
Cimeira do G20: e no final foi Trump quem ganhou! 
 

 
«Cumplicidade» total de Macron com Trump. 

 

A 8 de Julho, teve lugar mais uma reunião do G20 (Cimeira das vinte principais potências 
económicas). Transcrevemos de Informations ouvrières – Informações operárias, o semanário 
do Partido Operário Independente, de França – edição nº 461, de 12 de Julho de 2017, esta Nota 
de Daniel Shapira. 

 
Dizia-se que, desta vez, é que iria ser. 
O G20 deveria mostrar o isolamento de Trump e dos EUA sobre as questões do clima e do 

comércio. Mas, de facto, o que é que realmente se passou? 
«Na Cimeira, os dirigentes das grandes potências mundiais fizeram concessões a Donald Trump 

sobre os temas muito sensíveis do comércio e do clima.» (Agência France Press - AFP). 
Sobre o clima, a Declaração final diz que os EUA «se dispõem a trabalhar mais estreitamente com outros 
parceiros para facilitar o seu acesso e a sua utilização mais limpa e eficaz das energias fósseis», o que a 
AFP comenta assim: «Esta passagem instaura uma situação inédita no G20, pois valida o facto de um dos 
seus membros poder seguir uma política individual, a contracorrente dos seus outros membros (…). 

Concretamente, para os EUA trata-se sobretudo de vender o seu gás de xisto», em particular aos 
países da Europa do Leste. 

E sobre o comércio, idem. 
Na guerra comercial mundial impiedosa, todos falam de «sobre-capacidade da indústria 

siderúrgica». Este termo exprime apenas o impasse do modo de produção capitalista. Porque para 
construir hospitais, escolas, etc., é necessário aço. 

A este propósito, «o G20 reconhece aos países o direito à utilização de “instrumentos legítimos de 
defesa comercial”. Esta fórmula evasiva permite todas as interpretações, que vão apenas das medidas 
antidumping à protecção das indústrias nacionais – pretendida por Washington para a siderurgia e o 
alumínio.» 

Numa palavra, o G20 instituiu futuras medidas de coerção dos EUA sobre as importações de 
aço, que irão afectar essencialmente a Europa e, em particular a Alemanha. 
Parodiando a célebre frase de um futebolista inglês: «O futebol é um jogo em que há 11 de cada lado, e 
no final é a Alemanha que ganha», pode afirmar-se: o G20 é uma reunião das vinte principais potências 
económicas, e no final é Trump quem ganha. 

Mas Trump não estava isolado: «Pousando ao seu lado na foto de família, multiplicando os 
diálogos a dois entre as sessões de trabalho, o Presidente francês, Emmanuel Macron, demonstrou a sua 
cumplicidade com Donald Trump. Em frente a câmaras de TV ávidas, ele tocou-lhe no braço 
amigavelmente, segredou-lhe palavras ao ouvido, abraçando-o ao ponto de parecer que o queria beijar.» 

Macron – que, aliás, o convidou para o desfile de 14 de Julho - ( ver artigo em: 
https://pous4.wordpress.com/2017/07/06/trump-passa-em-revista-as-tropas-francesas-1-2/) é, de 
facto, o “retransmissor” de Trump. 

https://pous4.wordpress.com/2017/07/06/trump-passa-em-revista-as-tropas-francesas-1-2/

