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1 A GLOBALIZAÇÃO E A RELAÇÃO CHAVE ENTRE OS EUA,
A ÁSIA/PACÍFICO - E O GOLFO PÉRSICO

O

inicio

da

Globalização

contemporânea,

pode

datar-se

em1979/80:que

consideramos poder datar-se com a decisão dos EUA, Reino Unido e Japão optarem
pela liberdade de circulação de capitais, num contexto monetário de padrão dólar e
com uma relação estreita entre dólar e preços do petróleo que já vinha de meados da
década de 70.Coincidindo no tempo com o inicio da integração da China na economia
mundial e do seu espetacular crescimento, assente nas exportações e no investimento
no sector exportador.

A consolidação do processo de globalização - encarado aqui sob o ponto de vista
económico - traduziu-se num aumento exponencial das transações financeiras e no
crescimento do comércio e do investimento internacionais, tendo como polo
dinamizador a relação estabelecida a partir da década de 80, entre os EUA, por um
lado, e a Asia-Pacífico, por outro.
O afluxo das poupanças da região asiática à economia norte-americana teve como
contrapartida o desempenho por esta , das funções de " consumidor de 1ª instância"
contribuindo com a abertura do seu mercado, para as estratégias de crescimento
asiáticas que privilegiaram as exportações e o investimento nos setores exportadores
Esta reciclagem de poupanças asiáticas -em parte aplicada na aquisição de títulos do
tesouro dos EUA pelos bancos centrais de Estados da Asia Pacifico (do Japão à
China, de Taiwan à Coreia do Sul) permitiu aos EUA manter um aparelho militar de
primeira grandeza, sem sobrecarregar a sua população com níveis de tributação
elevada.
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FIGURAS 1e 2
NO CENTRO DA GLOBALIZAÇÃO - OS FLUXOS DE COMÉRCIO E
CAPITAIS NO PACÍFICO
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LEGENDA:


AS ECONOMIAS EXCEDENTÁRIAS DA ÁSIA PACÍFICO, COM DESTAQUE PARA CHINA E JAPÃO,TÊM
RECICLADO OS SEUS EXCEDENTES CORRENTES NA ECONOMIA DOS EUA, ADQUIIRINDO VÁRIOS
TIPOS DE ATIVOS FINANCEIROS



A

ALEMANHA TEM RECICLADO OS SEUS EXCEDENTES CORRENTES NA EUROPA DO SUL

(INCLUINDO FRANÇA),ONDE OS SEUS BANCOS NÃO SE DEPARAM COM RISCO DE CÂMBIO
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QUADROS 1e 2
RANKING DOS ESTADOS
COM MAIORES EXCEDENTES E DEFICES CORRENTES
A NÍVEL MUNDIAL-2010
EXCEDENTES
CORRENTES 2010
(billion US$)

PAÍSES
REP.POPULAR
CHINA

272 500

JAPÃO

166 500

ALEMANHA

PAÍSES
EUA

162 300

RUSSIA

68 850

NORUEGA

60 230

DEFICES
CORRENTES 2010
(billion US$)

- 561 000

ESPANHA

- 66 740

ITÁLIA

-61 980

FRANÇA

-53 290

BRASIL

-52 730

REINO UNIDO

-40 340

CANADÁ

-40 210

ARÁBIA
SAUDITA

52 030

SUIÇA

49 350

TURQUIA

-38 820

HOLANDA

46 690

AUSTRÁLIA

- 35 230

SINGAPURA

44 080

INDIA

-26 910

TAIWAN

39 000

PORTUGAL

-19 130

KUWAIT

38 200

GRÉCIA

-17 100

COREIA DO SUL

36 350

AFRICA DO SUL

-16 510

MALÁSIA

34 140

PAÍSES

EXCEDENTES
CORRENTES 2012
(billion US$)

ALEMANHA

238 500

REP.POPULAR
CHINA

193 100

ARÁBIA
SAUDITA

164 800

KUWAIT

80 330

HOLANDA

77020

NORUEGA
RUSSIA

PAÍSES

DEFICES
CORRENTES 2012
(billion US$)

EUA

- 440 400

REINO UNIDO

- 93 600

INDIA

- 91 470

CANADÁ

- 62 270

FRANÇA

- 57 200

71870

AUSTRÁLIA

- 57140

71 430

BRASIL

- 54 230

TURQUIA

- 47 750

AFRICA DO SUL

- 24 070

INDONESIA

- 24070

POLÓNIA

-18140

EMIRATOS
66560
ARABES UNIDOS
SUIÇA

68820

QATAR

61590

JAPÃO

60 800

SINGAPURA

51 440

ITÁLIA

- 15210

TAIWAN

49920

ESPANHA

- 15140

LEGENDA
O IMPATO DA CRISE FINANCEIRA INTERNACIONAL E DA CRISE DAS DIVIDAS SOBERANAS NA
ALTERAÇÃO DO RANKING DOS SALDOS CORRENTES:


A SUBIDA

DAS ECONOMIAS EMERGENTES NA ESCALA DOS DEFICES E DAS

ECONOMIAS ENERGÉTICAS NA ESCALA DOS EXCEDENTES


A QUEDA DA EUROPA DO SUL NA ESCALA DOS DEFICES E DO JAPÃO NA ESCALA DOS
EXCEDENTES
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As transferências de poupanças da Ásia e do Golfo Pérsico para os EUA financiaram
parcialmente as Despesas com a Defesa realizadas pelos EUA, como se se tratasse
de um tributo pago aos EUA pelo duplo serviço estratégico que prestam:

a) Ao manter um clima de paz entre potências e Estados da Ásia com forte potencial
de rivalidade – Japão, China, Coreia, Índia e Paquistão

- graças à sua presença

militar dominante no Pacifico e no Índico, dispensando-as de gastos muito mais
elevados com a Defesa;
b) Ao manter o acesso de todos os Estados da Ásia aos recursos energéticos do Golfo
Pérsico/Médio Oriente, graças á sua hegemonia na região, que tem impedido a
afirmação de uma potência regional dominante e ao controlo das extensas Linhas de
comunicação marítima que separam a Ásia Pacífico do Golfo/ Médio Oriente.

A Globalização criou assim aos EUA as condições externas de financiamento do maior
investimento em Defesa em tempo de paz (realizado pela administração Reagan) que
,em conjunto com o contra choque petrolífero de 1985 ,muito contribuiu para a derrota
da URSS na Guerra-fria e para a sua posterior implosão. Assim alterando

por

completo a estrutura que tinha garantido aos EUA, nas décadas anteriores,

a

centralidade a nível económico e estratégico mundial.. Mas a Globalização incluiu na
primeira década do milénio dois outros grandes processos de reciclagem

O que decorreu na Europa entre a Alemanha (e em menor escala da Holanda
Finlândia e Suiça ) com excedentes significativos no quadro global e as Economias
da Europa do Sul- França, Itália Espanha, Grécia e Portugal onde em 2010 se
concentravam , em conjunto, os maiores défices correntes a seguir aos dos EUA



O que decorreu dos países produtores de petróleo para as economias
desenvolvidas – nomeadamente para os EUA - reciclagem recorrente dependente
do nível de preços do petróleo que durante o superciclo das matérias primas
colocou os países produtores de petróleo como geradores de grandes excedentes

A crise financeira de 2008 veio marcar uma nova etapa na Globalização:
aquela em que conjuntamente a China e a Alemanha decidem reduzir a
escala das suas reciclagens, respetivamente para os EUA e para Europa
do Sul – este último processo tornado evidente com a gestão alemã da
crise das dívidas soberanas
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2 OS EUA E O ECOSISTEMA MUNDIAL DO PETRÓLEO – UMA
COMPONENTE CHAVE DA GLOBALIZAÇÃO
Os EUA reagiram à profunda transformação na oferta de petróleo e de gás natural
que se verificou na década de 70, quando

deixaram de dispor de capacidade

excedentária parar poder interferir diretamente na formação dos preços e assistiram
a uma vaga de nacionalizações que retirou ao grupo das principais empresas
petrolíferas ocidentais o acesso direto aos jazigos em que assentava até então a sua
base de produção.
O conjunto de atuações dos EUA criaram um novo Eco Sistema para o petróleo a
nível mundial que sobreviveu até hoje. Destacaremos seguidamente algumas dessas
atuações
Nos EUA a administração Nixon declarou em 1971 a inconvertibilidade ouro do dólar e
pôs fim ao sistema monetário criado no acordo de Bretton Woods

Após a guerra

Israel árabe de 1973, o embargo de petróleo contra os EUA sob liderança da Arábia
Saudita e o choque petrolífero de 1973, a Administração norte americana conseguiu
travar o ataque à posição dominante do dólar por parte da Alemanha e da França,
fazendo substituir o sistema monetário de padrão ouro - dólar por uma solução que se
convencionou designar por padrão dólar e que envolveu a colaboração da Arábia
Saudita e do Japão – países que eram a expressão da maior assimetria mundial na
disponibilidade de petróleo –


O Japão - uma economia industrial desenvolvida completamente dependente do
petróleo importado e sem meios estratégicos para assegurar a defesa das suas
extensa linhas ´marítimas de abastecimento energético - função que caberia aos
EUA.



A Arábia Saudita - o maior exportador de petróleo do mundo, com grandes
reservas mas localizado numa das regiões mais turbulentas da economia mundial
–o Golfo Pérsico/Levante -e sem capacidade de prover a sua própria defesa - face
a rivais como o Irão e Iraque - para a qual seria crucial o papel dos EUAEUA
renovaram uma parceria com Arábia saudita-

Em 1974 os EUA negociaram com a Arábia Saudita um novo compromisso segundo o
qual o petróleo continuaria a ser transacionado em dólares, ao mesmo tempo que no
Pacífico os EUA asseguravam que o Japão - podendo aceder ao mercado dos EUA
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para crescer com o seu modelo exportador - aceitaria ser pago em dólares, com que
depois poderia pagar o petróleo importado de que necessitasse.
Neste novo sistema a OPEP passou a desempenhar um papel chave na fixação do
preço do petróleo, mas em tandem com os EUA - o que supunha a existência no seio
da OPEP de um ator com capacidade física (capacidade excedentária) e flexibilidade
económica para

intervir

na regulação conjuntural do preço, fazendo variar a

produção- e que esse ator fosse aliado dos EUA como era o caso da Arábia Saudita
Refira-se que o poder da OPEP sobre os preços depende da coesão e disciplina do
cartel que se tem revelado mais fácil quando o que está em causa é o aumento das
quotas do que quando se exige redução das mesmas. E neste caso a disciplina será
tanto mais fácil quanto as novas quotas forem próximas da capacidade de produção
sustentável da maioria dos produtores; A Arábia Saudita desempenhou ao longo dos
anos e em vários momentos um papel disciplinador do cartel, envolvendo mudanças
na distribuição das quotas e/ou na relação destas com a formação dos preços
Por seu lado os EUA não dispondo de capacidades excedentárias para co gerir
diretamente os preços constituíram reservas estratégicas com dimensão tal que
permitem influenciar na margem os preços do petróleo
Mas, em termos estruturais, para que a OPEP não tivesse um poder monopolista no
sistema era necessário estar permanentemente em busca de novos jazigos de
petróleo fora da OPEP .O aumento da produção não OPEP acima do crescimento da
procura mundial passou a ser uma condição para a manutenção dos preços a nível
moderado e supunha um fluxo contínuo de novas descobertas e/ou de reavaliações
em alta do potencial de recursos já descobertos; E os jazigos não OPEP era vantajoso
que surgissem, não isoladamente, mas em vagas geograficamente referenciadas por
proximidade, para, através da sucessão de novos campos e extensão de outros, terem
um impacto prolongado no tempo na oferta de petróleo
Essa tarefa de ampliar a base de produção fora da OPEP coube a um conjunto cada
vez mais variado e interligado e empresas que constituíram os clusters petróleo /gás
com três polos atrás referidos – as principais IOC, as empresas de serviços e
tecnologia e as empresas especializadas na pesquisa em territórios menos
conhecidos, dispensando parcialmente as maiores IOC dos riscos inerentes a esta
função
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Ao mesmo tempo que se desenvolveu um mercado spot para o petróleo, libertando os
países consumidores da total dependência de acordos de fornecimento de longo prazo
passando assim a funcionar um mercado mais sensível à conjuntura económica
mundial .
O novo compromisso EUA –Arábia Saudita negociado após a crise de 1973 supunha
que

excedentes obtidos com as receitas de petróleo em períodos de mais elevados

preços seriam “reciclados” pela Arábia Saudita e outros produtores do Golfo Pérsico
aliados dos EUA junto dos bancos ou nos mercados decapitais dos EUA e Reino
Unido Mais recentemente alguns dos países produtores procuraram sofisticar a sua
reciclagem de excedentes criando Fundos Soberanos que constituíram carteiras de
ativos financeiros mais diversificados do que as que os Bancos Centrais dos
respetivos países (opção que o Kuwait fora pioneiro já no final da década de 80)
Por último o petróleo foi transformado em ativo financeiro, funcionando em grande
sintonia com o ouro. Ou seja em períodos de desvalorização do dólar e de relativo
equilíbrio físico no mercado do petróleo a OPEP tem todo o interesse em elevar os
preços para manter o poder de compra das suas receitas, fazendo com que o petróleo
se transformasse numa reserva de valor com que os investidores se pudessem
“proteger “dessa desvalorização do dólar
E como “fecho da abóbada” deste Eco Sistema os EUA desempenham a função de
“garante em última instância” da segurança no Golfo Pérsico e nas principais rotas de
abastecimento de petróleo e gás natural, a nível mundial; prosseguindo o objetivo de
impedir que um poder rival se tornasse

dominante no Golfo Pérsico (e,

simultaneamente, ameaçasse a segurança de Israel).
A combinação das reciclagens no pacífico e no Golfo Pérsico definem o que temos
vindo a designar como “Mundo do Pacífico”, como se ilustra na Figura 3
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FIGURA 3

3.-A GLOBALIZAÇÃO E AS SUAS CRISES FINACEIRAS E CAMBIAIS
A Globalização da Economia Mundial foi entendida ao longo das Secções anteriores
como assentando na liberdade de circulação de capitais que se iniciou em 1979/80
entre países desenvolvidos e se foi progressivamente alargando a economias
emergentes e em desenvolvimento (com notável exceção da China), num contexto de
taxas de câmbio flutuantes, sistema que resultou do colapso dos acordos Bretton
Woods em 1971.
A liberdade de circulação de capitais envolveu o investimento direto internacional e o
de carteira por parte de investidores institucionais e de bancos. Este último atribui
necessariamente um papel crucial aos mercados de capitais, em detrimento das
tradicionais operações de crédito internacional com base bancária, como a sindicação
de empréstimos. O reforço do papel dos mercados de capitais à escala planetária
levou a uma tendência à titularização, ou seja, à transformação de outros instrumentos
de dívida em obrigações, suscetíveis de transação em mercados.
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A combinação da liberdade de circulação de capitais com o reforço do papel dos
mercados de capitais, em detrimento da intermediação bancária tradicional, a corrida à
titularização como modo dos bancos aumentarem a capacidade de concessão de
crédito, e o desenvolvimento de instrumentos de cobertura de risco estiveram na base
de um crescimento exponencial do crédito a nível da economia global.
.3.1.“BOLHAS” DE DIVERSOS TIPOS
A busca de retornos mais elevados num período de baixa inflação como tem sido a
fase iniciada em 1979 com a política anti-inflacionista dos EUA, num contexto de
liberdade de circulação de capitais determinou a existência de movimentos maciços de
capitais em direção aos ativos que em cada período surgiram a gerar esses retornos
superiores, movimentos alavancados pela concessão excecional de crédito em alguns
desses períodos contribuíram para formação de “bolhas especulativas” como
fenómenos inerentes à Globalização. Paul Philip (*) estabeleceu uma diferença muito
útil entre três tipos de “bolhas especulativas”:


As Asset Bubbles ocorrem quando o preço de uma classe específica de ativos
evolui separando-se do seu valor económico e atinge valores muito elevados
gerados pelo que se pode designar como uma “mania”. A bolha especulativa em
torno da terra no Japão dos anos 80 é um exemplo típico deste tipo de bolhas que
ao rebentar não deixa nada de especialmente valioso na economia. A bolha das
economias emergentes como a da Ásia Pacífico dos anos 90 foi outro exemplo.



As Technology Bubbles ocorrem quando surge uma inovação tecnológica radical
com um potencial de transformar a economia, a sociedade e mesmo a política. A
bolha em si é gerada pelo mesmo tipo de “manias” do que a anterior, mas a grande
diferença reside em que quando a bolha rebenta, muito de valioso ficou na
economia, a possibilidade da tecnologia se difundir, a base de uma nova infraestrutura

que

suporte

a

difusão

dessa

tecnologia,

avanços

científicos

desencadeados pelo esforço de ultrapassar limites que ainda existam à difusão da
tecnologia, novas formas de organização e novos modelos de negócio que foram
experimentados, etc.; este tipo de bolhas, de que a bolha em torno da internet foi
um exemplo, aumentam a capacidade de gerar riqueza de uma economia.



PHILIP, Paul “The Mother of All Chasms: How Technology Bubbles Increase the Wealth Creating Capacity of the
Economy”, Rule theWorld Report 2002 (http://www.rtwreport.com)
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As Structural Instability Bubbles ocorrem quando acontecimentos não
especificamente económicos atingem uma indústria ou atividade que não se
encontra em condições de absorver o choque; o autor considera que a tentativa de
um sector ou atividade resistir a um choque estrutural pode determinar ou ampliar
uma bolha especulativa (o caso da atuação das Savings & Loans dos EUA nos
anos 80).

As Asset Bubbles. são geradas internamente em economias dominantes ou
emergentes por razões que se prendem com politicas cambiais, monetárias e de
crédito Essa politicas geram crescimentos do crédito (vd o caso do Japão em meados
dos

anos 80) que, pelo seu volume, não são absorvidos pelo investimento em

atividades de bens e serviços transacionáveis e se canalizam para as atividades
baseadas na “terra” - que é um bem de oferta rígida

(por razões físicas e/ou

regulamentares”) - dando origem a uma explosão dos preços. Em sistemas financeiros
assentes na intermediação bancária (e nas garantias “reais” – ou seja “terra”- em que
os bancos assentam a sua proteção face a riscos de incumprimento assiste-se num
primeiro momento à valorização dos ativos “terra” financiados ou detidos como
garantia pelos bancos.
Para depois, quando se atinge um nível de preços que inviabiliza o escoamento das
construções ou explorações (no caso das minas, por exemplo) entretanto realizadas,
se desencadeia um colapso da bolha e a acumulação de crédito malparado nos
bancos. Essa explosão de crédito pode ter a sua origem num choque cambial (como
aconteceu com a bolha imobiliária/bolsista do Japão na segunda metade da década de
80) ou numa abundância de capitais vindos do exterior –,como aconteceu com a crise
asiática dos anos 90 ou com a crise do subprime nos EUA .E podem ser agravadas
quando existe diferença entre as moedas em que o endividamento ao exterior for feito
e as moedas em que exportação do País se realiza- como aconteceu em vários países
durante crise asiática , num contexto em que essas moedas passam por alterações
cambiais significativas
As Technology Bubbles são completamente diferentes- ocorrem quando se inicia a
difusão de um conjunto de inovações – incluindo uma inovação em redes
infraestruturais – que criam nos investidores a convicção que se está perante o
equivalente a uma “mina de ouro” em que é incontornável investir. À saída de guerras
hegemónicas que levaram ao desenvolvimento de soluções e tecnologias militares
novas, mas com evidentes aplicações civis no todo ou na parte, podem surgir cachos
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de inovações que desencadeiam essa perceção e podem gerar-se bolhas. A
“irracionalidade” da aposta nessas inovações que podem transformar a infra estrutura
das economias e das sociedades, mas que no inicio ainda não dispõe de modelos de
negócio adaptados é fundamental para que possam difundir-se, iniciando uma curva
de aprendizagem, Sem esse comportamento, dito especulativo, o progresso
tecnológico seria muito mais lento. Após o rebentamento destas bolhas – como
sucedeu na crise de 1929 ou na crise das dot coms –segue-se um período de
experimentação que leva á definição dos modelos de produção e de negócio que
permitem difundir com velocidade essas inovações
A Globalização, num contexto que se poderia designar por período de “Grande
Moderação” –- ou seja de redução drástica e sustentada das taxas de inflação nas
economias desenvolvidas - ambos pós 1979- tem sido atravessada por uma série de
vagas de investimento e respetivas “manias” que geram bolhas especulativas que
terminam em crashs que forçam ajustamentos posteriores ( com mais ou menos êxito),
mas que até agora sempre reforçaram a Globalização - desencadeando a busca de
novas oportunidades de retorno elevados .
3.2.A IMPORTÂNCIA DAS BOLHAS IMOBILIÁRIAS
A bolha imobiliária e bolsista do Japão gerada pelo modo como o Japão se
procurou adaptar ao choque da revalorização do yen imposta pelos EUA em 1985 e
que desencadeou uma corrida ao investimento japonês no exterior - na Ásia, nos EUA
e na Europa por parte das empresas dos sectores exportadores e. também nos EUA
por parte dos investidores institucionais - acabou por rebentar em 1990/91, deixando
o Japão durante mais de uma década experimentar estímulos fiscais e politicas
monetárias não tradicionais para impedir uma depressão, sem ter conseguido retomar
o crescimento sustentado; a queda de investimento que acompanhou este colapso foi
mais profunda do que a redução das poupanças internas e acabou por manter através
de vários mecanismos públicos e privados (o yen carry trade) a transferência de
poupanças japonesas para os EUA e entidades dos EUA, exceto em momentos bem
delimitados no tempo.
As bolhas imobiliárias e de crédito na Ásia Pacifico que ocorreram em virtude da
corrida ao investimento de carteira nas economias emergentes da Ásia por parte de
investidores dos EUA e aos créditos bancários do Japão geraram booms de crédito
que em alguns desses países provocaram as bolhas e /ou alimentaram um sobre
investimento em diversificação por parte de conglomerados industriais (caso da Coreia
do Sul) ou bolhas imobiliárias nas economias do Sueste asiáticas e acabaram por
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rebentar quando se assistiu a uma fuga maciça dos capitais assustados pelo
despoletar das primeiras dificuldades na Tailândia.
A China protegida pela inconvertibilidade da sua moeda na conta de capital não foi tão
atingida por este processo, o que também aconteceu a outras duas economias
chinesas essas mais expostas aos movimentos de capitais, Singapura e Taiwan. O
FMI impôs a vários dos países atingidos pela crise financeira e cambial da Ásia
programas de estabilização que assentaram na desvalorização das suas moedas face
o dólar e no aumento das exportações para os EUA; ao mesmo tempo que todos
esses países e a China optaram por aumentar as suas reservas cambiais para
poderem defrontar eventuais réplicas deste tipo de crises, consubstanciando-se esses
aumentos de reservas na compra de títulos da dívida pública dos EUA.
Os capitais que fugiram da Ásia e das outras economias emergentes que tiveram
seguidamente processos de crise - Brasil e Rússia - dirigiram-se para os EUA em cujo
mercado de capitais estava em curso uma vaga de investimento nas áreas
tecnológicas- a bolha das dotcoms- determinando uma fase final de excecional
valorização de títulos centrada na as empresas da Internet que acabou por provocar
um crash bolsista em 2000 e uma recessão em 2001. Esta foi a primeira das bolhas –
uma bolha tecnológica - que rebentaram já no interior da economia dos EUA, nó
central da Globalização.
O crash bolsista de 2001 nos EUA (mais intenso nas empresas do Nasdaq) levou as
autoridades monetárias dos EUA a adotar uma politica monetária expansionista (seis
descidas de taxas de juro em poucos meses), que gerou uma vaga de investimento no
sector imobiliário e se repercutiu à escala da economia mundial acabando por culminar
no crash do crédito hipotecário subprime nos EUA.
A bolha do subprime–esta uma típica bolha imobiliária associada ao crédito
hipotecário e ao imobiliário- - rebentou na economia dos EUA, mas difundiu o seu
impacto a nível global, em particular na Europa, cujos bancos mais internacionalizados
participaram sob diferentes modalidades no financiamento dessa bolha. Face às
pressões fortíssimas à alta dos preços do petróleo e gás natural os capitais dirigiramse para o mercado de futuros do petróleo e nele ampliaram essas tendências, gerando
uma bolha de curta duração que elevou o preço do petróleo aos 140 dólares, mas
também fez explodir os preços dos alimentos.
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Na nossa opinião estas bolhas fazem parte da regulação da Globalização, enquanto
não puserem em causa a Estrutura que a suporta.. Representam uma forma particular
de “seleção de agentes em processos competitivos” e interligam-se umas com as
outras pela atuação de agentes que sendo atingidos por uma das bolhas ainda dispõe
da capacidade de mobilizar nos mercados de capitais os fundos necessários para se
lançarem na bolha seguinte, a fim de “apagar” as perdas acumuladas na anterior,
sobrevivendo aos que não tendo a possibilidade de compensar as perdas desse modo
ficam “atolados” na bolha anterior

4.OS EUA NA GLOBALIZAÇÃO: O "IMPÉRIO DO MEIO"

4 1.RECORDANDO O POSICIONAMENTO DOS EUA NA ECONOMIA MUNDIAL E
NO SISTEMA INTERNACIONAL

Comecemos por recordar que o processo de Globalização veio permitir que os EUA na
década de 80 conseguissem:
 Vencer a Guerra-Fria, contando com um programa maciço de rearmamento
assente nas tecnologias mais avançadas que se conheciam na época;
 Conter a inflação em limites razoáveis e contar com um dólar forte, tão forte que
em 1985 as maiores economias do mundo decidiram de forma coordenada fazer
baixar seu câmbio;
 Reduzir a carga fiscal sobre os cidadãos norte americanos, centrando-se nas
classes de maior rendimento e maior capacidade empresarial;
 Proceder um ajustamento estrutural da economia norte americana levando á
liquidação de uma parte da sua base industrial tradicional e transformando os EUA
numa sociedade de serviços avançados e respetiva industria de suporte ,assente
no conhecimento e inovação.

A partir da década de 80 os EUA transferiram para a Ásia a produção de parte
crescente do cabaz de compras da população norte-americana, bem como o
embaratecimento dos produtos que mais crescem no equipamento das famílias, os
que estão associados às tecnologias da informação e comunicação Esta transferência
e as importações de petróleo constituíram a base dos seus crescentes défices
comerciais.
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Por sua vez assistiu-se á transferência de poupanças da Ásia e do Golfo Pérsico para
os EUA através da reciclagem de excedentes correntes por via da aquisição de ativos
financeiros dos EUA, nomeadamente títulos do Tesouro dos EUA.O que permitiu
financiar parte significativa das Despesas com a Defesa realizadas pelos EUA, como
se se tratasse de um tributo pago aos EUA pelo duplo serviço estratégico que
prestavam:

a) Ao manter um clima de paz entre potências e Estados da Ásia com forte potencial
de rivalidade – Japão, China, Coreia do Sul, Índia e Paquistão - graças à sua presença
militar dominante no Pacifico e no Índico,
b) Ao manter o acesso de todos os Estados da Ásia aos recursos energéticos do Golfo
Pérsico/Médio Oriente, graças á sua hegemonia na região, que tem impedido a
afirmação de uma potência regional dominante e ao controlo das extensas Linhas de
comunicação marítima que separam a Ásia Pacífico do Golfo/ Médio Oriente.

Assim, e até 2010, a posição dos EUA na economia, geopolítica e estratégia mundiais
manteve-se inquestionável, no topo, graças à interação positiva de um conjunto
de processos:
 Os EUA conservaram a superioridade tecnológica na área militar que lhes permite
assegurar o controlo dos “fluidos estratégicos”, oceanos, espaço aéreo e espaço
exterior e revolucionaram a ”arte da guerra” terrestre
 Os EUA mantiveram o único dispositivo militar que permite assegurar uma
superioridade estratégica nos Oceanos Pacífico e Índico no Golfo Pérsico.
Organizando o enquadramento marítimo da Ásia Pacífico e o seu acesso seguro a
uma base crucial de abastecimento energético
 Os EUA puderam contar como competidores económicos e fontes de
abastecimento energético, aliados que dependiam deles para sua segurança e
defesa, embora tenham tido dificuldades em travar ambições de autonomia de
alguns desse aliados
 Os EUA organizaram a partir da década de 80 do Século XX uma circulação de
bens, serviços e capitais no Pacífico que lhes permitiu financiar grande parte das
despesas da Defesa com base no financiamento externo da Ásia Pacífico e do
Golfo Pérsico e incluindo nessa circulação - por co-optação – a China
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 Os EUA continuaram a emitir a moeda internacional dominante –o dólar- e
dispunham de um mercado de capitais sem paralelo, resultante do seu próprio
modelo de capitalismo
 Os EUA dispunham de um sistema financeiro e empresarial e duma intervenção
coordenadora ,mas subsidiária ,do Estado que favorecia a inovação E mantiveram
a liderança em tecnologias da informação e comunicação, tecnologias da defesa,
tecnologias da energia fóssil, tecnologias da saúde e industrias de entretenimento
 Os EUA consolidaram um modelo social em que uma larga camada da população
poupa para sistemas em capitalização e investe em ativos com potencial de
valorização em períodos longos
 Os EUA conseguiram, pelo seu modelo social interno e pelo parcial financiamento
externo das suas despesas com Defesa reduzir o dilema warfare versus welfare,
que tem dilacerado outras potencias

FIGURA 4 - A CENTRALIDDE DOS EUA NO SISTEMA INTERNACIONALCOMPONENTE ESTRATÉGICO E GEOPOLITICO
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FIGURA 5 - A CENTRALIDDE DOS EUA NO SISTEMA INTERNACIONALCOMPONENTE GEOECONÓMICA

A década 2000/09 foi marcada, nos EUA, pela coincidência de duas crises financeiras,
que, para não se transformarem numa recessão prolongada, contaram com o aumento
das despesas dos estados federados e a correspondente elevação dos défices
orçamentais; e duas guerras, no Iraque e no Afeganistão, que contribuíram para
défices orçamentais elevados, ao mesmo tempo que mantiveram as despesas
públicas como elementos de estabilização das referidas crises.
Atualmente, os EUA encontram-se em plena fase de retirada, quer do Iraque, quer do
Afeganistão, sem terem conseguido atingir o que parecia ser os seus "objetivos de
guerra", em cada um dos casos, ou seja, a transformação do Iraque num regime
democrático e num modelo de uma nova gestão do sector petrolífero, e no principal
aliado dos EUA no Golfo Pérsico/Arábico, e a implantação de um regime no
Afeganistão que, para além de expulsar a Al-Qaeda, marginalizasse os Talibans e
reforçasse a influência de Washington no Paquistão;
Se quiséssemos representar a estrutura da Globalização e do Sistema internacional ,
em 2015 ,por forma a destacar os Atores principais e a natureza das Competições que
os envolvem chegaríamos à Figura

que procura ilustrar os seguintes elementos

estruturantes:
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Os EUA ainda não se deparam com nenhuma Rivalidade Estratégica, após a
implosão da URSS em 1991, tendo desfrutado nos últimos 30 anos de uma
Complementaridade Económica com a China que lhes permitiu consolidar no
período do pós Guerra-fria a posição de Nó Central da Globalização.



Mas os EUA deparam-se com um intensificar de Competição Geopolítica ao longo
de um Arco de Crise, que partindo do Médio Oriente termina no Nordeste do
Pacifico e no qual a Rússia procura complicar a sua atuação em resposta ao que
entende ser uma estratégia de deliberado enfraquecimento russo.



Os EUA deparam-se quer com o surgimento de adversários com poder militar em
regiões em que existem interesses vitais dos EUA, como é o caso do Irão no Golfo
Pérsico, quer com aliados em fase de crescente afirmação de autonomia - Turquia
- ao mesmo tempo que se estruturam novas alianças para o século XXI como a
que poderá unir os EUA e a Índia.



Após a crise financeira de 2008 Os EUA deparam-se com uma mais intensa
competição económica, quer

com os Estados que integram a zona euro e

constituem a única ameaça à posição do dólar como moeda internacional; quer
com os Estados da OPEP que procuram manter o controlo exclusivo sobre os
recursos energéticos existentes nos seus territórios num período de aumento de
procura e emergência de nova oferta energética não convencional por parte dos
EUA
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FIGURA 6 . OS EUA NO SISTEMA INTERNACIONAL EM 2015

FONTE: Autor

5. EUA-2009/10 - UMA NOVA ADMINISTRAÇÃO . REVENDO ESCOLHAS
AOS TRÊS NÍVEIS –ESTRATÉGICO, GEOPOLITICO E GEOECONÓMICO

Em Outubro de 2010 foi divulgada pela Administração Obama uma Nova Estratégia de
Segurança Nacional definindo uma nova doutrina que relaciona a economia e a
diplomacia com o poder militar, apontando para a necessidade de um compromisso
entre o empenhamento diplomático, o crescimento económico e o poder militar para
preservar o papel da América no Mundo. Renovar a economia, impulsionar o
crescimento e colocar a situação fiscal dos Estados Unidos em ordem constituem uma
preocupação central e uma prioridade nacional inscritas na Estratégia de Segurança
Nacional.
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5.1 A NOVA ESTRATÉGIA MILITAR DOS EUA
Apresentada no início de 2012, a Nova Estratégia Militar dos EUA aponta para Forças
Armadas mais pequenas, mas mais ágeis, que lhes permita vencer um "conflito maior"
e, ao mesmo tempo, conter um agressor num segundo conflito, em vez da estratégia
anterior que apontava para a capacidade de travar e vencer dois "conflitos maiores"
em simultâneo. Ao mesmo tempo foram anunciadas reduções orçamentais de quase
490 mil milhões de dólares ao longo da próxima década. O número de soldados
deverá ser substancialmente reduzido mas o investimento em capacidades
cibernéticas será aumentado.
A capacidade para mobilizar e destacar forças com grande rapidez é central na Nova
Estratégia, em paralelo com o recurso mais intenso a meios não tripulados, a forças
especiais e à ciber defesa. Melhores sistemas de intelligence, conjugados com laços
diplomáticos mais estreitos com os aliados na Europa, são igualmente essenciais
nesta Nova Estratégia, contando, para isso, também, com novas gerações de meios
aéreos de longo alcance e de novos tipos de armas capazes de projetar poder a mais
longas distâncias. Estas capacidades integradas no novo conceito de Air Sea Battle
(ASB) são tanto mais necessárias, quanto potências, como a China ou o Irão,
desenvolvem armas e táticas de guerra assimétrica, que poderiam ameaçar os portaaviões dos EUA nas águas internacionais próximas das suas zonas costeiras.
O foco de atuação das Forças Armadas norte-americanas centrar-se-á nas ameaças
existentes e emergentes no Médio Oriente e Ásia Pacífico. Assim, a política de defesa
dos EUA dará enfase à segurança na região do Médio Oriente e Golfo Pérsico, em
colaboração com o seu fiel aliado, Israel, e, sempre que apropriado, com os Estados
pertencentes ao Conselho de Cooperação do Golfo, no sentido de prevenir o
desenvolvimento, pelo Irão, da capacidade de produzir armas nucleares e de fazer
face às suas políticas desestabilizadoras na região.
Por seu turno, a deslocação do foco para Ásia Pacífico tem que ver com preocupação
crescente dos EUA com respeito aos objetivos estratégicos da China, quando esta
iniciou a instalação de sistemas de armas que as autoridades militares norteamericanas percecionam como tendo o objetivo de impedir os meios navais e aéreos
dos EUA de projetar poder no Extremo Oriente. Apesar disso, o Pentágono não via o
atual reforço militar da China como uma ameaça direta aos EUA e reconheceu a
existência de ameaças comuns aos dois países, como sejam a hipótese de um conflito
militar entre as duas Coreias, a proliferação nuclear e o avanço do fundamentalismo
islâmico, em cuja prevenção ambas as potências estariam interessadas.
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A Nova Estratégia Militar dos EUA determina uma evolução da postura militar do país
na Europa, que, sem pôr em causa o seu compromisso com a NATO, implica a
redução de forças, como a que já foi decidida sobre as tropas estacionadas na
Alemanha, e a assunção de responsabilidades próprias pelos seus aliados europeus.
Dentro de alguns anos poderá terminar a presença de forças militares estrangeiras
em território alemão(forças norte americanas, britânicas, holandesas e possivelmente
francesas) na Alemanha no que será um segundo momento chave, a seguir ao da
reunificação
5.2. UMA NOVA ABORDAGEM GEOPOLÍTICA – UMA DUPLA TENTATIVA DE
APROXIMAÇÃO AO “MUNDO MUÇULMANO”
A Administração Obama começou por herdar a gestão da retirada militar do Iraque
como uma questão central da sua atuação no Golfo Pérsico/Levante mas foi
integrando-a numa dupla orientação politica de fundo para região, que apresentava
claras diferenças face a anteriores Administrações. Destacaríamos duas:


Por um lado, e na sua base, essa orientação partia da consideração que

era

excessiva a influência de Israel na condução da politica externa dos EUA para a
região, dificultando uma aproximação dos EUA ao mundo islâmico, que permitisse
reduzir o grau de conflitualidade na região, sem deixar de garantir aos EUA um
papel estabilizador face aos antagonismos regionais, mas sem exigir um
envolvimento militar tão significativo como em períodos anteriores



Por outro lado as questões energéticas - a começar pela gestão do ecossistema
do petróleo a que referimos anteriormente - eram muito menos relevantes no
cálculo estratégico desta Administração, que também pareceu ignorar a
importância das funções desempenhadas até então pelos EUA como garante da
segurança energética de Estados da Asia Pacífico e da Ásia do Sul, para a própria
influência futura nessas regiões à qual a administração atribuía prioridade

De acordo com o que foi sendo o comportamento da Administração Obama os EUA
iriam procurar romper um clima generalizado de hostilidade no mundo muçulmano
através duma dupla abordagem


Por um lado impedir o Irão de se tornar um Estado com armas nucleares,
utilizando

preferencialmente

a

diplomacia,

numa

abordagem

que,

simultaneamente, permitisse abrir espaço para um relacionamento direto dos EUA
com o Irão, pondo fim a décadas de alheamento; e assegurando um
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relacionamento com as vários polos de poder na região e não apenas com o polo
sunita representado pela monarquias do Golfo


Por outro lado alterar radicalmente o seu relacionamento com o mundo árabe, no
seu conjunto, apoiando uma série de revoltas árabes contra regimes autoritários/
ditatoriais – na Tunísia, na Líbia, no Egito, no Yémen e na Síria - ao mesmo tempo
que procurava um entendimento tácito com a Irmandade Muçulmana, considerada
uma força pan-árabe suscetível de evoluir para uma postura moderada, nesse
novo quadro democrático.

Sendo que tal implicou deixar de apoiar regimes autoritários que tinham sido até então
chave para a politica dos EUA na região – nomeadamente pelas suas relações com
Israel – como foi o caso do Egito - ou afrontar regimes que haviam reduzido em
anos anteriores a intensidade do seu confronto com a politica dos EUA no Médio
Oriente - como foi ocaso da Líbia
Esta nova abordagem geopolítica teve três resultados que, ao interagirem geraram
três consequências que, interagindo entre si, estão a transformar por completo o
panorama geopolítico no Golfo Pérsico/Levante , num sentido diferente daquele que
era pretendido :
a)A dupla abordagem, e em particular a aproximação à Irmandade muçulmana, se
encontrou apoios num Estado árabe como o Qatar, deparou-se com a clara oposição
da Arábia Saudita - rival do Irão e adversária do reforço da Irmandade na região.Oposição que culminou com o apoio saudita ao golpe militar no Egito que desarticulou
o crescente poder da Irmandade a nível politico e levou à prisão e a condenações à
morte de alguns dos seus dirigentes, permitindo a constituição de um eixo sunita mais
sólido, envolvendo a

Arábia Saudita, o Egito e os Emiratos Árabes Unidos, mas

também com ambições de maior autonomia face aos EUA
b)A dupla abordagem acabou por evidenciar de forma violenta as suas contradições
internas na Síria - um Estado árabe, mas aliado do Irão, dirigido pela minoria alauita
,cujo regime se veio a defrontar com uma revolta sunita, dividida por diferentes
alinhamentos externos, incapaz até agora de derrotar o regime, mas permitindo o
crescimento de múltiplos grupos sunitas salafitas / jihadistas. Nomeadamente de um
grupo – o Estado islâmico – que se propõe construir uma nova entidade politica de
matriz sunita – o califado- rompendo com as fronteiras entre Estados árabes, tal como
as potências europeias os definiram após a 1ª guerra mundial e constituindo um polo
de agregação de movimentos radicais em várias geografias .Grupo que no
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alinhamento atual de forças na região só pode ser combatido e vencido no terreno
pela atuação de forças lideradas pelo Irão, colocando os EUA perante o dilema de ter
de regressar militarmente ao Iraque ou de apoiar a partir do céu e do espaço as forças
iranianas
c)As revoltas árabes tiveram por sua vez um impacto no Iraque, na última fase da
retirada dos EUA – deram mais determinação ás forças politicas iraquianas que se
opunham a qualquer permanência de forças estrangeiras pós 2011 e fizeram da
recusa a qualquer imunidade para essa forças uma razão para que a Administração
Obama desistisse de manter qualquer tipo de forças militares ; esta forma radical de
retirada dos EUA determinou um imediato recrudescimento da violência setária e
facilitou o rápido crescimento de um movimento transnacional - o Estado Islâmico atuando na Síria e no Iraque e circulando sem oposição entre os territórios por ele
controlados num e noutro destes Estados; movimento que integrou uma componente
chave de forças do regime de Sadaam Hussein que lhe asseguraram uma capacidade
militar convencional fora de comum
Ou seja em termos geopolíticos e numa região chave para o posicionamento futuro
dos EUA no sistema internacional, a situação evoluído de forma tornar mais difícil a
aproximação desejada pela Administração Obama ao Irão, sem provocar um confronto
com as Estados sunitas tradicionais aliados dos EUA na região

5.3.A NOVA ESTRATÉGIA GEOECONÓMICA DOS EUA
Os EUA acompanharam o seu reposicionamento militar com um reforço de iniciativas
a nível geoeconómico . Propuseram a criação de duas Parcerias de Comércio e
Investimento, ambas com um a natureza oceânica- a Parceria Transpacifico e a
Parceria Transatlântica que pretendem levar mais longe, não só abertura de mercados
como a definição de normas e mesmo a regulação dos sistemas financeiros.
A prazo estas duas parcerias poderão vir a ter uma função na gestão de três
moedas – o dólar, o euro e o yen
E os EUA, graças ao desenvolvimento do shale gas e tigh oil no seu território podem
assumir-se como garantes em última instância da segurança energética dos Estados
que integrem estas duas parcerias
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FIGURA 6
OS EUA –REPENSANDO A
CENTRALIDADE NA GEOPOLÍTICA E
GEOECONOMIA MUNDIAIS
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5.4.UMA GRANDE INCERTEZA: AS RELAÇÕES FUTURAS DOS EUA COM A
FEDERAÇÃO RUSSA
Admitimos que essa Incerteza possa ser resolvida no quadro de duas Configurações
contrastadas:
Configuração A
OS EUA confrontados com a necessidade de reorganizar o seu dispositivo de Defesa,
reduzindo drasticamente as forças militares presentes na Europa Central consideram
necessário enfraquecer ainda mais Rússia ao mesmo tempo que procuram oferecer
à Alemanha uma contrapartida para que esta se envolva na construção da Parceria
Transatlântica de Comércio e Investimento. Nesta configuração o centro das atenções
está no processo de máximo afastamento ad Ucrânia da Rússia e na sua integração
na esfera de influência da Alemanha .
Configuração B
OS EUA confrontados com a necessidade de reorganizar o seu dispositivo de Defesa,
reduzindo drasticamente as forças militares presentes na Europa Central e
preocupados com os riscos de alinhamento da Rússia com China reconhecem
importância da Rússia e da vantagem da sua presença como p potência euroasiática e
decidem

avançar para uma parceria estratégica e geoeconómica com a Rússia-

retirando ao mesmo tempo a margem de manobra que a Alemanha julgaria ter a
Leste. A criação de um “Consórcio do Ártico” seria

um elemento chave nesta

Configuração, assim como o apoio dos EUA á revitalização de uma Comunidade
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Económica do Mar Negro que envolvesse obrigatoriamente a Rússia, a Ucrânia, a
Turquia e o Azerbaijão e que se constituísse como associada da Parceria
Transatlântica de comércio e investimento
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DAS FRONTEIRAS E DAS COMPETIÇÕES
ENTRE AS GRANDES POTÊNCIAS

NO

HORIZONTE 2030
José Félix Ribeiro

No quadro da Globalização, e sob o ângulo estritamente económico, a questão das
fronteiras reduz-se hoje à competição entre “modelos de capitalismo” que organizam
em termos financeiros, económicos e sociais os Estados. No Ocidente concorrem dois
modelos principais - o anglo saxónico, de que os EUA são o exemplo mais completo e
o modelo euro continental dominante na zona euro e de que a Alemanha é um caso
típico Não iremos neste artigo abordar esta questão , no entanto decisiva para
compreender as dificuldades da zona euro e dos seus Estados Membros em se
adaptarem simultaneamente à Globalização, ao envelhecimento das suas populações
e á exigência de mais inovação para se posicionar face `ascensão das economias
emergentes da Ásia
Já sob os ângulos geopolítico e estratégico a questão das fronteiras – da sua
estabilidade ou da possibilidade da sua alteração - é muito relevante e deve ser
abordada, não como uma questão de principio, mas eventualmente como instrumental
na gestão futura do padrão de competição e rivalidade entre as potências que vão
condicionar a evolução do sistema internacional no horizonte de longo prazo

1. AS GRANDES POTÊNCIAS E AS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES
E RIVALIDADES NO HORIZONTE 2030
De forma mais detalhada a Figura I representa o que consideramos serem as três
"grandes competições" que irão marcar a primeira metade do século XX e definir as
questões de segurança a nível global
1. A competição que envolve os EUA e a China, em termos estratégicos,
geopolíticos e geoeconómicos, antes de mais no Oceano Pacífico, mas também no
Oceano Indico e mesmo no Golfo Pérsico , no contexto de uma competição
estratégica de primordial importância – a competição pelo controlo do ciberespaço
e pela militarização do espaço exterior;

2. A competição que envolve a China e a India em torno do Tibete, do Paquistão, do
Afeganistão e do acesso á Asia Central, e, cada vez mais, em torno do Oceano
Indico por onde passam as linhas de comunicação marítimas da China com o
Golfo Pérsico e o Atlântico Sul, regiões que interessam igualmente à India por
razões geoeconómicas de acesso a recursos energéticos e estratégicas pela sua
afirmação como potência naval de primeiro plano
3. A competição que envolve o Mundo Islâmico no seu interior – no que
poderíamos designar por a “guerra civil muçulmana”- e com Israel. Competição
centrada no Mediterrâneo, no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico mas com uma
dinâmica impossível de separar do controlo estratégico do Oceano Indico

FIGURA I
POTENCIAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS NO SISTEMA INTERNACIONAL
NO HORIZONTE 2030-PADRÃO DE COMPETIÇÕES ERIVALIDDES
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1.1.1... EUA e China: a caminho da Rivalidade Estratégica – ou a disputa
pelo “Império do Meio”
A hipótese que colocamos no inico deste artigo é a de que o Partido Comunista da
China vai ter como objetivo de longo prazo re - colocar a China como "Império do
Meio" entendido neste contexto como a China sendo um Estado Central, rodeado de
Estados militarmente mais fracos que não a ameacem e que aceitem integrar as suas
infra estruturas de transporte e energia em completa consonância com as
necessidades da economia chinesa -e com os imperativos da unidade geoeconómica

da China -e se disponham a financiar a prazo a economia chinesa adquirindo a sua
divida pública, em contrapartida do acesso garantido ao seu gigantesco mercado
interno
Se for este o seu Objetivo de longo prazo, a China prosseguirá sem hesitar três
objetivos intermédios:


Retirar aos EUA a liderança na Asia, o que significa atingir o cerne do poder norte
americano



Impedir a India de se constituir como um polo autónomo de atração na Ásia,
possivelmente em alinhamentos com os EUA



Tornar-se potencia imprescindível para a paz no Golfo Pérsico entre o “mundo
persa “ (Irão) e o mundo árabe (nomeadamente Arábia Saudita ); depois de ter
deixado os EUA esgotar forças nesta região

Em termos operacionais esses objetivos intermédios implicam a nível geoeconómico
por:
 Criar uma Zona de Comércio Livre na Ásia Oriental, integrando as economias
emergentes e em desenvolvimento da região mas excluindo os EUA; e
substituir gradualmente o dólar nas relações monetárias no interior dessa zona
 Substituir o Japão pelas economias europeias - Alemanha, França, Suécia e
Finlândia - e a Coreia do Sul - como fornecedores chave de tecnologias na
área civil -ou seja construir as parcerias que mais rapidamente lhe permitam
absorver essas tecnologias para aplicação no mercado interno, para posterior
replica nos mercados externos; concentrando

o seu investimento de I&D

endógeno nas tecnologias militares que julga serem decisivas no Século XXI
 Consolidar –

se

como principal parceiro comercial dos países

em

desenvolvimento que sejam grandes exportadores de energia e minérios,
substituindo o dólar pela sua própria moeda nas transações que envolvam
matérias

primas e tornando-se seus fornecedores de bens incluindo

equipamentos e tecnologias para os eus setores infraestruturais- transportes,
energia, telecomunicações, construção de obras públicas e de cidades


Forçar uma posição dominante na exploração offshore do Mar da China
Oriental e do Mar do Sul da China, passando a dispor de uma base de
abastecimento mais próxima dos seus centros consumidores (*)

(*)Refira-se no entanto que existe uma contradição latente entre o primeiro e o quarto objetivo, já que os
Estados ASEAN com disputas de fronteiras marítimas com a China dificilmente aceitarão outra solução
que não seja a de uma parceria na exploração de recursos energéticos existentes nas zonas em disputa

 Explorar a expansão na Eurásia não só como fonte de abastecimento ,próxima
de energia mas também como futura ligação terrestre à Europa reduzindo em
ambos os casos a dependência para com extensas linhas de comunicação
E a nível nível geopolítico/estratégico esses objetivos implicam:
 Impedir a independência de Taiwan e acelerar a sua integração na Republica
Popular da China sem ter de travar uma guerra em torno desse objetivo; sendo
que o controlo militar de Taiwan daria á China evidentes vantagens na competição
naval com os EUA no Pacífico ~
 Manter o controlo sobre a evolução da Coreia do Norte, impedindo a todo o custo
um desanuviamento bilateral EUA-Coreia do Norte (e Japão-Coreia do Norte)
 Acentuar as tensões e a discórdia entre Japão e Coreia do Sul para impedir a
formação e consolidação de uma aliança militar tripartida EUA - Japão - Coreia do
Sul, em vez de duas alianças bilaterais EUA-Japão e EUA –Coreia do Sul;
 Consolidar um espaço protetor marítimo a partir do afastamento do dispositivo
naval dos EUA do primeiro cordão de ilhas situadas no seu offshore - através da
conjugação de meios navais, aéreos e de misseis- tornando mais difícil a defesa
de Taiwan pelos EUA e aumentando ao mesmo tempo a vulnerabilidade do Japão
e da Coreia do Sul nas suas rotas de abastecimento marítimo;
 Reforçar a aliança com o Paquistão e aproximar-se da Arábia Saudita (o outro
aliado do Paquistão) para poder exercer um controlo à distância sobre recursos
naturais e infraestruturas de conetividade internacional do Afeganistão
""separando" a India dos recursos energéticos e dos mercados da Asia Central
 .Dissuadir os EUA de forjar uma aliança militar com a India que reforçaria ameaças
sobre as suas linhas de comunicação marítima com Golfo Pérsico e Indico (e
Atlântico Sul),
 Penetrar no Ártico como oceano relevante para movimentação de submarinos
portadores de misses balísticos com ogivas nucleares

A China adotou recentemente dois grandes projetos –um continental e outro marítimo
(vd Mapa I) como orientação para o seu reposicionamento geoeconómico (e
estratégico:


Dispor de uma retaguarda terrestre, extensa e profunda na Ásia Central sob
seu controlo que permita, por um lado uma ligação direta á Europa e por outro
uma acesso a recursos energéticos - e em ambos os casos longe da presença
naval dos EUA.



Construir –no longo prazo- uma presença naval de primeiro plano para
competir com os EUA , o Japão e a India no Pacífico e no Indico (podendo
ainda ambicionar uma presença no Atlântico Sul )
MAPA I
O PROJETO CHINÊS DE “ ROTA DA SEDA” CONTINENTAL E DE ROTA
MARÍTIMA

Fonte:en.xinfinance.com
As próximas décadas podem pois vir a assistir a uma atuação da Republica Popular
da China bem diferente da que foi típica do período 1979/2009. Mas está por
demonstrar que o regime tenha capacidade para implementar esta visão estratégica

que –em essência- pretende combinar Marco Polo e Vasco da Gama numa mesma
estratégia integradora

1.1.2.A India , uma Potência Emergente , Travada na sua ascensão pela
China?
A India, pela sua posição geográfica periférica face à Eurásia tem condições para se
tornar numa potência marítima de primeiro plano, com presença dominante no Índico,
o que a ocorrer, lhe permitirá ameaçar as linhas de abastecimento que ligam a Ásia
Pacífico ao Golfo Pérsico
Mas para que tal aconteça é imperioso que


A sua economia cresça de forma acelerada permitindo um investimento
continuado na Defesa , desde o seu arsenal nuclear até às forças navais e



O seu abastecimento energético seja garantido na proximidade para não ter
extensas linhas de comunicação marítima para defender, enquanto não tiver
uma poderosa marinha oceânica; opção pela proximidade

que significa ter

relações estreitas com uma potência no Golfo Pérsico.
Mas essa ascensão da Índia


é seriamente perturbada pela China:

Em primeiro lugar pela aliança entre esta e o Paquistão que forçam a India a
gastar a maioria das suas “energias estratégicas” na sua fronteira terrestre, a
leste e a oeste



Em segundo lugar pela tentativa da China implantar Estados clientes na sua
periferia marítima da India –de Myanmar ao Sri Lanka

Podem pois antecipar-se três níveis de competição entre a China e India no horizonte
2030:
Competição estratégica


Competição pela utilização militar do espaço exterior e pela disponibilidade de
um arsenal nuclear dissuasor



Competição naval e aérea no oceano Índico em torno das rotas marítimas de
ligação da Ásia Pacífico ao Golfo Pérsico e ao Atlântico Sul

Competição geopolítica



Competição em torno do estabilidade política e do poder de ação do Paquistão



Competição no Tibete e pelos Estados do Himalaia



Competição no Afeganistão e na Ásia Central

Competição geoeconómica


Competição pelo acesso às fontes de abastecimento energético

do Golfo

Pérsico


Estruturação de zonas delivre comércio envolvendo Estados asiáticos, sendo
que a India tem vantagem em aumentar as relações comerciais e de
investimento com a China sem ter que entrar em exclusivo numa zona em que
a China seja potência dominante

1.1.3.Os confrontos no Golfo Pérsico/Levante
O Golfo Pérsico, em termos geoeconómicos é a principal região de abastecimento
exterior das economias da Ásia Pacífico e da Ásia do Sul (ou seja da China e da
Índia). Por isso os EUA ,se quiserem manter uma presença dominante na Ásia
Pacífico não podem deixar de se manterem como garantes da segurança da região .
O Golfo Pérsico estabelece relações geopolíticas

fortes com o Levante (em que se

incluem a Síria, o Líbano, Israel, a Jordânia, a Palestina e o Egito) e, em menor
escala com a própria Ásia do Sul
Vamos detalhar mais um pouco a análise da competição e rivalidades nesta região
pois é nela que se podem vir a verificar com maior probabilidade

processos de

alteração na composição de Estados e no desenho de fronteiras.
O Golfo Pérsico/Levante é atravessada por quatro fracturas que geram uma acumular
de tensões:
Fraturas civilizacionais e religiosas , de que são exemplo


A mais antiga, que opõe persas, dominantes no Irão, e árabes com múltiplos
Estados no resto da região; oposição entre uma tradição imperial milenar e uma
tentativa imperial árabe que acabou subsumida no Imperio otomano, sob controlo
turco



A que opõe no seio do islão a corrente maioritária do Sunismo às correntes
minoritárias do Xiismo. Ora, desde o séc. XVI o Xiismo foi um fator unificador do

Irão, país em que se integram a maioria persa e outros grupos (árabes e azeris),
que sendo cultural, linguística e civilizacionalmente distintos dos persas partilham
com eles algo que parece ter um efeito aglutinador muito forte, o xiismo. Não se
pense, no entanto, que o xiismo está no Golfo reduzido ao Irão: a maioria da
população árabe do Iraque é xiita, mas durante a guerra do Iraque/Irão manifestou
lealdade ao Estado iraquiano. No interior dos sunismo , não só existem diferentes
escolas jurídicas em competição como uma delas a hanbalita constitui a base de
legitimação politica de um Estado recente – a Arábia Saudita -através da aliança
da casa real saudita com o whabismo uma corrente islâmica fundamentalista
Ou seja a este nível o Irão é duplamente minoritário no Golfo Persico /Levante; persa
num contexto dominado por árabes, xiita num contexto dominado por sunitas. Mas
com uma vantagem: a fragmentação do campo árabe e sunita .
Fraturas geopolíticas de que são exemplos


A que opõe Estados árabes e Israel em torno do estatuto futuro da Palestina ,
questão que a Republica islâmica do Irão procura explorar apresentando-se
como a mais radical opositora de Israel na região



A que opõe os curdos , sem um Estado, aos Estados em que existem minorias
curdas _Turquia, Síria, Iraque e Irão



A que, no campo sunita opõe as casas reais – casa real Saudita versus a casa
rela Hashemita da Jordânia ou os Al Thani no Qatar versus os Al Saud na
Arábia Saudita



A que opõe Estados árabes e a Turquia por razões que se prendem com a
história de submissão do mundo árabe a impérios dirigidos por turcos , como
foi o caso do Império Otomano , oposição que o governo dos islamistas turcos
do AKP pretenderam ultrapassar apoiando a Irmandade muçulmanaa durante
as “revoltas árabes

A recomposição politica da região do Golfo Pérsico/Levante que os Estados europeus
- França e Reino Unido – impuseram na sequência do colapso do Império Otomano,
após a sua derrota na 1º guerra mundial - deu origem a um conjunto de Estados
resultantes

da

partição

e/ou

agregação

de

anteriores

compartimentações

administrativas Otomanas(*)
(*) Em 1867 o Império Otomano foi dividido em novas unidades administrativas de 1ª nível- os Vilayets,
de 2ª nível os Sandjaks e entidades administrativas especiais –os Mutasarrifate –de que era

Jerusalém

Três processos de agregação e/ou partição são de destacar
 Um que levou à formação do atual Iraque agregando três vilayets - Mosul, a norte
(englobando a região de população curda), Bagdad no centro e Bassorá no sul ,
tendo parte do território meridional deste último sido separado para dar origem ao
Kuwait
 Outra que levou à formação da atual Síria com base na agregação de «uma parte
da Síria otomana - nomeadamente o Velayet de Damasco (as restantes partes
encontram-se hoje na Jordânia , na Palestina e em Israel) ao qual foi agregado o
Velayet de Allepo, e o Sandajak de Zor
 Outra que levou à integração do Vilayet de Beirute e do musharifate de Monte
Líbano no que viria ser o Líbano atual
Conflitos Intra estatais no presente
Atualmente um conjunto de Estados na região: - Iraque, Síria e Líbano, por um lado e
Yémen por outro, estão a braços com guerras civis, sob ameaças à sua integridade
territorial por ação de movimentos separatistas ou com crises politicas internas que
paralisam os respetivos Governos
E neste ambiente turbulento confrontam-se atualmente no Golfo Pérsico/Levante duas
coligações de Estados (e de movimentos armados):


Uma coligação xiita liderada indiscutivelmente pelo Irão e em que se incluem o
Líbano a Síria e o Iraque – Estados com minorias ou maiorias de população árabe,
muçulmana e xiita , contando igualmente com o apoio do Sudão sunita



Uma coligação sunita liderada pela Arábia Saudita e que inclui o Bahrein, os
Emiratos Árabes Unidos e o Egito. Esta coligação não abrange a totalidade do
campo árabe sunita já que, por exemplo, o Qatar optou pelo apoio à Irmandade
Muçulmana durante as “revoltas árabes”, em confronto com a Arábia Saudita que
apoiou correntes salafitas variadas. Esta coligação, através da influência da Arábia
Saudita pode vir a contar com o apoio do Paquistão (por exemplo no caso do Irão
se tornar uma potência nuclear), mas apenas se tal for do interesse da China (*)

(*)Mais recentemente (em 15 de Dezembro de 2015) a Arábia Saudita anunciou a formação de uma
aliança militar (sunita) contra o terrorismo, que inclui

Arábia Saudita,, Bahrain, Bangladesh, Benin,

Chade, Comores, Djibouti, Egipto., Gabão, Guiné, Costa do Marfim, Jordânia, Kuwait, Líbano,, Líbia,
Malásia, Maldivas, Mali, Marrocos, Mauritânia, Niger, Nigéria, Paquistão,

Palestinianos, Qatar, Senegal,

Serra Leoa , Somália, Sudão, Togo, Tunísia, Turquia, Emiratos Árabes Unidos e Yémen

Um terceiro pólo sunita é constituído pela Jordânia -um pequeno Estado , que não
dispõe dos recursos energéticos que são a base de afirmação política de vários
Estados árabes mas que é dirigido por uma casa real – a Hashemita – com uma
história de séculos na região, em particular como garante dos Lugares Santos de
meca e Medina. Sendo de recordar que

Jordânia foi um dos dois Estados que

celebrou Tratados de Paz com Israel sob o patrocínio dos EUA
Por sua vez o recém formado ISIL (também designado por Estado Islâmico) constitui
uma guarda avançada de extremistas sunitas e restos das forças armadas e serviços
dessegurança do regime de Saddam Hussein, entre outras componentes, atuando
exatamente no interior das ”fronteiras” da coligação xiita

FIGURA II
PADRÕES DE CONFLITUALIDADE NO GOLFO PÉRSICO/LEVANTE E SUA
INTERAÇÃO POTENACIAL COM A ÁSIA DO SUL

1.2.AS POTÊNCIAS SECUNDÁRIAS
A Figura 1 chama também a atenção para três potências secundárias - face às
competições e rivalidades que acabámos de referir - mas que se desenvolverem entre
si formas de cooperação estratégica e geopolítica e se se aliarem

com potências

asiáticas emergentes podem alterar o campo de forças internacional .São elas, a
Rússia, a Turquia e a Alemanha – todas elas interessadas no “corredor” que une a
Europa à China passando pela Ásia Central

1.2.1. RUSSIA- - Três Desafios territoriais e um Modelo económico em
esgotamento
A Federação Russa como Estado que gere um vastíssimo território - muito
desigualmente povoado - cobrindo a maior parte da Eurásia e depara-se hoje com três
desafios:
A Oeste –a decisão da União Europeia, apoiada pelos EUA, iniciar um processo de
integração da Ucrânia numa parceria económica, em alternativa à sua integração na
Comunidade Euroasiática que a Rússia está a organizar ,foi avaliada por esta com a
maior apreensão por quatro ordens de razões:


Nas experiências anteriores de adesão de Estados da ex URSS a instituições
europeias, esta foi sempre precedida pela adesão à instituição euro atlântica por
excelência –a NATO, E a Rússia rejeita frontalmente a hipótese de uma adesão da
Ucrânia `NATO



Na Ucrânia localizava-se em Sebastopol na Crimeia o principal porto da Marinha
Russa para as zonas meridionais -- Mediterrâneo e Índico.; a eventualidade de se
deparar com uma futura recusa de renovação do leasing desta base contribuiu
para que a Rússia desencadeasse um processo que culminou com anexação da
Crimeia



Na Ucrânia - em Kiev e no Leste do pais- localiza-se um terço do complexo militar
industrial da ex URSS que fornece componentes para o complexo russo

,

podendo, se contasse com apoios económicos e tecnológicos exteriores (ex da
Alemanha) ganhar uma dinâmica autónoma muito maior


A ausência da Ucrânia na Comunidade euroasiática enfraquece –a atingindo um
dos objetivos prosseguidos pela Rússia com esta entidade que é o de manter a
influência na Asia Central, face à rápida penetração económica por parte da China

No Centro Sul- O Cáucaso e a Ásia Central constituem uma cintura de Estados com
população muçulmana, embora vários deles ainda controlados politicamente pelos
clãs que controlavam o PC da URSS dessas então Repúblicas Soviéticas– como são
os casos do Azerbaijão , do Cazaquistão e do Uzbequistão.
Ora os Estados da bacia energética do Cáspio com grandes reservas de petróleo
(caso do Cazaquistão) ou de gás natural (Turquemenistão) desempenham

uma

função geoeconómica relevante – ao abastecerem a rede russa de oleodutos e
gasodutos. E desempenham uma função geopolítica de grande relevo – recorde-se
que, se alguns desses Estados passassem
islamitas radicais,tal poderia

a ser controlados por movimentos

“incendiar “ as regiões da Federação russa com

maiorias muçulmanas – vd Cáucaso Norte, Tartaristão etc
A Rússia aceitou partilhar o relacionamento com a Ásia Central com a China na
Organização de Cooperação de Xangai, ao mesmo tempo que avançou com uma
organização de segurança coletiva (CSTO) para integrar alguns destes Estados, cujas
elites receiam o avanço dos movimentos islamitas – com origem na proximidade (vd
talibans no Afeganistão) ou a maior distância (vd o ISIS interessado em estender as
suas filiações a esta região)
A Oriente coloca-se um problema ainda maio para a Rússia A Sibéria Oriental e o
Extremo Oriente dispõe de reservas abundantes de energia , na proximidade da China
mas a ocupação humana destes territórios é mínima – em contraste com regiões
chinesas vizinhas, que não sendo das mais densas em população concentram
centenas de milhões de habitantes que com a maior facilidade se espalhariam por
esses territórios russos.
A integridade territorial e o controlo funcional sobre estes vastos territórios é sem
dúvida o problema mais complexo com que se depara a Rússia .Ou se quisermos
colocar a questão de outro modo- a Rússia depara-se com o problema de como
dissuadir a China de ter como objetivo a prazo a integração destes territórios, que lhe
dariam uma muito maior autonomia de matérias primas energia . Uma forma possível
seria a de avançar para uma parceria russo chinesa aceitando o crescente controlo

funcional destas regiões pela China, que em contrapartida respeitaria a integridade
territorial da Rússia ..Mas por quanto tempo?

A Rússia tem vindo DESDE 2000 a definir um posicionamento geopolítico
orientado para uma demarcação face aos EUA e para uma parceria com a China
na Eurásia – fornecendo energia e armas - e numa parceria com o Irão e a Síria
no Golfo Pérsico/Levante, fornecendo armas e tecnologia nuclear civil .Mas
mantendo relações económicas e de venda de armamento com a India na Ásia e
ainda que só

pontualmente com

Arábia Saudita e o Egito

no Golfo

Pérsico/Levante

1.2.2.. Turquia –
Em termos geopolíticos a Turquia de 1992 a 2002 (data da chegada ao poder os
islamitas do AKP de Recep Erdogan) ensaiou várias aproximações no sentido de
reforçar a sua importância nos vários complexos regionais de segurança em que se
considera integrada


Nos Balcãs - em que se assumiu como potência protetora dos muçulmanos contra
a Sérvia, enquadrando-se na politica mais geral dos EUA que interveio nos Balcãs
apoiando a Croácia e os muçulmanos – na Bósnia e no Kosovo - contra a Sérvia(ou seja apoiando os interesses próprios dos seus aliados na NATO – Alemanha e
e Turquia - na região)



No Mar Negro/ Cáucaso - em que se assumiu como organizadora de uma
Comunidade Económica contando com participação de vários Estados constituídos
após o colapso da URSS – Rússia, Ucrânia , Moldova, Azerbaijão, Geórgia e
Arménia, bem como a Roménia e Bulgária ,ao mesmo tempo que privilegiava
relações no Cáucaso com o Azerbaijão mas não tendo sido capaz de contribuir
para evitar a derrota deste face à` Arménia



Na Ásia Central turcófona – Cazaquistão, Turquemenistão e Uzbequistão - em
que tentou várias abordagens entre elas a tentativa de dar novo fôlego à zona de
comércio ECO, em que participava em conjunto com Irão e Paquistão



No Médio Oriente –contando com o apoio dos EUA – a Turquia manteve o seu
afastamento

do mundo árabe e surpreendeu com o estabelecimento de uma

parceria militar com Israel Com efeito, em Fevereiro de 1996, e para surpresa de
muitos, a Turquia e Israel assinaram um acordo de cooperação militar, que permite
às forças aéreas de cada um dos países, a possibilidade de utilizar o espaço aéreo
e as bases do outro
Neste primeiro período, e em termos geoeconómicos a Turquia foi encarada pelos
EUA como crucial para assegurar um encaminhamento dos recursos em petróleo e
gás natural da bacia do Cáspio, independente rede de oleodutos e gasodutos da ex
URSS
Mas neste primeiro período a Turquia não conseguiu alinhar alianças que lhe
permitissem avançar simultaneamente e com êxito em vários dos referidos complexos
regionais de segurança. E contou, nomeadamente com a oposição da Rússia e do
Irão em vários dos seus projetos de influência
Com a chegada ao poder dos islamitas do APK assistiu-se -e a um triplo movimento


Prioridade à negociação para a adesão à EU, tanto mais importante quanto era
vista como uma alavanca para retirar poder e protagonismo aos militares e para
substituir o aparelho judicial do kemalismo,



Melhoria substancial de relações com estados muçulmanos vizinhos – Síria, Iraque
(e também a região autónoma do Curdistão iraquiano) e Irão



Demarcação de interesses próprios face aos EUA , logo em 2003, aquando da
invasão do Iraque, entendida pela Turquia como geradora de riscos de reforço da
autonomia do Curdistão



Afastamento e , por rutura com Israel, em contrapartida de uma reentrada nos
assuntos do Médio Oriente, competindo com Estados árabes pela influência nos
movimentos palestinianos(***)

Durante o processo das revoltas árabes o AKP – tal como Qatar – alinhou com a
Irmandade Muçulmana. Parceria que foi entendida como a mais vantajosa para
penetrar rapidamente em todo o Médio Oriente árabe quando esperava um avanço
imparável da Irmandade ( tanto mais quanto essa era também política da nova
Administração dos EUA) O golpe de Estado militar no Egito que afastou a Irmandade
Muçulmana inverteu o rumo dos acontecimentos ficando a Turquia, mais uma vez “órfã
das suas escolhas”

Com o AKP a Turquia manteve o objetivo de se transformar num ponto de passagem
obrigatório de oleodutos e gasodutos do Cáspio para Europa, agora numa nova
configuração centrada num a parceria com o Azerbaijão consubstanciada no TANAP
(Trans Anatolian pipeline) e a ligação deste ao Trans A driatic Pipeline ou seja à
Grécia e À Itália
Com a descoberta de grandes jazidas de gás natural no Mediterrâneo Oriental Israel
entrou na competição pelo fornecimento de gás natural à Europa. Enquanto a Rússia
abandava o projeto de pipeline South Stream e propôs à Turquia um novo projeto- o
Turkish Stream que faria dela uma ponte de passagem do gás russo para a Europa
Por ultimo refira-se que a Turquia está a ser cortejada pela China, que faz o seu
projeto de “Nova Rota da Seda”

passar por Istambul como porta de entrada na

Europa- Ocidental do mesmo modo que o porto do pireu na Grécia será uma porta de
entrada da China na Europa de Leste por via da sua rota marítima paralela .
1.2.3. A Alemanha e a sua nova Ostpolitik
A Alemanha e as duas Europas - a do Leste e a do Sul
Dois processos fundamentais ocorreram na União Europeia na década de 90 e inicio
do novo milénio. Por um lado, o alargamento a Leste permitiu a adesão de Estados
que se situam a leste e sudeste da Alemanha, entre ela e a Rússia e a Turquia constituindo um espaço de sua influência potencial.
Ao mesmo tempo, a União Económica e Monetária integrou desde o seu início o
conjunto de Estados da Europa do Sul que, sob vários ângulos, constituem
tradicionalmente um espaço de maior influência da França.
Hoje, com o enfraquecimento politico e económico da França, a Alemanha ocupa uma
clara centralidade decisional na União Europeia - face à Europa de Leste e face à
Europa do Sul. Mas esta posição atual está longe de garantir uma hegemonia da
Alemanha sobre o espaço económico europeu no seu conjunto .
È muito claro que as correntes maioritárias na elite política e empresarial da Alemanha
querem conservar o euro e não têm a intenção de regressar ao marco.Com efeito.


A Alemanha quer conservar o Euro porque, num contexto de Globalização um
espaço monetário muito mais vasto do que seria o espaço do

marco é

fundamental para reduzir o impacto dos movimentos de capitais no processo de

valorização da moedas em que sejam transacionadas as exportações da
Alemanha


A Alemanha quer conservar o Euro, pois ambiciona caminhar para um sistema
monetário internacional multidivisas incluindo o dólar, o euro e possivelmente o
yuan chinês, pondo fim ao atual “padrão dólar”



A Alemanha - opondo-se em muitos aspetos ao “modelo de capitalismo anglo
saxónico” - está empenhada em fazer da zona euro uma base de apoio para
forçar os EUA a aceitar mudanças nas suas práticas financeiras, que hoje são
dominantes ; e não o pode fazer sozinha - precisa da França, da Holanda e da
zona Euro em geral



A Alemanha quer conservar o euro porque o considera fundamental para
completar a integração da Europa de Leste na sua esfera de influência;

Mas a Alemanha não quer despender mais meios financeiros para “salvar”

as

economias da Europa do Sul, pois está muito mais interessada em consolidar a sua
influência na Europa de Leste e no espaço da ex-URSS.

Pretende sim que as economias da Europa do Sul se comportem como pequenas
economia abertas competitivas (o que é claramente desejável) – tal como aconteceu
com a Europa Central após a transição para regimes de economias de mercado -e
que sigam rigorosamente as orientações orçamentais alemãs( o que já é de duvidosa
racionalidade) O modo mais seguro para força-las a atingir este duplo objetivo é,
naturalmente, manter estas economias sob o peso de uma dívida externa
pesadíssima

Fazendo entrar a retirada militar dos EUA da Alemanha

Os EUA , na sequencia do relativo insucesso das campanhas no Grande Médio
Oriente e do impacto politico interno da crise financeira estão a redefinir as suas
prioridades militares . O centro das sua preocupações é hoje a Asia e o Golfo Pérsico
onde a Asia (muito mais do que os EUA ou a Europa ) se abastece de energia. A
opção por reduzir as despesas com a defesa está a levar a uma retirada gradual do
centro da Europa – ou seja da Alemanha

Esse processo de retirada militar da Alemanha vai estender-se-inevitavelmente ao
Reino Unido e à Holanda que acabarão por retirar também as tropas que ainda estão
estacionadas em território alemão. Neste contexto a Alemanha pode vir a ter a sua
grande oportunidade para afirmar uma maior autonomia estratégica a nível mundial
A Alemanha pode fazê-lo procurando ocupar uma centralidade mundial sem
abandonar o seu alinhamento euro-atlântico –mantendo relações económicas com os
EUA, a Rússia e a China, num contexto em que a NATO se manteria, mas em que a
Ucrânia viesse a ter outra forma de relacionamento com União Europeia que fosse
mais aceitável pela Rússia
Mas pode também querer fazê-lo apostando numa Ostpolitik que, no momento atual,
significaria o reforço das relações comerciais, energéticas e de segurança no espaço
euroasiático desde a Europa até à China. Pressupondo a integração da Ucrânia na
sua esfera de influência para poder aceder ao desenvolvimento do complexo militar
industrial daquele pais, e negociar a seguir um modus vivendi com a Rússia, na base
da substituição da NATO por outra organização de segurança europeia que afaste
ainda mais os EUA da Europa
Mas a Alemanha pode fracassar nesta última opção, e assistir a uma aproximação
direta dos EUA e da Rússia como condição para ambos poderem manter um forte
envolvimento com a China e para isolarem no mundo muçulmano os setores sunitas
jihadistas que ameacem contaminar o Médio Oriente e as regiões muçulmanas da
Rússia

2.HORIZONTE 20130- SOBREPONDO TRÊS TRIÂNGULOS DE
TENSÕES INTERESTATAIS
A Figura III apresenta as relações entre as potências que temos vindo a referir através
duma série de três triângulos de tensões inter estatais que cada uma das potências
utiliza para definir estratégias de maximização de poder no sistema internacional

FIGURA III
SOBREPOSIÇÃO DE TRÊS TRIÂNGILOS DETENSÕES INTERSTATIAS

1. O triângulo de relações entre potências principais, cuja relação vai seguramente ser
estruturante do Sistema Internacional no Horizonte 2030, É constituído por
 Os EUA –a potência hegemónica em reposicionamento num Mundo Multipolar
 O Japão –uma potência cujo poder estará indissociavelmente dependente de
uma aliança com os EUA
 As duas potência asiáticas emergentes, em competição pela supremacia –
China e India

A posição dos EUA neste triângulo vai depender, na nossa opinião de quatro
factores
 Um a nível geoeconómico- com a reformulação do sistema monetário atualum sistema Dollar /Oil por um sistema que em vez de ligar o valor do dólar a
matérias primas o ligue à geração de produtos assentes no conhecimento em
que os EUA terão de se manter lideres se quiserem continuar a ter o dólar
como moeda internacional dominante
 Outro a nível geopolítico- com a reformulação das suas alianças, parcerias e
plataformas de colaboração pontuais, ultrapassando as alianças e parcerias da
guerra fria que permaneceram como principais nas décadas seguintes à
implosão da URSS.
 Outro a nível estratégico- com o desenvolvimento de uma nova geração de
armas que contribuam para dissuadir a proliferação nuclear-possivelmente
armas de energia dirigida colocadas no espaço, em torno das quais se forjarão
parte das suas novas alianças para este novo milénio
 Outro a nível tecnológico civil -

com um papel de liderança partilhada no

desenvolvimento de tecnologias de rutura que permitam quer uma atuação
decisiva na mitigação das alterações climáticas, quer na intervenção em
termos de geo engenharia, se tal se revelar necessário.

2.O triângulo das potências do Médio Oriente- região onde se concentram as reservas
de petróleo e gás natural de que as potências asiáticas – Japão, China e India necessitam ,região em que os EUA têm que manter influência determinante se não
quiserem perder poder e influência na Ásia
Triângulo marcado por fortes tensões entre o Irão, a Arábia Saudita e Israel. Tendo a
Jordânia sido aqui incluída em representação da casa real hashemita e posicionada
por forma a indicar um potencial de cooperação com Israel

3. A Rússia como

vértice principal do terceiro triângulo-Rússia, Turquia e Alemanha-:

Para assegurar uma posição geopolítica central no sistema internacional a Rússia tem
que, simultaneamente, manter relações de parceria com as potências asiáticas
emergentes – India e China - e regressar ao Médio Oriente como potência influente,

capaz de influir no esmagamento das correntes jihadistas combinando a sua parceria
com o irão no Golfo Pérsico com a

presença na Síria e o restabelecimento de

relações com o Egito no Levante Ou seja a Rússia tem os mesmo objetivos que os
EUA só que tem escolhido parcerias que a antagonizam com os EUA

4. Rússia, Alemanha e Turquia constituem um terceiro triângulo- o das potências que
já foram centros de impérios e hoje estão remetidas a um papel secundário

no

sistema internacional.
A Alemanha e a Turquia , que foram durante a guerra fria Estados da “linha da frente”
no confronto da aliança liderada pelos EUA contra a URSS , procuram ambas ganhar
maior autonomia face aos EUA e, ambas podem encarar um aprofundamento de
relações entre si não só económicas mas também

geopolíticas (face a

terceiros).Como, eventualmente, até ao nível estratégico - embora neste caso isso
significasse o fim da NATO e o caminho para outro sistema de segurança na Europa

Qual adinâmica antecipável das ~potências no seus múltiplo jogo triangular?
A China no 1º triângulo

tem

a posição mais difícil,

já que uma aproximação

duradoura EUA, Japão e India se pode conceber com facilidade. Por isso a China
tem que atuar num outro triângulo para melhorar a sua posição neste 1º triângulo
–

Ora , no imediato não dispõe de capacidade para intervir de forma estruturante no
triângulo do Médio Oriente por forma a atingir interesses vitais da India e muito
menos dos EUA

–

Por isso é fundamental para a China uma aproximação aos vértices do 3º
triângulo. Antes de mais à Rússia, no centro da Eurásia, mas também num
segundo plano à Alemanha e` à Turquia, ciente que existem tensões entre a
Rússia e estes dois Estados

Por sua vez a Rússia vai ter dificuldades em fortalecer a coesão neste terceiro
triângulo—quer com a Alemanha (vd. o caso da Ucrânia), quer coma Turquia (vd. O
caso da Síria). Mas ,ao contrário d a China a Rússia dispõe de uma presença no
Golfo Pérsico Levante que é a ultima que lhe resta como potência global .Ao jogá- la
vai descobrir que os interesses que a aproximam dos EUA são maiores do que com
qualquer outra potência (e reciprocamente)

EUA e Rússia deparam-se, no entanto com um problema crucial ao lidar com a
turbulência na região do Golfo Pérsico /Levante:
 Como contribuir para uma reformulação de regimes, Estados e fronteiras que não
sendo o melhor que cada um dos atores regionais pretenderia atingir seja
para todos eles o melhor que podem alcançar, operando de forma a que não
seja necessário travar uma guerra hegemónica nesta região chave do Golfo
Pérsico/Levante
Nesta questão incluem-se opções chave :
 Manter o Iraque na sua configuração atual com uma estrutura federal e uma
partilha da renda energética até 2050 ou aceitar a sua partição em duas ou três
grandes entidades –uma entidade curda, uma entidade árabe ou duas entidades
árabes-uma maioritariamente sunita e outra entidade maioritariamente xiita?
 E no caso da partição do Iraque caminhar para formação de uma nova entidade
estatal sunita reunindo a atual Jordânia e parte do atual Iraque, sob liderança da
casa real hashemita, após derrota do ISIS e do realinhamento dos setores que
integraram as forças armadas e os erviços dessegurança do regime liderado por
Saddam Hussein ?
 E manter a Síria unida com um regime republicano secular renovado e com uma
neutralidade face às potências de base confessional ?

Se fosse como acabámos de descrever, no centro das interrogações quanto á
dinâmica futura do sistema internacional estaria presente uma escaldante
questão de Fronteiras

