
Mais uma Cimeira de crise do G20 
 

Os chefes de Estado e de Governo dos países do G20 (os 20 mais ricos do mundo) 

reuniram-se, a 4 e 5 de Setembro, em Hangzhou, na China. Eles reafirmaram que a 

liberalização das trocas comerciais é a alavanca para relançar a actividade, a nível 

mundial. De facto, no comunicado final desta Cimeira do G20 é sublinhada a sua 

«oposição a qualquer forma de proteccionismo em matéria de comércio e de 

investimento». 

A propósito deste comunicado, o editorial do jornal Les Echos – propriedade do capital 

financeiro francês – declara, a 6 de Setembro: «De facto, os dirigentes das grandes 

potências económicas deram à luz um texto que é desejável – para eles – que não seja 

muito lido (…). A convicção expressa, com a mão sobre o coração, de que o comércio 

livre é um trunfo, choca-se com a realidade (…): o comércio mundial abranda e novas 

medidas de restrição das trocas de mercadorias são tomadas todos os dias.» 

A realidade é que a crise é mundial. A economia pode afundar-se, a qualquer momento. 

A ameaça de falência do sistema bancário italiano é um sintoma disso, mas ele pode 

igualmente provocar um afundamento bancário em toda a Europa, com repercussões 

mundiais. 

Ao mesmo tempo, todos os governos do G20 estão a braços com crises políticas, a 

começar pela Administração dos EUA. As Primárias para as eleições presidenciais 

nesse país revelaram a profundidade da crise da classe dirigente dos EUA, incapaz de 

dotar-se de um Governo que possa impor as suas exigências, tanto no interior como a 

nível mundial. O imbróglio das relações entre os EUA e os seus aliados tradicionais 

(Turquia e Arábia Saudita), bem como o estabelecimento de acordos com países dantes 

designados como hostis (Rússia e Irão), indicam que a situação no Médio-Oriente 

escapa ao controlo dos EUA e que, mais geralmente, a tarefa – que lhe está atribuída – 

de manutenção da ordem mundial também os ultrapassa. 

A própria União Europeia está num processo de desagregação, conjugado com o 

aprofundar da crise dos governos dos países que a compõem. O resultado do Brexit no 

Reino Unido indicam que se os povos rejeitam a União Europeia, também na situação 

actual, para alguns sectores do capital financeiro, a UE já não corresponde às novas 

necessidades exigidas pelo quadro económico e político mundial. Para o capital é 

indispensável, perante a crise mundial, atacar brutal e frontalmente tudo o que foi 

conquistado pela luta dos trabalhadores e das suas organizações.  

Mas Christine Lagarde, a Directora do FMI, mostra-se alarmada com a situação 

existente: «Nunca, desde 1990, a economia mundial esteve tão débil (…). Este fraco 

crescimento, em conjunto com o aumento das desigualdades, alimenta um clima 

político em que as reformas ficam congeladas e os países recorrem a medidas de 

enquistamento em si próprios.»  O que seria a principal causa da diminuição do 

comércio mundial. 

Sobre isto, o mesmo jornal Les Echos sublinhava, a 29 de Agosto: «Eleição 

presidencial nos EUA, referendo na Itália, não formação de Governo em Espanha, 

novas eleições na Áustria, referendo na Hungria, seguidos de eleições em França e na 

Alemanha (…). Estes escrutínios perigosos reflectem a fadiga dos povos, que resulta de 

uma crise demasiado longa, mas também da impotência dos políticos em tratar dos 

problemas.» 

É claro que é a situação dos povos e a sua reacção, conjugada com a crise mundial, que 

alarmam as cúpulas das grandes potências a nível mundial. 

 


