
crise global: como evitar o protecionismo

O que os líderes mundiais devem fazer para
impedir o ressurgimento do protecionismo?

Ann Capling

Para combater o protecionismo, os governos devem praticar Keynes em casa e Smith no exterior, incentivos
macroeconômicos devem ser utilizados para combater o desemprego e, consequentemente, enfraquecer as
pressões pelo aumento do protecionismo. Eles devem concluir a Hodada de Doha para fortalecer o papel da
Organização Mundial do Comércio (OMC) como um veículo para a liberalização e como uma barreira para
conter retrocessos à medida em que a crise econômica se aprofunda e se alastra.

As recentes garantias dadas
pelos líderes do G-20 e da
Cooperação Econômica
Ásia-Pacífico (APEC, na sigla
em inglês) de que não irão impor
novas barreiras comerciais são,
certamente, bem-vindas. Tais
promessas demonstram que os
líderes mundiais estão cientes
das lições dos anos 1930, bem
como do perigo e da futilidade de
políticas econômicas do tipo

"empobreça seu vizinho" ("beggar-
ihy-neighbour"). Não há, contudo,
espaço para complacência; não
há razão para acreditar que os
políticos sejam imunes à
influência de poderosos
interesses domésticos em busca
de abrigo contra a turbulência
econômica; e, tampouco, faltam
exemplos de formas novas e
antigas de protecionismo. Para
evitar a ocorrência de práticas

protecionistas será necessário
agir tanto no nível internacional
quanto no doméstico - da mesma
forma que a resposta financeira e
macroeconômica exigiu medidas
governamentais tanto no nível
coletivo quanto unilateral.

Então, o que os líderes mundiais
devem fazer para impedir o
ressurgimento do protecionismo?
Eles devem aplicar Keynes em
casa e Smith no exterior.
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Aplicando as lições
de Keynes em casa

A crise financeira global e
a ameaça de um declínio
econômico severo e prolongado
constituíram um duro golpe para
as ortodoxias confemporâneas.
O Keynesianismo - uma teoria
desenvolvida em meio à crise dos
anos 1930 - vem retornando com
força. Diversos governos em todo
o mundo estão tomando medidas
para estimular suas economias
domésticas mediante o corte de
impostos, o aumento dos gastos
públicos e a prática de incorrer
em déficits orçamentários.

Contudo, a (temporária)
reabilitação do Keynesianismo
envolve alguns riscos. A
nacionalização de instituições
financeiras, motivada pela crise,
pode levar, concomitantemente, a
uma percepção generalizada de
que os governos deveriam ser
mais intervencionistas, de que
deveriam -fazer mais para proteger
as economias contra os
"excessos" do capitalismo global.

Praticar Keynes em casa
pode tornar mais difícil
praticar Smith no exterior

Não é difícil ver como isso
poderia levar a um aumento de
demandas protecionistas. Os
méritos do livre comércio, que
atualmente são considerados
algo incontestável, podem voltar
a ser debatidos diante da
possibilidade de uma profunda
e longa recessão global. É
improvável que se venha a
testemunhar uma repetição do
protecionismo desenfreado e a
adoção de estratégias do tipo
"olho por olho, dente por dente"
que marcaram a década de 1930.

Contudo, vale lembrar que ainda
há espaço de sobra para o retorno
do protecionismo à moda antiga.

A diferença substancial entre as
tarifas aplicadas e as tarifas
consolidadas, por exemplo,
fornece ampla margem de
manobra para aumentos de
tarifas por parte da maioria dos
membros da OMC. E,
atualmente, há poucas limitações
para que países ricos, com
gordas somas de dinheiro em
seus bolsos, forneçam subsídios
distorcivos a seus produtores
agrícolas. Além disso, há provas
de que novas formas de
protecionismo estão surgindo,
geralmente sob a desculpa de
recuperar indústrias
"estratégicas", promover a
segurança alimentar e energética
e garantir a proteção ambiental,

Pratique Smith no exterior:
conclua a Rodada de
Doha

Nas crises, surgem
oportunidades inesperadas.

A Rodada de Doha não tem sido,
desde o seu início, há sete anos,
o principal palco para a
cooperação comercial
internacional. Em vez disso,
os governos têm privilegiado
a liberalização unilateral ou
preferencial, com base em
acordos comerciais bilaterais ou
regionais. Alguns argumentam
que as negociações comerciais
multilaterais foram deixadas de
lado devido às condições globais
favoráveis dos últimos anos,
impulsionadas pelo forte
crescimento do Leste Asiático.
Mas os bons tempos agora
pertencem ao passado, e o
espectro de uma recessão global

trouxe um novo sopro de vida à
Rodada de Doha, com os líderes
do G-20 e da APEC tendo
expressado o seu compromisso
em alcançar um acordo sobre
"modalidades" até o fim deste ano.

A crise está fazendo com que os
líderes enxerguem as negociações
de Doha sob uma nova luz. Algo
que teria sido considerado um
acordo minimalista apenas
alguns meses atrás, como
a consolidação das tarifas
industriais dos países em
desenvolvimento nos baixos
níveis atuais das tarifas aplicadas
e o estabelecimento de um limite
para os subsídios agrícolas
distorcivos do comércio
praticados pelos países
desenvolvidos, afigura-se como
um resultado bastante atraente
nas atuais circunstâncias.

A formalização de um acordo
estrutural em Genebra neste mês
seria também uma espécie de
"medicina preventiva". Ajudaria a
evitar a repetição de sérios erros
que poderiam ocorrer caso o
declínio econômico internacional
se agrave tanto quanto alguns
imaginam que seja possível.
Independentemente dos bem
conhecidos benefícios de uma
liberalização unilateral, a presença
de regras internacionais torna mais
fácil para os governos a adoção de
uma posição firme em relação ao
protecionismo, permitindo-lhes
resistir às pressões das poderosas

forças domésticas.

Se os líderes mundiais levarem
suas promessas a sério, eles
deveriam redobrar os esforços
para concluir a Rodada de Doha,
começando com um acordo
em Genebra, em dezembro.
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A conclusão da

Rodada de Doha trará

o benefício adicional

de mostrar à opinião

pública doméstica a

importância da OMC

para facilitar a

cooperação comercial

internacional

Encontrar novas formas
de fazer negócios na OMC

A conclusão da Rodada de Doha
trará o benefício adicional de
mostrar à opinião pública
doméstica a importância da OMC
para facilitar a cooperação
comercial internacional. De fato,
se a pressão por nova proteção
ganhar força, os governos terão
uma visão renovada a respeito
dos benefícios de uma ação
coletiva através da OMC, uma
vez que acordos preferenciais
de comércio não podem ser
um substituto para regras
multilaterais. De outro lado, por
dispor de um quadro de membros
cuja representatividade é quase
universal, contar com um
mecanismo de tomada de
decisões baseado no consenso
e adotar, ainda, procedimentos
comprometidos com a
transparência, a participação e a
inclusão, a OMC apresenta um
nível de legitimidade política que
não existe em organizações
como o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o grupo
G-7/8. É provável que, no futuro,
a importância da OMC para a
governança global não diminua,
mas sim aumente.

O processo de tomada de
decisões na OMC, ou G-153

A tomada de decisões em um
G-153 não ocorre sem problemas.
Não são apenas o tamanho ou
a diversidade dos membros da
OMC que impõem um desafio
para que se consiga um processo
de tomada de decisões efetivo,
mas também a atual exigência

de que todos os acordos se
apliquem a todos os membros.
Um critério assim tão exigente

torna quase impossível que se
introduzam novas questões
na agenda e gera resultados
baseados apenas no menor
denominador comum. Isso tem
sido evidente já há alguns anos, e
existe um número cada vez maior
de propostas que visam a tornar o
processo de tomada de decisões
mais flexível e eficiente.

Tomada de decisões com
base em massa crítica

Para que a OMC mantenha sua
capacidade de adaptação a
tempos de mudança, os líderes
mundiais precisam considerar
seriamente a possibilidade de
implementar algumas reformas
profundas. A introdução da
"geometria variável" na OMC,
na forma de tomada de decisões
com base no alcance de uma
determinada massa crítica, iria
permitir a grupos de membros
introduzir novas idéias na
discussão, bem como propor,
apresentar e desenvolver
iniciativas e negociar novas
regras. Acordos de massa crítica
poderiam ser desenhados de
maneira a proteger os interesses
e direitos de todos os membros.
Uma abordagemv desse tipo
ajudará a alcançar um melhor
equilíbrio entre os objetivos
de inclusão e de eficiência
na tomada de decisões, e irá
garantir que a OMC e o sistema
de regras multilaterais preservem
sua relevância no século XXI.
Uma OMC robusta, que
apresente respostas rápidas aos
problemas e que seja capaz de
se adaptar irá, mais do que
qualquer outro organismo, ajudar
os líderes mundiais a impedir o
avanço do protecionismo.
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