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O tratado de libre 
/ 

comércio e Asia 
MANuELCAO 

Qesde 1983, o comércio transpacífico (entre América do Norte e 
Asia Oriental) é superior aos intercámbios transatlánticos (entre 
América do Norte e Europa Ocidental). En 1987, o primeiro foi de 
227.000 millóns de dólares e 9 segundo de 142.000 millóns. A ten-
déncia cara a conversión de Asia no motor económico do próximo 
século acentuouse a partir da caída do Muro de Berlín (9 de No-
vembro de 1989) e da desfeita do comunismo en Rúsia e China. 
Hoxe o 40% do comércio mundial realízase no ámbito do APEC 
(Asia Pacific Economic Cooperation) do que forman parte os 
EE.UU. Canadá, Xapón, China, Austrália, Taiwan, Corea do Sul, 
lndonésia, Tailándia, Singapur, Hong Kong, Filipinas, Malásia, No-
za Zelandia e Brunei. En total, engloban unha povoación de 1051 
millóns de habitantes e un PIB total de 10'64 billóns de dólares. 

Neste contexto debe analisarse a aprobación polo Congreso dos 
Estados Unidos do Tratado de Libre Comércio (TLC) con México 
e Ganada o 18 de Novembro pasado, para a sua entrada en vi-
gor o 1 de Xaneiro de 1994. Os Estados Unidos, mermada a sua 
influéncia como poténcia planetária, vese abrigada a definir un-
has novas prioridades asentándose no TLC com área de influén-
cia rexional, inserida nun es-
pazo máis amplo como é o - - - - - - - - -
APEC. 

No caso de México, a saída 
do círculo vicioso da débeda 
externa só era posíbel cunha 
maior integración coa econo-
mia acredora mediante un xiro 
radical frente ás políticas beli-
xerantes con todo o que signi-
ficaba histórica e políticamen-
te a relación cos Estados Uni-
dos. A abertura comercial e a 
integración produtiva co espa-
zo económico norte-america-
no tiña que desembocar nun-
ha relación máis estreita. O 
TLC pretende converterse 
nun grande bloca comercial 
para o que se eliminarán ou 
reducirán gradualmente todas 
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as trabas ao comércio, sexan estas arancelarias ou non. Estabe-
lécense períodos transitórios para os diversos sectores e empre-
sas, alguns xa modificados a última hora para acadar a aproba-
ción dos congresistas de Washington. Só o sector da enerxia es-
capa da liberalización debido á restricción constitucional existente 
en Máxico desde 1938, data da nacionalización das empresas pe-
trolíferas estranxeiras. A dinámica do proceso negociador é moi 
similar á seguida por España coa CE e, en xeral, asi acorre en to-
dos os procesos de integración economica. Polo momento, Méxi-
co disfroita da entrada masiva de mercancias, (o déficit da Balan-
za de pagos é de 6.000 millóns de dólares) e da entrada de capi-
tais que se preparan para controlar o aparato produtivo mexicano 
e explotar as avantaxes salariais. A diferéncia da Unión Europea, 
o TLC reduce o seu ámbito de aplicación a aspectos económicos 
debido ao predomínio político absoluto dun dos sócios. Tratarías, 
máis ben dunha absorción económica pura e simples. 

A tendéncia á rexionalización na economia internacional parece 
acentuarse en vésperas da data límite do 15 de Decembro para a 
finalización da Ronda do Uruguai. A criación de granees blocas co-
merciais significa un cámbio substancial a respeito do pasado, mais 
non ter por que ser incompatíbel coa globalización dos mercados e 
dos factores manifestaba nas relacións entre TLC e o APEC.+ 

GALIZA E MUNDO 
ELEICIÓNS EN VENEZUELA 

Farruco ·Sesto, 
dirixente galego de La Causa R 
'Ternos a alcaldia de Caracas e 
poderiamos conseguir a presidéncia' 
O Domingo 5 de Decembro Venezuela 
elixe novo presidente, despois do 
convulso periodo de Carlos Andrés 
Pérez, e renova tamén as duas cámaras 
lexislativas. La Causa R é o movimento · 
que aparece como principal sorpresa 
eleitoral e segundo observadores canta 

con posibilidades de que o seu 
candidato Andrés Velásquez, poda 
acadar a presidéncia. Farruco Sesto, un 
galega xa venezolano, foi un dos 
fundadores desta organización no 1972, 
e descrebe a realidade deste 
movimento popular alternativo. 

• XAN CARBALLA 

"O nome parece un pouco miste-
rioso, pero en realidade nace 
dunha revista. Cando tivemos 
que inscribirnos como partido non 
nos aceitaban a denominación e 
tivemos que inscribirnos como La 
Causa Radical. Coido que que-
rian buscar unha etiqueta para ai-
llarnos pero non lle dimos pé. 
Aceitamos o de radical porque 
nós iamos á raiz, pero apresentá-
monos como La Causa R'. Farru-
co Sesto, arquitecto e poeta, tillo 
do galeguista Xosé Sesto, vive 
en Venezuela desde os 18 anos. 
Foi un dos fundadores deste mo-
vimento aló polo 1972, forma par-
te da sua Dirección Nacional e 
traballa actualmente como direc-
tor do planeamento urbano de 
Caracas, cidade que ten alcalde 
de La Causa R. 

Farruco Sesto ten publicado en 
Caracas unha entrevista ao can-
didato presidencial Andrés Ve-
lásquez, na actualidade governa-
dor do Estado de Bolivar, un dos 
22 en que está dividido o país . 
Velásquez provén do mundo sin-
dical -"igual que Lula, o candida-
to do PT no Brasil. Non é o único 
paralelismo que se podia facer 
cos dous movimentos", di Sesto-, 
e apreséntase con expectativas 
de desputar a presidéncia, de 
eleición directa, aos candidatos 
dos partidos oficiais, e ao outro 
favorito Rafael Caldera, que xa 
foi presidente do país e que foi 
pasando dunha posición de de-
reita a unha de centro, "e ten o 
apoio dunha certa esquerda ve-
nezolana, insólito por outra parte. 
Seria como se aqui na Galiza o 
Bloque apoiase a Fraga". 

"La Causa R é máis un proxecto 
político porque ten elementos 
de partido e movimento de ma-
sas. A xente non ten inscripción, 
non ten carné, non hai unha dis-
ciplina interna ... pero dalgun xei-
to a xente identifícase. Os inimi-
gos din que somos desorganiza-
dos, pero algo debemos ter can-
do en Bolivar, un dos estados 
máis desenvolvidos do país e 
onde máis forza tiñan os parti-
dos do poder, nós acadamos a 
govern9-ción e démoslle unha 
tunda. E unha organización co-
mo un quer que sexa a socieda-
de: aberta, libre, franca, non 
aquela causa xerárquica, autori-
tária e pechada. Podía dicer que 
é unha organización por tareas: 
na medida que hai causas para 
facer a xente encádrase para le-
var adiante os traballos". 

A loita conta a corrupción es-
tá no centro do seu discurso. 

É que hai moi pouco preceden-
tes nos que a corrupción acade a 
toda a estrutura completa do po-

der. En Venezuela corromperon 
aos partidos, ao mundo sindical, 
ao aparato de xustícia por com-
pleto, aos empresários, aos mili-
tares. Criouse unha maquinária 
terríbel para saquear o estado; 
cando habia moitos cartas o mo-
delo funcionaba, porque o popu-
1 ismo é unha sorte de complici-
dade entre as clases, onde uns 
poucos gañan case todo pero re-
parten farangullas e mercan o si-
léncio. Cando a crise apreta a 
corrupción xa non se aceita e ad-
quí rese unha atitude máis crítica. 

As eleicións actuais son un pro-
ceso moi tenso e a cúpula militar 
está moi atenta, ainda que des-
pois dos golpes dos cadros mé-
dios ten divisións. Ninguén sabe 
o que pode pasar e a ninguén lle 
sorprenderia que houbese un 
golpe militar, pero non é viábel 
facelo asi en trio, sen unha dis-
culpa pública. Teñen tentado 
provocar motivos, pondo coches-
bomba, eneviando explosivos 
por correo, ... hai expectación de 
que haxa mobilizacións nas ruas 
ante un posíbel fraude. Pero na 
situación actual do mundo é difí-
cil e mesmo o embaixador ameri-
cano falou de que non lle intere-
sa unha intervención militar. 

'A ninguén 
surprenderia un 
golpe militar pero 
os americanos, 
por boca 
do embaixador, 
non son proclives 
neste momento". 

ANOSATERRA 

A posibilidade de fraude 
Consideran que son a maior for-
za eleitoral no Centro e no 
Oriente de Venezuela, con difi- . 
culdades no Occidente do país. 
O sistema eleitoral e os meca-
nismos de participación demo-
crática ocupan unha gran parte 
do programa de La Causa R que 
fala da posibilidade real de frau-
de , "nas mesas eleitorais , 
28.000 en total , só podemos 
acudir con testigos. Pero os pas-
tos repárténos entre os partidos 
maioritários, e a nós, a pesar do 
peso crecente que ternos , non 
nos permiten estar. Procurare-
mos ter testigos en todas as me-
sas e impedir que siga o costu-
me de que os grandes partidos 
se repartan entre si os votos dos 
pequenos. Outro dos mecanis-
mos de fraude máis repetidos é 
a anulación de votos. O analfa-
betismo é moi grande e vótase 
cunha só papeleta, que nestas 
eleiciósn lexislativas ten un me-
tro de extensión, chea de reca-
dros e colorins nas que o eleitor 
ten que marcar a sua plancha 
(candidatura). Pero a mesa deci-
de e anula votos e actas ao seu 
capricho. Confiamos en poder 
impedir que o fagan coa impuni-
dade de anos atrás". 

De sair eleitos Farruco Sesto fa-
la de reformas constitucionais e 
dar unha sacudida ao país. No 
programa fala de reestruturar a 
débeda externa, aprofundar na 
democrácia e prestan atención 
especial á cultura. Na entrevista 
que lle ten feito Sesto ao candi-
dato Andrés Velasquez este di-
lle "o governo co que un saña 
pé un governo cun pavo alta-
mente politizado. Cunha eleva-
da conciéncia cidadá. Un povo 
cun proceso drástico de trans-
formación cultural. lsto deberia 
consumir a meirande parte das 
enerxias do governo". + 
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