
O diretor geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC) co-
memora nesta entrevista ao jor-
nal Diário Económico, de Lis-
boa, a entrada da Rússia na enti-
dade, depois de 18 anos de nego-
ciações. E reforça o ataque ao
protecionismo comercial, que
classifica como “um convite à
calamidade econômica”.

Quais são as suas expectativas
para a reunião ministerial de
dezembro?
A conclusão das negociações para
a adesão da Rússia à OMC será,
sem dúvida, um dos momentos al-
tos da conferência. Temos de dar
ao mundo um sinal claro de que
esta organização avança pensan-
do no futuro, e temos de conver-
ter o sentimento negativo predo-
minante num sentimento positi-
vo. Devemos, por isso, traçar um
rumo claro e objetivo, incluindo
a Rodada de Doha. Também deve-
mos consultar os ministros sobre
o melhor método de trabalho pa-
ra assegurar uma âncora comer-
cial estável à economia mundial e
combater o protecionismo.

O que pode o mundo ganhar
com a Rússia na OMC?
A entrada da Rússia, que deverá
ocorrer no início do próximo
ano, cumpridos os trâmites le-
gais, vai-se traduzir no reforço
do sistema comercial multilate-
ral. O fato de a Rússia adotar as re-
gras da OMC não só vai criar no-
vas oportunidades para o país e
para os seus parceiros como vai
trazer mais investimento estran-
geiro, devido à importância que
o “selo de qualidade da OMC”
tem. Para os consumidores, isso
vai se traduzir em preços mais
baixos e numa seleção de bens
mais vasta. No momento de crise
que vivemos, a adesão da Rússia
à OMC, além de constituir um si-
nal de confiança na instituição,
vai permitir que as trocas comer-
ciais se mantenham abertas.

Falando de crise,
em particular na Zona do Euro,
como pode a OMC ajudar
a superar um sentimento
generalizado de desconfiança?
A OMC tem dado provas do seu
valor ao longo de mais de 60

anos, em especial desde o início
da crise econômica atual, me-
diante a defesa da liberdade de
comércio para evitar o protecio-
nismo. As normas do sistema da
OMC têm permitido à organiza-
ção resistir às piores práticas pro-
tecionistas que vigoraram antes
da Grande Depressão na década
de 1930. Os políticos aprenderam
as lições do passado e os gover-
nos mantiveram os mercados
abertos porque sabem que o pro-
tecionismo não protege. Pelo con-
trário, é um convite à calamida-
de econômica. Na OMC, temos
monitorado o comportamento
dos governos, denunciado práti-
cas comerciais restritivas e per-
suadido as instituições do siste-
ma financeiro a garantir liquidez
para financiar o comércio.

Preocupa-o a aceitação
política do protecionismo?
É verdade que a determinação po-

lítica de resistir ao protecionismo
- mais ou menos presente duran-
te a crise - está, atualmente, sob
maior pressão. Assim como é ca-
da vez mais claro que o protecio-
nismo comercial está ganhando
terreno em algumas partes do
mundo como reação política às
dificuldades econômicas atuais.
A situação ainda não ganhou pro-
porções alarmantes, mas tem
contribuído enormemente para
perdas potenciais na economia
global. É urgente que todos os paí-
ses, e sublinho, todos, prestem
atenção ao que se passa para evi-
tar uma nova deterioração da sua
política comercial coletiva.

A Rodada de Doha
continua num impasse.
A OMC deve mudar?
Se alguma lição aprendemos
com as longas negociações para
a adesão da Rússia foi que te-
mos de ser pacientes para alcan-

çar bons resultados. No entan-
to, também importa reconhe-
cer que o mundo e o equilíbrio
das forças econômicas estão mu-
dando, e que a OMC tem de se
adaptar a esta nova situação. Te-
mos de encontrar um novo equi-
líbrio para os direitos e obriga-
ções entre as economias desen-
volvidas e emergentes. Existem
princípios fundamentais na nos-
sa cultura que, em minha opi-
nião, devem se manter: tratar
os parceiros comerciais como
iguais; os produtos importados
e os domésticos devem ter um
tratamento idêntico; e a toma-
da de decisão por consenso, pa-
ra garantir que as decisões fi-
nais sejam vistas como legíti-
mas por todos os membros e res-
pectivos 'stakeholders'. Porém,
numa organização como a nos-
sa, em que a opinião dos mem-
bros conta, compete a eles deci-
dir o rumo a tomar. ■

153
é o número de países membros da
Organização Mundial do Comércio.

157
é o número que passará a ter com
a entrada da Rússia neste ano, e a
provável inclusão de Montenegro,
Vanuatu e Samoa em 2012.

18
anos foi quanto duraram as
negociações para que a
Rússia fosse aceita na OMC.

“Oprotecionismocomercial é um
convite à calamidade econômica”
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Dirigente da OMC admite que práticas protecionistas estão ganhando terreno como reação política à crise econômica

Os governos
mantiveram os
mercados abertos
porque sabem
que o protecionismo
não protege.
Pelo contrário,
é um convite
à calamidade
econômica

Pascal Lamy
Diretor Geral da Organização

Mundial de Comércio

● ”O fato de a Rússia adotar
as regras da OMC vai criar novas
oportunidades para o país e
para os seus parceiros e trazer
mais investimento estrangeiro,
devido à importância que o
‘selo de qualidade da OMC’ tem.”

● “É evidente que a Rodada
de Doha é importante, mas,
não é a única atividade
desenvolvida no âmbito da OMC.”

PascalLamy,diretor
geraldaOMC:defesada
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