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Internacional Interseção. Programa semanal
analisa questão nuclear do Irã
tv.estadao.com.br

Polícia dispersa
manifestação
no Bahrein

NA WEB

N a negociação nuclear com o Irã, o
principal instrumento de barganha
das grandes potências é o alívio das

duras sanções que isolaram Teerã do siste-
ma financeiro global e estrangularam suas
exportações de petróleo. A maioria dos ob-
servadores diz que as medidas punitivas co-
locaram a economia iraniana de joelhos. Es-
sas terríveis condições teriam sido a razão
pela qual o Irã voltou a discutir um acordo
nuclear após a eleição, em junho, do presi-
dente Hassan Rohani.

Outros, porém, argumentam que o Irã es-
tá vindo de uma posição econômica muito
mais forte do que as potências mundiais
afirmam. O novo líder teria muito a ganhar
com concessões para recuperar o acesso ao
sistema financeiro global – o que cairia bem
para os iranianos que querem voltar aos ne-
gócios normais.

“A economia do Irã está obviamente mui-
to mal”, diz Djavad Salehi Isfahani, um des-
tacado economista iraniano e bolsista do

Brookings Institution. “Mas a questão real
é se a situação é desesperadora ou não.”

Um relatório recente da Fundação para a
Defesa de Democracias e da Roubini Global
Economics estima que o Irã só tem recur-
sos para mais três meses de importações
cruciais e vozes americanas influentes es-
tão soando o alarme de uma crise humanitá-
ria iminente. “A economia está realmente
em maus lençóis”, disse William Luers, ex-
embaixador americano e diretor do Iran
Project, que procura melhorar as relações
entre Washington e Teerã.

“O Irã precisa que as sanções sejam
afrouxadas imediatamente”, disse ele, no-
tando que o comércio no mercado negro
está crescendo e o país tem dificuldade pa-
ra adquirir produtos básicos, como medi-
camentos e equipamentos médicos. “Isso
pode virar um desastre humanitário daqui
a cinco anos”, advertiu Luers.

Isfahani, porém, defende que a econo-
mia do Irã está longe de um colapso. Ele
admite que o PIB iraniano encolheu 3% no
ano passado e, provavelmente, encolherá
2% até o fim deste ano. Além disso, os ira-
nianos estão sentido essa contração na al-
ta dos preços e na queda de suas rendas
reais. No entanto, seus líderes não vieram
para a mesa de negociações por desespero

econômico, contesta o pesquisador. Aliás,
empurrar o Irã para fora do sistema finan-
ceiro pode instigar um renascimento in-
dustrial à medida que a república islâmica,
dependente de petróleo, começar a produ-
zir bens que vem importando da Europa e
de outros países industrializados há déca-
das.

Os novos líderes estão pressionados pa-
ra remover as sanções por uma razão dife-
rente, argumenta Isfahani: um setor priva-
do, com influência crescente, que está can-
sado do isolamento econômico. “Essa é
uma grande economia e muito complexa.
Realmente, não compro os argumentos de
que a economia iraniana está à beira de
um abismo e prestes a ser empurrada pe-
las sanções. Ela ainda precisa descer mui-
to para se ter coisas como fome, doenças –
geralmente identificadas com o colapso
econômico”, acrescenta.

Segundo o relatório conjunto citado an-
tes – que ajudou a traçar a legislação sobre
sanções e cujo objetivo declarado é “impe-
dir os líderes iranianos de adquirir armas
nucleares, continuar apoiando atos terro-
ristas e oprimir seu próprio povo” –, as re-
servas em divisas estrangeiras do Irã estão
encolhendo rapidamente. O relatório diz
que elas caíram de US$ 100 bilhões, em

2011, para US$ 80 bilhões, em julho. So-
mente US$ 20 bilhões desse montante,
contudo, são acessíveis.

A maior parte das reservas estrangeiras
do Irã, cerca de US$ 50 bilhões, está presa
em contas parcialmente acessíveis em paí-
ses que compram seu petróleo, mas não
podem transferir os pagamentos para o
Irã em razão das sanções bancárias. Com
isso, o Irã está acumulando rapidamente
uma receita de petróleo não gasta na Chi-
na, Índia, Japão, Coreia do Sul e Turquia.
As reservas estrangeiras servem de amor-
tecedor, caso um país fique sem receita pa-
ra cobrir suas importações. Segundo Ra-
chel Ziemba, da Roubini Global Econo-
mics, o Irã vem pagando por importações
faz algum tempo com suas reservas.

O Irã poderia usar seu superávit no exte-
rior para cobrir os custos de bens humani-
tários, como alimentos e remédios, mas
optou por não fazê-lo para não solapar a
produção doméstica, afirma o estudo. Por
isso, suas reservas estrangeiras parcial-
mente acessíveis continuam aumentando.
Em média, o Irã produz US$ 3,4 bilhões
por mês em receita do petróleo, US$ 1,5 bi-
lhão dos quais se acumula sem ser usado
em contas nos exterior mensalmente. /
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EUA estudam liberar ativos do Irã em
troca de concessões no setor nuclear

MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP
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MANAMA

Manifestantes e forças se segu-
rança do Bahrein entraram em
confronto ontem no subúrbio
de Sanabis, a oeste de Manama,
capital do reino. O governo regi-
do por uma monarquia sunita,
apoiado pela Arábia Saudita,
tem enfrentado protestos de xii-
tas, que compõem a maioria da
população.

Policiais antidistúrbio dispa-
raramgáslacrimogêneoparadis-
persar manifestantes que entoa-
vam slogans contra o regime –
segundo o canal iraniano Press
TV. Vários deles foram presos,
de acordo com as informações
da emissora.

Desde fevereiro de 2011, ma-
nifestantes têm tomado as ruas
em protestos pró-democracia,
que pedem o fim da dinastia Al-
Khalifa. Em março daquele ano,
tropas sauditas e dos Emirados
Árabes ajudaram o governo a
conter as manifestações. / AP

Foram as sanções
que trouxeram Teerã
de volta ao diálogo?

Abertura. Iranianos em cybercafé de Teerã: economia se beneficiaria de alívio nas sanções
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Os EUA estudam liberar par-
te do dinheiro iraniano conge-
lado desde 1979 para conven-
cer Teerã a dar passos reais
no controle de seu programa
nuclear. A iniciativa da Casa
Branca foi vazada ontem pelo
New York Times. Há dois dias,
em Genebra, negociadores
iranianos confirmaram ao
‘Estado’ que a opção por des-
congelar os ativos havia sido
debatida nas reuniões entre
as potências e o Irã.

No encontro, os iranianos
apresentaram um projeto de
acabar com o impasse nuclear
no prazo de um ano. Em contra-
partida, querem o fim das san-
ções que asfixiam sua econo-
mia. Os primeiros sinais de con-
cessão do Ocidente, porém, po-
dem vir de outra forma: devol-
vendo ao Irã parte do dinheiro
retido.

A estimativa é de que quase
US$ 50 bilhões estejam bloquea-
dos em vários pontos do mun-
do. Nos EUA, os iranianos esti-

mam que cerca de US$ 12 bi-
lhões estejam congelados em
bancos e fundos de investimen-
tos, além de propriedades. Na
Europa, o volume de ativos che-
garia a US$ 35 bilhões.

Na perspectiva dos irania-
nos, se o presidente Barack Oba-
ma optar por esse caminho, a

Europa também seguiria a mes-
ma receita. Nos últimos anos,
até mesmo os bancos da tradi-
cionalmente neutra Suíça fecha-
ram suas portas ao Irã e o país
ficou isolado do sistema finan-
ceiro internacional.

A liberação do dinheiro seria
uma forma de Obama driblar as

resistências dentro do Congres-
so em relação a fazer um gesto
em direção ao Irã. Nesta sema-
na, enquanto negociadores de-
batiam um acordo em Genebra,
senadores americanos saíam
em defesa de sanções mais am-
plas contra o Irã.

O Departamento de Estado

sabe que, se uma nova rodada
de sanções for aprovada, o novo
presidente, Hassan Rohani, não
terá como convencer a ala mais
radical do país a fazer conces-
sões aos americanos.

Ao Estado, a delegação ameri-
cana que viajou a Genebra con-
firmou que estava disposta a
dar “passos proporcionais” às
medidas do Irã de reduzir seu
programa nuclear e dar garan-
tias de que não busca uma bom-
ba atômica.

Desde 2006, vários embargos
foram impostos ao Irã em razão
da falta de transparência de seu
programa nuclear. Para Wa-
shington, o acúmulo de san-
ções custa à economia iraniana
cerca de US$ 40 bilhões ao ano
e teria sido por isso que Rohani
aceitou negociar. Teerã nega
que esse seja o motivo.

O Senado americano está
prestes a votar uma nova roda-
da de medidas, mas a Casa Bran-
ca tentará convencer os senado-
res a adiar a iniciativa para pelo
menosmeados de novembro. Is-
so porque, no dia 7 de novem-
bro, as potências e o Irã voltam

a se reunir em Genebra. Wendy
Sherman, negociadora america-
na, chegou a apontar que o en-
contro com os iranianos, nesta
semana, foi a “conversa mais
sincera já realizada entre os
dois governos”.

Cautela. Ao escutar de Teerã
sua proposta de permitir inspe-
ções surpresa e reduzir o núme-
ro de centrífugas, a Casa Branca
passou a estudar formas de pre-
miar o Irã por passos que venha
a dar.

A opção por usar o dinheiro
congelado daria flexibilidade
aos EUA. Se a Casa Branca sen-
tir que as concessões não estão
caminhando, o processo seria
suspenso. “Seria como abrir e
fechar uma torneira”, disse
uma fonte do governo america-
no ao New York Times.

Revolta.
Mulheres
protestam
contra o
governo do
Bahrein
batendo
com pedras
em lata de
lixo, a oeste
da capital,
Manama

Diálogo. Teerã teria US$ 50 bilhões congelados em bancos e fundos de investimento pelo mundo; Washington permitiria acesso aos
recursos, que atenuariam crise econômica iraniana, caso país esteja disposto a dar ‘passos reais’ no controle de seu programa atômico

(KAVEH KAZEMI/THE NEW YORK TIMES
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A20.




