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A crise dos países emergentes, que se iniciou com o colap-
so do peso mexicano, em 1994, abalou os países do Sudeste Asi-
ático, em 1997, levou a Rússia à moratória, em 1998, e culminou
com a desvalorização do real, em janeiro deste ano, levantou im-
portantes questões sobre as conseqüências econômicas e soci-
ais das experiências de abertura econômica e desregulamentação
dos mercados que vêm sendo realizadas desde fins da década de
setenta e ardorosamente defendidas pelos centros hegemônicos
do capitalismo.

Conduzido por uma política que o tornou altamente vulnerá-
vel aos efeitos da crise mundial contemporânea, o Brasil vê-se im-
pelido a buscar alternativas para vencer esse quadro difícil e
retornar à trajetória de crescimento, condição necessária para a
superação dos seus graves problemas sociais. Pela destacada
posição que sempre ocupou na história do Brasil, nada mais natu-
ral que Minas Gerais mobilize seus melhores recursos para esti-
mular esta discussão, em busca de saídas técnica e politicamente
viáveis.

Hoje, economistas de renome mundial começam a propor o
abandono das estratégias recomendadas pelos organismos inter-
nacionais - particularmente pelo FMI - e a adoção de medidas de
controle e regulamentação do mercado.

Os problemas que nosso país vive não se encerram, entre-
tanto, com a identificação de novas alternativas para a economia.
Restam importantes questões por resolver. Uma delas é a do terri-
tório e do povo que nele detém historicamente a soberania política.
Novos meios de comunicação e a dissolução das fronteiras co-
merciais implicam a exposição continuada das comunidades naci-
onais a padrões culturais e interesses externos. Como estabele-
cer limites a essa intromissão sem o apelo ao nacionalismo
xenófobo? Como combinar a integração de culturas e de merca-
dos com a afirmação da identidade nacional?

Há ainda questões sobre a administração política do espa-
ço, como a da construção de um verdadeiro pacto federativo, e
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complexos problemas econômicos, como os do emprego, da trans-
ferência de tecnologia, da descentralização da economia e da
desconcentração demográfica.

Outro desafio - e não o menor, por certo - é o da justiça
social. A expansão continuada do desemprego não é compatível
com a estabilidade institucional no longo prazo, posto que a exclu-
são social, além de injusta, é socialmente desagregadora.

Trata-se, antes de mais nada, de uma discussão política, e
cabe à Assembléia Legislativa de Minas, na representação direta
do povo mineiro, promover amplo debate sobre esses problemas,
nele envolvendo destacados pensadores nacionais e estrangeiros.

Nas últimas décadas, sobretudo a partir de 1964, prospe-
rou a falsa idéia de que as questões econômicas são de natureza
exclusivamente técnica. Com isso, estabeleceu-se, no Brasil, um
núcleo irregular de poder - não legitimamente político, mas decisi-
vo - que é a chamada 'equipe econômica". Interessa ao Poder
Legislativo sanear essa anomalia institucional. A administração da
economia deve submeter-se, inequivocamente, à vontade política
nacional, que o Parlamento acolhe e representa.

O Fórum Políticas Macroeconômicas Alternativas
De iniciativa da Assembléia de Minas, o Fórum será neces-

sariamente amplo, incluindo agências governamentais, empresas
públicas e privadas, universidades, lideranças políticas, organiza-
ções não governamentais e partidos políticos.

Seu objetivo será debater e ajudar a construir as bases de
um projeto para o desenvolvimento do País, que não seja depen-
dente do capital volátil internacional, que assegure o espaço da
autonomia nacional no quadro da internacionalização da economia
e que permita superar os graves problemas da atualidade brasileira.

As características mais marcantes do quadro atual de es-
tagnação da economia brasileira serão ali examinadas e discuti-
das, com duplo propósito. Primeiro, para que as propostas de um
novo projeto de desenvolvimento do País tenham uma base sólida
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de conhecimento e compreensão dos mecanismos e processos
que têm frustrado o crescimento econômico nacional. E, em se-
gundo lugar, para que não deixem de ser contempladas estratégi-
as concretas e viáveis de superação da crise, tendo como pressu-
posto não apenas o crescimento econômico, mas também a ma-
nutenção da estabilidade monetária.

Julho
Dia 6 - Conferência de Abertura:
Um Caminho para o Brasil— Prof. Celso Furtado

Dias 7 e 8 - Ciclo de Debates - Módulo 1:
Desenvolvimento, Federação e Mercado Globalizado
Dias 13, 14 e 15— Ciclo de Debates - Módulo II:
Modelo Político e Econômico e a Crise Nacional

Agosto, setembro e outubro
Conferências Internacionais— uma a cada mês, a cargo de expo-
sitores de reconhecido renome, que examinarão experiências bem
sucedidas em outros países no equacionamento de questões cen-
trais de política econômica.

Seminários temáticos— um a cada mês, na forma de painel, no dia
imediatamente seguinte ao da conferência, com o objetivo de des-
dobrar e aprofundar, numa perspectiva predominantemente nacio-
nal, as questões abordadas nas conferências internacionais.

Novembro
Seminário de encerramento da primeira etapa - sob responsabili-
dade de instituições que mantém estudos sobre desenvolvimento
econômico e políticas alternativas para o Brasil.
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DIA 6 DE JULHO DE 1999

Teleconferência

"Um caminho para o Brasil"

Conferencista:
Professor Celso Furtado
Ex-Ministro do Planejamento e da Cultura e atual Profes-
sor da Universidade de Paris

Debatedores:
João Camilo Pena
Ex-Ministro da Indústria e Comércio e
Presidente do Conselho Administrativo da Itaipu
Binacional
Aloysio Biondi
Jornalista Especializado em Economia

Coordenador:
Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais
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Módulo 1

"Desenvolvimento, Federação
e Mercado Globalizado

7 DE JULHO
Abertura:

Deputado Anderson Adauto - Presidente da ALEMG
Luiz Bento da Silva Filho Presidente do IPSO/MG

GLOBALIZAÇÃO, DEMOCRACIA,
TERRITÓRIO E SOBERANIA

Expositora:
Maria Adélia de Sousa - Professora da USP e da UNICAMP

Debatedores:
• Roberto Messias Representante para a América do Sul da União

Internacional para a Conservação da Natureza
• Darc Antônio da Costa - Professor da UERJ e da Escola Superior de

Guerra
• Carlos Sidnei Coutinho - Professor da UFMG
Mediador:

Jornalista Mauro Santayana

8 DE JULHO
GLOBALIZAÇÃO, ACORDOS E INVESTIMENTOS,

MÍDIA E CAPITAL FINANCEIRO
Expositor:

Fernando Oliveira - Professor da ESPM/SP e Diretor do Centro
Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia - CISC da PUC/SP

Debatedores:
• Fernando Siqueira - Engenheiro e Diretor da Associação dos Engenhei-

ros da Petrobrás - AEPET
• Guy de Almeida - Professor da PUC/MG
• Maria Regina Nabuco - Professora da UFMG
Mediador:
Jornalista Edmur Fonseca
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Módulo II
"Modelo Político e Econômico e a Crise Nacional"

13 DE JULHO
A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E

A CRISE FINANCEIRA DOS ESTADOS
Expositor:

Alexandre Dupeyrat
Debatedores:

• Artur Lopes Filho - Empresário
• José Fernando de Almeida e Silva - Advogado
• Sérgio Miranda - Deputado Federal - PCdoB/MG

Mediador:
Coronel Antônio Fernandes da Silva

14 DE JULHO
A OPÇÃO PERIFÉRICA E UM PROJETO NACIONAL

DE FUTURO PARA O BRASIL
Expositor:

Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães
Debatedores:
• Manuel Costa - Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
• Cláudio Gontijo - Assessor-Chefe da APC da Secretaria de Estado da

Fazenda/MG e Professor da UFMG
• Oscar César Brandão - Economista
Mediador:
Jornalista Ronaldo Nascimento
15 DE JULHO

ALTERNATIVAS PARA A CRISE BRASILEIRA
Abertura da sessão de encerramento

Governador Itamar Franco e Presidente Anderson Adauto
Expositor:

Luiz Gonzaga Beluzzo - Professor da UNICAMP
Debatedores:
• Cézar Manoel Medeiros - Economista
• Antônio Resk - Professor e Coordenador-Geral do MHD
• Edson Rezende - Deputado Estadual - PSB/MG
Mediador:
Jornalista José Maria Rabelo



o "Democracia e Exclusão Social"
4	10 de agosto, 9 horas, no Plenário da

Assembléia Legislativa

Abertura
Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais

Expositor
Friedrich Müller
Ex-Catedrático de Direito Constitucional, de Direito Adminis-
trativo e de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da
Universidade de Heidelberg - Alemanha

Debatedores
• Romeu Felipe Baceliar Filho

Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo
• Cármen Lúcia Antunes Rocha

Professora Titular de Direito Constitucional da PUC - MG
• Washington Peluso Albino de Souza

Professor Emérito da Faculdade de Direito da UFMG

Coordenador	-
Deputado Durval Angelo
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29 de setembro —19h30
O Fim do Humanismo e o Retorno à Barbárie

' Abertura e Coordenação:
Deputado Anderson Adauto Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais

Expositores:
• Bernard Cassen - Diretor do Le Monde Diplomatique

O Estado, a Solidariedade e os Negócios.
A Responsabilidade do Intelectual

• Henrique Schutz dei Nero - Médico Psiquiatra e Professor de Engenha-
ria Eletrônica da USP

A Patologia do Neoliberalismo. A Exclusão dos Pobres e
a Utopia de um Admirável Mundo Novo

Debatedores:
• José Luiz Quadros de Magalhães - Coordenador dos Cursos de Pós-

Graduação em Direito da USP
• Juarez Rocha Guimarães - Professor do Departamento de Ciência

Política da Fafich/UFMG
• Menelick de Carvalho Netto - Professor de Direito Constitucional da

UFMG
30 de setembro —19h30

A ECONOMIA BRASILEIRA, O PLANO PLURIANUAL E
O CENÁRIO EXTERNO

Abertura:
Deputado Cabo Morais

Expositores:
• José Alencar Gomes da Silva - Senador da República e Presidente do
Grupo Coteminas

A Abertura do Mercado, a Crise da Empresa
Nacional e o Desenvolvimento

• Roberto Nicolau Jeha - Diretor da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo e Presidente das Indústrias São Roberto

Anatomia de uma Capitulação Anunciada: as Privatizações, a
Desnacionalização da Economia e o Controle Externo

• Paulo Osório Silveira Bueno - Ex-Deputado Federal e Diretor de Rela-
ções Governamentais do Sindipeças

A Desregulamentação e o Privilégio das Empresas
Estrangeiras no Atual Governo

• Bernard Cassen - Diretor do Le Monde Diplomatique
A Experiência Francesa na Resistência dos Empresários e

do Estado à Abertura Ultraliberal dos Mercados
Coordenador: Deputado Edson Rezende
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12 de outubro —9 horas
A RODADA DO MILÊNIO E O IMPÉRIO MUNDIAL

Expositores:
• Bernard Cassen - Diretor do [e Monde Diplomatique

O Acordo Multilateral de Investimentos e a Rodada do
Milênio: Táticas e Estratégias do Ultraliberalismo

• Roberto Requião - Senador da República
A Recolonização e o Controle dos Mercados Periféricos.
A Soberania Nacional e um Projeto Político Independente

Debatedores:
• Alexandre Dupeyrat - Ex-Secretário de Estado da Fazenda de

Minas Gerais
• José Maria Alves da Silva - Professor da Universidade Federal

de Viçosa
Coordenador: Deputado Rogério Correia

Lançamento do Calendário de Ações da ATTAC/Brasil
contra a Rodada do Milênio

5 de outubro - 19h30
O ESTADO E A CRISE DO NEOLIBERALISMO

Abertura:
Deputado Anderson Adauto - Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais

Expositora:
Maria da Conceição Tavares - Economista, Professora Emérita
da UFRJ, Professora Associada da UNICAMP e ex-Deputada
Federal pelo PT

Debatedores:
• João Antônio de Paula - Professor-chefe do Departamento de

Ciências Econômicas da UFMG
• Mauro Santos Ferreira - Assessor para Assuntos Econômicos

do Governo de Minas Gerais
Coordenador: Deputado Márcio Cunha
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O texto seguinte foi preparado e distribuído
como subsídio ao debate "O Estado e a Crise do

Neoliberalismo", do dia 1 9 de outubro de 1999-

it1
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ACORDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS (AMI)

Resumo de:
OBSERVATOIRE DE LA MONDIALISATION. Lumière sur 1' AMI Le test de
Dracula. Paris: L'Espritfrappeur, 1998. 75p

UMA LUZ SOBRE O AMI

1. Um acordo curioso, ainda mascarado

"O AMI, Drácula político, não pode viver na luz."
Lori Wallach, Jurista americano de direito comercial inter-
nacional, no Le monde diplomatique, fevereiro de 1998.

Uma negociação muito discreta...
Os 29 países mais ricos do mundo, tendo à frente os membros do G7,

começaram, em 1995, secretamente (no sentido estrito deste termo, ou seja,
no sentido militar) a negociar o Acordo Multilateral de Investimentos (AMI).

A negociação foi realizada discretamente entre os governos dos países
membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), sem o conhecimento dos cidadãos dos respectivos países nem de
seus representantes parlamentares. Havia a vontade manifesta de manter a
opinião pública na ignorância.

Nos primeiros meses de 1997, cerca de 90% do projeto já tinha a forma
que poderia vir a ser definitiva.

Em um castelo chamado "La Muette"
Por que a OCDE foi escolhida sede para o trabalho dos maiores Iobbies

dos negócios? A Organização Mundial do Comércio (OMC) já havia sido criada
e já havia conquistado posição de poder, através do tratado de Marrakech.
Inicialmente, os partidários de um tratado que daria aos grandes grupos capi-
talistas uma liberdade de ação na esfera dos investimentos semelhante àque-
la das transações comerciais pensaram em estabelecer a negociação em
Genebra, na sede da OMC. Dois motivos os levaram a desistir:
(1) Mesmo em situação de subordinação, os países dominados ou pobres - os

chamados "em desenvolvimento" - são membros da OMC e, portanto, par-
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ticipariam do grupo de negociação. Os mais fortes entre eles, como Índia,
Brasil (naquele tempo) e África do Sul (recentemente) enviariam represen-
tantes que tentariam defender seus interesses específicos. Esses países
gostariam de manter um certo grau de controle sobre os investimentos
estrangeiros. E tratava-se justamente de desmantelar completamente es-
ses controles.

(2) Genebra é sede de várias comissões da ONU. Nessa cidade, é impossível
realizar secretamente uma negociação internacional importante: a impren-
sa suíça e de todos os outros países segue de perto o que se faz na OMC
e no Palácio das Nações.

Já na OCDE, tudo é completamente diferente. Ela é uma organização
de natureza discreta, conhecida por poucas pessoas e muito vagamente. Des-
de sua criação, em 1972, os governos mais ricos e poderosos do mundo se
reúnem no Castelo de "La Muette" 1 , em um dos bairros mais ricos de Paris, ao
abrigo de olhares indiscretos, e se consultam, a fim de "harmonizar seus pon-
tos de vista" e negociar acordos entre eles.

Na OCDE, a discussão entre os países é discreta, cheia de dedos e
extremamente coercitiva. Raramente uma voz se eleva, mas um arsenal for-
midável de especialistas, contratados por essa Secretaria, impõe as posições
econômicas em voga. Os países reticentes são "persuadidos" a se alinhar aos
mais poderosos e influentes, ou seja, àqueles que mais contribuem para o
orçamento da Secretaria. As decisões são tomadas, não por voto majoritário,
mas por "consenso", este obtido graças a lavagens cerebrais e a apelos ideo-
lógicos à ordem. Os países que não têm meios ou coragem política de bloque-
ar uma negociação têm, como única arma, o apelo ao tempo, como a multipli-
cação de pedidos de emendas e de salvaguardas.

Finalmente, para os partidários do AMI, a OCDE oferece outra vanta-
gem: nela, há uma representação oficial do BIAC (comitê consultivo dos negó-
cios e da indústria) e do TUAC (comitê consultivo dos sindicatos). O primeiro,
oficializa as intervenções dos Iobbies industriais e financeiros; o segundo é
uma cadeia de transmissão aos assalariados das necessidades de adaptação
às novas exigências do capital internacional.

A resistência se organiza
Alojado na OCDE, o AMI pôde ser escondido da opinião pública e dos

representantes parlamentares.

A Silenciosa, ou A Muda.
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Os primeiros alertas foram dados por organizações não governamen-
tais (ONGs) de Ottawa, Washington, Nova lorque, São Francisco e Genebra,
ativas nas esferas do desenvolvimento econômico e social, da defesa dos
direitos humanos e do ambiente. Elas foram as primeiras a avaliar a extensão
da transformação do GATT em OMC, dada a instituição de tribunais de arbitra-
gem formados por especialistas de comércio que ouviriam as queixas contra
os "entraves à liberdade do comércio". Tendo fracassado, na Rodada do Uru-
guai (1992-93) em impedir o triunfo da liberdade total de trocas comerciais no
que diz respeito ao controle das manipulações genéticas e, na Cúpula do Rio,
em fazer aceitos tratados relativos ao ambiente, as ONGs estavam prontas
para combater o ALENA (Acordo Norte Americano de Livre Comércio), cujos
efeitos sociais e ambientais começavam a ser percebidos. Ora, a ALENA foi
um balão de ensaio do AMI.

Apenas no terceiro trimestre de 1997, graças a algumas delegações
(especialmente a do Canadá) pouco propensas a apoiar os rumos das negoci-
ações na OCDE, as ONGs puderam ter acesso ao texto do AMI. Imediata-
mente denunciaram dispositivos que pareciam comportar riscos graves para a
existência cotidiana de homens comuns, do assalariado, do desempregado,
do consumidor, do cidadão defensor do meio ambiente. Para essas ONGs, os
perigos potenciais do AMI são tão graves para os países ricos quanto para os
pobres. Sindicatos, partidos e associações democráticas, no pleno exercício
da cidadania, deveriam ser imediatamente alertados.

A campanha contra o AMI na França

Com o alerta dado, uma rede de associações começou a dissecar o
texto e a se engajar em uma campanha de informação e de mobilização. Na
França, foi o "mundo do cinema e da música", isto é, diretores, compositores
e atores os que se mobilizaram mais rapidamente, pois perceberam que o
projeto AMI entendia que a indústria cultural e o direito autoral e artístico eram
propriedade industrial. Associações como a Sociedade de Diretores de Fil-
mes, a União dos Produtores de Filmes, O Sindicato Francês de Artistas e
Atores organizaram um colóquio, em outubro de 1997, a fim de tomarem posi-
ção contra o projeto AMI no plano cultural.

Em dezembro de 1997, o Observatoire de Ia mondialisation (Observató-
rio da Mundialização) realizou um ato público de caráter mais geral.

Diversos artigos começaram a surgir na imprensa, sobretudo no Le monde
diplomatique e no L 'Humanité, sensibilizando diferentes movimentos sociais.
Nas vésperas da reunião do grupo de negociação do AMI na OCDE, de 16 a 18
de fevereiro de 1998, estava constituído um amplo coletivo contra o AMI,
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verdadeira frente de associações até então pouco acostumadas a trabalhar
juntas. A 18 de fevereiro, foi feita uma manifestação diante da OCDE, a primei-
ra desde sua criação. Formou-se, assim, uma frente de trabalho, cada dia
maior e mais dinâmica, reunindo-se a cada 15 dias na Casa das Associações,
40 Rua de Malte, 75011 Paris.

A "suspensão" - recuar para tentar saltar melhor?

O AMI não está enterrado. A campanha pública feita nos diferentes
países da OCDE, em diferentes graus de intensidade, pelas associações,
ONGs, e, em alguns países, por partidos e sindicatos, não alcançou a retirada
total do texto. A campanha conseguiu apenas duas coisas, importantes, mas
insuficientes: (1) colocou o projeto de acordo sob projetores, tirando das nego-
ciações o seu caráter secreto; (2) obrigou os governos a aumentar um pouco o
nível de concessões que solicitavam uns dos outros, a multiplicar as salva-
guardas e a elevar a voz, pelo menos para as galerias.

II. Honra e proteção aos "investidores"!

"Eu definiria a "globalização "como a liberdade para o meu
grupo de investir onde ele queira, o tempo que ele queira,
para produzir o que ele queira, abastecendo-se e venden-
do onde ele queira, e tendo que agüentar o mínimo possí-
vel de restrições em matéria de direito do trabalho e con-
venções sociais".
Presidente do grupo industrial ABB (suíço-sueco), em 1995

Um acordo modesto?
Longe de ser um simples acordo de medidas de liberalização, o AMI, na

realidade, tem o estatuto de um tratado. Se adotado e ratificado, o conteúdo
de alguns de seus dispositivos e, sobretudo, de seus mecanismos jurídicos e
de jurisdição, altamente restritivos e, ao mesmo tempo, arbitrários (uma "justi-
ça" expressa por tribunais de comércio internacionais) estabeleceriam uma
camisa de força com efeitos imediatos sobre as leis internas de cada país
signatário.

Investimento, um termo de múltiplas significações...

Na linguagem corrente, investir tem conotações positivas. Pode desig-
nar despesas extras para melhorar as condições de vida de uma família. Na
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esfera econômica, pode ser a solução para o desemprego. Não é o caso de
encorajá-lo? Está aí a armadilha.

No preâmbulo do projeto AM I, prudentemente, joga-se com as conotações
positivas. Ele "criará possibilidades de emprego e melhorará o nível de vida".
Compromissos vagos. O que se sabe é que os grandes grupos internacionais
que pertencem á categoria de sociedades transnacionais (STN) não criam
empregos, mas, ao contrário, têm reduzido seus efetivos desde o início dos
anos 90.

e de grandes riscos
Quando dirigido a atividades produtivas e de serviços não financeiros, o

investimento cria meios a partir dos quais o trabalho assalariado e a transfor-
mação de matéria prima vão produzir bens e serviços destinados à venda,
desde que haja demanda, e ao lucro. Investir levanta questões relativas à
propriedade do capital da empresa que, freqüentemente, está nas mãos de um
grupo industrial. Isso coloca também em pauta questões decisivas que dizem
respeito ao conjunto do comportamento social (no sentido amplo) da direção e
dos proprietários do capital: relativas aos seus assalariados e, também ao
ambiente natural e social no qual a empresa se instala. Assim, investimento
não apenas cria riqueza, mas também assegura a sua transferência. Atualmente,
o investimento e, mais ainda, o de caráter financeiro tornaram-se operações
que têm em vista, antes de qualquer outra coisa, apropriar-se da riqueza pro-
duzida pelo trabalho e dos recursos naturais de um país, transferindo-os em
benefício de certas categorias sociais de uns poucos países.

O investimento está no centro da atividade das sociedades contempo-
râneas. Legislar internacionalmente o investimento, objetivo do AMI, é criar
condições de uma ascendência social global, estabelecida pelos grupos de
interesses mais poderosos do mundo, em seu próprio benefício. Hoje, dado o
grau de penetração da economia na sociedade, todas as esferas da vida soci-
al são afetadas pelas decisões tomadas em um investimento e pelas opera-
ções de produção que se seguem. Compreende-se que o ato de investir colo-
ca a questão do grau de controle (expresso em leis) que a sociedade de um
país (representada pelos poderes legislativo e executivo) pretende impor às
empresas e aos seus proprietários. E nesse ponto que se situa a questão (e o
risco) central do AMI.

Em decorrência das lutas políticas e sociais que se seguiram à Segun-
da Guerra e do processo de descolonização, a comunidade internacional esta-
beleceu, em textos básicos da ONU (especificamente, na Carta de Direitos e
Deveres Econômicos dos Estados, adotada em 1974) os seguintes princípios:
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"Cada nação tem o direito inalienável de regulamentar os investimentos es-
trangeiros e de exercer seu controle sobre os investimentos", como também:
nenhum Estado pode ser obrigado a reservar um tratamento preferencial para

os investimentos estrangeiros". Os países da OCDE pretendem, ao invés,
"estabelecer para o investimento internacional um quadro multilateral amplo,
comportando normas elevadas de liberalização e de proteção", isto é, retirar
as restrições das leis e regulamentos nacionais para os grupos transnacionais,
protegendo seus segredos e seus benefícios.

O papel dos Iobbies na elaboração do AMI

No número de 1996 do World lnvestment Report (relatório anual do Co-
mitê de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas), um artigo analisa
instrumentos jurídicos "fortes" e 'fracos". Na página 162 apresenta "O que o
mundo dos negócios [grupos industriais e financeiros] entende por regras for-
tes". Elas são sete e análogas às propostas do AMI (são enumeradas, aqui, e
serão tratadas, também, adiante): (1) estatuto jurídico restritivo para os Esta-
dos signatários (estatuto de tratado); (2) irreversibilidade das medidas de
liberalização; (3) mecanismos de jurisdição fortes com acesso direto pelas
empresas; (4) definição de investimento baseada na categoria jurídica de ativo;
(5) tratamento nacional e tratamento da nação mais favorecida combinados;
(6)abolição das obrigações de resultado impostas aos investidores; (7) limita-
ção máxima do número de exceções e salvaguardas que "enfraqueceriam" o
texto.

Os redatores do World lnvestment Report apresentam as fontes que
utilizaram: United States Committee on International Business (USCTB); Câ-
mara Internacional do Comércio, Business and lndustry Advisory Committee
(BIAC), esta última sendo o lobby dos grupos industriais e financeiros dentro
da OCDE. Documentos de outros lobbies foram igualmente citados: da Tábula
Redonda dos Industriais Europeus (European Roundtable of Industrialists),
fundada em 1983 e muito ativa no plano mundial; associação internacional do
patronato japonês, e dezenas de "pacotes para pensar" ("think tanks'), revis-
tas, jornais, programas de rádio e televisão, financiados por fontes privadas e
responsáveis pela difusão do "pensamento único".

O AMI protege também os especuladores

Atualmente, o investimento e, sobretudo, o de caráter financeiro não
visam tanto a criar riquezas, mas a apropriar-se de benefícios e transferi-los
de certas categorias sociais para um número reduzido de países.
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Com a liberalização dos investimentos no final dos anos 70 e com a
desregulamentação financeira, o crescimento dos investimentos e das aplica-
ções de capitais financeiros internacionais foi acompanhado pelo crescimento
extremamente importante dos rendimentos do tipo lucros, dividendos e juros
financeiros.

As sociedades transnacionais e os investidores financeiros querem pro-
teger a transferência dos rendimentos de seus investimentos e de suas
aplicações mais ainda do que assegurar a liberdade total para suas mercado-
rias. Hoje, para os Iobbies, investimento não se baseia mais em meios de
produção, mas em "ativos", categoria econômica e jurídica central para a
existência e funcionamento dos mercados financeiros.

O investimento, segundo o texto, deve ser ampliado para compreender
"todo tipo de ativo detido ou controlado, direta ou indiretamente, por um inves-
tidor, particularmente: (1) uma empresa, mas também (2) as ações, cota-par-
tes do capital ou outras formas de participação do capital de uma empresa e
os direitos decorrentes; (3) as obrigações, títulos de dívida, empréstimos e
outras formas de crédito e os direitos decorrentes; [ ... ] e (4) os créditos mone-
tários e os direitos de pagamento". As extensas proteções do AMI beneficiam,
assim, o investimento financeiro e todas as formas de especulação. O FMI
caminha na mesma direção destes objetivos ultra liberais da OCDE.

A definição ampla de investimento inclui também os "direitos de propri-
edade intelectual", as "concessões, as licenças, as autorizações" e, finalmen-
te, "todo bem material ou não, móveis e imóveis e todos os direitos conexos
de propriedade como locação, hipoteca, privilégio e penhora".

O campo de aplicação dessa definição inclui todas as esferas de
atividades industriais e de serviços, sem exceção.

III. Intenções claras, redação obscura

Atrelado à definição ampla de investimento, o projeto AMI estabelece
os direitos e privilégios dos "investidores" (leia-se grupos industriais e financei-
ros que efetuam as operações transnacionais) e as obrigações às quais os
Estados signatários se dobrariam, uma vez ratificado o tratado. Um exame
cuidadoso mostra que o texto é escrito, na íntegra, de forma unilateral: todos
os direitos são estabelecidos em benefício dos "investidores" e todos os deve-
res estão a cargo dos Estados.
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As intenções do texto são claras, mas a redação, apesar de 90% pronta
em fevereiro de 1988, é imensamente obscura, difícil de ser lida. As causas
da obscuridade são diversas: (1) há casos em que nada foi resolvido ainda,
nos quais diversas redações alternativas são apresentadas lado a lado; (2) há
casos nos quais um artigo escrito sem nenhuma ambigüidade recebe, 40 pági-
nas adiante, uma salvaguarda nacional que o limita; (3) em alguns capítulos,
um artigo importante vem seguido de inúmeros comentários de pé de página,
às vezes mais amplos que o próprio artigo, nos quais alguns países introdu-
zem limitações e qualificações que os protegeriam; (4) há passagens nas
quais a redação parece ser propositadamente frouxa, deixando as decisões de
interpretação para a arbitragem" (ou melhor, para os tribunais de comércio
internacionais).

A obscuridade é inquietadora sobretudo quando se examina os meios
jurídicos e de jurisdição que acompanhariam os artigos pouco claros. Alguns
exemplos são dados a seguir.

Tratamento nacional e benefício da cláusula de nação mais favorecida
Caso adotado, o AMI conferiria aos investidores estrangeiros mais di-

reitos que aos investidores nacionais. Em seu capitulo III, o acordo propõe
que se reconheça, para os investidores internacionais, os benefícios do princi-
pio de tratamento nacional e, ao mesmo tempo, o de nação mais favorecida.
O princípio de tratamento nacional concede ao investidor estrangeiro os mes-
mos direitos que têm os do país. O princípio de nação mais favorecida estipu-
la que devem ser estendidos a todos os países os direitos e privilégios conce-
didos a um pais determinado qualquer.

Assim, no caso francês, ajudas ou benefícios especiais concedidos
aos investidores das antigas colônias africanas não podem ser negados a
investidores de nenhum outro país, exceto os da própria França. Mas qualquer
investidor estrangeiro pode exigir o benefício de qualquer ajuda concedida a
um investidor nacional.

Os países perderiam, assim, instrumentos de ação clássicos das esfe-
ras de política industrial e de política de emprego.

Interdição das obrigações de resultados, mas autorização aos incentivos
com contrapartida

Por muito tempo, um meio clássico de política industrial consistiu em
permitir investimentos estrangeiros, combinando a permissão com a realiza-
ção de compromissos precisos em determinados domínios. Essas obrigações
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sempre foram o horror das sociedades transnacionais. A intenção do projeto
AMI é a de retirá-las.

Por exemplo, um dos artigos estipula que 'uma parte contratante não
pode impor, aplicar ou manter nenhuma das seguintes obrigações [ ... ]: [ ... ] d)
vincular, de alguma maneira, o volume e o valor das importações ao volume ou
ao valor das exportações ou ao retorno de divisas [...]; [ . 1 f) transferir uma
tecnologia, um método de produção ou um outro saber exclusivo a uma pes-
soa física ou moral de seu território [ ... ]. [ ... ] i) esperar um determinado nível
ou um determinado valor de pesquisa-desenvolvimento em seu território; j)
recrutar uma determinada taxa de trabalhadores nacionais [ ... ]".

Alguns países de opuseram fortemente a esses artigos. Em conseqü-
ência, foi introduzida no texto a autorização de impor, em troca, vantagens ou
incentivos financeiros. Se as obrigações de resultado são proibidas, o artigo
seguinte autoriza, sob condições, incentivos aos investimentos. Assim, um
país não pode submeter a autorização de investir a condições de obrigações,
mas, se ele fornece "incentivos" adequados (isto é, se ele paga), ele pode
conseguir que uma firma contrate obrigações como as das linhas (f) e (i).

Privatizações e regimes acionários especiais
Privatizações ocupam um lugar central no programa dos neoliberais.

Para os autores do AMI, o que interessa é que os países não reservem os
benefícios das privatizações para seus investidores nacionais nem mante-
nham um grau de controle sobre as firmas privatizadas, através de regimes
acionários especiais. Esses regimes podem, por exemplo, atribuir ao Estado
os direitos especiais de voto, facilitar a existência de redes estáveis de
acionistas, ou reservar uma porcentagem de ações para os empregados da
empresa, quando ela é vendida.

A esse respeito, houve também países que não quiseram desmantelar
seus regimes. O resultado foi que há, ao menos, quatro versões (chamadas
opções) de redação do artigo futuro. As opções 1 e 4 autorizam regimes espe-
ciais; a opção 2 estipula a interdição completa qualquer regime especial, apre-
sentando-os como incompatíveis com o espírito do AMI; a 3 é uma tentativa
de compromisso.

A política de fixação dos preços dos monopólios públicos
As concepções contraditórias dos países no que diz respeito à legitimi-

dade e ao papel dos monopólios públicos provoca, também, um texto de leitu-
ra difícil. Pode-se antecipar que os "tribunais de comércio" teriam aí uma mar-
gem grande de interpretação do tratado.
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Monopólios públicos não são proibidos, mas o AMI gostaria de reduzir
seu alcance e sua importância, tirando-lhes a possibilidade de fixar os preços
por outros critérios que não os estritamente comerciais. Em nome da igualda-
de de concorrência, será impossível a um serviço público fixar o nível de seus
preços em função de critérios sociais ou de desenvolvimento regional, por
exemplo.

O texto menciona a noção frouxa de "considerações comerciais nor-
mais" que seriam, aparentemente, apenas as dependentes da situação de
oferta e de demanda nos mercados.

Fica assim aberta uma porta de ataque contra todos os serviços que se
assemelhem a monopólios, proibindo-lhes fixar os preços na base de critérios
sociais relativos às esferas da saúde, da seguridade, da cultura.

E quais instâncias julgariam se as práticas de preços dos monopólios
públicos têm objetivos anticoncorrenciais ocultos?

Expropriações e "medidas de efeito equivalente"

No capítulo "Proteção do investimento" há redações tão frouxas que
parecem ter em vista a constituição de uma jurisprudência de decisões de
arbitragem, externa ao texto. Esta é a tradição anglo-saxônica, especialmente
a americana, tão favorável aos interesses privados. Ela consiste em dar mais
direitos a juizes que a legisladores, um juiz podendo criar segmentos inteiros
do Direito.

Um exemplo: um artigo do AMI sobre expropriações foi assim redigido:
"Uma parte contratante não pode expropriar ou nacionalizar, direta ou
indiretamente, um investimento realizado em seu território por um investidor
de outra parte contratante nem tomar uma ou diversas medidas de efeito
equivalente (daqui por diante denominadas "expropriação")[...]". O termo 'me-
didas de efeito equivalente abre a porta para decisões das cortes de arbitra-
gem que poderiam considerar, por exemplo, que perdas de lucros devidas a
restrições legais para a proteção do meio ambiente são "expropriações indiretas"
ou disfarçadas.

Uma disposição desse tipo já existe no principal modelo do AMI, o
tratado ALENA (Acordo Norte Americano de Livre Comércio). A sociedade Ethyl,
domiciliada nos Estados Unidos, fez queixa na justiça contra o Estado cana-
dense, muito mais rigoroso que os EEUU no que diz respeito à proteção do
meio ambiente. A Ethyl exige do governo federal do Canadá 251 milhões de
dólares porque, em abril de 1997, foi proibida de usar um aditivo à gasolina, o
MMT, produto tóxico que prejudica os dispositivos antipoluição dos automó-
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veis. A Ethyl argumentava que a proibição eqüivalia a uma expropriação de
seus bens. A queixa foi aceita e será questionada em juízo. Se a Ethyl ganhar,
os contribuintes canadenses pagarão milhões de dólares a uma firma privada.

Assim, as redações frouxas do AMI poderiam paralisar ações governa-
mentais para a proteção do ambiente, preservação dos recursos naturais, se-
gurança no trabalho e equidade de condições nas negociações salariais.

Os "distúrbios civis" e "outros acontecimentos semelhantes"
Outro exemplo de redação frouxa, pode ser extraída do capítulo "Proteção

do investimento". O artigo diz: "Um investidor de uma parte contratante que
teve prejuízo com o investimento feito no território de uma outra parte contra-
tante, em razão de uma guerra ou de um outro conflito armado, de um estado
de emergência, de uma revolução, de uma insurreição, de distúrbios civis ou
de outros acontecimentos semelhantes, ocorrendo sobre o território dessa
parte contratante, tem o benefício de [ ... ] restituição, indenização [..]".

Novamente, caberá aos tribunais de arbitragem interpretar o que é um
"acontecimento semelhante", que poderia incluir movimentos de protesto, boi-
cotes, greves, e outras manifestações das liberdades sociais.

IV. Um ferrolho jurídico perspicaz e draconiano

"Nós escrevemos a constituição de uma economia mundi-
a/unificada."
Renato Ruggiero, diretor geral da Organização Mundial do
Comércio, em 1996.

Estamos, então, na presença de um texto freqüentemente difícil, onde
numerosos artigos são redigidos de forma a permitir avaliações e interpreta-
ções. O projeto AMI propõe "ferrolhar" esse texto por meio de um dispositivo
jurídico draconiano, que consiste em : (1) dar ao acordo em negociação o
estatuto jurídico de tratado; (2) criar, ao lado das possibilidades de recursos
nacionais oferecidos aos "investidores", um sistema jurisdicional interno ao
AMI permitindo aos grupos industriais e financeiros que efetuam operações
transnacionais intimar os Estados diante dos tribunais de arbitragem que são,
de fato, tribunais internacionais de comércio; (3) conceder às medidas de
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desregulamentação um caráter de irreversibilidade, conduzindo o AMI no sen-
tido de uma liberalização cada vez mais completa. Estes dispositivos apare-
cem claramente na lista das "regras fortes" dos Iobbies. Coincidência?

O AMI teria prioridade em relação à legislação nacional, em caso de
ratificação

Assinado e, depois, ratificado, o AMI exerceria uma influência global
sobre o direito nacional francês, devido a seu estatuto de tratado. Tratados
internacionais assinados por um país, possuem, na ordem jurídica interna, um
valor superior àquele das leis. Na presença de um tratado internacional, as
nações são obrigadas a modificaras leis e as regulamentações que não estão
de acordo com as disposições do tratado.

Os tratados de efeitos amplos, entre países, eram raros. Mas, com a
multiplicação deles, no domínio econômico e social, tudo mudou. Agora, são
segmentos inteiros da legislação nacional que sofrem conseqüências e são
susceptíveis de modificação. Quando um preceito legal é considerado contrá-
rio ao texto ou mesmo ao espírito de um tratado, o Conselho Constitucional
pode ser ouvido e declarar a inconstitucionalidade da lei, caso ela contrarie o
tratado. Quando alguém, em um julgamento, diante de um tribunal francês,
afirma que uma lei que lhe prejudica é contrária a um tratado internacional, o
tribunal tem o dever de examinar essa afirmação e, caso necessário, refutar a
aplicação da lei. Mesmo se o Parlamento não aplicar o princípio de conformi-
dade da lei ao tratado, ou aplicá-lo incorretamente, o juiz ouvido o fará.

O que foi dito vale também para o "espírito geral" de um tratado, um
tribunal podendo invocar os "princípios gerais do direito" ou a "ordem publica
internacional". Essas noções jurídicas são menos vagas e muito mais práti-
cas do que parecem. Tanto a Declaração Universal dos Direitos do Homem e
do Cidadão, de 1789, quanto a Carta das Nações Unidas já foram invocadas.

Até o presente momento, foi com bons propósitos e causas humanitári-
as que se fez referência aos "princípios gerais do direito" provenientes de
tratados. Mas, amanhã, com a influência crescente do liberalismo, nada impe-
de que os tribunais se pronunciem favoravelmente aos "investidores", argüindo
o espírito geral do AMI.

Os Estados levados aos tribunais internacionais de comércio
O segundo ponto do dispositivo jurídico organiza a criação de um siste-

ma jurisdicional autônomo, interno ao AMI. O mecanismo prevê apenas duas
hipóteses: (1) os litígios entre dois Estados e (2) os protestos de um investidor
contra um Estado. A hipótese de que um Estado intente uma ação judicial
contra um investidor não é evocada, no texto do AMI.
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Por causa dos numerosos artigos do tratado que permitem interpreta-
ções favoráveis aos interesses privados, grupos industriais e financeiros po-
derão caso o AMI seja adotado, intimar Estados diante de tribunais de arbitra-
gem por violação do tratado ou para ressarcimento de um prejuízo
pretensamente sofrido.

O longo capítulo que organiza a composição dos tribunais de arbitra-
gem, a forma de apresentação das queixas pelos grupos industriais e financei-
ros, as sentenças e todas as questões de procedimento é um dos poucos que,
na versão de fevereiro de 1997, não tem notas de pé de página e comentários.
A composição dos tribunais de arbitragem é análoga à dos tribunais de comér-
cio, nos quais os árbitros são escolhidos a partir de listas estabelecidas pela
Câmara Internacional de Comércio (CCI). Os litígios seriam julgados, de acor-
do com o artigo 14.a do capítulo sobre a arbitragem do AMI, por "experts
comerciais", pessoas que fizeram carreira nos negócios, devotadas à
liberalização e à desregulamentação. Podemos ter certeza de que julgarão em
função exclusiva do princípio da liberdade de investimento, da mesma forma
que a OMC julga de acordo com o princípio da liberdade das transações co-
merciais.

O exemplo do tratado de Marrakech e da lei sobre o milho transgênico
Em 1996-1997, a propósito da lei francesa que proíbe a produção e a

importação de organismos geneticamente modificados, entre os quais o milho
transgênico, o tribunal de arbitragem da OMC declarou que a lei era contrária à
liberdade de comércio e a disposições específicas do tratado de Marrakech. O
governo francês foi obrigado a autorizar as importações, mesmo continuando
a proibir o cultivo. O AMI multiplicaria esse tipo de situação.

Os autores do tratado de Marrakech deixaram claro, no texto (artigo
16.4), que "os países membros se comprometem a adaptar suas legislações,
regulamentações e procedimentos administrativos aos acordos anexos". O
texto tem 550 páginas e os anexos 20000. Quem os leu? Na grande maioria
dos casos, a reação dos representantes eleitos pelo povo é de confiar nos
"experts", bem como no governo que lhes diz que, no conjunto, o acordo é
bom. Assim, um belo dia, uma nação acordou com o anúncio de que ela havia
renunciado a seus direitos, como o de controlar o cultivo e a importação de
produtos dos laboratórios de biotecnologia dos grandes grupos industriais,
farmacêuticos e agroalimentares.

Irreversibilidade da liberalização e desmantelamento das salvaguardas
O terceiro ponto do perspicaz ferrolho jurídico é aquele em que o AMI

cria um dispositivo detalhado destinado a (1) conceder às medidas de



desregulamentação um caráter de irreversibilidade e (2) fazer o texto do acor-
do evoluir no sentido de uma liberalização cada vez mais completa.

As medidas denominadas "status qud' e "desmantelamento" constitu-
em a inovação jurídica mais original do AMI. No dia da assinatura, cada Esta-
do deverá enumerar suas regras dissonantes da liberdade total de investimen-
tos, de forma clara e definitiva. Nenhuma regra poderá ser posteriormente
acrescentada.

Os autores do texto têm em vista limitar o recurso a salvaguardas, o
que, entretanto, constitui um procedimento tradicional no direito internacional.
Salvaguardas permitem que um Estado mantenha em vigor disposições que
não estão de acordo com o tratado, mas que ele quer "salvaguardar" ou "reser-
var". No caso do AMI, as reservas deverão ser descritas "por meio de um
enunciado o mais claro possível", de forma a evitar que sejam muito gerais
('reservas de precaução"). Por outro lado, essas reservas deverão ser feitas
uma vez por todas e, embora esteja prevista sua redução, está proibida sua
expansão.

Estabelecida essa regra do "status quo", o AMI extrai o corolário enge-
nhoso do "desmantelamento" que "é o processo de liberalização pelo qual as
medidas que não estejam de acordo com o AMI serão reduzidas e finalmente
eliminadas. [ ... ] Associado ao "status guo", ele produzirá um "efeito de dique",
graças ao qual toda nova medida de liberalização seria "ferrolhada" e não po-
deria ser, no correr do tempo, nem abolida nem invalidada".

Toda vez que um Estado renunciar a uma salvaguarda, a renúncia fará
juridicamente parte do tratado, terá valor superior à lei nacional e se tornará
irreversível.

Essa inovação jurídica arruina as esperanças dos que imaginavam li-
vrar-se do tratado ás custas de salvaguardas. Elas serão sempre provisórias e
continuamente solapadas, até desaparecem completamente ou serem "des-
manteladas".

V. Defender a cultura subscrevendo o AMI?

"Este tratado nos conduz a uma verdadeira mudança de
civilização. Nós passamos do direito dos povos a dispor
de si próprios para o direito dos investidores a dispor dos
povos.',
Extraído do apelo lançado pela Sociedade dos Diretores
de Filmes, pela União dos Produtores de filmes e pelo Sin-
dicato Francês dos Atores, em 10 de fevereiro de 1998.



É necessário que se fale separadamente da chamada "exceção cultu-
ral", a propósito da qual o governo francês registrou uma reserva formal.
Atualmente, os diretores, compositores e atores (os primeiros a se mobiliza-
rem contra o AMI na França) avaliam que essa "exceção cultural" é uma arapuca
perigosa, por várias razões: (1) ela não passa de um artifício jurídico que, no
longo prazo, não permite defender o conceito de criação; (2) ela introduz uma
divisão entre eles e todos aqueles que combatem não só o AMI mas também
a submissão crescente da sociedade aos interesses dos grupos industriais e
financeiros; (3) eles não querem ser beneficiários de uma "exceção" se o res-
tante dos assalariados e dos cidadãos têm que se sujeitar às "novas discipli-
nas" inscritas no AMI.

Os primeiros a se mobilizar

Diretores, compositores e atores compreenderam, desde a Rodada do
Uruguai, que a definição ampla de investimento tinha, também, por objetivo
submeter as obras de criação às medidas de liberalização e de
desregulamentação, mediante a assimilação da propriedade literária e artísti-
ca à propriedade industrial. Segundo o direito francês, uma "obra do espírito"
pertence àquele que a criou. Em contrapartida, o direito americano atribui a
propriedade a quem financiou o trabalho, ao "investidor", proprietário do capi-
tal.

Cinema e audiovisual constituem atualmente setores submetidos a re-
gulamentações particulares. Porém, a combinação dos princípios de nação
mais favorecida e tratamento nacional conduziria a um desmantelamento ime-
diato das regras específicas. A França não poderia mais defender o conteúdo
lingüístico nem o conceito de criação como obra do espírito. Criação seria
uma produção comercial pura e simples.

VI. Morte ao Drácula!
Viva a democracia!

O AMI fez com que se desenvolvessem campanhas na maior parte
dos países da OCDE. As mobilizações foram maiores ou menores segundo o
país, mas, em certos casos, elas incluíram muitos ativistas dos movimentos
sociais.

Grandes mobilizações ocorreram também no Terceiro Mundo (por exem-
plo, MST, no Brasil) contra esse tratado e denunciaram as ameaças que atin-
giam os povos e sua soberania, bem como seu direito de decidir seu futuro. A
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luta contra o AMI é parte integrante das mobilizações conjuntas contra a OMC
e contra as instituições financeiras internacionais.

Um combate comum do "Norte" ao "Sul"

Nos países do Terceiro Mundo, o AMI seria um poderoso instrumento
que permitiria aos grandes grupos industriais e financeiros, e aos governos
dos países avançados que os sustentam, investir com maior liberdade, des-
prezando o direito ao trabalho e a proteção ambiental.

O AMI viria aperfeiçoar, por meio da liberalização e desregulamentação
financeiras, o que já foi realizado pelo FMI nos mercados financeiros 'emer-
gentes", hoje ameaçados por crises. O AMI aperfeiçoaria também o que foi
realizado pelos países do G7 e seus aliados, no contexto das negociações da
Rodada do Uruguai, com a criação da OMC e a transferência para essa insti-
tuição das atividades pretensamente 'ligadas ao comércio", anteriormente sob
responsabilidade de organizações internacionais nas quais os interesses es-
pecíficos dos países do Terceiro Mundo eram melhor considerados. E o caso
da propriedade intelectual, isto é, das patentes e das licenças que passaram
a ser da esfera da OMC.

O AMI submeteria os países do Terceiro Mundo com maior vigor ainda
ao jugo do capital estrangeiro e acabaria por retirar-lhes todos os meios de
uma política autônoma. Mas, agora, eles não estão sós. Nos países da OCDE,
o movimento social tomou consciência dos grandes desafios levantados pelo
AMI cujos dispositivos (1) abrem ainda mais as portas para os ataques contra
os serviços públicos, a saúde, a seguridade social, a educação pública; (2)
eliminam a possibilidade de conduzir uma política industrial ou de desenvolvi-
mento regional: (3) menosprezam a luta pela proteção ambiental.

Mais de 85% dos investimentos diretos provêm dos países da OCDE, e
mais de 80% para aí se dirigem. E aí que os grupos industriais realizam es-
sencialmente seus lucros, e é ai que eles querem ter as mãos totalmente
livres, pelo menos tanto quanto nos países do Terceiro Mundo. Essas são
razões bastante fortes para que os assalariados, os desempregados, o con-
junto dos cidadãos dos países do 'Norte" se mobilizem, juntamente com aque-
les dos países do "Sul", para impedir a adoção do AMI.

Contra a privatização do espaço público e a "doce ditadura" do capital

Os povos e as nações mundiais confrontam-se, hoje, com a pretensão
dos grupos industriais e financeiros, e dos governos que os respaldam, de
formular às escondidas, no interior de seus cenáculos reservados, "a consti-
tuição de uma economia mundial unificada para o século XXI", como Renato
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Ruggiero, diretor da OMC, anunciou claramente. O AMI se destina a ocupar,
ao lado do FMI e da OMC, como também do Banco Central Europeu (BCE),
um lugar equivalente a estes, na panóplia das instituições internacionais
econômicas públicas e privadas que foram reformadas e criadas para estabe-
lecer com dcrura uma espécie de "ditadura de facto", no que diz respeito ao
capital industrial C financeiro. Como expresso pelos diretores e atores, estamos
frente a forças sociais e a indivíduos que querem transformar "o direito dos
povos a dispor de si próprios no direito dos investidores de dispor dos povos".
Se o movimento social, os sindicatos em particular, e os partidos políticos, em
nome da classe operária e da democracia dos cidadãos, vierem a permitir a
assinatura e a ratificação do AMI, isso seria um passo em direção a uma
verdadeira "ditadura secreta" dos poderosos interesses privados.

Por isso, é impossível criticar apenas os "excessos" ou conseqüências
injustas de tratados como o AMI. E necessário avaliar os desafios e riscos em
jogo: garantias coletivas, direitos trabalhistas e de negociação seriam
reavaliados. Admitir que o AMI é negociável, eqüivaleria a escolher a lógica da
destruição dos direitos econômicos e sociais, do direito ao desenvolvimento
sustentável, da cooperação e da solidariedade. Seria submeter-se à doce dita-
dura, ao novo totalitarismo. Não combater o AMI é renunciar à idéia de que o
trabalho não é uma mercadoria, que a liberdade de expressão é uma condição
indispensável ao progresso, que a pobreza é um perigo que ameaça a prospe-
ridade de todos.

Os desafios são, portanto, econômicos e políticos. Os tratados do tipo
AMI colocam em jogo escolhas fundamentais da sociedade.

Os ministros da OCDE foram obrigados a recuar, em abril de 1998,
interrompendo suas negociações por seis meses. Mas estão prontos a pensar
novas formas de conduzir as negociações internacionais, econômicas e co-
merciais. Contam com o Banco Mundial, com o FMI e, especialmente, com a
OMC.

Pela suspensão definitiva das negociações e pela retirada integral do
projeto

Os países da OCDE procuram ganhar tempo para prosseguirem em
suas negociações, provavelmente em segredo, de modo a recuperar suas
energias. O fator tempo aparece como um Ieitmotivem várias intervenções de
atores políticos, e o parlamento europeu decidiu rejeitar o tratado apenas no
que concerne a "sua forma atual". Certos países começam também a duvidar
do interesse em prosseguir da mesma maneira que antes das mobilizações.
No final da reunião da OCDE, em abril de 1998, o ministro da economia alemã
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avaliava que "..,nós deveríamos refletir sobre a viabilidade de um AMI afrouxa-
do ou sobre uma modificação das modalidades de negociação".

As organizações que combatem o AMI devem explorar esses conflitos,
mas não devem se contentar com isso nem com que se caminhe em direção
à adoção de um texto 'mínimo". Tal texto comportaria, com certeza, o conjun-
to dos dispositivos jurídicos examinados no capítulo IV, especialmente os que
permitem que os tribunais de arbitragem comecem a funcionar e que se inicie
o paciente trabalho de "desmantelamento" das salvaguardas. Aceitar um texto
"mínimo" eqüivale a aceitar mudanças de fachada, ou seja, que o AMI seja
aprovado.

É por essa razão que tanto o Observatoire de Ia Mondialisation quanto o
Collectif das organizações contra o AMI decidiram lutar pela suspensão def 1-
nitiva das negociações e pela retirada pura e simples do projeto.

Lutar contra o AMI com vistas para o futuro
Essa luta será tanto mais eficaz quanto mais nos voltemos para o futu-

ro. A primeira etapa já ajudou a consolidar um processo em curso há vários
anos, que levou à convergência sobre temas comuns entre associações e
sindicatos. Essa convergência permitiu fortalecer o sentimento de que a
"mundialização" não é nem "inevitável" nem "incontornável" como querem seus
patrocinadores. Ela pode ser detida, invertida, mudada, transformada... Não
se pode subestimar o potencial que as forças democráticas representam tra-
balhando em conjunto por um objetivo comum; nem subestimar a importância
e a capacidade de resistência que essas forças desenvolvem.

É por isso que razões voltadas para o futuro começaram a ser formula-
das pelos membros do Observatoiree pelo Collectif contra o AMI: Como man-
ter as conquistas já alcançadas? Como barrar definitivamente a elaboração de
tais tratados no futuro? Como contrapor um programa de ação democrático?
Será suficiente retocar as regras de um sistema com implicações desastrosas
para as populações mundiais - propondo, por exemplo, simplesmente emen-
das a esses tratados? Não urge abrir um novo debate sobre os contornos que
deveria ter uma sociedade capaz de reunir os recursos produtivos a serviço
das necessidades e das aspirações da maioria da população mundial? E nes-
se sentido que o Co/Iectif começou um trabalho afinado com associações e
organizações de vários países - um "contra-AMI" - , uma instituição para
restabelecer o controle total dos povos e das nações sobre o investimento
internacional.

Como lançar as bases de um contra-poder face a organizações tão
poderosas e poderes tão hegemônicos que se arrogam o direito de decidir
pelos povos do mundo? Como institucionalizar nossa resistência diante des-
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sas instituições supranacionais? Como articular esse internacionalismo com
as lutas nacionais e locais? E o que as próximas etapas de campanhas contra
o AMI, a OMC, o FMI e as instituições européias ajudarão a compreender.
Mas para isso é necessário começar por matar o Drácula para que se enterre
definitivamente o AMI. Esse tratado não é "negociável" nem "remendável". Ele
deve ser sentenciado. Ponto final!

O texto original é uma síntese de intervenções,
artigos e notas feitos pelos membros do Observatoire

de Ia mondialisation. A síntese foi redigida por
François Chesnais. O resumo em português foi feito
por Concessa Vaz e Marília Novais da Mata Macha-

do, do ATTAC/MG.
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Texto trazido ao debate "A Rodada do Milênio e o
Império Mundial" pelo Engenheiro Fernando Siqueira,

da AEPET (Associação dos Engenheiros da
Petrobrás).

AMI - Acordo Multilateral de

Investimentos

É o mais novo e mais cruel instrumento das transnacionaís para
subjugar os povos, sobretudo os subdesenvolvidos.

Este acordo, que já é o maior tratado econômico - político -jurídico da
história da humanidade que se tem notícia, colocará os governos nacionais de
mãos atadas, criando uma espécie de "imunidade às empresas multinacionais"
em seus investimentos por todo o planeta. As negociações para este acordo
vêm sendo feitas às escondidas pela OCDE (Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico), de maneira quase clandestina, devido às con-
veniências econômicas que trará, e por temor às reações a exposição pública
que este tratado venha a provocar.

Contrariando tudo o que se conhece sobre Direito Internacional, o
texto do acordo consegue acabar com qualquer risco de prejuízo para o
investidor estrangeiro, que estará sob o ônus dos contribuintes do país que
receber seus investimentos. O acordo determina a desregulamentação total
do Estado, nenhuma lei poderá restringir a livre atuação da empresa estran-
geira.

De acordo com a legislação do AMI, as empresas não precisarão seguir
as regras salariais e as Leis Trabalhistas do país em que estiver investindo.
Os Estados nacionais também não poderão adotar políticas específicas de
desenvolvimento dentro de seu país, sob o argumento de estar "interferindo na
livre determinação das forças do mercado". Nesta legislação, por exemplo, o
Brasil não poderá adotar qualquer política de estímulo a pequenos agricultores
do Nordeste, pois poderá ser processado por uma grande multinacional do
setor alimentício, indo para o banco-dos-réus de algum tribunal internacional.
E o acordo também estabelece que os Tribunais que irão julgar estes proces-
sos deverão ser escolhidos pelas empresas.
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Os países terão de indenizar as empresas até mesmo por "oportu-
nidade de lucros perdidas" ou "prejuízos a planos futuros de investi-
mentos"

A sociedade não poderá pressionar por qualquer de seus direitos atra-
vés, por exemplo, de greves, pois isso poderá ser interpretado como "restrição
à liberdade comercial" e o país vai parar nos Tribunais. O governo também não
poderá determinar qualquer subsidio a algum setor de sua economia nacional,
pois pode ser interpretado por um conglomerado internacional como um preju-
ízo a seus investimentos no país, o que lhe dará o direito de pedir indenização.
Os documentos que se seguem foram obtidos graças às pesquisas do jorna-
lista independente Mauro Santayana do Correio Braziliense, de 29/03/98 sobre
o "Acordo Multilateral sobre Investimentos (AMI)" Ar- tigo de Lori M. Wallach,
Diretor da Public Citi- zen's Global Watch, Washington, DC USA publicado na
edição de fevereiro de 1998, no Le Monde Diplomatique.

É preciso remontar aos tratados coloniais mais leoninos para encontrar
exposição com arrogância tão dominadora quanto a do Acordo Multilateral
sobre investimentos (AMI) no tocante aos direitos imprescritíveis do mais for-
te - no caso as sociedades transnacionais - e às obrigações draconianas
impostas aos povos. A tal ponto que os negociadores fazem segredo de um
texto elaborado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), que o governo Francês se apressa em assiná-lo, a se dar crédito ao
comunicado dos serviços do primeiro ministro Leonel Jospin em 7 de janeiro,
segundo o qual "as regras do AMI contribuirão para assegurar a solidez do
quadro jurídico do comércio".

Imaginem um tratado comercial que autorize as empresas multinacionais
e os investidores a processarem os governos, diretamente, na justiça, para
obterem indenização e juros compensatórios, contra qualquer política ou ação
pública de que resulte a diminuição de seus lucros, isso não é intriga de ro-
mance de ficção científica sobre o futuro totalitário do capitalismo. E apenas
uma das cláusulas do tratado que está em vias de ser assinado, mas é desco-
nhecido o AMI. O diretor geral da Organização Mundial do Comércio (OMC).
Renato Ruggiero, descreveu com muita exatidão a natureza desse tratado
"Nós escrevemos a Constituição de uma economia mundial unificada".

Poucas pessoas sabem que o AM  está em negociação desde 1995, na
OCDE. em Paris. Os 29paises membros dessa organização, dentre os mais
ricos do mundo, querem entender-se, antes de apresentar aos demais países
em desenvolvimento um tratado para aceitarem como estiver. O objetivo do
acordo é estender o programa de desregulamentação sistemática da OMC a
'odos os setores vitais ainda não alcançados por essa organização. Vale dizer
a localização e as condições de investimentos na indústria e nos serviços, as
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transações sobre divisas e instrumentos financeiros como as ações e obriga-
ções, a propriedade fundiária e os recursos naturais.

Nos últimos decênios, embora o mundo tenha sido convulsionado por
uma verdadeira explosão de movimentos planetários de capitais, o investi-
mento atraiu menos atenção da opinião pública, da imprensa e do poder públi-
co do que a atividade comercial. Mas as empresas transnacionais e os gran-
des estabelecimentos financeiros estão particularmente atentos a esse as-
sunto. Com paciência e agressividade, agiram para que as regras gerais sobre
investimentos atendam aos seus interesses particulares e assegurem a ex-
tensão e a consolidação do poder que exercem sobre os Estados.

Os legisladores e os cidadãos foram mantidos na ignorância das
tratativas, embora o texto da OCDE (190 páginas) já esteja 90% fechado. Foi
só depois da ofensiva dos movimentos de cidadãos americanos contra o pro-
cesso da negociação comercial dita de via rápida (fast track) (1), em abril de
1997, que o Congresso dos Estados Unidos tomou conhecimento das negoci-
ações do AMI, conduzidas havia três anos pelos Departamentos de Estado e
do Tesouro norte-americanos.

O muro de silêncio ultrapassa os EUA. Na França o presidente da co-
missão de Assuntos Estrangeiros da Assembléia Nacional, Jack Long, por-
tanto com interesse no assunto, declarou em dezembro de 1997: "Ignoramos
quem negocia o que em nome de quem".(2) Os funcionários americanos \ne-
garam a existência do texto até o dia em que uma coalizão internacional dos
movimentos de cidadãos conseguiu uma cópia dele.

Apesar da resistência do Departamento de Estado, de seus parceiros e
da OCDE, essa cópia está acessível, hoje na internet. (3)

Como a maior parte dos tratados internacionais, o AMI estabelece uma
série de direitos e obrigações, mas com uma diferença fundamental: os direi-
tos nele estabelecidos são reservados às empresas e aos investidores inter-
nacionais. Cabe aos governos assumir todas as obrigações. Além disso, uma
inovação sem precedentes, no AMI: os estados ficam presos i rrevogavel mente
ao acordo por vinte anos. Um dispositivo proíbe a todos a manifestação da
vontade de retirar-se do tratado antes de cinco anos. Após esse prazo, aquele
que manifestar a intenção de se desligar do acordo, tem de continuar nele por
quinze anos suplementares.

O capítulo chave do tratado se intitula "Direitos dos Investidores". Nele
figura o direito absoluto de investir - comprar terras, recursos naturais, servi-
ços de telecomunicações ou outros, divisas nas condições de
desregulamentação previstas pelo tratado, isto é: sem nenhuma restrição. Os
governos têm a obrigação de garantir a plena fruição desses investimentos.
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Numerosas cláusulas prevêem indenizações aos investidores e às empresas,
no caso de intervenções governamentais suscetíveis de restringir a capacida-
de de obterem lucro com os investimentos. Em particular, se os investidores
ou investimentos sofrerem o efeito equivalente a uma expropriação, mesmo
indireta. Assim, nos termos do acordo, a perda de oportunidade de lucro sobre
o investimento seria um tipo de prejuízo suficiente para dar direito à indenização
ao investidor.

As regras relativas às expropriações e indenizações são os dispositi-
vos mais perigosos do AMI.

Elas conferem a cada empresa ou investidor estrangeiro o direito de
contestar praticamente não importa que política ou ação governamental desde
as medidas fiscais às disposições em matéria de meio ambiente; da legisla-
ção do trabalho às normas de proteção do consumidor e ameaças potenciais
sobre lucros. Portanto, os estados que praticam em toda a parte cortes claros
nos programas sociais são chamados a aprovar um programa mundial de as-
sistência às empresas transnacionais.

Premonitório, a esse respeito, é o caso da sociedade Ethyl. Essa em-
presa, sediada nos EUA, apoia-se em dispositivo muito menos favorável do
que os da AMI, os do Acordo de Livre Comércio Norte-Americano (ALENA),
para reclamar US$ 251 milhões (cerca de um bilhão e meio de francos france-
ses) ao governo do Canadá.

Em abril de 1997, Ottawa tinha proibido o uso de um aditivo à gasolina,
denominado MMT, uma neurotoxina suspeita de prejudicar os dispositivos
antipoluição dos automóveis. A Ethyl, única produtora do MMT, propôs uma
ação contra o governo canadense argüindo que a proibição de seu uso no
Canadá equivalia a uma expropriação de bens da companhia. Por incrível que
possa parecer, o processo vai ser julgado. Se a Ethyl ganhar, os contribuintes
canadenses deverão pagar 251 milhões àquela empresa privada. Imagina-se
que tal mecanismo paralisará qualquer ação governamental em defesa do meio
ambiente e dos recursos naturais, de garantia da segurança e da eqüidade nas
condições de trabalho, ou da orientação para investimentos em serviços de
interesse coletivo.

Outro direito à indenização dos investidores: a Proteção contra desor-
dens. Os governos são responsáveis, perante os investidores, pelas desor-
dens civis, sem falar de revoluções, estados de emergência ou outros acon-
tecimentos similares. Significa isso que eles tem a obrigação de garantir os
investimentos estrangeiros contra todas as perturbações que possam diminuir
os seus lucros sejam elas movimentos de protesto, boicotes, ou greves. O
que equivale a encorajar os governos, sob a proteção do AMI. a restringir as
liberdades sociais.
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Em contrapartida, esse acordo não prevê nem obrigações nem respon-
sabilidades para os investidores. Os governos não podem fazer diferenças
entre os investidores estrangeiros e nacionais. E, pelo projeto de tratado, é o
impacto de uma política, e não suas intenções nem o sentido literal dos textos
da lei, que deve ser levado em consideração. Assim, devem ser ab-rogadas
as leis aparentemente neutras, mas quanto às quais se possa demonstrar que
têm efeito discriminatório não intencional, sobre o capital estrangeiro.

Textos que fixem limites ao desenvolvimento das indústrias extrativas,
como no caso de indústrias de mineração ou florestais, poderão ser denuncia-
dos por efeito discriminatório contra investidores estrangeiros que desejem ter
acesso a tais recursos, em relação aos investidores nacionais que já atuem
na mesma área!

Da mesma forma, as políticas geralmente de ajuda às pequenas empre-
sas ou de tratamento preferencial em prol de certas categorias de investimen-
tos e investidores, como os programas da União Européia - em favor de regi-
ões menos desenvolvidas - poderão também ser atacadas. O mesmo risco
paira sobre os programas de distribuição de terra aos trabalhadores do campo,
nos países em desenvolvimento.

Para ser admitido na ALENA, modelo do AM I, o México teve de supri-
mir dispositivos de sua Constituição, relativos à reforma agrária, após sua
revolução isso para que os investidores americanos e canadenses pudessem
comprar as terras reservadas aos mexicanos. Balanço dos quatro primeiros
anos de aplicação da ALENA: a .destruição em massa do pequeno trabalhador
rural, enquanto as multinacionais do setor agro-alimentar ampliavam suas imen-
sas explorações fundiárias.

As regras para tratamento nacional dizem respeito igualmente às
privatizações. Assim, se qualquer municipalidade francesa privatizar o servi-
ço de água - o que a maioria já fez - aos interessados do mundo inteiro devem
ser oferecidas as mesmas condições de acesso concedidas aos franceses.
Não importa que se trata de uma sociedade de economia mista, sob controle
democrático. Quando virá a privatização da educação e dos serviços de saú-
de? (o articulista suscita essa hipótese, face à letra do texto do AMI).

O AMI proíbe também as medidas adotadas por muitos países: a orien-
tação dos investimentos com vistas ao interesse público, tais como a exigên-
cia de emprego para a mão-de-obra local ou para certas categorias de pesso-
as, os deficientes, por exemplo. Por igual, muitas outras leis e normas sobre
meio ambiente poderão ser contestadas. Ficarão sem efeito, em particular,
sob o peso do AMI, as medidas adotadas por vários estados dos EUA, que
exigem que as embalagens em vidro ou plástico tenham uma porcentagem
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mínima de produtos reciclados e as tarifas preferenciais concedidas aos ma-
teriais fabricados com esses produtos.

O AMI ameaça a legislação de certos países do hemisfério sul, que
procuram promovera desenvolvimento econômico nacional e exigem, dos in-
vestidores estrangeiros, parceria com empresas locais ou o recrutamento e a
formação de quadros nacionais.

O acordo grava igualmente no mármore a cláusula da nação mais
favorecida, pois requer tratamento igual entre todos os investidores estrangei-
ros. De agora em diante proíbe-se aos governos a prática de discriminação
contra investidores alienígenas, em razão da postura de seus respectivos go-
vernos face aos direitos humanos, de trabalho ou critérios outros. A proibição
alcança também o tratamento preferencial dado pela União Européia às anti-
gas colônias da África, do Caribe e do Pacifico, em função dos acordos de
Lomé. Se o AMI existisse nos anos 80, Nelson Mandela continuaria preso,
pois esse acordo proíbe a sabotagem contra investimentos ou restrições fei-
tas a eles, como as que ocorreram no encontro de Pretória, ao tempo do
apartheid. O AMI só admite exceção, no caso, por motivos, de segurança
fundamental.

Enfim, o AMI transformará o exercício do poder em todo o mundo, pois
submeterá às imposições das multinacionais um grande número de funções
hoje exercidas pelos estados, como a aplicação dos tratados internacionais.
O acordo concederá, de fato, às empresas e investidores privados os mes-
mos direitos e o mesmo estatuto conferidos aos governos nacionais para apli-
car suas cláusulas. Particularmente, esse é o caso de processar os governos
em tribunais de sua livre escolha. Um destes é o júri arbitral da Câmara de
Comércio Internacional! Diante de árbitros também parciais, aos investidores
é assegurado o direito de obter as indenizações compensatórias que reclama-
rem, na hipótese de não terem os lucros com que contavam, nos termos do
tratado.

O texto contém dispositivo que obriga os estados a aceitar, incondicio-
nalmente, a submissão dos litígios à arbitragem internacional, obrigação esta
da qual eles estavam livres, até agora, devido ao privilégio da soberania. Tais
ações são permitidas às empresas e aos investidores, mas não aos cidadãos
e às suas associações. O acordo prevê ainda a solução dos conflitos de esta-
dos com estados, pela via das jurisdições internacionais, no modelo estabele-
cido pela OMC, com processos opacos, sem garantias judiciárias.

Sobre os termos do acordo, os porta-vozes dos governos e dos círculos
de negócios limitam-se a generalidades: "Não se preocupem",'dizem eles, em
substância. E acrescentam: "Não há nada de novo nesse tratado. Trata-se
apenas de nacionalizar as práticas já existentes". Mas o AMI como um Drácula
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político, não pode viver sob a luz. No Canadá, a revelação de sua existência
provocou uma tempestade política maior do que o tratado de livre comércio
com os Estados Unidos, há dez anos. Nos EUA, ele foi duramente criticado
pelo Congresso.

UM BOLO DE ESTRICNINA
Curiosamente, os que deviam estar mais mobilizados, os movimentos

sindicais representados no âmbito da OCDE pelas confederações internacio-
nais, limitaram-se a propor, sem êxito, a inclusão, no AMI, de uma cláusula
social, ao invés de questionar os próprios fundamentos do acordo. Essa posi-
ção foi denunciada pelos movimentos dos consumidores, associações de de-
fesa dos direitos humanos, de proteção ambiental, bem assim por um número
cada vez maior de sindicatos. Todos estes consideraram a proposta dos re-
presentantes das confederações uma cobertura açucarada sobre um bolo de
estricnina.

Nem os representantes dos governos nem os dos círculos de negócios
têm a intenção de introduzir dispositivos inibidores no AMI. Nesse particular, a
estratégia dos interessados consiste em

prever numerosas exceções e reservas, o que revela a dimensão da
ameaça do acordo. Não é tranquilizadora a perspectiva de guardarem nossos
objetos de valor embrulhados em papel, enquanto atiram gasolina em nossa
casa em chamas. Assim os governos canadense e francês se ocupam com
ardor em obter as exceções culturais, no instante em que os negociadores
americanos seguem as ordens de Hollywood, que pretende, graças ao AMI,
exercer hegemonia sobre todas as indústrias da cultura, sem partilhá-la com
ninguém.

Os anos de experiência do GATT, depois da OMC, e de tantos outros
tratados comerciais internacionais, demonstram amplamente que as exceções,
na maior parte do tempo não oferecem nenhuma garantia. Os plantadores de
banana do Caribe acabam de verificar que as cláusulas de acesso preferencial
ao mercado europeu, contidas na convenção de Lomé, foram varridas pela
ofensiva americana, face à OMC, e a União Européia acabou sendo condena-
da em definitivo. O AMI contém dispositivos que proíbem os Estados de inter-
vir, no futuro, em setores protegidos pelo acordo, e que ainda exigem a obriga-
ção de ab-rogar todas as leis incompatíveis com as novas regras.

Quem tem interesse em seguir avante na desregulamentação dos in-
vestimentos e desengajamento do estado, no instante em que os resultados
da mundialização se mostram desastrosos?
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A partir de agora, cada governo que se esforça em responderá deman-
da pública de soluções para os grandes problemas econômicos e sociais,
deve fazê-lo num contexto internacional de instabilidade monetária, de espe-
culação, de movimentos maciços e erráticos de capitais e de investimentos
sem fronteiras. Uma situação que talvez não dure. Salvo para uma pequena
minoria, que tem interesse em que ela piore.

- O processo fast-track consiste, para o corgresso, em autorizar o presi-
dente a afirmar acordos comerciais, ao quais os representantes não pode-
rão depois adicionar emendas, cabendo-lhes, apenas retificar ou rejeitar
os textos aprovados. O presidente Clinton, verificando não dispor de mai-
oria para aprovar o fast track, renunciou a essa prerrogativa, para negociar
uma zona de livre comércio das Américas.

- Intervenção na conferência - debate sobre "Mundialização e democracia:
os perigos do AMI", na Assembléia Nacional, em 4 de dezembro de 1997.

- Graças ao movimento de defesa dos consumidores Public Citizens, fun-
dado por Ralph Nader:. Le monde Diplomatique Publica, em seu site, a
versão do AMI, em idioma francês, datada de 8 de outubro de 1997, no
Endereço www.monde-diplomatique. frl md/dossiers!ami/

Observação— A OCDE, de acordo com o almanaque Abril de 1997, se compu-
nha, nesse ano, de 26 países membros. O texto do Le Monde Diplomatique,
de fevereiro último, já fala em 29 membros. As 26 nações são as seguintes:
Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Esta-
dos Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália Japão,
Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Repú-
blica Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia.

A organização é um foro para a coordenação das políticas econômicas
e sociais dos países membros. Tais nações(sâo dados do almanaque) produ-
zem, juntas, dois terços de todos os bens e serviços do mundo, sendo por
isso conhecidas como o 'clube dos ricos". Foi criada em 30 de setembro de
1961, para substituir a Organização de Cooperação Econômica Européia, que
desde 1946 administrava a ajuda dos EUA e do Canadá para reconstrução da
Europa no pós-guerra, sob o Plano Marshall. Entre seus objetivos estava o de
promover o bem estar econômico e social dos membros e estimular os finan-
ciamentos nos países em desenvolvimento. Seu orçamento anual é de U$ 300
milhões. Tem dois mil funcionários na secretaria, cuja sede é em Paris. Além
disso conta com 700 economistas, cientistas, advogados e outros profissio-
nais especializados em cerca de duzentos grupos e comitês de estudo, que
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incluem áreas como agricultura, livre-comércio, impostos, energia, desenvol-
vimento, etc. A OCDE analisa atualmente a situação de cada pais membro.

Informação adicional da área diplomática: os países não-membros
têm direito de enviar observadores às reuniões da OCDE. Nas reuniões de
debate de acordo multilateral sobre investimentos estaria presente, pois,
segundo a informação um representante do Brasil.
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