 0,8 2,7 2,2 1,6 1,7

Governos regionais e locais

Receitas 13,7 14,2 13,8 13,8 12,3 12,5 12,1 13,0

Imposto sobre rendas e lucros 5,5 4,9 4,9 5,0 6,2 6,0 6,1 7,4

IVA 2,1 1,9 1,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras receitas 6,0 4,6 4,0 3,9 3,5 4,2 3,9 3,4

Receitas nao-tributarias 0,0 0,7 1,3 0,8 1,0 1,2 1,3 1,2

Fundos orgamentarios 0,0 2,0 2,3 2,8 1,6 1,2 0,8 1,0

Transferencias do governo federal 3,1 2,0 1,7 1,7 2,7 2,7 2,4 1,4

Despesas 35,2 17,4 15,3 14,6 15,2 15,7 15,1 14,2

Corrente (custeio) 17,6 2,9 2,5 2,5 3,7 3,9 4,4 3,7

Corrente (gastos sociais) 11,7 9,8 8,0 7,8 8,2 8,9 8,1 8,0

Emprestimos liquidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferencias intragovernamentais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fundos orgamentarios 0,0 2,3 2,3 2,8 1,5 1,4 1,1 1,0
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Outras despesas 5,9 2,4 2,1 1,3 1,7 1,4 1,3 1,3

Juros 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2

Resultado primario -0,9 -1,2 -0,4 0,6 -0,4 -0,6 -0,7 0,0
Resultado nominal -0,9 -1,2 0,0 0,8 -0,2 -0,5 -0,5 0,2

Fundos extra-orcamentarios

(resultado nominal = receitas - despesas)

Fundo de pensao 0,2 -1,0 0,9 1,1 0,2 -0,1 0,1 0,3
Fundo de emprego 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fundo de seguro social 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 -0,1 0,0 0,1

Fundo de seguro-saude 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Float -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Governo geral
Receitas 31,1 34,4 33,6 36,9 37,3 37,6 36,3 38,5

Imposto sobre rendas e lucros 6,9 6,3 6,9 7,9 8,6 7,6 7,4 8,6

1VA 6,7 6,3 5,9 6,3 7,2 7,0 6,7 6,4

Outras receitas 9,5 8,3 7,8 9,2 10,3 11,3 11,3 12,0

Receitas nao-tributarias 1,1 1,4 2,3 1,8 2,2 2,5 2,6 2,5

Fundos orgamentarios 1,5 3,0 3,4 4,1 1,8 1,3 0,9 1,1

Receitas dos fundos extra-orcamentarios 9,8 8,7 8,1 8,3 8,0 8,8 8,6 8,2

Ajuste de receita1 -4,4 0,5 -0,9 -0,6 -0,7 -0,9 -0,9 -0,3

Despesas 41,5 42,5 36,7 33,7 34,6 37,0 35,5 33,6

Nao-financeiras (custeio e investimento) 25,1 8,2 8,0 8,5 11,1 10,9 11,1 10,2

Nao-financeiras (gastos sociais)2 13,8 13,2 8,8 8,3 10,3 11,8 10,5 9,8

Emprestimos Ifquidos 0,7 0,3 0,2 -0,2 -0,5 0,1 0,1 0,1

Fundos orgamentarios 1,1 3,2 3,5 4,1 1,6 1,6 1,2 1,1

Outras despesas 6,9 3,5 2,3 0,6 1,5 1,7 1,9 3,3

Juros 4,6 4,5 6,4 4,6 2,9 2,2 1,8 1,4

Despesas dos fundos extra-orgamentarios 9,7 9,6 6,9 6,8 7,7 9,0 8,5 7,8

Ajuste de despesa' -20,4 0,0 0,6 1,0 -0,1 -0,3 0,4 0,0

Resultado primario -5,8 -3,6 3,3 7,8 5,4 2,7 3,3 6,3
Resultado nominal -10,4 -8,1 -3,1 3,2 2,7 0,6 1,4 4,9

Fonte: FMI.

Ajustes necessários para harmonizar os dados apresentados de forma desagregada com o resultado fiscal fechado.
Subtrai, dentro de gastos sociais, os resultados nominais (receitas 

- despesas) dos fundos extra-orçamentários, cujos objetivos são financiar despesas consideradas sociais.



Rússia — execução fiscal do governo (1997-2004 
— em bilhões de rublos constantes de 2004)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Governo federal

Receitas 1.577 1.186 1.303 2.001 2.320 2.347 2.460 2.959

Imposto sobre rendas e lucros 177 147 212 366 318 218 192 206

IVA 599 466 469 660 933 950 978 1.070

Outras receitas 460 394 401 687 879 971 1.081 1.444

Receitas nao-tributarias 146 76 103 124 168 189 193 225

Fundos or^amentarios 195 104 118 165 22 19 16 14

Despesas 2.491 1.819 1.740 1.889 1.971 2.164 2.230 2.258

Corrente (custeio) 975 565 574 779 962 961 984 1.085

Corrente (gastos sociais) 280 263 199 250 307 364 360 380

Emprestimos liquidos 93 36 19 -32 -64 9

Transferencias intragovernamentais 254 251 191 243 409 488 533 462

Fundos orgamentarios 148 96 118 172 22 19 16 14

Outras despesas 141 123 21 -85 -18 37 81 103

Juros 600 486 617 562 353 286 248 205

Resultado primario -314 -147 178 672 707 463 478 493

Resultado nominal -914 -629 -437 110 353 305 230 288

Governos regionais e locais

Receitas 1.784 1.524 1.423 1.783 1.606 1.701 1.784 2.170

Imposto sobre rendas e lucros 724 525 506 653 808 818 901 1.237

IVA 278 207 141 151 0

Outras receitas 783 494 409 511 463 567 573 564

Receitas nao-tributarias 80 131 108 126 158 194 200

Fundos orgamentarios 219 236 360 207 158 116 169

Transferencias do governo federal 400 211 174 218 353 370 357 234

Despesas 4.592 1.863 1.586 1.895 1.989 2.144 2.217 2.372

Corrente (custeio) 2.296 310 257 321 489 532 650 618

Corrente (gastos sociais) 1.532 1.055 829 1.013 1.072 1.208 1.186 1.335

Emprestimos liquidos 0000 000

Transferencias intragovernamentais 0000 000
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fundos orgamentarios 243 240 360 191 194 165 169

Outras despesas 764 255 219 167 218 192 194 224

Juros 41 34 19 18 22 26

Resultado primario -111 -131 -43 76 -51 -85 -100 4

Resultado nominal -111 -131 -2 110 -32 -67 -78 30

Fundos extra-orgamentarios

(resultado nominal = receitas - despesas)

Fundo de pensao1 22 -111 90 147 23 -19 13 48

Fundo de emprego 0670 000

Fundo de seguro social 19 30 -6 -13 -7 18

Fundo de seguro-saude -4 -3 2

Float -17 12 -2 13 -2 0

Governo geral

Receitas 4.636 3.642 3.564 4.856 4.968 5.253 5.502 6.502

Imposto sobre rendas e lucros 901 673 718 1.018 1.126 1.037 1.092 1.443

IVA 877 673 611 811 936 950 978 1.070

Outras receitas 1.243 888 810 1.198 1.342 1.538 1.655 2.008

Receitas nao-tributarias 146 155 234 232 294 347 387 425

Fundos orgamentarios 195 322 354 525 229 177 132 183

Receitas dos fundos extra-orgamentarios 1.275 931 838 1.072 1.041 1.206 1.258 1.373

Ajuste de receita1

Despesas 8.075 4.557 3.733 4.238 4.527 5.085 5.154 5.399

Nao-financeiras (custeio e investimento) 3.271 876 832 1.100 1.451 1.493 1.634 1.703

Nao-financeiras (gastos sociais)2 1.797 1.417 909 1.077 1.345 1.604 1.537 1.647

Emprestimos liquidos 93 36 19 -32 -64 9

Fundos orgamentarios 148 338 358 532 213 213 181 183

Outras despesas 906 378 240 82 200 228 275 327

Juros 600 486 658 596 372 304 271 231

Despesas dos fundos extra-orgamentarios 1.260 1.027 718 884 1.009 1.235 1.249 1.299

Ajuste de despesa'

Resultado primario -2.838 -430 489 1.214 813 472 619 1.334

Resultado nominal -3.438 -915 -169 617 441 168 348 1.103

Fonte: FMI.
' Ajustes necessários para harmonizar os dados apresentados de forma desagregada com o resultado fiscal fechado.



Tabela 2.10

Rússia — execução fiscal do governo (1998-2004 
— variações % reais anuais)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Governo federal

Receitas -24,8 9,9 53,6 15,9 1,1 4,8 20,3

Imposto sobre rendas e lucros -16,7 44,1 72,3 -12,9 -31,5 -12,0 7,4

IV -22,3 0,8 40,6 41,4 1,8 3,0 9,4

Outras receitas -14,3 1,7 71,3 28,0 10,5 11,4 33,5

Receitas nao-tributarias -48,3 36,0 20,7 35,2 12,6 2,0 16,6

Fundos orgamentarios -46,8 13,9 40,0 -86,7 -13,6 -17,9 -9,8

Despesas -27,0 -4,3 8,6 4,3 9,8 3,1 1,2

Corrente (custeio) -42,1 1,6 35,6 23,6 -0,1 2,4 10,3

Corrente (gastos sociais) -6,2 -24,1 25,5 22,6 18,8 -1,1 5,4

Emprestimos liquidos -61,5 -46,1 -265,6 101,2 -113,7 -12,0 15,9

Transferencias intragovernamentais -1,1 -23,9 27,4 68,2 19,4 9,3 -13,4

Furidos orgamentarios -35,4 23,4 46,0 -87,3 -13,6 -17,9 -9,8

Outras despesas -12,7 -82,6 -497,4 -79,4 -308,7 121,4 27,2

Juros -19,0 27,1 -8,9 -37,2 -19,0 -13,2 -17,5

Resultado primario 53,1 220,8 278,0 5,1 -34,5 3,3 3,1

Resultado nominal 31,2 30,5 125,2 221,3 -13,6 -24,8 25,5

Governos regionais e locais

Receitas -14,6 -6,6 25,3 -9,9 5,9 4,9 21,6

Imposto sobre rendas e lucros -27,4 -3,7 29,1 23,7 1,3 10,0 37,4

IVA -25,6 -31,7 6,6 -98,1 -100,0

Outras receitas -36,9 -17,1 24,8 -9,4 22,6 1,0 -1,6

Receitas nao-tributarias 64,2 -17,2 16,0 25,5 23,1 3,1

Fundos orgamentarios 7,7 52,8 -42,4 -24,0 -26,1 45,1

Transferencias do governo federal -47,2 -17,7 25,7 61,9 4,6 -3,3 -34,5

Despesas -59,4 -14,9 19,5 5,0 7,8 3,4 7,0

Corrente (custeio) -86,5 -17,2 24,9 52,3 8,8 22,1 -4,9

Corrente (gastos sociais) -31,1 -21,4 22,1 5,8 12,7 -1,9 12,6

Emprestimos liquidos -

Transferencias intragovernamentais -

Fundos orgamentarios -1,1 50,0 -46,9 1,5 -14,9 2,3
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Outras despesas -66,7 -14,2 -23,7 30,5 -11,9 1,3 15,4

Juros -17,2 -43,7 -7,0 25,6 17,2

Resultado primario -18,0 67,4 -278,0 -167,0 65,3 18,1 -104,0

Resultado nominal -18,0 98,4 5.232,5 -129,2 108,0 16,2 -138,6

Fundos extra-orgamentarios

(resultado nominal = receitas - despesas)

Fundo de pensao' -598,3 -180,8 63,6 -84,1 -181,0 -170,4 260,7

Fundo de emprego 10,4 -100,0 -

Fundo de seguro social -28,8 384,7 56,4 -119,4 115,9 -47,2 -370,5

Fundo de seguro-saude -211,9 -207,7 -17,2 -17,7 -186,4 -275,9 -54,9

Float -171,2 -100,0 -840,7 -80,8 -188,0 -100,0

Governo geral

Receitas -21,5 -2,1 36,2 2,3 5,7 4,7 18,2

Imposto sobre rendas e lucros -25,3 6,7 41,8 10,6 -7,9 5,4 32,1

IVA -23,3 -9,2 32,7 15,4 1,4 3,0 9,4

Outras receitas -28,6 -8,7 47,8 12,1 14,6 7,6 21,4

Receitas nao-tributarias 6,0 50,5 -0,5 26,3 18,1 11,6 9,8

Fundos orgamentarios 65,6 9,7 48,5 -56,3 -23,0 -25,2 38,7

Receitas dos fundos extra-orgamentarios -27,0 -10,0 27,9 -2,8 15,8 4,3 9,2

Ajuste de receita1

Despesas -43,6 -18,1 13,5 6,8 12,3 1,3 4,8

Nao-financeiras (custeio e investimento) -73,2 -5,0 32,3 32,0 2,9 9,4 4,3

Nao-financeiras (gastos sociais)2 -21,2 -35,9 18,5 24,9 19,3 -4,2 7,2

Emprestimos liquidos -61,5 -46,1 -265,6 101,2 -113,7 -12,0 15,9

Fundos orgamentarios 128,7 5,8 48,7 -59,9 0,0 -15,2 1,2

Outras despesas -58,3 -36,5 -66,0 145,1 14,1 20,5 18,9

Juros -19,0 35,5 -9,4 -37,5 -18,4 -11,0 -14,6

Despesas dos fundos extra-orgamentarios -18,5 -30,1 23,1 14,2 22,3 1,2 4,0

Ajuste de despesa1

Resultado primario 84,9 213,7 148,3 -33,0 -42,0 31,2 115,6

Resultado nominal 73,4 81,5 464,7 -28,6 -62,0 107,6 216,7

Fonte: FMI. ~~

Ajustes necessários para harmonizar os dados apresentados de forma desagregada com o resultado fiscal fechado.
Subtrai, dentro de gastos sociais, os resultados nominais (receitas 

- despesas) dos fundos extra-orçamentários, cujos objetivos são financiar despesas consideradas sociais.


