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0.

Presentación

Se o ano 2011 deixou a todos a rotunda 

mensaxe de que o mundo precisa cambios 

profundos, non semella claro que estes vaian 

a abordarse en 2012. 

Ao longo de 2011, a crise de débeda da 

zona euro converteuse na maior ameaza para 

a economía mundial, segundo a OCDE (Orga-

nización para a Cooperación e o Desenvolve-

mento Económico). O prognóstico para 2012 

é dun crecemento do 3,4 por cento, que se 

reduciría a un 0,2 no caso da zona euro. As 

grandes economías están perdendo impulso 

e o fin da crise da zona euro non semella pre-

visible de momento. Poucos días despois de 

que os líderes europeos celebraran un cumio 

“decisivo” para acordar reformas do Tratado 

da UE, axencias de cualificación e organismos 

financeiros multilaterais viñan a lembrar que 

a eurozona seguía ameazada. 

En Estados Unidos, o goberno de Oba-

ma encara un 2012 marcado polas eleccións 

presidenciais de novembro aventurándose un 

incremento inevitable das tensións entre de-

mócratas e republicanos arredor da situación 

socioeconómica e da orientación da política 

exterior. Ambas as dúas formacións prose-

guirán a súa andaina ritual de costas a move-

mentos como Ocupa Wall Street, reveladores 

de que a desigualdade económica e a avaricia 

corporativa xeran un repudio crecente ata na 

propia sociedade estadounidense.

Noutra zona especialmente convulsa, o 

Norte de África e Oriente Medio, non se des-

carta un incremento da inestabilidade polí-

tica e disturbios civís, que poden estenderse 

por países como Marrocos, Alxeria ou Siria, 

entre outros. Os países árabes principalmen-

te afectados polas revoltas (Tunisia, Exipto, 

Libia, Iemen…) proseguen as súas reformas 

baixo a atenta mirada dunha sociedade ci-

vil que non quer ser traizoada polos poderes 

fácticos que aspiran a que nada substancial 

mude. As maiores incógnitas afectan a Siria e 

Irán, cunhas tensións con Occidente que ten-

den a agravarse. 

Os países emerxentes, por outra banda, 

acentúan o proceso de aproximación gradual 

ao centro do escenario mundial. A clave dese 

cambio é o seu peso económico. Coa inclusión 

de Sudáfrica, os países do BRICS contan co 

43 por cento da poboación mundial e acumu-

lan reservas de divisas combinadas por valor 

de 4,3 billóns de dólares. En 2011, a econo-

mía chinesa creceu un 9 por cento respecto 

ao ano anterior, seguido dun 8 e un 4 para 

India e Rusia, respectivamente. Brasil ou Su-

dáfrica están facendo importantes progresos. 

Segundo o FMI, as economías emerxentes 

crecerán unha media do 6,4 por cento, fronte 

ao 1,6 das economías desenvolvidas. 

A celebración do XVIII Congreso do 

Partido Comunista de China (PCCh) será 

o gran acontecemento político no xigante 

asiático en 2012. A elección dunha nova cú-

pula dirixente, con Xi Jinping e Li Keqiang 

á cabeza, abrirá paso a unha nova xeración 

de líderes que deberá afrontar os grandes 

desafíos da presente década. Na orde eco-

nómica, o crecemento podería substituír 

á inflación como o asunto prioritario da 

axenda. Taiwán, que o 14 de xaneiro encara 

unhas importantes eleccións presidenciais 

e lexislativas, será outro referente clave do 

mundo chinés, nunha Asia á expectativa na 
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península coreana despois da morte de Kim 

Jong-Il.

Tralas eleccións á Duma de 2011, nas que 

a Rusia Unida de Vladimir Putin, gañou con 

menos convicción da esperada (un 49,3%, 

pese a todo), o Kremlin afrontará uns comi-

cios presidenciais precedidos das accións 

de protesta nas grandes cidades a prol dun-

has eleccións limpas. A irrupción de novos 

proxectos políticos como os liderados polo 

ex vice primeiro ministro Alexei Kúdrin ou o 

magnate petroleiro Mijail Projorov engaden 

expectación a uns comicios que inicialmente 

presentábanse como un paseo triunfal para 

Putin. 

En América Latina, a creación de novos 

organismos rexionais (CELAC) evidencia 

o interese por unha integración autóctona, 

froito do liderado progresista existente en 

América do Sur, reafirmado nas vitorias de 

Ollanta Humala (Perú), Cristina Fernández 

(Arxentina) ou Daniel Ortega (Nicaragua). 

A elección de Dilma Roussef e a posible re-

elección de Chávez en outubro de 2012 con-

solidan os procesos de cambio na rexión que 

tamén poderían alcanzar a México. América 

Latina non quere ser  patio traseiro de EUA 

nin volver ás ditaduras, afirmando un blo-

que progresista que aposta por un cambio de 

tendencia centrado na democratización e na 

inclusión.

Moitas miradas seguirán atentas a Cuba. 

Raúl Castro afronta en 2012 o reto de aplicar 

os 313 apuntamentos da política económica 

e social que conforman o discurso da “actua-

lización do modelo”. Este cambio inclúe a 

apertura ao sector privado, recorte de empre-

gos estatais, descentralización da agricultura, 

autonomía empresarial e eliminación de sub-

sidios, entre outras medidas. Unha conferen-

cia nacional do PCC, convocada para o 28 de 

xaneiro, confrontará expectativas e realida-

des nunha carreira contra reloxo que deixa a 

porta aberta a sobresaltos inesperados.

As desigualdades medran en EUA e en 

Europa. O enfoque ultraliberal sobre a regu-

lación económica e financeira levou a unha 

perda de confianza pública absoluta no sis-

tema financeiro e tamén no propio liderado 

político, visiblemente ao servizo dos pode-

res dominantes en demérito das arelas das 

maiorías sociais. O transo no que se atopan 

os sistemas políticos e económicos nos países 

occidentais suxire a necesidade de abordar a 

actual crise con propostas de alcance estra-

téxico e innovador. Non obstante, todo vai na 

dirección contraria, renunciando a establecer 

límites á especulación ou a promover unha 

reestruturación económica que non afonde 

unha iniquidade social que presenta visos de 

ruptura.  

A atención á crise económica e os seus 

efectos está na orixe, por outra banda, dun-

ha nova decepción na loita contra o cambio 

climático. En Durban (Sudáfrica), salvouse 

in extremis o único tratado legalmente vin-

culante do mundo (Kyoto) para reducir as 

emisións contaminantes antes do seu vence-

mento en 2012. Unha decisión a todas luces 

insuficiente para asegurar o futuro dos 7.000 

millóns de persoas que habitan o planeta.

No global, prosegue a transición (G20) 

que nos levará a cruzar esa liña divisoria que 

vai marcando o final dunha era (G7). É o tem-

po dunha nova orde mundial (BRICS) que im-

porá a multipolaridade e eclipsará o inmenso 

poder de outrora das vellas hexemonías. 
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1.

As claves de 2011

A incerta Primavera árabe

A sorprendente riada de cambios polí-

ticos no Magreb acaecida desde xaneiro de 

2011, e que levou á caída das autocracias de 

Zine El Abidine Ben Alí en Tunisia, Hosni 

Mubarak en Exipto e Muammar al Gadafi 

en Libia (cobrándose a vida deste tras  unha 

polémica intervención da OTAN e da ONU) e 

a renuncia do presidente iemenita Abdulláh 

Saleh, constituíu o acontecemento político 

con maior impacto na política internacional 

ao longo de 2011.

A denominada Primavera árabe foi a 

expresión do espertar político dunhas socie-

dades cansas da persistencia de réximes au-

toritarios, algúns deles co total aval e apoio 

occidental, incapaces de proporcionar unha 

vida digna. Dende Marrocos ata Iemen su-

cedéronse numerosas protestas populares 

demandando maior participación política, 

democratización, desenvolvemento, progre-

so social e a apertura de sistemas instalados 

en ríxidas relacións de poder, moitas delas 

determinadas pola preeminencia de clans 

familiares, tribais e de elites enquistadas nas 

estruturas políticas, administrativas, econó-

micas e dos organismos de seguridade.

A evolución da Primavera árabe segui-

rá sendo un factor clave da política interna-

cional nos próximos anos. En casos como 

Siria e Bahrein, a represión gobernamental 

intensificou o malestar social, aínda que no 

segundo puido afogarse momentaneamente 

coa intervención exterior a través de Arabia 

Saudita, sen apenas condena algunha a nivel 

internacional. 

A brutal represión en ambos países, 

especialmente en Siria, pode abrir escena-

rios de conflitividade a curto e medio prazo, 

cun impacto clave na xeopolítica de Oriente 

Próximo, especialmente ante a posible im-

plicación de actores externos como Turquía, 

Irán, Israel, Arabia Saudita, EUA e Europa. 

Outros, como Marrocos e Exipto, tentan apli-

car incertas reformas “cosméticas” de carác-

ter constitucional, a fin de propiciar un ver-

niz de modernización e apertura orientados a 

evitar a expansión das protestas. 

Unha consecuencia directa da Primave-

ra árabe é a consistencia amosada polos mo-

vementos e partidos islamitas que se afirman 

como os principais actores dos cambios polí-

ticos demandados por estas sociedades. Tras 

anos de ilegalización, persecución e represión 

por parte de réximes autoritarios que conta-

ron co aval occidental para levar a cabo esta 

tarea, a reválida dos partidos islamitas ma-

nifestouse co apoio electoral e popular reco-

llido polos movementos islamitas Ennandha 

en Tunisia e o Partido da Xustiza e do Des-

envolvemento en Marrocos, así como pola 

Irmandade Musulmá no prolongado proceso 

constituínte que se leva a cabo actualmente 

en Exipto. Nestes casos, compre salientar a 

influencia do islamismo moderado turco, a 

través do seu partido gobernante AKP, que 

facilita unha importante inserción da xeopo-

lítica turca no mundo árabe.

Compre, non obstante, non perder de 

vista a potencialidade dunha radicalización 

islámica na Libia post-Gadafi xurdida trala 
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intervención occidental. Con movementos 

islamitas case exterminados durante o réxi-

me gadafista, a inclusión de radicais islamitas 

nas milicias rebeldes actualmente no poder a 

través do Consello Nacional de Transición, 

pode dar curso  a un potente foco de inesta-

bilidade no Norte de África, tendo en conta a 

aínda relevante presenza rexional da facción 

Al Qaeda no Magreb. Deste modo, no caso de 

que a Libia post-Gadafi evolucione cara unha 

vaga de violencia sectaria onde o islamismo 

radical cobre vixencia, certificaríase o fracaso 

da intervención da OTAN e da ONU.

Un caso aparte desta dinámica de cam-

bios é o referido a Irán e as monarquías au-

toritarias do Golfo Pérsico. No caso iraniano, 

a persistencia do seu pulso nuclear con Occi-

dente e a radicalización das tensións milita-

res con Israel, dificultan calquera perspecti-

va aperturista nun país que xa en 2009 viviu 

momentos de convulsión tras unhas eleccións 

presidenciais. No caso de Arabia Saudita, 

Kuwait, Emiratos Árabes Unidos ou Bahrein, 

socios estratéxicos en virtude dos compromi-

sos enerxéticos, resulta explícita a dobre vara 

de medir de Occidente á hora de apoiar cam-

bios no Magreb e evitalos no Golfo Pérsico. 

Igualmente, este escenario está condicionado 

polo temor a un Irán xeopoliticamente poten-

te a través do seu programa nuclear.

Se a Primavera árabe tomou por sorpre-

sa a Occidente e os seus réximes autoritarios 

aliados no Magreb, a incerteza reinante sobre 

a dinámica de cambios revela igualmente a 

escasa visión política de Occidente, incapaz 

de comprender ata qué punto o desconten-

to nas sociedades árabes está alentando un 

cambio xeopolítico de gran relevancia.

O yihadismo sen Ben Laden

O asasinato de Osama Ben Laden, crea-

dor da rede terrorista Al Qaeda, tras unha 

polémica operación da CIA en maio de 2011 

en Paquistán, abre un escenario de dilemas e 

incertezas para o denominado “yihadismo sa-

lafista” e as súas redes internacionais, xusto 

nunha conxuntura determinada polo décimo 

aniversario do 11/S e dos cambios orixinados 

pola Primavera árabe.

Desde o 11/S e, principalmente trala in-

tervención internacional en Afganistán en 

outubro de 2001 que desaloxou do poder ao 

réxime Talibán aliado de Al Qaeda, a figura 

de Ben Laden correspondía máis ben á dun 

mentor espiritual e simbólico do yihadismo 

salafista internacional, e non tanto dun líder 

político con capacidade para reorganizar a 

rede terrorista. 

A pesar de que Al Qaeda logrou executar 

espectaculares atentados terroristas en Ca-

sabranca e Istambul (2003), Madrid (2004), 

Londres (2005) e Nova Delhi (2009), a cada 

vez máis minguada capacidade loxística da 

rede e a súa escasa influencia política dentro 

do mundo islámico evidenciaron a redución 

da capacidade de manobra de Ben Laden e 

a atomización do seu liderado, actualmen-

te en mans do exipcio Aywan al Zawahiri. 

Deste modo, nos últimos anos era evidente 

a marxinalidade política de Ben Laden den-

tro da estrutura interna de Al Qaeda, conse-

cuencia tamén da presión exterior por darlle 

caza.

Polo contrario, a morte de Ben Laden 

constituíu para Washington e, especialmen-

te, para o presidente estadounidense Barack 

Obama, un estratéxico golpe contra Al Qaeda 

na pretensión de pechar o capítulo iniciado 
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o 11/S e mellorar as súas opcións de cara ás 

eleccións presidenciais de 2012. 

Non obstante, a marcada impunidade 

xudicial instaurada por Washington desde 

o 11/S en aras de fortalecer a súa polémica e 

ilegal “guerra contra o terrorismo internacio-

nal”, deu paso a unha política prolongada de 

violacións de dereitos humanos arredor do 

mundo, cos claros exemplos das bases milita-

res de Guantánamo, Bagram e Abu Ghraib e 

os voos ilegais da CIA, que contaron co apoio 

dos aliados de Washington en Europa, Asia, 

África e América Latina. Por tanto, a morte de 

Ben Laden non pechou a promesa de Obama 

de apostar por un multilateralismo inexisten-

te no apartado da guerra internacional contra 

o terrorismo lanzada por Washington desde 

2001.

No caso de Al Qaeda e do “descentrali-

zado” yihadismo salafista global, a complexi-

dade da conxuntura actual imponlles un mo-

mento decisivo. A pesar da persistencia das 

súas redes a nivel internacional, é relevante 

a ausencia dun refuxio territorial clave como 

foi o Afganistán dos Talibáns e a escasa capa-

cidade loxística para cometer atentados con 

repercusión política. E moito menos pódese 

considerar algún tipo de influencia ou impli-

cación desta rede na Primavera árabe: a ab-

soluta desconexión popular das sociedades 

árabes cos postulados ideolóxicos yihadistas 

de Al Qaeda evidencia o fracaso político desta 

rede terrorista.

Compre sinalar que, ante a posible des-

conexión das súas redes en Afganistán e Pa-

quistán trala morte de Ben Laden, Al Qaeda 

tentará diluírse nas filiais existentes na pe-

nínsula arábiga, no Golfo de Adén, no Corno 

de África Oriental (con epicentro en Soma-

lia) e con posibilidade tamén de reactivar as 

súas células nun Magreb sacudido pola rebe-

lión política democratizadora. Ao contrario 

do que sucedeu no período 2001-2009 con 

Ben Laden, a práctica inexistencia de vídeos 

e mensaxes gravadas por parte do actual lí-

der Al Zawahiri, así como a caída doutros 

liderados rexionais de Al Qaeda en Orien-

te Próximo, revela que a rede terrorista está 

igualmente perdendo a guerra ideolóxica e a 

capacidade comunicativa.

Resta por saber se o evidente debilita-

mento da Al Qaeda post-Ben Laden dará paso 

a un cambio na política de Washington e dos 

seus aliados, sumidos actualmente nunha 

axenda condicionada pola crise económica 

global e a proliferación de resistencias cida-

dás contra o modelo económico imperante 

nas últimas décadas. Por tanto, o eco de Al 

Qaeda pode diluírse ante a preponderancia 

doutras problemáticas internacionais que, 

obviamente, non colocan a “guerra contra o 

terrorismo” na matriz das prioridades dos go-

bernos mundiais e que, paralelamente, tam-

pouco semella esvaecer a impunidade xudi-

cial de Washington. 

A Europa dos rescates

Tras Grecia e Irlanda en 2010, Portugal 

foi o terceiro país membro da Unión Europea 

(UE) en ser obxecto, en maio de 2011, dun 

rescate financeiro por parte de Bruxelas e do 

Fondo Monetario Internacional (FMI), valo-

rado en 78.000 millóns de euros. En xullo de 

2011, a UE tamén decidiu adiantar un segun-

do rescate financeiro para Grecia, mentres 

outras economías como Italia e España están 

en permanente situación de risco. En total, 

estes tres rescates financeiros da UE e do FMI 
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suman un monto aproximado de 280.000 

millóns de euros.

Paralelamente, durante 2011, os países 

da “Eurozona” aprobaron un Mecanismo 

de Estabilidade Financeira que funciona-

rá a partir de 2013, cun capital de 700.000 

millóns de euros e unha capacidade de en-

debedamento valorada en 500.000 millóns 

de euros. Os custes dos rescates a Grecia, Ir-

landa e Portugal practicamente supeditan e 

“hipotecan” para os próximos anos as econo-

mías destes países aos programas de axuste 

determinados polo Banco Central Europeo 

(BCE), o FMI e o Banco Mundial (BM), con 

drásticos recortes orzamentarios, que afectan 

especialmente ao gasto social.

Estes rescates, así como a presión dun-

ha UE xeopoliticamente condicionada polo 

“renovado” fortalecemento do eixe franco-

alemán, agora en mans da chanceler Ángela 

Merkel e do presidente Nicolás Sarkozy (co-

loquialmente coñecido como o dúo “Merko-

zy”), provocou unha inmediata reacción polí-

tica a través do adianto de procesos electorais 

nos países suxeitos aos rescates e outros en 

situación de risco segundo, os mercados fi-

nanceiros, con claras expectativas de retorno 

ao poder da dereita conservadora europea. 

O rescate europeo provocou a renuncia 

do primeiro ministro socialista José Sócra-

tes en Portugal, cun adianto electoral que en 

xullo de 2011 deu a vitoria á dereita (Pedro 

Passos Coelho) quen impuxo un drástico 

plan de axuste macroeconómico impulsado 

dende Bruxelas. En Irlanda, cun novo go-

berno trala caída de Brian Cowen a finais de 

2010, impúxose un draconiano programa de 

axuste, coa supresión de 25.000 empregos 

públicos, recortes sociais e alzas tributarias. 

En Grecia, o goberno do socialista Giorgios 

Papandreou caeu en novembro pasado, 

anunciando a celebración de eleccións par-

lamentarias (as segundas desde 2010) en fe-

breiro de 2012. 

As outras dúas economías na mira dos 

mercados financeiros, Italia e España, tamén 

vivirán cambios de goberno: a caída en no-

vembro do polémico primeiro ministro ita-

liano Silvio Berlusconi dará paso a eleccións 

lexislativas previstas para febreiro de 2012, 

cun interregno “tecnocrático” da man de Ma-

rio Monti. Pola súa banda, España mudou 

de goberno tralas eleccións lexislativas anti-

cipadas en novembro de 2011, certificando a 

caída do socialista PSOE a mans da dereita 

do Partido Popular, que retorna ao poder por 

maioría absoluta baixo a atenta mirada do 

dúo “Merkozy” e dos mercados financeiros.

Esta preponderancia política do dúo 

“Merkozy”, así como o poder especulativo 

dos mercados financeiros, son factores que 

incrementan a tensión social, especialmente 

ante os recortes orzamentarios e o espectro 

do desemprego, agravando a incerteza sobre 

o futuro da moeda única, o Euro, cuestiona-

da a súa viabilidade a resultas da propia crise 

económica. 

A virulencia da crise en 2011 revelou 

cómo o risco económico está a modificar 

substancialmente a arquitectura da integra-

ción europea deseñada durante décadas. O 

Cumio de Xefes de Estado e de Goberno da 

UE celebrado a comezos de decembro último 

incrementou este nivel de tensión, principal-

mente ante a negativa británica de apoiar a 

proposta franco-alemá sobre o retorno da no-

ción da “Europa das dúas velocidades” entre 

os países que poden manter o Euro e aqueles 

suxeitos aos rescates e á “observación” por 

parte dun BCE cada vez máis dependente do 
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motor económico alemá. A crise económica 

igualmente obstaculiza calquera mecanismo 

de alargamento da UE: só está na axenda a 

inclusión de Croacia en 2013.

América Latina rubrica a súa 
emancipación

A reelección por maioría absoluta de 

Cristina Fernández de Kirchner na Arxentina 

e, dun xeito máis polémico, de Daniel Orte-

ga en Nicaragua, así como a vitoria electoral 

de Ollanta Humala en Perú, confirmaron a 

aposta latinoamericana pola consolidación 

electoral das diversas tendencias políticas da 

esquerda, perspectiva só levemente alterada 

trala vitoria electoral da dereita guatemalteca 

nos comicios presidenciais celebrados nese 

país centroamericano.

Ao mesmo tempo, un dos eventos máis 

importantes da política latinoamericana en 

2011 foi a celebración do VI Congreso do Par-

tido Comunista Cubano (PCC), realizado en 

abril pasado. Sen modificar a súa estrutura, 

este congreso posibilitou a institucionaliza-

ción das reformas económicas de cariz aper-

turista impulsada polo presidente Raúl Cas-

tro. Cuba transita, por tanto, nun proceso de 

apertura económica con progresiva incorpo-

ración do mercado e da economía privada, 

sen alterar nin modificar a priori os patróns 

básicos do seu sistema socialista, o que difi-

culta a concreción dun cambio real de condu-

ta e mentalidade.

En 2011, Brasil seguiu reforzando a súa 

posición como poder emerxente no contexto 

internacional e, particularmente, hemisféri-

co. O seu papel como actor clave nos procesos 

de integración rexional, especialmente den-

tro da Unión de Nacións do Sur (UNASUR), 

reforzou esta perspectiva, sumada a unha 

activa diplomacia global. Unha posición que, 

non obstante, non estivo exenta de diversas 

tensións con países veciños como Perú, Guía-

na, Uruguai ou Paraguai, debido á presenza e 

peso das multinacionais brasileiras.

Pola súa banda, cun EUA excesivamen-

te pendente da súa crise económica, inten-

sificouse a perspectiva dun distanciamento 

entre Washington e a rexión. Só a rivalidade 

hemisférica anovada por Brasil e problemas 

concretos para a súa seguridade como México 

e Colombia, especificamente nos apartados 

da loita contra o narcotráfico, da inmigración 

ilegal e da subversión armada (no caso espe-

cífico colombiano), foron factores que permi-

tiron a Washington orientar unha atención 

prioritaria cara América Latina. 

Con todo, a rexión experimentou o na-

cemento dun novo organismo de integración 

hemisférico, neste caso sen a presenza de 

EUA e Canadá. A creación da Comunida-

de de Estados Latinoamericanos e do Cari-

be (CELAC) no cumio celebrado en Caracas 

(Venezuela) a comezos de decembro marca 

unha nova pauta de integración plenamente 

autóctona e que permite igualmente inserir-

se noutros mecanismos como a UNASUR, o 

MERCOSUR e a Alternativa Bolivariana para 

os Pobos da Nosa América (ALBA). 

A operatividade da CELAC constituirá 

unha proba clave para medir a consistencia 

da integración latinoamericana e caribeña, 

especialmente ante a persistencia doutros 

mecanismos de integración con maior per-

corrido histórico como a Organización de Es-

tados Americanos (OEA), onde Washington 

mantén un papel decisivo. Esta preeminencia 

dunha vontade política latinoamericana para 
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asentarse con forza como actor relevante nun 

novo sistema global, afastándose da súa tra-

dicional posición de periferia dentro do sis-

tema capitalista como produtor de materias 

primas, permite a América Latina avanzar 

con decisión nos seus procesos de integración 

e como polo emerxente que posibilite as de-

mandas e potencialidades dos países do Sur. 

Deste modo, a consolidación de Brasil 

como potencia emerxente dentro dos foros 

BRIC (con Rusia, India e China) e IBSA (con 

India e Sudáfrica) segue a ser un referente 

clave para definir o actual momento latino-

americano. Parcialmente “independizada” 

da tutela dos organismos financeiros inter-

nacionais, América Latina logra superar con 

notable rendemento os estragos da crise eco-

nómica global, cun crecemento económico 

hemisférico estimado do 4% para 2011. 

Paralelamente, o ascenso e fortalece-

mento dunha sociedade con cada vez maior 

conciencia dos seus dereitos cívicos, a nota-

ble diminución da pobreza e a presenza po-

lítica da crecente clase media, son aspectos 

que igualmente consolidan a recuperación de 

América Latina e a súa inserción como polo 

emerxente dentro dun novo sistema interna-

cional. Unha recuperación que, simbolica-

mente, coincide coa histórica celebración dos 

Bicentenarios das independencias latinoa-

mericanas.

Asia-Pacífico, novo epicentro 
global

O ano 2011 confirmou a potencialidade 

da rexión de Asia-Pacífico como o gran mo-

tor económico do planeta. Concentrando un 

60% da poboación mundial, as perspectivas 

de crecemento económico de Asia-Pacífico 

resultan moi relevantes tendo en conta o ac-

tual contexto de crise global: estímase que a 

rexión crecerá un 7,5% en 2011 e 2012. 

China e India lideran esta tendencia de 

crecemento, con cifras estimadas en torno 

ao 9,5% e 7,8% en 2011, rexistros que man-

teranse case inalterables en 2012. No caso de 

Xapón, golpeado polo sismo de marzo pasa-

do, o seu decrecemento calcúlase en torno ao 

-0,5% en 2011, pero volverá a crecer un 2,3% 

en 2012. Corea do Sur sitúase nun 4% en 2011 

e un 4,4% en 2012. Outro caso é Indonesia, 

que crece por riba do 6%. Non obstante, Asia-

Pacífico afronta diversas problemáticas eco-

nómicas, como unha inflación que podería 

alcanzar o 5,8% en 2011; un retraemento da 

actividade manufactureira e do investimento 

debido ás restricións crediticias e a retarda-

ción das exportacións; e a influencia da crise 

financeira de EUA e da zona euro nas expor-

tacións asiáticas.

Aínda así, queda patente a súa puxanza 

global, en especial coa súa crecente influencia 

no G-20 e no Fondo Monetario Internacional 

(FMI). Con EUA e Europa sacudidos pola 

recesión e as débedas públicas, América La-

tina e África están virando cara Asia. China, 

a segunda economía mundial, promove equi-

libradamente a súa moeda, o yuan, a fin de 

manter a competitividade do seu sector ex-

portador. Beijing xa é o terceiro contribuidor 

financeiro do FMI. 

Pola súa banda, India comeza a cobrar 

forza como socio clave para países como Gran 

Bretaña, EUA, Francia, Rusia e, incluso, Chi-

na, con quen Nova Delhi mantén unha rele-

vante interdependencia económica a pesar 

das barreiras políticas bilaterais. Mentres 

China quere potenciar a demanda interna, a 
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India busca maior apertura exterior: en 2009, 

asinou dous Tratados de Libre Comercio coa 

ASEAN e Corea do Sur e negocia outro coa 

UE. Tendo en conta a súa excesiva dependen-

cia enerxética exterior, India impulsa, com-

petindo con China, unha firme diplomacia 

económica en África. 

Neste contexto, Asia-Pacífico afrontará 

as incertezas de EUA e a UE diversificando as 

súas fontes de crecemento a través de varias 

vías: impulsando a demanda e o consumo in-

terno e os investimentos de capital fixo; in-

crementando os fluxos comerciais e investi-

dores “Sur-Sur”, favorecidos por unha maior 

cooperación entre os países do foro BRIC; 

proseguindo a súa inserción en América La-

tina e África, con China como primeiro socio 

comercial de case todos os países emerxen-

tes; e intensificando o comercio intra-asiá-

tico, por medio da proliferación dunha rede 

de acordos de libre comercio que eliminen 

ou reduzan progresivamente os aranceis e 

outras barreiras non arancelarias. Aquí cobra 

vixencia a potencialidade do Acordo de Libre 

comercio entre a ASEAN e China, que con-

forma unha gran área comercial entre China, 

Indonesia, Malaisia, Brunei, Singapur, Tai-

landia e Filipinas, aos que se incorporarán en 

2015 Camboxa, Laos, Myanmar e Birmania, 

abarcando un potencial mercado de 1.900 

millóns de persoas. 

Pero non só China e India lideran o for-

talecemento de Asia-Pacífico. Corea do Sur, 

considerada a cuarta economía asiática tras 

China, Xapón e India, asinou en 2010, un 

Acordo de Libre Comercio coa UE, que en-

trou en vixencia en xullo de 2011. Bruxelas 

negocia acordos similares con Malaisia, In-

dia, Singapur e Vietnam. Así mesmo, Seúl e 

Washington ratificaron un Acordo de Libre 

Comercio mentres a diplomacia económica 

surcoreana inseriuse en América Latina, a 

través de acordos de libre comercio con Chile 

(2004) e Perú (2010). 

Outros actores externos tamén apostan 

con forza no taboleiro asiático. Rusia, a pi-

ques de entrar na OMC, tenta recuperar in-

fluencia a través da súa inserción dende Asia 

Central e, especificamente, reforzando as 

súas relacións comerciais con China no mar-

co da Organización de Cooperación de Xan-

gai (OCX). Pola súa banda, EUA impulsou en 

novembro de 2011 a Asociación Trans-Pací-

fica (TPP polas súas siglas en inglés) no cu-

mio en Honolulú (Hawai), como zona de libre 

comercio no Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC), e que potencialmente 

podería incluír a medio prazo a Xapón, Méxi-

co e Canadá. Non obstante, é salientable a 

ausencia dunha estratexia europea cara esta 

zona. 

 No debe, cabe salientar o incremento 

das tensións marítimas, envolvendo a China 

e boa parte dos países da rexión. A opción 

de Beijing pola bilateralidade no tratamento 

destas diferenzas e a ausencia de mecanismos 

rexionais efectivos no plano da seguridade, 

facilitan a “volta” de EUA á rexión co obxec-

tivo de garantir a “liberdade de navegación”, 

unha proposta que trala firma de novos acor-

dos militares con Australia e outros países 

ameaza con desatar unha carreira de arma-

mentos e o incremento da percepción en Chi-

na da sensación de cerco, militar e económi-

co. Por outra banda, a morte de Kim Jong-Il 

en Corea do Norte da paso a unha transición 

xenerosa en incertezas dado o hermetismo do 

réxime.
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2.

Perspectivas 2012

O XVIII Congreso do PCCh

Os congresos do Partido Comunista 

constitúen o evento de maior relevancia na 

axenda política chinesa. Celébranse cada 

cinco anos e este XVIII presenta como do-

bre particularidade o feito de abordar unha 

profunda renovación do seu máximo cumio 

(coa segura permanencia de só dous dun total 

de nove membros do Comité Permanente do 

Buró Político) e o feito de ter que realizarse 

sen o acompañamento de ningún líder his-

tórico. O derradeiro, Deng Xiaoping, faleceu 

en 1997 pero deixando situado ao seu prefe-

rido, Hu Jintao, quen sería elixido en 2002 

sen contestación interna algunha. Hu Jintao 

cumpre agora os seus dez anos de mandato 

e debe deixar paso a unha nova xeración de 

dirixentes que encabezará Xi Jinping. 

Do contexto no que vai celebrarse o 

XVIII Congreso do PCCh cabe salientar al-

gunhas claves. En primeiro lugar, o impor-

tante salto experimentado por China no seu 

desempeño industrial, pasando a ser a segun-

da potencia económica do planeta. En segun-

do lugar, o delicado momento do proceso de 

reforma iniciado en 1978 condicionado pola 

converxencia de múltiples desafíos: o cambio 

de modelo de desenvolvemento para reducir 

a dependencia exterior; a redución das expor-

tacións como consecuencia da crise económi-

ca global; o agravamento das problemáticas 

ambientais; a crise social derivada do au-

mento das desigualdades; o incremento das 

demandas político-territoriais; a esixencia de 

maiores liberdades públicas e maior respec-

to aos dereitos humanos; a difícil xestión das 

tensións co Occidente desenvolvido, especial-

mente con EUA …

A máxima dirixencia que poida saír des-

te XVIII Congreso do PCCh deberá reunir 

o máximo consenso posible, dando cabi-

da ás diferentes faccións (príncipes verme-

llos, tuanpai,…) e clans territoriais (Xangai, 

Guangdong, Shandong,…), así como sectores 

económicos (inmobiliario, enerxético,…), os 

aparellos de defensa e seguridade e ata as 

proxeccións de líderes en declive (Jiang Ze-

min, Li Peng, Zhen Qinghong..). A esta di-

rección colexiada e sen primus inter pares 

corresponderá a responsabilidade de que 

non se malogre o proceso de emerxencia que 

China ven experimentando nas tres últimas 

décadas e que nos próximos dez anos pode 

dar pasos de xigante tanto no eido político 

(aproximando a unificación con Taiwán se o 

KMT revalida a súa preponderancia na illa) 

como social, mellorando significativamente 

os índices de desenvolvemento humano de 

case a cuarta parte da poboación mundial. 

Tamén no estratéxico, achegando estabili-

dade ás novas hexemonías (BRICS) que van 

eclipsando os vellos poderes.

Fronte a unha axenda tan complexa, 

o PCCh apelará novamente ao patriotismo 

como referente aglutinador colectivo para 

superar as múltiples impaciencias que pro-

liferan a cotío. Non obstante, a urxencia das 

cuestións social e ambiental esixirá un no-

table esforzo para agrandar o investimento 

nestes eidos, a sabendas de que o valor de 

China como potencia nin a efectividade do 
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seu poder brando vai depender en exclusiva 

dos avances no ámbito tecnolóxico ou militar, 

senón da dispoñibilidade para ultrapasar un 

modelo esgotado que non pode ser imitado e 

que ameaza con levar ao colapso ao conxunto 

da humanidade. 

A aposta polo consumo interno para ga-

rantir o ritmo de crecemento desexado con-

fronta co reto de construír un modelo de des-

envolvemento diferenciado dos parámetros 

consumistas do Occidente desenvolvido. O 

obxectivo dun crecemento de calidade é in-

separable da promoción doutras pautas de 

conduta gobernamental e social que teñan 

en conta os límites aos que se enfronta o pro-

pio planeta. A China corresponde promover 

unha estratexia diferente.

A medida que Beijing se aproxima á 

supremacía económica global iranse defi-

nindo mais nitidamente os contornos da 

súa política exterior, nomeadamente o seu 

compromiso efectivo coa multipolaridade 

e o multilateralismo, que moitos denuncian 

como coartada oportunista que se esfumará 

nada mais acade unha hexemonía incontes-

table. Por outra banda, a evolución das súas 

relacións con EUA será determinante para 

ditaminar se evolucionaremos cara unha bi-

polaridade confrontativa ou cooperativa. A 

evolución das tensións en Asia-Pacífico e no 

eido comercial, incluído o valor do yuan, da-

rán a medida deste contexto.

Que Europa defenderá a 
cidadanía?

A preponderancia dos mercados fi-

nanceiros, imbricados cunha clase política 

cada vez máis cuestionada e menos represen-

tativa das arelas da cidadanía europea, suxire 

unha perspectiva que intensificará a loita ci-

dadá por manter os seus dereitos sociais his-

tóricos, claramente ameazados pola repercu-

sión dos recortes orzamentarios anunciados 

polos programas de austeridade económica. 

Uns programas económicos que, no fondo, 

esquecidos os anuncios de “refundación” do 

capitalismo, control dos mercados financei-

ros e paraísos fiscais, etcétera., apuntan a 

preservar os privilexios das elites financeiras, 

económicas e políticas.

A reacción cidadá á crise económica 

manifestouse nas mobilizacións populares 

emanadas do movemento 15-M en España, 

alcanzando unha notable repercusión a nivel 

europeo e mundial, presaxiando un inevita-

ble escenario de conflitividade social contra 

os poderes económicos e políticos a curto e 

medio prazo. Esta circunstancia terá maior 

repercusión en países con recoñecidas capa-

cidades de mobilización política, como Fran-

cia, Grecia, Italia, Alemaña e España.

Paralelamente, as ameazas dun paula-

tino desmantelamento do Estado do Benes-

tar, un dos sinais de identidade da Europa de 

posguerra, e a aparente verificación dunha 

esquerda politicamente atomizada e electo-

ralmente incapaz de frear o retorno dunha 

dereita “centrista” e neoliberal, abren as fen-

das para un eventual ascenso de movementos 

sociais e cidadás levemente “des-ideoloxiza-

dos” pero tendentes a organizarse politica-

mente a fin de premer pola defensa dos seus 

dereitos, abandeirando novas expresións de 

democracia e xustiza social. 

Esta perspectiva suxire á cidadanía eu-

ropea a necesidade de observar outras refe-

rencias e procesos similares anteriormente 

presentados en escenarios como América La-
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tina e, moito más próxima xeograficamente, 

a actual espiral de cambios derivada da Pri-

mavera árabe no Magreb e Oriente Próximo. 

Todo isto sen esquecer a presenza dunha di-

námica comunidade inmigrante latinoameri-

cana, africana, árabe e asiática convivindo na 

Unión Europea.

Os ventos de risco emanados dende di-

versos sectores económicos sobre unha even-

tual “latinoamericanización” de Europa, a 

raíz da persistencia dos defaults financeiros 

e económicos en países como Grecia, Irlanda 

e Portugal e a adopción de “paquetes” ma-

croeconómicos neoliberais (en clara similitu-

de co sucedido en Arxentina e outros países 

suramericanos nas últimas dúas décadas), 

pode dar paso á potenciación de movemen-

tos sociais de signo radical, como sucedera 

precisamente nos últimos anos en Améri-

ca Latina, con especial repercusión política 

en países como Brasil, Bolivia e Venezuela. 

Unha referencia igualmente observada no 

activismo cidadá que propiciou as caídas das 

autocracias en Tunisia e Exipto a comezos de 

2011, onde a persistencia da mobilización dos 

movementos sociais explícase como o factor 

decisivo para reivindicar un cambio político 

progresista, democrático e participativo.

Pode que esta etapa de crise e austerida-

de derive na asunción de novas expresións de 

mobilización cidadá europea contra as elites 

e poderes establecidos e amparados pola ar-

quitectura e os mecanismos de integración 

aínda persistentes na UE. Este distanciamen-

to entre as elites económicas e políticas e a ci-

dadanía europea pode dirimirse cara un con-

senso democrático e de participación popular 

ou ben afirmará indirectamente o retorno 

dos extremismos e radicalismos políticos e 

sociais, e a exacerbación da xenofobia a tra-

vés de expresións emanadas dunha especie 

de “fascismo post-moderno”.

Putin e o acomodo da nova Rusia

Vladimir Putin aspira a consolidarse 

como o líder político máis determinante da 

Rusia post-soviética. Actualmente no cargo 

de primeiro ministro, as expectativas dan 

practicamente por descontado o seu retorno 

á presidencia no Kremlin nos comicios presi-

denciais previstos para marzo de 2012. Putin 

confirmaría así unha hexemonía política que 

arranca en 1999, cando foi nomeado polo ex 

presidente Boris Ieltsin como primeiro mi-

nistro e, posteriormente, como presidente en 

funcións. 

A fin de lexitimar e consolidar politi-

camente esta hexemonía, Putin promoveu 

a creación en 2004 do partido Rusia Unida 

(RU), converténdose no seu máximo líder a 

través dunha recreación adaptada da anti-

ga nomenklatura soviética. Non obstante, e 

a pesar das súas promesas de estabilización 

social e política e da exacerbación do nacio-

nalismo ruso como factor de lexitimación, 

contrastando coa esperpéntica era Ieltsin 

(1991-1999), a Rusia de Putin maniféstase 

impotente para definir un proxecto de país 

así como as coordenadas básicas para esta-

blecer unha posición sólida nun mundo onde 

perde progresivamente capacidades efectivas 

para conducirse como un Estado soberano. 

Trala submisión de Ieltsin aos designios 

occidentais durante a primeira década “post-

soviética”, a Rusia de Putin amósase actual-

mente como un polo “emerxente” que, a 

grandes trazos, non deixa de ser un actor pe-

riférico dentro do sistema capitalista global. 
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Este distanciamento con respecto ao Oc-

cidente euro-atlántico pode afianzarse cunha 

nova reelección presidencial de Putin para o 

período 2012-2016. As protestas populares 

por presunto fraude electoral tralos comicios 

lexislativos de decembro de 2011 (onde Ru-

sia Unida retrocedeu contra prognóstico na 

Duma ou Parlamento), ampliaron os roces 

de Moscova con Occidente, tralas acusacións 

de Putin contra Washington de estar presun-

tamente detrás destas mobilizacións. Estes 

roces con Occidente vense igualmente inten-

sificados ante a activa diplomacia (enerxética 

e militar) de Rusia cara países considerados 

“incómodos” ou “rivais” para Washington, 

como son os casos de Irán, China, Venezuela 

ou Brasil.

Non obstante, e a pesar de que Rusia 

Unida segue a conservar a hexemonía polí-

tica e parlamentaria, os recentes resultados 

lexislativos e as posteriores protestas popu-

lares supuxeron un deterioro da imaxe polí-

tica dun Putin que, potencialmente, verase 

persuadido a reforzar a súa autoridade tralo 

ambivalente “interregno” en mans do seu 

“golfiño” político e actual mandatario Dmtri 

Medveded. Ante a atomización e debilidade 

política derivada da variedade ideolóxica dos 

partidos da oposición rusa, esta tentará ar-

tellar un proxecto de oposición a Putin ben 

a través dun renacido Partido Comunista da 

Federación Rusa, que co 20% da votación e 

92 escanos converteuse na segunda forza par-

lamentaria na Duma, ou doutras fórmulas. 

Establecido como fait accompli a nova 

reelección presidencial de Putin, agárdase un 

escenario non exento de tensións. Estas obe-

decen a unha importante fatiga social pola ex-

cesiva preponderancia política de Putin e un 

nivel de resignación en retroceso cara unha 

presidencia considerada como “hexemónica e 

autoritaria”, que afianza os resortes de poder 

da nova oligarquía instrumentada polo pro-

pio Putin a partires de 1999. Deste modo, es-

pecúlase igualmente con que a próxima lexis-

latura abordaría unha reforma constitucional 

para dar cobertura á reelección indefinida, 

permitindo así consolidar esta hexemonía 

“putinista” nos próximos lustros. 

Nunha Rusia de contrastes, con impor-

tantes niveis de crecemento económico (estí-

mase que a economía crecerá un 4% no 2011) 

pero con marcadas desigualdades socioeco-

nómicas, poucos cidadáns apostan polo des-

envolvemento dunha sociedade civil forte que 

sente as bases dunha democracia representa-

tiva e participativa. O espectro da emigración 

segue a consolidarse nunha mocidade atena-

zada polos contrastes da Rusia post-soviética, 

afirmando así unha gris perspectiva a futuro, 

a pesar das tentativas “modernizadoras” pro-

metidas e impulsadas por Putin. 

Obama busca a reelección

As eleccións presidenciais estadouni-

denses previstas para novembro de 2012 pro-

bablemente constituirá un dos acontecemen-

tos políticos de maior importancia a nivel 

internacional nos próximos meses. O actual 

presidente Barack Obama buscará a súa re-

elección para o período 2013-2017, cun pano-

rama moi determinado polo impacto da crise 

económica global.

Diversas enquisas consideran que o nivel 

de aprobación de Obama sitúase na franxa do 

40-45% da intención de voto. Polo contrario, 

as posibilidades do opositor e conservador 

Partido Republicano de derrotar a Obama 
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nas presidenciais de novembro de 2012 non 

están completamente clarexadas, ao non ter 

aínda decidida a súa candidatura. 

Os republicanos, que obtiveron unha 

importante vitoria nos comicios lexislativos 

de 2010 que lle permitiron controlar dende 

entón a Cámara de Representantes e o Sena-

do, dirimirán nunhas eleccións primarias a 

súa candidatura presidencial, cobrando forza 

a figura de Mitt Rowney, favorito en todas as 

enquisas para enfrontarse electoralmente a 

Obama. Pero incluso dentro do Partido Re-

publicano existe unha forte disputa por recu-

perar os valores máis conservadores dunha 

“nova dereita” oposta ao “progresismo” de 

Obama, ou ben decantarse por orientar a súa 

atención en atraer o voto “centrista”, aparen-

temente decepcionado co actual presidente.

Obama estará moi pendente dos datos 

económicos ao longo de 2012 para aclarar 

as súas expectativas electorais, das que vive 

pendente desde que anunciara a súa candida-

tura polo Partido Demócrata o pasado mes de 

abril. Os recentes datos da economía estado-

unidense dan conta dunha leve recuperación 

no seu crecemento e unha baixa na taxa do 

desemprego, estimada actualmente en torno 

ao 8% da poboación economicamente activa.

Non obstante, existe unha clara batalla 

política entre o presidente e o Congreso, con 

maioría republicana, para aprobar os orza-

mentos de 2012 (un aspecto clave e decisivo 

nun ano electoral) e a estabilización do défi-

cit fiscal, estimado aproximadamente en US$ 

1,3 billóns. O recente fracaso lexislativo para 

aprobar un plan de recortes fiscais para os 

próximos 10 anos, dá conta do alcance deste 

pulso político entre Obama e os republicanos. 

Estímase que en xaneiro de 2013, cando asu-

ma o próximo goberno na Casa Branca, apli-

caranse recortes de ata o 20% en case todas 

as partidas do orzamento federal, un aspecto 

que ameaza coa desaparición de varios servi-

zos públicos a curto e medio prazo, alentando 

así a sensación dunha etapa de austeridade 

que afectará, principalmente, ao consumo e, 

a maiores, ao crecemento.

Co panorama económico como tema 

neurálxico da campaña electoral, Obama e 

os republicanos igualmente deberán encarar 

outros temas electorais sensibles, tales como 

a reforma migratoria, que implicará directa-

mente o estratéxico voto latino, cada vez máis 

preponderante nas eleccións estadouniden-

ses. Cunha comunidade aproximada de 40 

millóns de habitantes en EUA, o voto hispano 

medra en peso, especialmente polas comu-

nidades portorriqueña, mexicana e cubana, 

razón pola que demócratas e republicanos 

afánanse en engrosar as súas listas electorais 

con representantes destas comunidades, xa 

nacionalizados por constituír unha segun-

da ou terceira xeración de inmigrantes. Non 

obstante, e cun poder lexislativo controlado 

polos republicanos, non semella que ao longo 

de 2012 logre aprobarse legalmente a flexibi-

lización da reforma migratoria prometida por 

Obama.

Alén de factores internos, o acontecer 

exterior tamén influirá nas eleccións estado-

unidenses. A crise económica global e o im-

parable ascenso de China e a conca de Asia-

Pacífico son temas estratéxicos para a política 

exterior estadounidense que reflectirán o seu 

peso na campaña electoral. Non debe esque-

cerse a perspectiva dunha  conflitividade de 

impacto global nun Oriente Próximo e no 

Golfo Pérsico sacudidos pola Primavera ára-

be e a confrontación con Irán. Para 2012, 

Obama prometeu a definitiva retirada mili-
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tar estadounidense de Iraq e Afganistán, un 

aspecto que obviamente tamén terá unha in-

fluencia capital nos comicios presidenciais e 

nas súas expectativas de reelección.

Eleccións clave en México e 
Venezuela

En 2012 pecharase un ciclo electoral en 

América Latina iniciado en 2009. Neste ho-

rizonte destacan a relevancia de dous países, 

México e Venezuela, que celebrarán eleccións 

presidenciais (e tamén parlamentarias no 

caso mexicano) previstas, respectivamente, 

para xullo e outubro de 2012.

As eleccións presidenciais e parlamenta-

rias mexicanas previstas para xullo de 2012 

suxiren a posibilidade dun retorno ao poder 

do outrora hexemónico Partido Revoluciona-

rio Institucional (PRI), esta vez da man dunha 

renovada dirección  encabezada polo seu can-

didato Enrique Peña Nieto, actual gobernador 

do Estado de México. As enquisas amosan o 

favoritismo de Peña Nieto por riba do seu 

principal rival, Marcelo Ebrard, do Partido da 

Revolución Democrática (PRD), actual xefe de 

goberno da capital México D.F. Pola súa ban-

da, o actualmente gobernante, o  conservador 

Partido da Acción Nacional (PAN) do presi-

dente Felipe Calderón, realizará eleccións pri-

marias para dirimir a súa candidatura.

A perspectiva dun retorno do PRI mar-

cará un punto de inflexión na transición polí-

tica mexicana iniciada en 2000, trala vitoria 

do PAN co entón presidente Vicente Fox. O 

PRI ven sumando vitorias en eleccións locais 

en diversos estados de México, gobernan-

do actualmente en 19 dos 31 estados do país 

mentres conserva a súa poderosa maquinaria 

política e electoral que lle levou a gobernar no 

longo período 1929-2000.

Non obstante, o escenario político e 

electoral mexicano estará case absolutamen-

te mediatizado pola poderosa implicación do 

narcotráfico na política nacional e cómo este 

asunto (así como a inmigración ilegal) influi-

rá nas estratéxicas relacións mexicanas con 

EUA. Unha investigación da Universidade 

Autónoma de México (UAM) verificou que 

aproximadamente 6.000 candidatos avalia-

dos para os pasados comicios locais celebra-

dos en xullo de 2011, poderían estar vincula-

dos con mafias e carteis da droga. 

Desde 2006, o goberno de Calderón “mi-

litarizou” a política antinarcóticos, intensifi-

cando unha situación de violencia que, segun-

do denuncian diversas ONGs, leva causado 

aproximadamente 17.000 mortos, a maioría 

deles civís. Moitos sectores cuestionan e cri-

tican severamente a eficacia desta “militariza-

ción” da “guerra contra o narcotráfico” levada 

a cabo por Calderón, considerando que máis 

ben o que existe é unha aberta guerra dos 

carteis da droga por ocupar espazos de poder 

dentro da institucionalidade estatal mexicana.

O outro escenario electoral latinoameri-

cano de relevancia será Venezuela, con comi-

cios presidenciais previstos para o 7 de outu-

bro de 2012. Esta contenda dirimirá, de novo, 

o prolongado pulso entre o presidente Hugo 

Chávez e a plataforma de partidos opositores, 

actualmente agrupada en torno á Mesa da 

Unidade Democrática (MUD), a cal celebrará 

eleccións primarias en febreiro de 2012 para 

elixir a súa candidatura.

O anuncio realizado por Chávez en xu-

llo de 2011 do padecemento dun cancro xa 

aparentemente extirpado, constitúe un fac-

tor que planea politicamente sobre unhas 
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eleccións presidenciais en principio previstas 

para decembro de 2012, pero que foron su-

bitamente adiantadas en dous meses. Chávez 

buscaría así a súa terceira reelección para o 

período 2013-2019, tras obter en febreiro de 

2009 a vitoria nun referendo sobre reelección 

indefinida. Non obstante, a MUD ven alcan-

zando notables avances electorais desde os 

comicios municipais de 2008 e nas lexislati-

vas de 2010, reducindo así a maioría absoluta 

parlamentaria do gobernante Partido Socia-

lista Unificado de Venezuela (PSUV). 

Mentres o calendario electoral marca 

a pauta política venezolana, os avances na 

construción do Socialismo do Século XXI por 

parte de Chávez e do PSUV intensifican igual-

mente a polarización sociopolítica. Outros 

problemas que politizan o acontecer vene-

zolano de cara ás eleccións son a recesión 

económica que vive o país desde 2010 (con 

importantes niveis de inflación), a incerteza 

respecto do modelo socialista defendido por 

Chávez (especialmente no que atinxe á pro-

piedade privada) e o peso dunha aparente-

mente incontrolable violencia e inseguridade 

cidadá. 

Ampliando o espectro electoral, outros 

países latinoamericanos tamén realizarán 

comicios en 2012. O Salvador celebrará elec-

cións lexislativas en marzo, que ditaminarán 

a fortaleza da ex guerrilla esquerdista Fa-

rabundo Martí para a Liberación Nacional 

(FMLN), no poder tralas eleccións de 2009. 

En maio próximo, a República Dominicana 

realizará eleccións presidenciais, que non 

contarán coa candidatura do actual presi-

dente Leonel Fernández. Igualmente, países 

caribeños como Bahamas e Xamaica tamén 

realizarán eleccións parlamentarias.
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3.

Reflexións por áreas 
xeográficas

Europa en desconcerto 
X.L. Franco Grande

O século XIX foi o século do nacionalis-

mo como consecuencia da caída ou desapari-

ción dos imperios austro húngaro e otomán, 

especialmente o primeiro polo que a Europa 

se refire. Paréceme que non hai dúbida de que 

o nacionalismo rematou coa Segunda Guerra 

mundial. Despois de 1945, xusto en Europa, 

onde os nacionalismos se xeraran e se espa-

llaran, os criterios nacionalistas fan crise, o 

mundo faise cada día máis interdependente 

e as mellores cabezas de Europa decátanse de 

que esta non pode seguir esnaquizándose en 

pequenos Estados nacionais.

 Por unha banda, como xa dixemos un 

mundo cada vez máis interdependente; por 

outra, unha realidade complexa que require 

esforzos diversos pero nunha única dirección 

–a investigación, por exemplo, xa non pode 

ser levada a cabo polos Estados nacionais, 

como o proba a constitución da Euratom-; 

por outra, as grandes organizacións de defen-

sa, como a OTAN ou a SEATO, que esixen es-

forzos plurinacionais... O mundo que empeza 

a debuxarse na posguerra non ten a menor 

semellanza co mundo anterior, máis ben, ao 

contrario, é esencialmente desemellante.

 As mellores cabezas políticas de Europa, 

como, entre outros, Robert Schuman, Jean 

Monnet, Winston Churchill, H. Burgmans..., 

xunto a intelectuais como Denis de Rou-

gemont ou Salvador de Madariaga, pensan 

que a unidade de Europa é unha necesidade 

da historia. Como dixera Churchill no seu 

discurso de 12 de abril de 1947, a cuestión é 

“reconstituír a familia europea... e en lle for-

necer unha estrutura que lle permita vivir e 

medrar en paz, en seguranza e en liberdade.. 

¿Por qué non ha de existir un grupo europeo 

capaz de lle fornecer un sentido de patriotis-

mo máis amplo e de cidadanía común aos po-

bos desnortados deste poderoso continente? 

¿Por qué non ha de tomar este grupo o lugar 

–o lugar que lle acae- entre os grandes gru-

pos humanos e axudar así a deseñar un porvir 

glorioso para a humanidade?”.

 E formula a seguido o proxecto que se 

poderá chamar os Estados Unidos de Europa, 

para o que suxire, como primeiro paso prácti-

co, constituír un Consello de Europa.

 Un exemplo o exposto, entre moitos 

outros, que pon de manifesto que os funda-

dores non pensaban como nacionalistas. Coa 

súa acostumada brillantez de sempre así o 

resume Denis de Rougemont: “Separé, isolé, 

aucun de nos pays n’empêchera rien: nous 

serons colonisés l’un après l’autre en toute 

souveranité national (...) Federés, au con-

traire, nous remonterons au niveau de puis-

sance des deux Grands. Ils baisseront le ton, 

et l’on pourra parler”.

 Eran moi claros os federalistas, para 

quen só a Europa federal tiña sentido, pois 

a única maneira de unir países diversos non 

era outra que federalos. Entre todos eles, pa-

réceme que cabe subliñar a figura de Denis de 

Rougemont. Para el, e para os europeístas en 

xeral, Europa era unha unidade formada ao 

longo de tres milenios de cultura occidental, 
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unha unidade que nada tiña que ver coa uni-

formidade nin co predominio dun país sobre 

outro. Poñía como exemplo o aparato de alta 

reloxería que era o sistema federal suízo.

 Rougemont, sen dúbida, é o que mellor 

recolle e formula o desexable contido do fede-

ralismo europeo na formulación dos seus fa-

mosos e coñecidos seis principios, desenvol-

vidos no seu discurso de Montreux, L’Attitude 

Federaliste, que procuran garantir a existen-

cia efectiva das minorías, que non existan 

hexemonías entre as distintas comunidades 

a federar, que a complexidade se vexa como 

riqueza e non como atranco, etcétera. 

 Pero, por riba de todo, Europa é unha 

cultura. Como ben o expresou o pensador 

suízo, se Europa non é unha cultura é ben 

pouca cousa.

 Poderiamos resumir así as liñas xerais da 

política dos pais fundadores do europeísmo: 1) 

Que se ben é certo que os motivos inmediatos 

da unión europea son de orde económica e po-

lítica, non é menos certo que esa unión é esen-

cialmente cultural, tomando a palabra no seu 

máis amplo sentido; 2) Que as novas necesida-

des históricas impoñían cesións de soberanía 

en favor dunha entidade supranacional con 

autoridade deste carácter; 3) Que de maneira 

expresa se manifestaron sempre os pais fun-

dadores en contra do nacionalismo, porque 

entendían que facía imposible a prosperidade 

e o desenvolvemento social, agás, como expre-

sou Jean Monnet xa en 1943, que os Estados 

de Europa se integren nunha federación ou 

nunha entidade europea superior.

Sen esquecer que no inicio do movemen-

to a prol da unidade europea, pesou dunha 

maneira decisiva o enfrontamento coa Unión 

Soviética de entón, se ben, ese aspecto, andan-

do o tempo, deixou de ter entidade verdadeira.

 Realmente, a política que hoxe desen-

volven os líderes europeos non só se afasta de 

maneira decidida do exposto, senón que, por 

veces, cae nas mesmas eivas históricas que os 

pais fundadores se esforzaron por superar e 

desterrar –o nacionalismo, a peor e máis des-

trutiva de todas elas.

  É imposible manter unha comunidade 

europea sólida se os seus integrantes pen-

san, de maneira principal, nas súas cuestións 

nacionais. Os casos alemán, francés e inglés, 

entre outros, son paradigmáticos: a política 

de Ángela Merkel, celosa defensora do déficit 

mínimo, pode ser de interese para garantir 

aos bancos alemáns o cobro dos seus crédi-

tos a Grecia e outros países, pero, dende un 

punto de vista europeo, moitos auguran que 

levará a unha recesión ou aínda a unha de-

presión de toda a zona euro. Algo semellante 

podemos dicir da política de Nicolás Sarkozy, 

seguidor da alemá, xogando sempre a con-

tentar ao electorado francés. E a Gran Breta-

ña, arredista como de costume.

 Uns e outros ocúpanse moito máis dos 

votos dos seus electores que de calquera 

outra cuestión europea. Non custa grande es-

forzo decatarnos de que medidas de política 

económica ou aínda de orde exterior, están 

adoptadas tendo moi en conta os criterios do 

electorado conforme ao que as sondaxes van 

expresando en cada momento aínda sendo 

contrarios aos intereses europeos. Manterse 

no poder é a política da xeneralidade dos lí-

deres europeos.

 Non falemos xa da política de inmigra-

ción, da resistencia ás cesións de soberanía 

nacional, dos intereses europeos escurecidos 

polos rendementos nacionais... Están moi 

lonxe de comprender que “os países de Eu-

ropa son moi estreitos para asegurar aos seus 
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pobos a prosperidade que as condicións mo-

dernas permiten e por conseguinte fan nece-

sario“ (Jean Monnet en 5 de agosto de 1945).

 Grandeza é o que lle falta á política eu-

ropea de hoxe, se existe como tal. E, por su-

posto, líderes equivalentes aos pais fundado-

res. Aínda así, Europa segue. 

África do Norte: Primavera árabe 
ou inverno islamita?
David Alvarado

O 17 de decembro de 2010, Mohamed 

Buazizi, mozo vendedor ambulante de Sidi 

Buzid, localidade do interior de Tunisia, 

acendeu a mecha dun movemento de contes-

tación que se estendeu rapidamente a outros 

países da rexión. Cando Buazizi morreu, víti-

ma das queimaduras despois de terse inmo-

lado nun acto desesperado o 4 de xaneiro de 

2011, a revolta iniciada polo trato vexatorio 

inflixido ao vendedor xa se tiña propagado ao 

resto do territorio tunisiano. Coa inestimable 

axuda do exército e de determinados sectores 

da elite política do propio réxime, apenas uns 

días despois, o 14 de xaneiro de 2011, o entón 

presidente Zine El Abidine Ben Ali era derro-

cado e Buazizi pasaba á historia coma mártir 

da loita pola democracia e a dignidade. 

O xesto de Buazizi é o acto fundador da 

denominada “Primavera árabe”, que Occiden-

te segue con interese desde a distancia. Coa 

Revolución Xasmín en Tunisia ábrese unha 

nova fase de transición, despois de 23 anos 

de poder ininterrompido de Ben Ali. A pesa-

res de manter taxas de crecemento próximas 

ao 5% do PIB durante dúas décadas, non hai 

promoción posible para as incipientes clases 

medias a consecuencia da mala gobernanza e 

corrupción. Doutra banda, o modelo de cre-

cemento, fortemente dependente do turismo, 

non fixo senón ampliar a fenda entre a costa, 

máis desenvolvida, e o interior, incrementan-

do as diferenzas entre ricos e pobres. 

Seguindo unha folla de ruta establecida, 

a vitoria sen paliativos do partido islamita 

Ennahda (Renacemento) nas eleccións do 

23 de outubro (89 escanos sobre un total de 

217) derivou na instalación dunha asemblea 

constituinte o 22 de novembro, que nomeou 

presidente ao outrora opositor Moncef Mar-

zouki e primeiro ministro ao secretario xeral 

de Ennahda, Hamadi Jebali. 

O movemento de revolta popular xur-

dido en Tunisia propagouse cara Exipto, ini-

ciándose o 25 de xaneiro de 2011 unha serie 

de multitudinarias manifestacións a nivel na-

cional contra o presidente Hosni Mubarak. A 

presión cidadá deriva na claudicación, o 11 de 

febreiro, de Mubarak, no poder desde 1981. 

Este transmite todos os seus poderes ás auto-

ridades militares, sendo ulteriormente disol-

vido o Parlamento. Pero a pesar da entrega 

do mando ao Consello Supremo das Forzas 

Armadas (CSFA), as manifestacións non ce-

san, saldándose con ducias de vítimas mor-

tais. En paralelo, a situación económica do 

país non deixa de deteriorarse.

Baixo a presión da rúa, o CSFA anun-

cia a celebración de eleccións presidenciais 

para o 30 de xuño de 2012. Desde o 28 de 

novembro iniciáronse comicios lexislativos, 

que se desenvolven en tres fases, ata o 10 de 

xaneiro de 2012. Polo que respecta ás elec-

cións ao Consello da Choura, a cámara alta 

do Parlamento, estas darán comezo a finais 

de xaneiro de 2012 e durarán ata principios 

de marzo. No momento de redactar estas li-

ñas, os Irmáns Musulmáns emerxen como os 
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grandes gañadores das lexislativas, seguidos 

de preto polos salafistas de Al-Nour. Fronte 

o risco de radicalización da rúa, unha guerra 

intercomunitaria e unha avultada vitoria isla-

mita, o país continúa a ser rexido con man de 

ferro por un exército que non parece disposto 

a abandonar o poder.

No reino marroquí, a Primavera árabe 

chega da man do Movemento 20 de Febrei-

ro (20-F). Composto inicialmente por xente 

moza que a través da rede social Facebook 

reclamaban unha efectiva monarquía par-

lamentaria e a fin da corrupción, ao 20-F 

uníronse os islamitas de Xustiza e Caridade, 

organización non recoñecida pero tolerada 

polas autoridades, e grupos de extrema es-

querda. Tras multitudinarias manifestacións, 

o 9 de marzo de 2011, o rei Mohamed VI re-

accionou anunciando a apertura dunha comi-

sión para a reforma da Constitución sobre o 

principio de separación de poderes, onde se 

verían reforzadas as prerrogativas do primei-

ro ministro en detrimento da institución mo-

nárquica. Esta nova Constitución foi aproba-

da a principios de xullo e, a pesares de certos 

logros, mantén a preponderancia do rei. 

Posteriormente, o 25 de novembro ce-

lebráronse eleccións lexislativas que, cun 

45% de participación, deron como vencedor 

ao islamita Partido para a Xustiza e o Des-

envolvemento (PXD) con 107 escanos sobre 

un total de 395. O secretario xeral do PXD, 

Abdelilah Benkirane, un leal monárquico, é 

nomeado polo rei Mohamed VI como xefe de 

Goberno, iniciando concertacións para a for-

mación dunha coalición gobernamental que 

inclúa a nacionalistas do Istiqlal, conserva-

dores berberistas do Movemento Popular e 

ex comunistas do Partido para o Progreso e 

o Socialismo. Namentres, o 20-F perde forza, 

producíndose a finais de decembro de 2011 a 

defección de Xustiza e Caridade. 

No caso libio, en Benghazi e noutras lo-

calidades do país, as manifestacións de pro-

testa son a tónica a finais de 2011, a pesares 

da proclamada fin oficial da contenda armada 

e a execución sumaria do ex ditador Gadafi. 

Sobre o terreo, son as tribos e as milicias ar-

madas quen ditan a súa lei, disputándose o 

botín do deposto réxime e buscando premer 

ás novas autoridades para obter máis amplas 

cotas de influencia e poder. Inmerso en loi-

tas intestinas, o Consello Nacional de Tran-

sición (CNT) amosa a súa incapacidade para 

restablecer a orde e asentar a súa autorida-

de, namentres a poboación ve como as súas 

condicións de vida empioran. A intención de 

elaborar unha constitución baseada na lei is-

lámica e que as forzas de seguridade sexan 

un bastión nas mans de yihadistas do Gru-

po Islámico Combatente Libio liderados por 

Abdelkrim Belhadj, ex dirixente de Al Qaeda, 

son fonte de inquietude.

En Alxeria, tras rexistrarse importantes 

disturbios, o presidente Abdelaziz Bouteflika 

levantou o Estado de excepción en vigor des-

de hai vinte anos e anunciou unha apertura 

política. Bouteflika encomendou ao Senado 

o inicio de consultas cos partidos, que con-

cluíron a necesidade de reformas no réxime 

electoral para, entre outros, acabar co trans-

fuguismo político e fomentar a participación 

política da muller. Pero á espera de medidas 

de maior calado como a despenalización dos 

delitos de prensa e a apertura do sector audio-

visual ao capital privado, a ruptura da alianza 

gobernamental abre as hostilidades con vistas 

ás eleccións de marzo de 2012, que poderían 

poñer ás autoridades fronte a unha nova vito-

ria islamita, tal e como ocorreu en 1992. 
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Un ano despois do xesto desesperado de 

Buazizi, a vía do cambio segue a ser unha in-

cógnita no norte de África. Da combinación 

de mobilización e optimismo iniciais pasouse 

a unha realidade marcada polas carencias 

organizativas dos contestatarios, as resis-

tencias dos vestixios dos antigos réximes e a 

presenza dun corpo social maioritariamente 

tradicional-conservador, todo con fondo de 

crise económica. Cabe subliñar que aló onde 

se levaron a cabo procesos electorais limpos 

e transparentes saíron vitoriosos partidos 

políticos islamitas, un aspecto que provoca 

receos nas franxas liberais, laicas e moder-

nistas, que asisten impotentes ao auxe dun 

islamismo que temen poida derivar nunha 

“nova ditadura” de carácter relixioso. 

Nun intento por tratar de convencer aos 

máis reticentes, os islamitas norteafricanos 

non cesan de invocar o modelo do partido 

islamita turco AKP, no poder desde 2002, 

cun notable desempeño político e económi-

co. Non obstante, e mantendo as diferenzas 

co modelo turco, os islamitas no Magreb se-

rán xulgados sobre a base do seu bo tino para 

acabar co desemprego, as desigualdades, a 

inxustiza, a corrupción ou para mellorar os 

sistemas educativos e asistenciais. Só das 

súas aptitudes e capacidades para gobernar 

dependerá o seu futuro político.

O espírito MERCOSUR de América 
Latina 
Ignacio R. Covelo Gil  

América Latina e o Caribe presenta sig-

nos evidentes de transformación estrutural, 

que continuarán afondándose ao longo de 

2012. Aínda que en boa medida está impul-

sado polo cambio que se está producindo 

no sistema político global, o espazo rexional 

expresa un desexo xenuíno por unha maior 

representación e significación no escenario 

internacional. A rexión volveuse gradual-

mente intensa e diversificada, coas axendas 

nacionais máis interconectadas. Dinamismo 

rexional, que se reflicte como resultado do 

crecemento e diversificación do intercambio 

comercial, desenvolvemento da infraestrutu-

ra física e a crecente internacionalización das 

súas empresas. 

Unha rede de acordos comerciais prefe-

rentes de países entre si e, de forma efectiva 

con terceiros, é unha manifestación visible 

da configuración dunha axenda político-eco-

nómica máis complexa a futuro. No entanto, 

Latinoamérica está preparada para cumprir 

coas expectativas de crecemento rexional e 

así aumentar a calidade de vida dos seus ci-

dadáns. Ante esta oportunidade que se pre-

senta para os países que conforman a suposta 

“periferia americana”, resulta necesario con-

solidar a estrutura político-institucional da 

rexión e gañar o combate contra a desigual-

dade e a pobreza, que afectan tanto ao seu 

desenvolvemento efectivo. 

Os esforzos de cooperación e integración 

rexional, de alcance bilateral e multilateral, 

son o froito xenuíno da crecente vinculación 

entre sistemas políticos, económicos e so-

ciais, con obxectivos estratéxicos e colecti-

vos de impulso a longo prazo. Un escenario 

rexional globalizado, que conta con tantos 

elementos favorables, pero que tamén conta 

con problemas tan críticos e desfavorables 

como o narcotráfico, o crime organizado ou 

a violencia, desafiarán o liderado e lexitimi-

dade da fértil política rexional, aos efectos 

de lograr unha integración plena, produtiva 
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e efectiva. En consecuencia, a iniciativa polí-

tica e económica da rexión terá que pór unha 

maior énfase nos procesos que fortalezan as 

súas institucións con criterios de gobernabi-

lidade estrita, cara ao sostemento dun marco 

regulatorio que proporcione orde e control 

democrático. 

Neste contexto de bos oficios, enmárcase 

unha iniciativa como a creación da UNASUR, 

que viu achandado o seu debuxo institucional 

a partir de experiencias como MERCOSUR e 

ALADI. Mais alá de que a UNASUR sexa des-

tino final dun proceso integrador ou un ente 

transmisor necesario para a constitución dun 

organismo con maior alcance rexional e in-

fluencia global, o realmente crucial é constatar 

a toma de conciencia a nivel gobernamental, 

sobre a necesidade de transmitir maior esta-

bilidade e credibilidade cara a inserción dos 

intereses nacionais e rexionais no convulso 

escenario global dos nosos días. O progreso 

e desenvolvemento son dous conceptos inhe-

rentes ao futuro de América Latina e do Ca-

ribe. Así pois, a axenda diplomática rexional 

conflúe na necesidade de abordar proxectos 

con alto impacto a nivel social e os elemen-

tos necesarios para comprender o alcance das 

súas propostas son a integración física, segu-

ridade e defensa, a seguridade enerxética, a 

seguridade alimentaria e os proxectos de inte-

gración produtiva. 

Cando no pasado comezouse a valorar as 

virtudes dun proceso de integración, á pro-

cura do “modelo europeo” para o Cono Sur e 

América Latina cara ao século XXI, expúxose 

a súa posta en marcha en función do tama-

ño da rexión e a súa localización xeográfica 

estratéxica. En primeiro lugar, formulouse 

a conveniencia de consolidar a súa integra-

ción física plena; en segundo lugar, mani-

festouse a necesidade de articular o control 

dos recursos naturais sobre a base da segu-

ridade enerxética; e, en terceiro lugar, froito 

dun traballo con orientación efectiva a longo 

prazo, instouse a vertebración da súa posta 

en funcionamento con perfil bioceánico. Tras 

sucesivas crises político-institucionais e un 

alargado período de altibaixos económicos a 

nivel subrexional, rexional e hemisférico, por 

primeira vez os Gobernos da rexión están en 

condicións de proxectar o desenvolvemento 

dun modelo propio de integración rexional 

axustado ás súas características, co achegue 

da súa voz única ao mundo.

 Agora ben, cal é o espírito MERCOSUR 

de América Latina? A súa dimensión existen-

cial, fundacional, que permanece vixente e 

implica desenvolver un proxecto estratéxico 

en construción que visualiza como esencial a 

gobernabilidade do espazo xeográfico rexio-

nal, a transformación produtiva da súa área 

de influencia e potenciar a súa capacidade 

para proxectarse nun contexto hemisférico-

global, con protagonismo relevante e activo. 

Así, a idea de lanzar un proceso orientado 

á construción dun espazo común pluridimen-

sional a través do tempo, atopou a súa conti-

nuidade a partir da constitución da UNASUR 

(artigos 2,3,15,19,20 do seu Tratado Constitu-

tivo) e a súa propia dinámica existencial de in-

tegración atopou foros de debate tan promete-

dores como recen creada  CELAC, ampliando 

así o espectro inicial que comezou formalmen-

te co Acordo de Complementación Económi-

ca Nº 14 asinado pola Arxentina e o Brasil no 

ámbito da Asociación Latinoamericana de In-

tegración (ALADI), en decembro de 1990. 

As formulacións iniciais que propiciaron 

acordos de integración en clave MERCOSUR 

naceron nun contexto internacional moi dife-
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rente ao actual. Os acontecementos tráxicos 

de 2001 en EUA, a crise de débeda europea e 

a irrupción do interese de países asiáticos por 

América Latina, conformaron un escenario 

no que coincide o crecemento sostido rexio-

nal co máis que posible final de varios ciclos 

históricos que transcenderon ata os nosos 

días, é dicir, estamos ante un proceso a con-

firmar cambios estruturais como o despraza-

mento do centro do escenario mundial cara 

a Oriente (ou do Atlántico ao Pacífico), o fin 

de diverxencias económicas centro-periferia, 

mentres que o terceiro cambio remite á Paz 

de Westfalia, cando xorden modalidades de 

concerto de nacións con capacidade suficien-

te para preservar unha orde internacional.

Con todo, a idea estratéxica que funda-

mentou os acordos de integración no Cono 

Sur evolucionou co paso do tempo e atopa 

esencia ou razón de ser na tendencia cara a 

un mundo de grandes espazos económicos 

interconectados. Ben ao contrario do que ac-

tualmente sucede coa Unión Europea, o pro-

ceso de integración do Sur avanza ao ritmo 

que marca a historia no camiño cara á lóxica 

de dimensión continental. Cuestión con sim-

bolismo xeográfico que, no plano rexional, 

atopa a súa narrativa atemporal ao longo da 

historia e cuxa proxección a futuro susténtase 

nun proceso de integración pragmático e de 

flexibilidade extraordinaria, en construción 

(o espírito MERCOSUR).

O xiro asiático da política exterior 
estadounidense  
Jared D. Larson 

Desde a súa toma de posesión como 

cuadraxésimo cuarto presidente de EUA, a 

política exterior de Barack Obama non cam-

biou en absoluto en comparanza coa do seu 

antecesor George W. Bush. A base-cárcere de 

Guantánamo segue aberta, aínda non se pode 

concibir o final da guerra en Afganistán, a 

caza de Osama ben Laden continuou e culmi-

nou co seu asasinato en Paquistán e as tropas 

estadounidenses xa se retiran de Iraq. Pois si. 

A presente retirada de Iraq foi pactada entre 

Bush e o primeiro ministro iraquí Nouri al-

Maliki en novembro de 2008, pouco despois 

das eleccións en EUA, cun vencedor que se 

converteu no mandatario responsable de exe-

cutar o acordo, unha das últimas decisións de 

Bush. Aínda que Obama fíxoo con remiso. É 

dicir, igual como o faría o seu entón rival elec-

toral republicano John McCain se gañase en 

2008, Obama tamén tentou manter a presen-

za de tropas estadounidenses en Iraq a través 

dun novo acordo entre Washington e Bagdad, 

que nunca chegou a celebrarse. 

É aquí, sobre ese punto, que constatamos 

que normalmente (sen entrar en belicosida-

des) o primeiro límite ao poder do presidente 

de EUA en cuestións da política exterior é a 

vontade do seu interlocutor. En segundo lu-

gar, as decisións de presidentes anteriores, 

en gran medida, condicionan os parámetros 

dentro dos cales pode actuar o presidente 

actual, sexa quen sexa (a denominada “path-

dependency”). Por unha banda, Obama tiña 

que respectar a retirada pactada de Iraq, asi-

nada por Bush. Así mesmo, a rexión de Asia-

Pacífico xurdiu de novo como a principal fon-

te de preocupación e medo para Washington. 

Explícome: como o petróleo segue sendo de 

suma importancia para a economía de EUA, 

o Medio Oriente recibirá moita atención por 

parte do Pentágono. Non nos deixemos en-

ganar: a retirada de Iraq non vai representar 
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unha desmilitarización da rexión. 

Desde mediados do século XIX, Asia 

ocupou un posto de constante interese na 

axenda xeopolítica estadounidense. A men-

talidade da Guerra Fría aínda non morreu. 

E mentres Bush executaba cegamente a súa 

guerra contra o terrorismo, China converteu-

se na “nova Rusia”, versión 2.1, para o século 

XXI. A pesar de prometer esperanza e cam-

bio, a política exterior de Obama viuse obri-

gada a adaptarse á anterior, por unha banda, 

a seguir os pasos precedentes e, por outra, 

a enfrontarse ás realidades e aos problemas 

creados por Bush. O cambio terá que esperar, 

como nós.

Somos testemuñas do rexurdimento da 

famosa “realpolitik” definida polo ex Secre-

tario de Estado Henry Kissinger, a cambio do 

“realismo” do politólogo Samuel Huntington 

e o seu “choque de civilizacións”. Pero esta 

observación merece un matiz. A principios 

dos anos 1970, o entón presidente Richard 

Nixon estableceu relacións diplomáticas di-

rectas con China. Agora, EUA non sabe como 

enfrontarse a esta nova China, futura (se 

non xa) superpotencia económica e militar e 

Washington adoptou políticas similares á da 

última década da Guerra Fría contra a URSS 

(apoio aos muyahidín afganos), que prexudi-

carán os seus propios intereses a longo prazo.

Seguindo as proclamacións da actual Se-

cretaria de Estado, Hillary Clinton, o pasado 

mes de novembro en Honolulu (Hawai), si-

nalando que EUA require “unha presenza mi-

litar máis distribuída” no Pacífico, debemos 

mencionar o programa estratéxico do Pentá-

gono que se denomina AirSea Battle. O seu 

obxectivo (moi pouco ambiguo) é conter o 

alcance militar chinés mediante a consolida-

ción de relacións militares estadounidenses 

cos veciños de China, sobre todo para garan-

tir o acceso por parte de EUA ás bases e pis-

tas de terceiros países en caso dunha guerra 

sino-americana. Ata a data, baixo o paraugas 

do plan AirSea Battle, Obama mandou o des-

pregamento de 2.500 soldados estadouni-

denses á base australiana en Darwin, axuda 

directa ás forzas navais filipinas e unha inten-

sificación da colaboración coas forzas aéreas 

indonesias. Sen implicar a outros países da 

rexión pero seguindo a mesma rúbrica mili-

tar, e recordando a historia colonial de EUA, 

Washington tamén estuda xeitos para utili-

zar mellor os seus recursos xeoestratéxicos, 

como as illas de Guam e as Marianas. Para 

rematar, e a pesar da sobre-politizada crise 

orzamentaria estadounidense, hai acordo en-

tre Republicanos e Demócratas en que non se 

cortará nin un centavo do orzamento do Pen-

tágono destinado para o Pacífico.

Afastándonos do aspecto bélico, é salien-

table tamén que Clinton foi a primeira Secre-

taria de Estado en visitar Rangún (Myanmar) 

desde 1955. Un claro motivo para a visita é 

inquietar a China, tradicional país patrón do 

réxime ditatorial birmano, moito máis impor-

tante para EUA que a promoción dos dereitos 

humanos. Outro plan de (des)estabilización 

para a rexión é o Acordo Estratéxico Trans-

Pacífico de Asociación Económica, un bloque 

de libre comercio liderado por Washington, 

sen a participación de China.

Segundo o politólogo realista Stephen 

Walt, os impulsos para este xiro estratéxico 

son evidentes: 1) Europa perdeu relevancia 

estratéxica para EUA; 2) a “nation-building” 

(“a construción nacional”) non funciona, 

como se demostrou tanto en Iraq como Afga-

nistán; 3) Asia representa o presente e o futu-

ro económicos; 4) hai que opoñer equilibrio 
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ao crecente poder chinés ao nivel rexional e 

mundial. En canto ao Pacífico, un terzo do 

comercio e a metade do tráfico de gas e pe-

tróleo mundiais pasan polas súas rutas marí-

timas; a nivel global, EUA prefire aproveitar 

a súa infraestrutura militar actual, xunto aos 

seus novos lazos bilaterais con varios países 

da rexión, para conter e ocupar ao exército 

chinés no seu “patio traseiro” asiático antes 

de que China sexa capaz de estenderse mili-

tarmente (como xa fixo economicamente) en 

África e, sobre todo desde o punto de vista de 

Washington, no famoso “patio traseiro” esta-

dounidense: América Latina.

Os resultados de tal estratexia non se-

rán inesperados, cando menos para os que 

non formen parte da clase política estadouni-

dense. Como sempre, os funcionarios, tanto 

diplomáticos como militares, demóstranse 

incapaces de percibir os custos a longo prazo 

das súas decisións. É esta mentalidade a que 

alimentou os futuros Talibán no Afganistán 

dos anos 1980, ou que facilitou a crise hipo-

tecaria en Wall Street da primeira década do 

presente século. Mentres o mercado estado-

unidense seguirá demandando mercancía ba-

rata procedente das fábricas chinesas, serán 

os mesmos veciños de China quen pagarán 

o comportamento de EUA. En vez de tentar 

colaborar con China como interlocutor, Was-

hington debilita aos seus propios aliados, que 

sentirán a presión económica, diplomática e 

militar inmediata chinesas, posto que as re-

lacións bilaterais máis importantes para Bei-

jing son as que mantén con Washington.

Ata que EUA rectifique o desequilibrio 

financeiro entre o Pentágono e o Departa-

mento de Estado -o primeiro recibe doce ve-

ces máis cada ano que o segundo-, Washing-

ton non saberá enfrontarse de ningún outro 

xeito a un conflito económico que non sexa 

bélico. Pero como Washington debe saber xa, 

pode haber efectos secundarios. Se EUA ali-

menta os exércitos filipino e indonesio, como 

se entenderá esta axuda desde o punto de vis-

ta dun musulmán de Mindanao (Filipinas) ou 

un secesionista de Aceh (Indonesia)? Estare-

mos ante o rexurdimento de grupos con lazos 

con al-Qaeda no Pacífico? A culpa non a ten 

Obama senón esta mentalidade, ignorante da 

historia e resultado dunha visión militar, de 

“bos e malos” e de “patios traseiros”, e a de-

pendencia do camiño, que conducirán á caí-

da do imperio americano. E a pesar da mala 

fama que ten Huntington en moitos círculos 

idealistas, el adiantou que a primeira guerra 

proba do “choque de civilizacións” tería a súa 

raíz no Mar da China Meridional. Profético.

Relacións EUA-China. Cara unha 
rivalidade política e económica? 
Jaume Giné Daví 

O 2011 foi un ano trepidante. EUA virou 

a súa política exterior cara a rexión de Asia-

Pacífico. É o novo centro xeoestratéxico mun-

dial, onde China consolidouse como unha 

potencia rexional con capacidade e vontade 

para expandir a súa influencia cara outros 

continentes. Na última década, Washington 

estivo política e militarmente centrado no 

enquistado conflito árabe-israelí, nos com-

plexos conflitos de Iraq e Afganistán, a loita 

contra o terrorismo internacional, o control 

da proliferación nuclear (Corea do Norte e 

Irán). 

No ámbito económico, EUA sofre des-

de 2008 unha crise financeira que afectou á 

Unión Europea (UE), angustiada pola débeda 
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soberana. En cambio, China crece e crécese. 

Dez anos logo da súa entrada na Organiza-

ción Mundial do Comercio (OMC), acaecida 

en 2001, é actualmente a segunda economía 

mundial, o 1º exportador e o 2º importador 

de mercancías. 

O balance da política exterior de EUA en 

Oriente Próximo e Medio é decepcionante. 

O goberno de Iraq empezou a desintegrarse 

tras iniciarse en decembro, a saída das tropas 

estadounidenses do país. A pantasma dunha 

guerra civil asusta. En Afganistán, aínda que 

se prevé a retirada das tropas da OTAN antes 

de 2014, o conflito segue agravándose. E as 

relacións con Paquistán están nas súas horas 

máis baixas. En cambio, China incrementa a 

súa influencia na zona sen facer ruído. 

Pero o futuro de EUA xógase en Asia 

Oriental, onde a irrupción chinesa é impara-

ble. A Secretaria de Estado estadounidense, 

Hillary Clinton, avanzou na reunión ministe-

rial da Asociación de Nacións do Sueste asiá-

tico (ASEAN, siglas en inglés) celebrada en 

Hanoi (Vietnam) en xullo de 2010, a posición 

estadounidense de mediar nas disputas terri-

toriais no Mar da China meridional, as cales 

enfrontan a China con outros países ribeire-

gos (Vietnam, Filipinas, Malaisia, Brunei e 

Taiwán). Unha interferencia estadounidense 

que Beijing encaixa moi mal pois o considera 

un asunto que afecta ao núcleo duro da polí-

tica exterior chinesa. 

Hillary Clinton teorizou o xiro estratéxi-

co nun artigo publicado o 11 de novembro 

de 2011 na revista Foreign Policy. Afirmou 

que “o século do Pacífico será o de Améri-

ca”. Poucos días despois, o presidente Barack 

Obama iniciou unha xira de dez días que, vía 

Hawai, levoulle a Australia e Indonesia. Con-

trasta coas 48 horas que pasou en Europa con 

ocasión do cumio do G20 en Cannes (Fran-

cia).

Durante a segunda metade do século XX, 

EUA envorcouse cos seus aliados europeos 

nas relacións transatlánticas para conter á 

URSS. Agora, dará prioridade ás relacións 

transpacíficas reforzando, esta vez, as alian-

zas cos seus aliados de Asia-Pacífico. A gran 

pregunta: faise para conter a China? As rela-

cións entre EUA e China son ambivalentes. 

Crece a interdependencia económica pero, a 

súa vez, enrarécense as relacións políticas. 

En Asia dirímense moitos intereses xeoestra-

téxicos, tanto políticos como económicos. 

EUA organizou o 19º Cume do Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, 

siglas en inglés), os días 13 e 14 de novembro 

de 2011 en Hawai. O APEC constituído en 

1989, agrupa a 21 economías que represen-

tan o 53% do PIB, o 43% do comercio e o 44% 

da poboación mundial. Promove, pola vía do 

consenso, o libre comercio e o crecemento e a 

cooperación económica mutua. Inclúe aos 10 

membros de ASEAN máis China, Xapón, Co-

rea do Sur, Australia, Nova Zelandia, Papúa-

Guinea, EUA, Canadá, Perú, Chile e Rusia. 

Tamén participan Hong Kong e China Taipei 

(Taiwán). Dez membros de APEC participa-

ron no recente cumio do G20 de Cannes. 

No seu natal Honolulu (Hawai), Obama 

ratificou que a prioridade estratéxica de EUA 

é Asia-Pacífico, o novo epicentro económico 

mundial. China tomou a iniciativa ao concluír 

sendos acordos de libre comercio cos dez paí-

ses de ASEAN (2009) e con Taiwan (2010). 

Xa é o primeiro socio comercial da maioría 

de países de ambos os lados do Pacífico, in-

cluído Brasil. Tamén Corea do Sur reaccio-

nou con rapidez e asinou acordos comerciais 

con EUA, a UE e a India. Xapón aínda non 
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reacciona. A súa economía foi duramente gol-

peada polo tsunami do 11 de marzo de 2011. 

Obama impulsou en Hawai unha ambi-

ciosa iniciativa: o Trans-Pacific Partnership 

(TPP). Lanzada en 2005 por Chile, Nova Ze-

landia, Singapur e Brunei propón constituír 

unha gran área de libre comercio, compati-

ble coas regras da OMC e aberta a todos os 

membros de APEC. Outros países sumáronse 

ás negociacións: Australia, Malaisia, Vietnam 

e Perú. Pero o TPP podería alcanzar unha 

gran relevancia se acaba atraendo a Xapón, 

Canadá e México. Obama non invitou expre-

samente a China a integrarse no TPP. Ao con-

trario, exhortoulle a non xogar coas regras do 

comercio internacional. Manifestouse impa-

ciente e frustrado polas prácticas monetarias 

e comerciais chinesas. 

O primeiro ministro chinés Wen Jiabao 

respondeu que os déficits comercial e fiscal 

estadounidenses non se deben á baixa coti-

zación da moeda chinesa, o renminbi, á insu-

ficiente protección dos dereitos de propieda-

de intelectual ou a outras prácticas chinesas 

senón aos problemas estruturais de EUA. 

Os chineses rexeitan cunha certa ironía re-

cibir leccións sobre transparencia ou gober-

nanza por parte dun país que gozaba dunhas 

entidades financeiras garantidas polas súas 

axencias de cualificación coa triplo AAA ata o 

día que crebaron estrepitosamente en 2008. 

Teñen razón. O sistema financeiro de EUA 

tamén especulou “xogando coas normas”. 

Agora, Obama preme a Beijing pero a actual 

crise non foi provocada por China. Ao contra-

rio, exerce de motor económico mundial e dá 

osíxeno ás maltreitas finanzas de EUA. E ta-

mén ás da UE. 

EUA quere penetrar economicamente na 

vasta área que enlaza Asia coa fachada Leste 

do continente americano. O Congreso esta-

dounidense ratificou o 11 de outubro de 2011 

tres acordos de libre comercio con Corea do 

Sur, Colombia e Panamá. Obama precisa co-

rrixir os altos déficits comercial e fiscal e crear 

máis emprego. Aspira a que o TPP poida con-

cretarse antes de finalizar 2012, ano electoral. 

Washington tamén observa con in-

quietude a modernización militar de China, 

reflectida co lanzamento do primeiro por-

taavións e o ultramoderno avión de comba-

te J-20. Uns movementos que desafiarán o 

dispositivo militar do Pentágono na rexión. 

O 17 de novembro de 2011 en Canberra (Aus-

tralia), Obama e a primeira ministra austra-

liana Julia Guillard anunciaron un acordo 

de cooperación militar. Permitirá a partir de 

2012, estacionar ata 2.500 marines na base 

en Darwin no norte de Australia así como 

avituallar ás forzas aéreas e navais de EUA 

sitas en Asia-Pacífico. EUA xa dispón de ba-

ses militares en Xapón e Corea do Sur e asi-

nou outros acordos sobre seguridade con 

Nova Zelandia, Filipinas, India, etc. Tamén 

se achegou a Myanmar. Todos manteñen un-

has privilexiadas relacións comerciais con 

China pero, a súa vez, recean do seu rápido 

ascenso económico e militar. 

No cumio de Asia Oriental celebrado en 

Bali (Indonesia) os días 18 e 19 de novembro 

de 2011, Obama reiterou o compromiso de 

asegurar a libre navegación no Mar da Chi-

na meridional. Wen Jiabao contestoulle que 

os conflitos territoriais deben resolverse de 

forma pacífica, directamente entre as partes 

afectadas. Con todo, os países asiáticos non 

poden enfrontarse con China porque é o seu 

primeiro socio comercial, superando a EUA. 

Unha interdependencia económica que se in-

crementará máis no futuro. Tampouco Was-
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hington debe acurralar ao seu principal acre-

dor financeiro. 

Washington e Beijing necesitan coope-

rar pero actúan condicionados polas súas 

axendas políticas internas. Obama debe me-

llorar a economía, exportar e crear emprego 

cando se achegan as eleccións presidenciais 

de novembro de 2012. Pola súa banda, o pre-

sidente chinés Hu Jintao quere presentar un 

balance exitoso da súa xestión económica no 

Congreso do PCCh que, en outubro de 2012, 

dará paso á quinta xeración de dirixentes. Por 

tanto, a rivalidade política e comercial EUA-

China podería agudizarse nos próximos me-

ses.



IGADI AnnuAl RepoRt 2011-2012  | 32

4.

Reflexións 
Transversais

Intervencionismo “humanitario”: 
un arma de dous fíos 
Roberto Montoya

A recente intervención armada da OTAN 

en Libia e a non descartable próxima opera-

ción en Siria, volveron a pór sobre a mesa o 

debate sobre as sempre polémicas actuacións 

bélicas humanitarias dun grupo de países no 

territorio doutro, co obxectivo declarado de 

protexer á súa poboación civil. 

O fenómeno non é novo pero, desde os 

anos 1990, a súa discusión preséntase con 

máis asiduidade na ONU, na OTAN e no es-

cenario político mundial. A razón principal 

é que a maioría dos conflitos bélicos que se 

libran no mundo nas últimas dúas décadas 

non teñen como contendentes a dous ou máis 

grandes exércitos como antigamente, senón 

a forzas regulares contra forzas irregulares, 

guerrillas, movementos insurxentes, milicias 

espontáneas ou organizadas. 

Se na I Guerra Mundial máis do 90% 

dos mortos foron militares, en conflitos ac-

tuais como os de Iraq e Afganistán e antes nas 

guerras da ex Iugoslavia, Ruanda ou Somalia, 

as baixas das forzas regulares non chegan ao 

20%, mentres que o 80% restante son civís. 

A pesar de que houbo intervencións au-

todenominadas “humanitarias” desde moitos 

anos antes de que se crease a ONU, a partir 

da súa existencia estas pasaron a ser regu-

ladas a través do Capítulo VII da súa Carta 

fundacional. Neste exponse as excepcións aos 

principios de soberanía e de non intervención 

nos asuntos internos doutros Estados, facul-

tando ao Consello de Seguridade para aplicar 

medidas coercitivas “en nome da seguridade 

colectiva”, incluíndo o uso da forza armada, 

nos casos en que un Estado cometa unha 

“ameaza á paz”, un “quebrantamento da paz” 

ou un “acto de agresión”. 

A Resolución 1.674 de 2006 sobre a “res-

ponsabilidade de protexer” -RtoP nas súas 

siglas en inglés- á poboación civil, e as 1.706, 

1.820, 1.888, 1.889 e 1.894 posteriores, com-

pletaron a normativa de Nacións Unidas 

sobre o tema. Aínda que formalmente é o 

Consello de Seguridade quen debe aprobar a 

través dunha resolución calquera “interven-

ción humanitaria”, como fixo no caso de Libia 

en marzo de 2011, na práctica varios países 

téñense arrogado no pasado o dereito de fa-

celas unilateralmente, nunha interpretación 

libre. 

Así, EUA invadiu militarmente a Repú-

blica Dominicana en 1965, a illa de Granada 

en 1983 e Panamá en 1989, reivindicando que 

ditas accións eran “humanitarias”, ao estar en 

risco a vida de cidadáns estadounidenses. Rei-

no Unido fixera outro tanto na Canle de Suez 

en 1956 e Israel en Entebbe (Uganda) en 1976.  

A intervención humanitaria de EUA en So-

malia en 1992 por mandato da ONU, deri-

vou rapidamente nunha operación militar en 

toda regra contra un dos bandos en pugna e 

terminou coa saída precipitada dos marines 

estadounidenses e o estalido da guerra civil 

no país. 

Pero non só algúns países decidiron 

unilateralmente lanzar as súas propias ope-
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racións humanitarias á marxe do Consello 

de Seguridade da ONU -sen ser sancionados 

por iso-, senón que a propia OTAN arrogouse 

esa facultade en 1999, no cumio de Washing-

ton que conmemorou o seu 50º aniversario e 

puxo en marcha o  chamado Novo Concepto 

Estratéxico. Aprobou a súa nova doutrina en 

realidade un mes logo de empezar a pola en 

práctica. Fíxoo en Serbia, cos seus bombar-

deos contra o goberno de Belgrado, en repre-

salia pola súa represión contra os albaneses 

de Cosova. 

No caso de Libia, a OTAN si actuou baixo 

mandato da ONU, en aplicación da Resolu-

ción 1.973 de marzo de 2011, pero excedeu 

totalmente os límites que esta prefixaba, a 

protección da poboación civil. Os países eu-

ropeos, do mesmo xeito que EUA, tardaron 

moito en dar o seu apoio á Primavera ára-

be. Os tiranos contra os que esta se rebelaba 

eran, en definitiva, os seus socios comerciais e 

aliados políticos e militares, pero finalmente 

abandonáronos á súa sorte cando confirma-

ron que a protesta popular era xa imparable. 

Occidente adaptouse aos novos ventos 

que chegaban do Magreb e do mundo ára-

be, preocupándose por apoiar especialmente 

a aqueles sectores rebeldes que lle puidesen 

garantir a protección dos seus propios inte-

reses, a continuidade da subministración de 

hidrocarburos e a influencia sobre os novos 

procesos democratizadores. 

Europa presume agora de actuar de for-

ma “contundente” en Libia a favor do move-

mento popular e de telo feito esta vez como 

gran protagonista e non como acompañante 

de EUA e por iso séntese con dereito a recla-

mar un trato moi favorable do novo goberno. 

Poucos na ONU, salvo Rusia, recorda-

ron á OTAN que se excedeu totalmente no 

mandato que tiña para aplicar a intervención 

humanitaria. As forzas da OTAN -principal-

mente a aviación de Francia e Reino Unido- 

non se limitaron a garantir a exclusión área 

para impedir os bombardeos de Gadafi sobre 

a poboación civil e os rebeldes, senón que to-

maron partido abertamente na guerra. Ata-

caron cuarteis, edificacións gobernamentais 

e palacios presidenciais situados en barrios 

populares, provocando así numerosos danos 

colaterais entre a poboación civil; bombar-

dearon convois -entre eles aquel no que fuxía 

Gadafi- pontes e infraestrutura para debilitar 

ao réxime. 

Francia e Reino Unido despregaron 

unidades de elite nas zonas controladas po-

los rebeldes para coordinar os bombardeos 

da OTAN e para axudar na organización dos 

insurxentes e empezar a elixir entre eles aos 

seus aliados. Por tanto, a OTAN non buscaba 

fundamentalmente a protección dos civís se-

nón o derrocamento do réxime. 

Independentemente da valoración que 

se faga do réxime totalitario de Gadafi ou do 

de Bashar al Asad en Siria ou calquera outro, 

o feito é que, unha vez máis, unha operación 

militar abertamente a favor dun dos bandos 

enfrontados disfrázase de “intervención hu-

manitaria”, sentando outro perigoso prece-

dente. 

Mentres tanto, millóns de persoas fa-

mentas e desesperadas de zonas do África 

subsahariana e o Corno de África, carentes 

deses hidrocarburos tan desexados por Occi-

dente, claman en balde á comunidade inter-

nacional para que poña en marcha, esta vez 

si, unha real intervención humanitaria. 
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Indignación e resistencias na orde 
global: A hora dos pobos
Xabier Macías

A revista estadounidense TIME fixo 

personaxe do ano 2011 ao “manifestante”, 

simbolizando a eclosión de movementos 

contestatarios por todo o mundo cunha for-

za descoñecida nas últimas décadas. Hai 

quen ve neste feito a confirmación de teorías 

conspiratorias que sitúan na órbita do poder 

a promoción deste fenómeno. Hainos que o 

achacan exclusivamente á forza expansiva de 

redes sociais e novas tecnoloxías da comuni-

cación. 

Entre ambas crenzas cabe preguntarse 

por que xorden en poucos meses procesos 

que agrupan decenas de miles de persoas en 

aberto –por veces difuso- desafío ao poder 

dos seus respectivos Estados. A chamada Pri-

mavera árabe en Tunisia, Exipto e países do 

Oriente Próximo; os indignados e a geraçao 

á rasca na península ibérica; os estudantes 

chilenos e os cidadáns de Grecia; Occupy 

Wall Street e os movementos do 99% com-

parten a ocupación de espazos públicos e a 

horizontalidade na convocatoria dunhas pro-

testas que cuestionan o “sistema” expresando 

o anoxo de amplos sectores populares polas 

crecentes desigualdades e inxustizas políticas 

e sociais. Os programas e reivindicacións di-

firen –de acordo aos seus respectivos contex-

tos sociopolíticos- pero todos os casos pare-

cen translucir desconfianza coas institucións 

e as formas de representación política tradi-

cional, ademais de dinamizar sectores antes 

apáticos.

O certo é que a extensión destas mobi-

lizacións -canda outras de carácter máis es-

pecífico de determinados países e situacións, 

como as que comezan na China e Rusia, as 

antinucleares do Xapón ou as dos movemen-

tos indixenistas suramericanos na defensa da 

Terra, entre outras- ten devolto en plena crise 

un ben ganado protagonismo á forza popular 

-que algúns equiparan coas revoltas dos anos 

1960- cando semella evidente o decurso de 

grandes mudanzas no panorama xeopolítico 

mundial. A incerteza pola evolución dalgún 

dos procesos abertos non reducen a súa gran-

de significación como ingrediente e síntoma 

destes cambios.

Paralelamente, o Foro Social Mundial 

(FSM) xurdido en 2001 na localidade de Por-

to Alegre (Brasil) continúa inmerso nunha 

dupla tensión, entre o éxito da súa expansión 

(55 foros en 28 países diferentes en 2010) e 

o risco de estancamento pola súa dificultade 

para converter as enerxías que dinamiza nun 

maior impacto político ou en convocatorias 

e programas de acción conxuntos. Curiosa-

mente, algúns dos movementos actuais –que 

representan tamén un salto xeracional, in-

corporando xente máis nova en idade e ex-

periencia política- foron quen de artellar con 

naturalidade (e simpatía mediática) unha 

mobilización global exitosa -a do 15 de outu-

bro de 2011 en case mil cidades- lembrando 

as recordadas manifestacións contra a guerra 

promovidas polos movementos antiglobali-

zación en 2003.

Así as cousas, para estes últimos resulta 

necesaria a confluencia futura de ambos pro-

cesos, tal como se pode constatar nas análises 

que enmarcan a convocatoria da seguinte edi-

ción do FSM, prevista para 2013 na rexión do 

Magreb-Mashrek buscando “situar ás organi-

zacións sociais de todo o planeta na resisten-

cia ás ofensivas imperialistas que pretenden 

(re)asegurar esta parte do mundo para os 
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seus obxectivos xeopolíticos e xeoeconómicos 

dominantes”, algo ben evidente a xulgar pola 

inestabilidade na zona. 

No camiño da construción dese vindei-

ro FSM hai en 2012 dúas citas importantes: 

Porto Alegre acolle en xaneiro un foro temá-

tico sobre Crise Capitalista, Xustiza Social 

e Ambiental e Galiza ofrecerá en setembro a 

posibilidade de debater sobre o porvir da an-

tiglobalización no Foro dos foros, convocan-

do aos organizadores dos principais eventos 

realizados desde 2001.

Ambos proxectos comparten a preocu-

pación por renovar e fortalecer o proceso can-

do parece chegado o momento de “ir alén do 

anuncio de que outro mundo é posible”. Des-

de Brasil chámase a “reinventar o mundo” na 

busca de “paradigmas alternativos de socie-

dade” a partir das “achegas socioambientais 

do altermundialismo, contrarias ao desenvol-

vimentismo”, enriquecidas “polo movemento 

a prol da autonomía e o control do poder no 

mundo árabe e polas vastas expresións de 

indignación co capitalismo financeiro e as 

grandes corporacións en Europa e Estados 

Unidos”.

Trátase de “mudar o sistema para defen-

der o 99% da humanidade” fronte a falla de 

resposta efectiva dos poderes do capitalismo 

global a unha “converxencia de crises –cli-

mática, alimentar, das condicións de vida, da 

política e de valores éticos- que deparou en 

crise de civilización”. Coa preocupación pola 

excesiva “fragmentación, heteroxeneidade 

e desarticulación das forzas antisistémicas” 

quérese animar a súa converxencia con re-

flexións estratéxicas e obxectivos mobiliza-

dores comúns, comezando polo Cumio dos 

Pobos paralelo á Conferencia das Nacións 

Unidas sobre Desenvolvemento Sustentábel 

(Río + 20) que acontecerá en Río de Xaneiro 

en xuño de 2012.

Os pobos están tamén na base do foro 

mundial galego. Foi a Rede polos Dereitos 

Colectivos de Pobos orixinarios e Nacións 

sen Estado, legalizada o 30 de novembro de 

2011 en Bruxelas con significativa presenza 

galega, quen promoveu esta iniciativa para 

dar a oportunidade de repensar e anovar o 

FSM, aprendendo da súa experiencia e incor-

porando tanto a reflexión estratéxica sobre os 

cambios xeopolíticos, económicos e sociais 

acaecidos desde a súa orixe como o impulso 

de máis protagonistas, con especial interese 

polos novos suxeitos políticos e os pobos non 

recoñecidos que cuestionan a vella orde e a 

lexitimidade dos grandes Estados.

Fronte ao fundamentalismo ultraliberal 

que non amaina, albíscanse novos folgos e 

posibilidades de resistencia inusitados na era 

da globalización. Mais a desexable conver-

xencia plural de todos os actores que cues-

tionan abertamente o sistema capitalista, “en 

diálogo –libre de imposicións e preconcep-

tos- coas anteriores xeracións da esquerda”, 

urxe respostas positivas respecto as caracte-

rísticas do mundo alternativo: a desglobaliza-

ción, a reversión da liberalización económica 

sen fin, a preeminencia da política sobre os 

mercados, novas formas de participación de-

mocrática directa ou a necesidade de mudar 

a relación da economía coa natureza son só 

algunhas das liñas citadas como base -aínda 

insuficiente- para a construción de “identida-

de, propósito e estratexia comúns” entre os 

anoxados de antes e de agora.
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O control dos Océanos e a inacción 
no Atlántico Sur 
Marcelo Javier de los Reyes

Do mesmo xeito que nos séculos XVI e 

XVII, na actualidade asistimos a unha forte 

disputa polo control dos océanos, co obxec-

tivo de asegurarse a provisión dos recursos 

enerxéticos. A eses efectos, o 31 de maio de 

2003 en Cracovia (Polonia), o ex presidente 

de EUA, George W. Bush, lanzou a Iniciativa 

de Seguridade contra a Proliferación (Prolife-

ration Security Initiative, PSI) que permite a 

interceptación en alta mar de calquera nave 

considerada sospeitosa de transportar armas 

de destrución masiva, iniciativa que viola o 

Dereito Internacional debido a que a Conven-

ción do Mar (1982) impide esa conduta sen o 

consentimento do país de bandeira ou do seu 

capitán. Na actualidade, un total de 90 países 

adheríronse á PSI. 

Non obstante, a PSI é congruente co prin-

cipio que manifesta que “a proliferación das 

armas de destrución masiva constitúe unha 

ameaza para a paz e a seguridade interna-

cionais”, expresado o 30 de xaneiro de 1992 

en Praga, e reiterado no Documento de Hel-

sinki do 10 de xullo de 1992 (“Principios que 

deben rexer a non proliferación”. En: Orga-

nización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa, 03/12/1994, Serie do Programa 

de Acción Inmediata Nº 8, http://www.osce.

org/es/fsc/41408, consulta: 10/10/2009). 

En 2004 foi inscrito na Resolución 1.540 do 

Consello de Seguridade da ONU, a cal afirma 

que a proliferación das armas nucleares, quí-

micas e biolóxicas, así como os seus sistemas 

vectores, constitúe unha ameaza para a paz e 

a seguridade internacionais. Posteriormente, 

o 24 de setembro de 2009, foi adoptado por 

unanimidade mediante a Resolución 1.887. 

O procedemento de interceptación pode 

ser conducido por buques de guerra dos paí-

ses que adhiren á PSI, en xeral a solicitude 

do goberno de EUA, potencia que se impón 

ante a impotencia de boa parte dos Estados 

que conforman as Nacións Unidas. Coheren-

te coa PSI, co pretexto de enfrontar a pirate-

ría, a Unión Europea puxo en funcionamento 

a Operación Atalanta creada en decembro 

de 2008 coa intención de asegurar o tráfico 

marítimo no Golfo de Adén, fronte ás costas 

de Somalia. Cabe aquí facer unha digresión 

e mencionar que a piratería esconde un gran 

negocio no que se achan involucrados bufetes 

británicos de avogados que operan en Dubai 

(Emiratos Árabes Unidos), país no cal levan a 

cabo numerosas operacións de rescate de bu-

ques secuestrados polos piratas somalís. 

As grandes axencias de noticias difun-

diron case a diario cables acerca das accións 

levadas a cabo polos piratas somalís, ameaza 

que sumada ao incremento da pesca ilegal -a 

cal non está nin declarada nin regulada (IUU 

fishing: ilegal, unreported and unregula-

ted)- pon en risco a seguridade en augas afri-

canas. Con todo, estes feitos non se producen 

só no Océano Índico senón tamén no Atlán-

tico, pois a pesca ilegal predomina na zona 

centro-oriental do Océano Atlántico e estén-

dese ás augas xurisdicionais duns 15 países 

africanos, dende Marrocos e Mauritania, no 

Norte, ata Angola no Sur. En 2005, o Grupo 

Británico de Avaliación Mariña (British Ma-

rine Assessment Group) estimou que os cus-

tos da pesca ilegal nas costas do continente 

roldan anualmente os 1.000 millóns US$.

A piratería tamén está presente no lito-

ral atlántico africano, en particular fronte a 

Nixeria, no delta do Níxer e nalgunhas áreas 
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do golfo de Guinea. A situación é menos gra-

ve que a observada no Corno de África. Nun 

principio, o obxectivo dos piratas do Atlánti-

co centrouse sobre os buques e instalacións 

petrolíferas de Nixeria e do Golfo de Guinea 

-principalmente da empresa Shell-, afectan-

do seriamente a produción petroleira nixeria-

na pero, posteriormente, os ataques tamén se 

rexistraron fronte ás costas de Camerún. 

Os días 12 e 13 de xuño de 2009, coa in-

tención de enfrontar a piratería e o narcotráfi-

co no Atlántico Sur, doce países participaron 

dunha reunión de alto nivel da denominada 

“Iniciativa do Atlántico Sur”, celebrada na illa 

canaria de Lanzarote. A reunión tivo carácter 

informal e debeuse a instancias de España e 

Portugal. Participaron países de Europa (Es-

paña, Portugal, Francia), de América Latina 

(Arxentina, Brasil, Uruguai) e de África (Ma-

rrocos, Angola, Cabo Verde, Camerún, Nixeria 

e Senegal), os que se comprometeron -median-

te a “Declaración de Lanzarote”- a afrontar en 

forma conxunta o tráfico de drogas e outros 

tráficos ilícitos, como así tamén a piratería ma-

rítima (Declaración de Lanzarote” en: Ministe-

rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 

España, http://www.maec.es/es/MenuPpal/

Actualidad/Declaracionesydiscursos/Pagi-

nas/discursoministro20090613.aspx, consul-

ta: 20/01/2011). O anfitrión da reunión foi o 

chanceler español Miguel Ángel Moratinos. 

Esta iniciativa procura “continuar im-

pulsando as relacións entre os países ribei-

regos co obxecto de profundar na estrutura-

ción desa rexión como espazo xeopolítico” e 

a súa colaboración en ámbitos como a inmi-

gración, a loita contra a pobreza ou a defensa 

do medio ambiente. España destacou que “o 

Atlántico necesita maior interese e compro-

miso político”. 

Moratinos expresou que esta reunión le-

vou a decidir “o inicio dun novo camiño de 

diálogo, cooperación e de intensificación das 

relacións e, sobre todo, para eliminar un dé-

ficit que existía na arquitectura internacio-

nal en relación co Atlántico Sur”. Agregou 

que “o século XX foi o século do Atlántico 

Norte e neste momento de cambio impor-

tante, de novas propostas de organización 

económica, financeira, política, e de seguri-

dade chegou a hora do Atlántico Sur e dun 

Atlántico global que poida estar á altura dos 

cambios que se dan noutras zonas como o 

Pacífico” (“Iniciativa del Atlántico Sur sella la 

‘Declaración de Lanzarote’ y anuncia reunión 

en Nueva York en septiembre”, en: Lukor, 

13/06/2009, http://www.lukor.com/not-

esp/internacional/portada/09061315.htm, 

consulta: 20/01/2011. 

Deste xeito pode apreciarse a intención 

de exercer un férreo control sobre o Atlán-

tico Sur por parte dos países desenvolvidos, 

o cal debe ser seriamente considerado polos 

países ribeiregos, particularmente en mo-

mentos en que o conflito pola soberanía das 

Illas Malvinas está novamente nos medios de 

comunicación. A partir da decisión tomada 

polos países do MERCOSUR -durante o 42ª 

cumio de presidentes, celebrado en decem-

bro de 2011- acordouse prohibir a chegada 

de barcos con bandeira das Illas Malvinas 

(Falklands para o Reino Unido) a calquera 

dos seus portos por iniciativa arxentina. Tal 

decisión provocou un cruzamento entre o 

goberno uruguaio e o británico, o cal amea-

zou con enviar un submarino nuclear ás illas. 

Deste xeito, percíbese unha perigosa escala-

da do conflito que podería dar un pretexto 

para que se exerza un control en concordan-

cia cos obxectivos da PSI. 
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Coa intención de evitar a intromisión de 

potencias alleas a este espazo marítimo -como 

as propostas a partir da reunión de Lanzarote 

ou a intervención de forzas da OTAN ou da 

UE no Índico- debería revitalizarse a Zona de 

Paz e Cooperación do Atlántico Sur (ZPCAS), 

foro que reúne a Arxentina, Brasil e Uruguai 

e vinte e un países do litoral atlántico afri-

cano: Angola, Benin, Camerún, Cabo Verde, 

Congo, Côte d´Ivoire, Gabón, Gambia, Gana, 

Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, 

Liberia, Namibia, Nixeria, São Tomé e Prín-

cipe, Senegal, Serra Leona, Togo, Sudáfrica e 

a República Democrática do Congo. 

A ZPCAS foi proclamada pola Asemblea 

Xeral das Nacións Unidas, mediante a reso-

lución 41/11, creada en 1986 por iniciativa de 

Brasil. Nos seus comezos, os seus obxectivos 

foron a promoción da paz, a cooperación rexio-

nal, o desenvolvemento socioeconómico, a 

protección do medio ambiente, a conservación 

dos recursos naturais e o uso pacífico do Atlán-

tico Sur, pero os diversos intereses nacionais e 

a falta de vontade política non permitiron unha 

evolución deste espazo de cooperación. Arxen-

tina presidiu a ZPCAS en 1998 e contribuíu ao 

seu relanzamento en 2007, en forma conxunta 

co goberno de Angola, reorientándoa a enfron-

tar as ameazas á seguridade, o narcotráfico e a 

explotación dos recursos mariños.

A inacción dos países do Atlántico Sur 

só favorecerá os propósitos da PSI. Por tal 

motivo sería procedente que os países ribei-

regos poidan cooperar, no marco da ZPCAS, 

en áreas puntuais como a protección dos re-

cursos mariños -combatendo a pesca IUU e 

salvagardando a riqueza pesqueira, o petró-

leo e os minerais estratéxicos-, a acción con-

tra a ameaza da piratería, o narcotráfico e a 

seguridade en termos xerais.

Que foi dos “Estados Fráxiles”? 
Fernando Soto Maceiras

“...os Estados fráxiles son o fogar do 16% 

da poboación mundial, dun 35% dos pobres 

do mundo, dun 44% dos casos de mortalida-

de materna, dun 46% dos nenos non esco-

larizados, e dun 51% dos nenos que morren 

antes de cumprir os cinco anos de idade”.  

Department for International Develo-

pment, citado en FRIDE (Fundación para as 

Relacións Internacionais e o Diálogo Exterior), 

Estados fráxiles.

Calquera achegamento crítico ao proble-

ma dos denominados Estados Fráxiles atópa-

se dende o principio con varios interrogantes 

de orde teórica e práctica: o propio concepto 

de Estado e, polo tanto, o modelo concreto 

proposto como obxectivo a acadar, a defini-

ción de fraxilidade estatal e o xeito de medila, 

ou o escaso afondamento no estudo das cau-

sas do problema e a conseguinte homoxenei-

zación das análises, serían algúns exemplos. 

Se ademais incluímos nas nosas consi-

deracións a resposta da comunidade interna-

cional, as dúbidas multiplícanse: o salto dos 

Estados Fráxiles ao primeiro lugar da axenda 

internacional tras o 11-S e o proceso de “se-

curitización” que experimentou o problema; 

as influencias desta “securitización” nos pun-

tos de vista, nas prioridades de actuación, 

nas metas e mesmo na atención concedida a 

uns países e outros, ou a dificultade de definir 

unha doutrina axeitada, eficiente e o suficien-

temente flexible para adaptarse a cada caso, 

por salientar os máis obvios.

Pero, aínda que sexa posible e necesario 

ter en conta estas e outras matizacións, aínda 

que unha mirada atenta ao noso redor poida 
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levarnos a cuestionar a saúde de moitos máis 

Estados que os chamados fráxiles, a realidade 

sobre o terreo é, por desgraza, tan clara que, 

maila todas as reservas que poida ter o ana-

lista, é innegable a existencia dun problema 

ben diferenciado, é innegable a súa urxencia 

e gravidade, e parece non haber lugar para 

moitos erros á hora de identificar os princi-

pais afectados.

Segundo o listado de países LICUS do 

World Bank, baseado principalmente no seu 

medidor CPIA (Country Policy and Institu-

tions Assessment); e o Índice de Estados 

Fallados, realizado conxuntamente polo 

Fund for Peace e a revista Foreign Policy, 

nas que tanto un coma outro teñen en conta, 

á hora de avaliar un país, variables de índole 

económica, política e social, os índices máis 

consolidados de fraxilidade estatal amosan 

poucas variacións nestes últimos anos nos 

primeiros postos das listaxes, e poucas mello-

ras tamén nos seus indicadores económicos, 

políticos e sociais. 

Así, os países do Corno de África seguen 

a copar as peores situacións, con Somalia, 

Chad e Sudán (malia non estar recollidos aín-

da os efectos da escisión de Sudán do Sur e o 

inmediato conflito que provocou) ofrecendo, 

por segundo ano consecutivo, os resultados 

máis negativos. Os Estados do Sahel e, en 

xeral, a banda central do continente africano 

completan a zona crítica, coas únicas excep-

cións de Afganistán, Iraq e Paquistán, por ra-

zóns fáciles de adiviñar, e de Haití, que tras 

un ano funesto baixa no Índice de Estados 

Fallados da publicación Foreign Policy do 

posto 11 ao 5. 

Ante esta situación aparentemente es-

tancada, compre dar un paso máis e ampliar 

a análise aos intentos de solución do proble-

ma; e, en concreto, ao papel da comunidade 

internacional nesa tarefa e o por qué dos es-

casos resultados. O cal ponnos fronte a dúas 

posibles explicacións, non só compatibles 

entre si senón probablemente complementa-

rias: o problema é teórico ou de doutrina, co 

que deberiamos concluír que non se sabe que 

facer; ou o problema é práctico, e estaríamos 

ante unha mala aplicación desa doutrina.

Falar de doutrina de axuda ao desenvol-

vemento en xeral, e de compromiso interna-

cional nos Estados fráxiles en particular, fai 

obrigatorio referirse ao Comité de Axuda ao 

Desenvolvemento (CAD) da OCDE, sen dú-

bida, o organismo internacional máis adian-

tado no estudo, análise e produción teórica 

nese eido. E fai inevitable tamén recordar 

os chamados Principios para o Compromi-

so Internacional nos Estados Fráxiles e en 

situacións de fraxilidade (FSP), redactados 

no ano 2007 e que situaban explicitamente 

a construción do Estado como obxectivo 

principal do labor a realizar.

Pois ben, o último paso dado polo Comité 

en 2011 ven da man dun documento esencial 

denominado Orientacións sobre o apoio á 

construción do Estado en situación de con-

flito e fraxilidade, publicado en febreiro de 

2011 polo INCAF (International Network on 

Conflict and Fragility, departamento do CAD 

que dende 2009 se centra especificamente 

nos problemas relacionados co conflito e a 

fraxilidade). O seu ambicioso propósito é de-

terminar que políticas e prácticas concretas se 

deben deducir daqueles principios, asumidos 

como puntais da cooperación internacional.

Unha revisión en profundidade destas 

Orientacións permite constatar que o CAD 

está sendo quen de ampliar e afondar o seu 

labor de análise, deseñando así unha doutri-
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na máis comprensiva e flexible, concretándoa 

(algúns dos FSP, a pesar do seu valor coma 

liñas mestras a seguir, podían resultar de-

masiado xenéricos), e chegando mesmo a 

asumir e facer súas moitas posturas ata hai 

poucos anos exclusivas da literatura máis crí-

tica (falamos aquí de métodos de traballo, por 

suposto, pero tamén de modelos de Estado, 

de obxectivos, de ritmos ou do protagonismo 

dos diferentes actores implicados. Compre 

salientar destes avances, a asunción da com-

poñente política do problema, e o papel que 

en consecuencia se lle atribúe como instru-

mento de ordenación da relación sociedade-

Estado e, en última instancia, no deseño de 

solucións). Ata o punto de que o investigador 

remata o estudo con tan bo sabor de boca que 

está tentado a sentirse optimista co rumbo 

que parecen ir tomando as cousas. 

Sensación que, sen embargo, non admite 

a menor confrontación coa realidade.

Que pasa entón para que os resultados 

materiais non sexan os desexados e o avance 

resulte tan insuficiente? De novo, é necesa-

rio deterse nun dos últimos documentos do 

CAD, aínda en fase de borrador: Compromi-

so Internacional nos Estados Fráxiles. Non 

o podemos facer mellor? (OECD, 2011, In-

ternational Engagement in Fragile States: 

Can’t we do better? OECD Publishing). Nel, 

o Comité proponse analizar e valorar preci-

samente eses resultados sobre o terreo; e o 

método elixido para facelo é medir o grao de 

implantación dos FSP nos programas inter-

nacionais de axuda. Para iso, ven de levar a 

cabo a segunda enquisa de seguimento (a pri-

meira tivo lugar en 2009 e fixérase só en seis 

países), deste vez entre 13 países: Burundi, 

República Centroafricana, Chad, Comoros, 

República Democrática do Congo, Guinea-

Bissau, Haití, Liberia, Serra Leoa, Somalia, 

Sudán do Sur, Timor-Leste e Togo.

O estudo explica que, dos dez Principios 

para os Estados Fráxiles, tan só un avanza se-

gundo o previsto, outro faino parcialmente, 

catro están lonxe do punto desexable, e a evo-

lución dos catro restantes pode considerarse 

francamente negativa. A principal conclusión 

é, polo tanto, evidente: existe unha enorme 

distancia entre teoría e práctica. Para salvala, 

o CAD fai aos países donantes tres propostas: 

unha mellora da súa capacidade de resposta 

e de adaptación á realidade concreta de cada 

caso, a actualización dos seus obxectivos e 

criterios, e a definitiva posta en práctica dun 

novo marco de diálogo e responsabilidade 

mutua cos Estados socios. 

No momento actual, esa semellaría ser 

a principal prioridade. Sen esquecer, en cal-

quera caso, que neste tema, como en todos, 

ademais de saber que e como facer algo, é ne-

cesario ter a vontade de facelo.

O novo poder das economías 
emerxentes  
Alfredo Toro Hardy

O termo “decoupling” púxose de moda 

na literatura económica de fala inglesa para 

explicar a bifurcación que están sufrindo as 

economías desenvolvidas e emerxentes, na 

medida en que as segundas fixéronse cada 

vez menos dependentes das primeiras. Iso 

quedou claramente en evidencia coa crise ini-

ciada en 2008, aínda que xa desde o ano pre-

cedente un documento do Fondo Monetario 

Internacional (FMI) daba conta do fenóme-

no (AKIM C. e KOSE A., “Changing Nature 

of North-South Linkages: Stylized Facts and 
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Explanations”, Washington D.C., IMF Wor-

king Paper WP/07/280).

De conformidade co  recollido no 2011 

World Economic Outlook do FMI, en 2011 e 

2012, as economías desenvolvidas crecerán 

a unha media de 2,5% mentres que as emer-

xentes farano en 6,5%. Michel Camdessus, 

ex director desa institución, apunta que nos 

próximos anos os países desenvolvidos crece-

rán entre 2,5 e 2,7%, mentres os emerxentes 

farano ao 7% (Agencia Nacional de Noticias 

de la República Argentina, Télam, Bos Aires, 

23 xuño, 2011). 

Por outra banda, o Banco Interameri-

cano de Desenvolvemento (BID) estima que 

a demanda global estase inclinando de xeito 

nítido cara as economías emerxentes, as ca-

les representan hoxe o 75% do crecemento da 

mesma. Devandita tendencia é unha  cons-

tante nas proxeccións de medio prazo (IZ-

QUIERDO A. e TALVI E., One Region, Two 

Speeds?, Washington DC, Inter-American 

Development Bank, March, 2011). Comercio 

e consumo, as dúas caras da mesma moeda, 

dan conta de como se vive este fenómeno no 

hemisferio Sur, espazo fundamental das eco-

nomías emerxentes. 

O crecemento exponencial do comercio 

Sur-Sur, fundamentalmente impulsado por 

China, fala por si só. O comercio entre Chi-

na e América Latina pasou de US$ 8,3 mil 

millóns en 1999 a US$ 176,6 mil millóns en 

2010, mentres que o fluxo comercial entre 

China e África pasou de mil millóns de dóla-

res en 2000 a US$ 114,81 mil millóns nos me-

ses comprendidos entre xaneiro e novembro 

de 2010. China xa superou a Estados Unidos 

como primeiro socio comercial de África á 

vez que lle pisa os talóns en relación ao seu 

chamado “patio traseiro”: América Latina. 

Doutra banda, o comercio entre China e India 

creceu de US$ 1,8 mil millóns en 2001 a US$ 

60 mil millóns en 2010, estimándose que 

alcanzará os US$ 100 mil millóns en 2015 

(NAISBITT J. e D., China’s Megatrends, New 

York, Harper Business, 2010; LBC Latin Bu-

siness Chronicle, 9 maio, 2011; Gov.cn: Chi-

nese Government’s Official Web Portal; Chi 

Ravi Vellor, “India’s passage to China”, The 

Straits Times, 7 xaneiro, 2011).

O incremento comercial entre China e o 

mundo árabe resultou tan impresionante que 

algúns expertos falan xa dunha reconstitu-

ción da Ruta da Seda. As exportacións chine-

sas aos países desa rexión do mundo pasaron 

de US$ 6 mil millóns en 2000 a US$ 60 mil 

millóns en 2010 e no proceso foron deixan-

do atrás ás dos maiores socios comerciais 

árabes: Reino Unido en 2002, Alemaña en 

2006 e Estados Unidos en 2008. Á inversa, 

as importacións procedentes do mundo ára-

be, representadas por petróleo, foron crecen-

do rapidamente: 500 mil barrís diarios desde 

Arabia Saudita; 300 mil barrís desde Omán, 

100 mil barrís desde Iemen, etc (SIMPFEN-

DORFER B., The New Silk Road, New York, 

Pelgrave Macmillan, 2011).

O comercio entre Asia e América Latina 

multiplicouse por sete durante a última dé-

cada alcanzando os US$ 268 mil millóns en 

2010. Á súa vez, o comercio de India e África 

evidenciou unha verdadeira explosión pasan-

do de US$ 1.000 millóns en 2001 a US$ 50 

mil millóns en 2010, mentres que o de Brasil 

e África cuadriplicouse entre 2002 e 2010, al-

canzando os US$ 20,6 mil millóns en 2010. 

Na actualidade, tanto India como Brasil ex-

portan máis aos mercados emerxentes que 

aos do mundo desenvolvido. Ao redor da me-

tade das exportacións da África Sub-Saharia-
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na diríxense hoxe aos mercados do hemisfe-

rio Sur comparado con menos dun cuarto en 

1990 (Time, 7 de novembro de 2010; Reuters, 

17 de novembro de 2011). En canto a Asia, o 

50% do seu comercio ten lugar no interior do 

propio continente, sustentado por corenta e 

catro acordos comerciais en vigor e oitenta 

e cinco en negociación (BROWN G., Beyond 

the Crash, London, Simon & Schuster, 2010).

De entre eses moitos tratados paga a 

pena facer referencia ao existente entre Chi-

na e Asociación de Nacións do Sueste Asiáti-

co (ASEAN polas súas siglas en inglés) asina-

do en 2002. O mesmo contempla a liberación 

total de aranceis, con certas excepcións que 

desaparecerán en 2015, para as seis maiores 

economías do grupo, mentres os catro países 

máis pobres seguirán o proceso a un ritmo 

máis lento de desgravación. Iso permitirá al-

canzar a zona de libre comercio máis grande 

do mundo en termos de poboación. En 2008, 

o comercio China-ASEAN alcanzou os US$ 

231 mil millóns, antes de sufrir unha con-

tracción de 8% durante a recesión global de 

2009. Con todo, o fluxo recuperouse en 2010 

e nos primeiros sete meses dese ano xa se 

chegara aos US$ 161 mil millóns (The Chris-

tian Science Monitor, 8 de febreiro, 2011).

O consumo, sobre o cal susténtanse os 

fluxos comerciais anteriores, creceu tamén 

de xeito exponencial e, en 2012, as econo-

mías emerxentes importarán máis que as 

desenvolvidas. Iso representa un cambio 

fundamental con respecto ao ano 2000 can-

do as primeiras consumían apenas a metade 

que as segundas. A comezos de 2012, o PIB 

das nacións desenvolvidas resultará similar 

ao do ano 2007, mentres que o das nacións 

emerxentes subiría ao redor dun 25% duran-

te igual período. En 2014, China superará a 

Estados Unidos como o maior consumidor 

do mundo (WOODALL, Pam, “Hey big spen-

ders”, The Economist: The World in 2012).

En 2020 a clase media chinesa alcanza-

rá 700 millóns de persoas e, en 2025 a clase 

media india será de 538 millóns de persoas, é 

dicir, un combinado de 1.238 millóns de se-

res humanos. Segundo o 2010 Global Wealth 

Report de Credit Suisse, a riqueza dos foga-

res chineses alcanzará os US$ 35 mil millóns 

en 2015, convertendo á clase media dese país 

na maior turbina do crecemento económico 

mundial. Ao mesmo tempo, as proxeccións 

de Goldman Sachs mostran que nos próxi-

mos quince anos os consumidores da India 

gastarán tres veces e medio o que gastan hoxe 

(BROWN, Ibidem).

O PIB de China en 2011 suma US$ 6 bi-

llóns. Se o gasto de consumo doméstico pasa 

do 36% do PIB no que se atopa actualmen-

te ao 45% do PIB que constitúe a meta fixa-

da polo goberno, un total de US$ 540 mil 

millóns estarán dispoñibles para consumo 

(SCHUMAN, Michael, “Trading Up”, Time, 7 

novembro, 2011).

A economía mundial está dando unha 

viraxe de 360 graos, coas economías emer-

xentes asumindo o maior peso da mesma. 

Iso choca coa arquitectura institucional que 

prevalece aínda a nivel multilateral, onde o 

mundo desenvolvido goza dun control des-

proporcionadamente alto. As novas realida-

des deben vir acompañadas de novas regras 

de xogo.
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