
Grécia vai assumir a presidência da UE
Em plena crise econômica, a Grécia prepara uma presidência

semestral da União Europeia, a partir de janeiro, simples e até

“espartana”, disse o vice-ministro de Relações Exteriores, Dimitris

Kourkoulas. Todas as reuniões “acontecerão em Atenas, para

evitar gastos de transporte e será contratado o mínimo possível

para manter um custo baixo”, acrescentou Kourkoulas. AFP

O brasileiro Roberto Azevêdo, di-
retor-geral da OMC, garantiu, on-
tem, em Bali, que um acordo para
liberalizar o comércio mundial é
possível, mas que será “agora ou
nunca” . “É preciso concluir aqui.
É agora ou nunca”, afirmou Aze-
vêdo ao inaugurar a conferência
da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). “A OMC atravessa
uma longa noite e espero que em
Bali possamos observar o alvore-
cer de um novo mundo”, disse
poeticamente em breve discurso.

“Se fracassarmos, não apenas
estará perdido o pacote de medi-
das debatido em Bali. O que está
em jogo é o próprio multilateralis-
mo”, advertiu o novo diretor, que
mobiliza esforços desesperados
para reativar as negociações da Ro-
dada de Doha, em ponto morto
desde seu lançamento, em 2001.

Azevêdo tenta um êxito que

não foi alcançado por seu anteces-
sor, o francês Pascal Lamy, a
quem sucedeu em setembro.

“Seria um resultado trágico”,
disse Azevêdo ao iniciar as nego-
ciações, nas quais participam até
sexta-feira os ministros dos 159
Estados-membros da OMC.

Após os fracassos de Cancun em
2003, Hong Kong em 2005 e Gene-
bra em 2009 e 2011, os ministros de
Comércio da OMC se reúnem em
Bali com a sensação de que se trata
da“últimaoportunidade”pararea-
tivar este ambicioso projeto que
pretende eliminar barreiras do co-
mércio, em particular o agrícola.
Apesar de meses de negociações,
os ministros não encontrarão na
mesa nenhum pré-acordo. Por is-
so, é pouco provável que cheguem
a algum compromisso em Bali.

Naturística ilhaindonésianãose
trataapenasdeadotar“medidaspa-

raincentivaraeconomiamundial”,
alertou o diretor geral da OMC em
umacartaabertapublicadadomin-
gonoWallStreetJournal,masdede-
finiro“papeldaOMCedomultilate-
ralismo” como sistema.

Um novo fracasso em Bali pode-
ria pôr fim às negociações multila-
terais sobre a abertura do comér-
cio, agora que se multiplicam os
acordos bilaterais ou regionais, co-
mo o da União Europeia e Canadá.

“Não podemos esquecer a im-
portância que teria um resultado
tangível em Bali para nossa fé no
sistema multilateral”, afirmou na
segunda-feira o ministro indoné-
sio de Comércio, Gita Wirjawan,
presidente da reunião ministerial.

Apesar de um eventual acordo
representar apenas “5 a 10%” dos
objetivosdeliberalizaçãodocomér-
cio mundial que a OMC definiu em
Doha em 2001, isso seria “infinita-

mente melhor que o que tivemos
nos últimos doze anos”, destacou.

Em um novo pedido formaliza-
do na manhã de ontem, o minis-
tro pediu aos Estados membros
que não sejam “reféns das diver-
gências entre uns e outros”, em re-
ferência à espinhosa questão da se-
gurança alimentar, pomo da dis-
córdia das discussões.

Os países em desenvolvimento
do “G33” querem mais subsídios
para os produtos agrícolas para
ajudar seus agricultores para que
os mais pobres tenham acesso aos
alimentos, mas a OMC vê isso co-
mo uma forma de dumping.

O governo indiano, que lidera
estecombate, reiterousuadetermi-
nação para consegui-lo. “Não po-
demospermitirmaisqueosinteres-
sesdenossosagricultores sejam sa-
crificadospelasambiçõesmercanti-
listasdos ricos”,declarouo comba-
tivo ministro indiano de Comércio,
AnandSharma,citadonasegunda-
feira na imprensa de seu país.

A Índia, que se prepara para
eleições nacionais, anunciou um
programa para oferecer, a preços
baixos, alimentos básicos para
mais de 800 milhões de pobres.

A possibilidade de um compro-
misso com a Índia parece condi-
cionar qualquer acordo em Bali, o
que fez com que Roberto Azevêdo
invocasse um gesto político horas
antes de se iniciar a reunião.

“É uma questão de vontade po-
lítica. A decisão está nas mãos dos
ministros”, afirmou. AFP
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800milhões
Quantidadedepessoascarentes
àsquaisaÍndiapretendefornecer
alimentosbásicosapreços
subsidiados,programaque
encontraoposiçãodentrodaOMC.

159
Númerosdepaísescom
representantesemnível
ministerialqueparticipamda
reuniãoabertaontem,eque iráaté
sexta-feira,emBali,na Indonésia.

‘Agora ou nunca’, apela
o diretor-geral da OMC

Presidente indonésioSusiloBambangYudhoyonobateogongoemtradicionalcerimôniadandoporabertaareuniãodaOMC

Após os fracassos de
Cancun (2003), Hong
Kong (2005) e Genebra
(2009 e 2011), os
ministros de Comércio
da OMC têm Bali a
“última oportunidade”
para reativar o projeto
que pretende eliminar
barreiras do comércio

GESTÃO ESPARTANA

Diante do ceticismo geral sobre um acordo, o brasileiro Roberto Azevêdo abriu a reunião

da entidade, ontem, em Bali, dizendo que “espera observar o alvorecer de um novo mundo”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 dez. 2013, Mundo, p. 23.
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