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Há uma boa e uma má notícia no Médio Oriente: a má é que um novo grupo
terrorista emergiu com mais poderes – territoriais e financeiros – do que a velha alQaeda; a boa é que, apesar de controlar áreas com mais de metade do petróleo do
mundo, o preço do barril não tem aumentado – [pelo menos até hoje, 30 de Outubro
de 2014].
Significará isto garantia de estabilidade económica?
O chamado “Estado Islâmico” – EI ou ISIS (eu prefiro o acrónimo DAESH com
significado pejorativo, em árabe, um deles o de Jāhiliyya ou “estado de ignorância”, o
período pré-islâmico que antecedeu o monoteísmo pregado por Maomé) - vem
progredindo não apenas no Iraque e na Síria, mas também no Iémen e na Líbia.

Motivado por uma ideologia religiosa implacável, com raízes no Wahhabismo da
Arábia Saudita, este exército não convencional tem vindo a dissolver fronteiras de
Estados, alguns dos quais nunca foram nações. Sob o seu jugo estão actualmente oito
milhões de pessoas. “Assistimos ao colapso de uma ordem estabelecida no século XX”,
disse o libanês Nadim Shehadi, analista da Chatham House, em Londres.
A guerra civil na Síria iniciada em 2011 e, antes disso a invasão do Iraque liderada
pelos EUA, em 2003, criaram um vazio de autoridade, e abriram caminho ao DAESH,
face ao fracasso de governos sectários como o de Bashar al-Assad, em Damasco, e o de
Nouri al-Maliki (que foi primeiro-ministro e agora é vice-presidente), em Bagdad.
O petróleo é uma peça fundamental em qualquer discussão sobre a economia regional.
Os preços não aumentaram, contrariando receios iniciais, mas isso não significa que o
DAESH, com uns 30.000 combatentes, deixará de ser uma ameaça a curto prazo.

Comecemos pelo Iraque: com uma produção diária de quase 3,4 milhões de
barris/dia, detém as quintas maiores reservas de petróleo no Médio Oriente, a seguir
às da Arábia Saudita e do Irão. Mais de metade do seu Produto Interno Bruto (PIB)
depende deste sector, que emprega 40% da força activa e onde o país vai buscar 93%
das suas receitas.

A distribuição desigual das receitas do petróleo, que entre 2010 e 2013 terão
duplicado para quase 100 milhões de dólares, terá sido um dos motivos da revolta
sunita contra o xiita Maliki, recentemente forçado a abandonar a chefia do Governo.
Analistas como Ravi Srikant, autor de um ensaio intitulado Oil and Terror: ISIS and
Middle East Economies, adicionam a esta desigualdade uma má gestão das infraestruturas. Exemplo: mais de uma década após a queda de Saddam Hussein, só 1/4
dos iraquianos tem acesso a serviços de saneamento básico.
A progressão do DAESH obrigou a desviar dinheiros do petróleo para tentar
reconstituir um Exército dissoluto e desmoralizado, e também para socorrer milhões

de refugiados. A situação é tão grave que o orçamento em vigor é o de 2013, porque o
deste ano ainda não foi aprovado.

Enquanto os territórios iraquianos fora do controlo do DAESH enfrentam duras
dificuldades, o movimento do autoproclamado “califa Ibrahim” vai consolidando a
reputação de “grupo terrorista mais rico do mundo”, graças aos fundos de bancos de
que se apoderou, alguns deles em Mossul, a segunda cidade iraquiana, e a métodos
brutais, como extorsão, resgates em troca da libertação de reféns, venda ilegal de
antiguidades e tráfico de petróleo.

Apesar de uma alegada “economia autossustentável”, o DAESH, ramo da al-Qaeda que
era, inicialmente, financiado por dadores árabes mais receosas do Irão xiita do que
dos jihadistas sunitas, controlará 7 campos de petróleo no Norte do Iraque, com
produção de 80.000 barris/dia – em Mossul, Tikrit e junto a Kirkuk. No entanto, não
chegou ao Sul, onde se concentra 60 a 70% da produção nacional.
Segundo vários analistas, é em “mercados paralelos” (em particular na Turquia) que o
DAESH vende o seu “crude”, de 25 a 60 dólares por barril – abaixo dos 85 a 90 dólares
praticados nos mercados mundiais. Outras estimativas apontam para uma receita
líquida de um milhão a 3 milhões de dólares – fundos usados para remunerar a
deserção de rebeldes sírios e soldados iraquianos que vão engrossando as suas
fileiras.

O avanço do DAESH, se não for contido, alertam vários especialistas, pode abrandar o
comércio entre o Iraque, a Turquia, a Jordânia e o Líbano. Um sinal de alarme foi a
interrupção do fluxo de petróleo entre Kirkuk, no Iraque, e a Turquia, depois de ter
sido danificado um oleoduto local.
Os turcos ainda beneficiam de um importante excedente nas trocas comerciais com os
iraquianos, em parte porque os preços do petróleo não têm subido. No entanto, se a
procura no Iraque abrandar, e as vias de transporte continuarem a ser afectadas pelo
conflito, obrigando a desvios por rotas mais longas, como o Irão, as margens de lucro
podem descer para zero ou abaixo de zero.
Em Ancara, o Presidente, Recep Tayyip Erdoğan, enfrenta um outro desafio: a
determinação em impedir que os curdos da Síria – aliados dos separatistas curdos do
PKK na Turquia – formem uma região autónoma (ou independente) à semelhança da
dos curdos no Norte do Iraque. Uma vitória dos peshmerga (literalmente, “os que que
enfrentam a morte”), na cidade síria de Kobane, que o DAESH tenta conquistar, dará
um novo ímpeto ao nacionalismo curdo. Mais importante: poderá fazer descarrilar o
“processo de paz” com os curdos turcos.

Erdoğan correu o risco de iniciar aquele processo, enviando os seus negociadores até
à prisão-fortaleza de Imrali, no Mar de Mármara, onde está encarcerado desde 1999 o
líder carismático do PKK, Abdullah Öcalan, na expectativa de neutralizar o seu
“inimigo número um”. No entanto, estes esforços têm fracassado: forçados a escolher
entre os seus direitos étnicos e a fé no Islão sunita, os curdos turcos optaram pela
salvaguarda dos primeiros.

Quanto à Jordânia, que exporta 20% dos seus produtos para o Iraque, as perspectivas
económicas são igualmente sombrias. O Reino Hashemita, ameaçado de morte pelo
DAESH, poderá ter de desviar recursos para reforçar as suas Forças Armadas, o que
agravará a dívida pública (cerca de 1500 milhões de dólares), que já representa 85%
do PNB.
No Líbano, onde o número de refugiados sírios está a alterar a demografia de um país
há muito fragmentado, os prognósticos, até 2015, são de contínua deterioração
económica, segundo o Institute of International Finance, em Washington: taxa de
crescimento inferior a 1%, défice orçamental a subir para 12% do PNB e dívida
pública a crescer para 157%.

Na Síria, onde instalou a sua “capital”, na cidade de al-Raqqa e onde controla o maior
campo petrolífero (60% da produção nacional), o DAESH estará a extrair cerca de
50.000 barris/dia – menos do que os 220.000 antes da guerra civil. A Economist
Intelligence Unit não exclui que a manutenção de Assad conduza à desintegração do
Estado, tornando-o dependente de apoio humanitário externo.
O Irão, por seu lado, além de estar sujeito a sanções internacionais devido a um
suspeito programa nuclear, também tem suportado o fardo da luta contra o DAESH no
Iraque. A descida do preço do petróleo, para menos de 100 dólares o barril, afectou a
capacidade de a República Islâmica impor influência ao vizinhos, mas o país continua
a ser o 4º maior produtor mundial.

A Arábia Saudita, que apoiava facções rebeldes na guerra contra Damasco e ainda é
arqui-inimiga do Irão, vê-se agora no mesmo campo da República Islâmica na luta
contra o DAESH, embora use a “arma” do petróleo para se defender. Em Setembro, por
exemplo, decidiu aumentar a produção (extrai 100 mil milhões de dólares por dia),
embora os preços já estivessem em queda. Enfraqueceu, deste modo, russos e
iranianos, que precisam de vender o seu crude acima do “limiar de segurança” de 100
dólares o barril.
Na Líbia, onde se situam as maiores jazidas de petróleo de África, a violência ainda
não atingiu o nível dramático que se verifica na Síria, mas o caos está instalado, com
mais de 140 mil pessoas em situação de deslocados internos, segundo a ONU. Há dois
primeiros-ministros e dois parlamentos. Grupos separatistas controlam terminais
petrolíferos.
No Iémen, onde o Presidente Saleh foi derrubado em 2011, na sequência das
chamadas “primaveras árabes”, o actual líder, Abdurabu Mansur Hadi, tem sido
incapaz de restaurar a estabilidade. O país vive em permanente convulsão. Rebeldes
xiitas no Norte avançaram até Sanaa, a capital, e aqui ocuparam edifícios do Governo,
forçando uma remodelação e a extinção de impostos.
Se os EUA e aliados continuarem a atacar refinarias e os veículos de contrabando nas
áreas sob controlo do DAESH, a mobilidade do grupo será duramente atingida. Para
alguns peritos militares, citados pela CNN, faz mais sentido atacar as refinarias do que
os campos petrolíferos, porque o “crude” não serve para fazer circular os camiões-

cisterna e, embora possa ser vendido, nunca atingirá o mais elevado valor do petróleo
refinado.

Outro objectivo dos ataques concertados é atingir as rotas fronteiriças, sobretudo com
a Turquia, por onde passa o tráfico de antiguidades, o contrabando de petróleo e o
recrutamento de terroristas.

Apesar de o DAESH controlar o acesso a uma parte do petróleo do Médio Oriente,
certo é que os preços continuam a baixar desde Junho, o que contraria as tendências
regionais sempre que ocorrem novos conflitos ou velhos se repetem. Entre as razões
para a descida dos preços está o facto de a Síria não ser um grande produtor – ocupa o
32º lugar; o facto de a Líbia ter aumentado a sua produção para cima de 925.000
barris/dia; o facto de os EUA estarem a produzir quase tanto ou mais petróleo do que
a Arábia Saudita. No caso norte-americano, a subida foi de 35% face a 2009, para um
total de 12,35 milhões de barris/dia em 2013. No mesmo período e no caso do
Canadá, a produção subiu 22,8%, para mais de 4 milhões de barris/dia.
Também ajuda a perspectiva de, como prémio pela cooperação contra o DAESH, as
sanções ao Irão virem a ser reduzidas, e este país regressar à produção anterior de 4,4
milhões de barris/dia.

Os ataques para destruir o autoproclamado “califado” do DAESH poderão neutralizar
o poder que exerce nas áreas que controla, mas só a força militar será incapaz de
destruir este inimigo com uma política genocida, concordam vários analistas. Depois
das bombas é preciso oferecer uma alternativa às populações que aceitaram
voluntariamente ou foram forçadas a sujeitar-se ao domínio dos novos “senhores”,
talvez seguindo um adágio ainda popular no Médio Oriente de que “mais vale cem
anos de tirania do que um ano de anarquia.”
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