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RESUMO

A China, especialmente a partir do século XXI, conduz uma diplomacia através de

ferramentas políticas e econômicas, que visa ampliar sua rede de influências no cenário

internacional. O projeto One Belt, One Road, fundamental para a identidade de governança

chinesa nos últimos anos, se tornou peça-chave deste objetivo de ampliação de influências.

Muito se discute sobre este processo nos termos da expansão chinesa em direção à própria

Ásia e em direção ao Continente Africano. No entanto, um dos objetivos é alcançar a Europa.

Para isso, torna-se fundamental observar um espaço geográfico extremamente importante para

que isso seja possível: a Península Bálcânica. De fundamental importância estratégica e

econômica para seus objetivos, os países dos Bálcãs na periferia da Europa, despertam cada

vez mais atenção pela cooperação com a China. Este estudo visa traçar, entre outras coisas,

pontos que aproximam e que distanciam esses países de observarem uma influência forte e

consolidada da China em seus territórios nacionais. Além de observar para as atuais

evidências de que um movimento de aproximção cooperativa está realmente acontecendo.

PALAVRAS-CHAVE
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1. INTRODUÇÃO

O que há em comum entre os chineses, um filme iugoslavo e uma marca de cerveja?

Essa pergunta poderia muito bem ser o início de uma piada terrivelmente racista. No entanto,

ela revela uma conexão inesperada. O filme de 1972, Walter Defends Sarajevo, dirigido por

Hajrudin Krvavac, conta a história de Valter, um guerrilheiro comunista da antiga Iugoslávia

que combatia e derrotava nazistas na Segunda Guerra Mundial. Com um clássico estilo de

“pastelão” de guerra, é um dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos, assistido por

centenas de milhões de indivíduos. E existe um motivo muito simples para explicar esse

fenômeno inesperado: foi um dos poucos filmes estrangeiros exibidos na China durante o

período da Revolução Cultural1 (SHOPOV, 2021). A película formou uma legião de fãs

chineses que se espelhavam em Valter, ao mesmo tempo em que tinham seus ideais

nacionalistas reforçados. Lutando contra nazistas com a “foice e o martelo”, Valter

rapidamente se tornou uma espécie de Capitão América comunista para a juventude chinesa –

ao ponto de ter seu rosto estampado em uma nova marca de cerveja da época, batizada de

“Valter” (SCOTT, 2022).

Mas esta não é uma simples anedota ou curiosidade aleatória. Esse contexto reverbera

até os dias de hoje, com um aumento expressivo do turismo chinês nos Balcãs, concomitante

com a expansão da classe média chinesa. Um museu inspirado no filme foi aberto em

Sarajevo para incentivar esse turismo, juntamente com pacotes de viagens e tours oferecidos

pela Sérvia e por outros países da região que visam atrair esse capital turístico estrangeiro dos

adoradores do filme iugoslavo (HUI, 2019). Tal laço desenvolvido culturalmente entre esses

países tem sido caracterizado por um ainda maior estreitamento econômico, que ficou

evidente nos últimos quinze anos com a triplicação do investimento chinês. No caso da

Sérvia, por exemplo, foi firmado em 2018 um acordo de investimentos equivalente a 3 bilhões

de dólares (ZIVANOVIC, 2018). Desta maneira, a região se revelou como uma área de

interesse cada vez maior para a China. Junta-se a isso o fato de que a Península Balcânica é de

localização estratégica para o trajeto de expansão chinesa do projeto One Belt, One Road em

direção ao Velho Continente. Diante disso, parece plausível considerar que os Balcãs podem

desempenhar, para a China, um papel estratégico de ponto de acesso para o resto da Europa.

1 “The movement initiated by Mao in 1966 to rid the CCP of ‘revisionists’ whom he accused of seeking to
introduce the type of state capitalism that existed in the Soviet Union. The Cultural Revolution was at its height
between 1966 and 1969 but did not end officially until Mao’s death in 1976.” (BEST et al., 2004, p. 365)
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Para entender melhor essa tendência atual de crescimento dos investimentos chineses

nos Bálcãs, é fundamental que seja compreendido um ponto de inflexão recente na história da

península balcânica: o colapso do regime soviético, em 1991. Destacar esse breve histórico

significa entender os processos e relações externas pelos quais passou a região, e que

privilegiam a aproximação da China como um potencial investidor e como um ator de

influência econômica e cultural.

Apesar dos diferentes países da região terem estabelecido diferentes relações com a

União Soviética (URSS) ao longo da segunda metade do século XX, é inegável o tamanho de

sua influência tanto pela proximidade quanto pelo ideal comunista de afastamento do

Ocidente. Dentre os países da península, Romênia, Bulgária e Albânia eram os mais próximos

economicamente e politicamente da URSS. Inicialmente, também havia proximidade com a

Iugoslávia, mas foi momentânea devido à interpretação do General Tito e do governo

iugoslavo de que o paternalismo soviético era prejudicial ao país (especialmente no que se

refere aos acordos bilaterais econômicos desfavoráveis aos iugoslavos). A Iugoslávia

eventualmente tornou-se parte do bloco de países não-alinhados, que não se posicionaram

nem a favor dos Estados Unidos e nem a favor da União Soviética durante a Guerra Fria. No

entanto, essa influência inicial foi o suficiente para moldar a educação, a cultura, a burocracia

e, de maneira geral, manter consolidado o sentimento anterior de reconhecimento entre os

povos.

Portanto, assim como os percalços e dificuldades econômicas na URSS afetaram a

região balcânica, o colapso em 1991 funcionou para intensificar as tensões econômicas e

nacionalistas que já vinham se desenvolvendo na península. Com efeito, tanto o contexto

interno quanto o contexto externo contribuíram para uma turbulenta década de 1990 nos

países dos Bálcãs, em que procuravam se firmar em termos nacionais, afastando-se ainda mais

dos ideais universalistas do comunismo, declarando suas independências e reorganizando seus

territórios, além de observar os conflitos diretos que surgiram desse conjunto de forças

sociais.

A decadente influência soviética na região, antes mesmo do colapso, vinha perdendo

espaço para a Europa Ocidental. A Guerra da Bósnia, a dissolução da Iugoslávia e a Guerra

do Kosovo, durante a década de 1990, acabaram fortalecendo a influência de um outro ator na

região: a Europa Ocidental – mais tarde consolidada como União Europeia (UE). Este bloco

regional foi responsável por enviar apoio financeiro e humanitário para a região balcânica,

mesmo não tendo conseguido evitar a deflagração e continuidade dos conflitos. Fazendo um

trabalho de statebuilding e de reconstrução institucional, a UE firmou uma presença
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considerável na região (ARIKAN, 2009). No entanto, a relação entre as partes não se

consolidou em uma influência absoluta, deixando a região dos Bálcãs com algumas

divergências na maneira em que a Europa realizava sua diplomacia. A União Europeia é

dominante em termos comerciais e financeiros nos Bálcãs (mesmo tendo perdido espaço nos

últimos tempos), mas nunca deixou de tratar a região com ambiguidade e muitas vezes

negligência. Esse contexto causa um descontentamento crescente nos países da península, o

que reflete em ceticismo por parte dos seus cidadãos sobre as vantagens de um maior

alinhamento com a UE. É evidente que existe uma dominação europeia na região que foi fruto

de uma atuação histórica contextualizada, no entanto cabe destacar que essa presença na

região não é de maneira alguma permanente, inclusive perdendo espaço economicamente e

culturalmente nos últimos anos.

Isso abre espaço para retornarmos ao início desta apresentação. Existem sinais

crescentes de que a China está pleiteando uma maior influência nos Bálcãs. Um dos motivos

pelos quais a União Europeia vem perdendo força na região é a ausência de envolvimento

cultural e tentativas de estipulação de modificações institucionais como condição fundamental

para a integração. A China está plantando essa lenta aproximação por algum tempo, e

provavelmente está começando a colher resultados.

Entre céticos e entusiastas, é interessante pensar que um filme “pastelão épico” de

guerra seria ferramenta fundamental na aproximação entre a China e a região, suas culturas e

suas economias. Esse gigante asiático está vivendo um considerável processo de expansão

econômico e cultural, que faz parte do seu processo de planejamento político a longo prazo. A

extensão dessa influência para os Bálcãs poderia ser interpretada dentro da chamada “debt

trap diplomacy”, expressão cunhada por críticos do regime chinês, que o acusam de usar

recursos econômicos como empréstimos e investimentos para tornar regiões vulneráveis

endividadas e cobrá-las posteriormente através de recursos estratégicos. Todavia, a

aproximação poderia ser interpretada através de uma identificação entre os modelos

burocráticos estatais, em que o Estado funciona como um motor dessas sociedades, reduzindo

assim os custos transacionais das possibilidades de integração econômica e cultural. Ou

apenas como um movimento natural entre atores do Sistema Internacional que não formaliza

necessariamente uma zona de disputa, tendo China e União Europeia atuando na região de

forma independente e sem caracterizar um jogo de soma-zero (ZWEERS et al., 2020).

As possibilidades descritas acima se originam de duas principais tensões as quais

interessam a essa pesquisa: a posição que a China assume no Sistema Internacional,

impulsionada por seu desenvolvimento econômico, em relação à locais considerados
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vulneráveis, e o papel dos Bálcãs como uma área vulnerável marcada por uma série de

conflitos históricos e recentes, que reverberam nas suas relações comerciais. Isso coloca uma

importância dupla sobre essa pesquisa: 1) entender a posição econômica singular dos Bálcãs,

sendo uma área de instabilidade política e de conflitos sociais, de maneira que aprofunde a

compreensão dessa região dentro de uma lógica de disputa de influências, e; 2) pensar sobre a

perspectiva chinesa de expansão econômica para além das relações com os países africanos

(temática bastante explorada pela academia), contribuindo para o entendimento da atuação

dessa potência no Sistema Internacional, a partir de regiões vulneráveis mais próximas do

chamado “mundo ocidental” - como os Bálcãs.

Para prosseguir com a investigação proposta anteriormente, é necessário que a

pesquisa seja dividida em três partes. A primeira tratará de maneira majoritária da China. Será

feita uma abordagem histórica do país, priorizando aspectos econômicos e político-culturais, a

partir do momento em que o país começou a se inserir com maior destaque no mercado

internacional e nas cadeias globais de valor. O período em que esse processo começa a se

desenvolver de maneira mais acelerada é na década de 1990, sendo compatível com o recorte

temporal escolhido para a pesquisa referente aos processos nos países dos Bálcãs. Essa

abordagem histórica almeja explicar quais processos internos ocorreram na China e como se

estruturou seu processo político e econômico para que desponte no início do Século XXI

como a futura maior economia mundial.

Deste modo, primeiro será abordado o modelo desenvolvimentista chinês, resgatando

a transição para uma economia mais inserida no contexto atual da globalização, que datam da

década de 1970 com Deng Xiaoping. A realização de planos quinquenais e o contexto de

transformação de um país rural para um país industrial são partes fundamentais que serão

analisadas. A seguir, serão discutidas algumas tendências e políticas econômicas que a China

está colocando em prática, especialmente a partir da década de 2010. São três tópicos que

envolvem este assunto: 1) a Belt and Road Initiative, um megaprojeto de infraestrutura que

visa interligar modais de transporte da China com o restante da Ásia e com outros continentes,

como a África, a Oceania e a Europa; 2) a suposta “debt trap diplomacy”; e 3) as políticas de

estreitamento cultural e econômico que a China vem promovendo em países estratégicos. A

discussão desses tópicos é vital para a parte seguinte da pesquisa, na qual serão realizados

estudos de caso sobre a aproximação recente da China e dos países dos Bálcãs. Através do

entendimento dessas discussões e da utilização de exemplos concretos para descrevê-los em

outras partes do mundo, se tornará facilitado o entendimento das possíveis ambições da China
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na Península Balcânica e do porquê ela representa uma região estratégica para o governo

chinês.

A segunda parte da pesquisa terá uma abordagem histórica dos países da península

balcânica, privilegiando um enfoque econômico e político-cultural, mais especificamente de

modelos de comércio e construção de identidades nacionais. O recorte temporal desta análise

histórica parte da década de 1990, com as Guerras de Dissolução da Iugoslávia, até as

primeiras décadas do Século XXI. Esse período foi escolhido por representar um ponto de

inflexão na história recente desses países. Também é importante ressaltar que a pesquisa

considerará os seguintes países como parte dos chamados Bálcãs: Albânia,

Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Kosovo, Macedônia do Norte,

Montenegro, Romênia e Sérvia. Essa determinação é feita sabendo-se que países como

Turquia, Grécia e Itália (algumas regiões) são algumas vezes inseridos como parte do que é

conhecido como Península Balcânica. No entanto, a pesquisa parte da compreensão que,

apesar de cada país da região possuir suas particularidades, estes três últimos estão inseridos

em processos políticos e econômicos mais discrepantes em relação aos demais.

A terceira parte da pesquisa trata daquilo que ela se propõe realmente a responder.

Através de relatórios, artigos, bases de dados e material jornalístico, será realizado um

compilado do crescimento das atividades chinesas no Bálcãs. A discussão principal passa por

entender que os métodos chineses para aumentar sua participação na região passam por fóruns

de cooperação, como por exemplo o intitulado “14+1”, e por uma retórica cultural, evocando

um passado histórico semelhante, valorizando aproximações e laços culturais e sociais e

investindo em propaganda. Aqui, esta etapa da pesquisa absorve muito do que foi discutido

nas duas etapas anteriores. A abordagem histórica apresentada na primeira parte será

fundamental para tentar entender o porquê de alguns países terem maior facilidade ou

receberem maior atenção de uma aproximação chinesa. A pesquisa procurará se embasar,

também, em métodos quantitativos, através de relatórios, estudos, documentos oficiais e bases

de dados que forneçam números concretos cujos resultados sustentem as conclusões

realizadas.

É imprescindível, para fins das discussões propostas acima, mobilizar certos conceitos

teóricos, que ajudarão a conduzir o fio da pesquisa a fim de torná-la razoável e coerente. O

capítulo que antecede as partes anteriores se dedicará a isso para que o leitor tenha o

conhecimento basilar necessário para entender as dinâmicas que estão sendo relatadas no

restante da pesquisa. Serão realizadas duas diferentes revisões bibliográficas: a primeira sobre

abordagens institucionalistas e a segunda sobre globalização.
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A literatura sobre institucionalismo ajudará a compreender a dinâmica das

aproximações políticas e econômicas entre a China e os países dos Bálcãs, além de provocar

reflexões sobre o que facilita e o que dificulta essas interações. Nas Relações Internacionais,

as instituições, sejam elas públicas ou privadas, formais ou informais, muitas vezes são

determinantes para compreender até que ponto pode haver cooperação ou projeção de

influência entre dois países. A herança institucionalista soviética da burocratização estatal

torna os países balcânicos mais compatíveis com um modelo de cooperação como o chinês? E

a herança cultural, um tipo diferente de institucionalismo, exerce qual grau de influência em

possíveis cooperações? Neste campo, o artigo de Robert Keohane “International Institutions:

Two Approaches” pode servir de base para expandir uma revisão bibliográfica que opõe

teóricos do institucionalismo de escolha racional e teóricos do institucionalismo sociológico,

que por sua vez utilizam-se de perspectivas “calculistas” e “culturais”, respectivamente

(HALL; TAYLOR, 2003). Dentro da discussão sobre um institucionalismo voltado para uma

perspectiva cultural, pode ser expandida uma discussão voltada para teóricos que elaboram

sobre identidade nacional e nacionalismo, que possuem uma ampla cobertura teórica por

acadêmicos do campo das Relações Internacionais, auxiliando o desenvolvimento e a

compreensão de fatores que são intrínsecos às formações nacionais tanto das sociedades

balcânicas quanto da sociedade chinesa.

A segunda revisão de literatura será voltada para os estudos da globalização. Essa

discussão é fundamental para entender, de maneira consistente, a inserção da China no

mercado global e como o modelo econômico adotado pelo país se encaixa na cooperação

internacional. Uma discussão das abordagens teóricas desse tema, passando por visões

liberais até direcionamentos mais marxistas, podem contribuir para o entendimento do papel

que a China desempenha no Sistema Internacional globalizado. Conceitos como o “spacial

fix” do geógrafo David Harvey, por exemplo, podem ser ferramentas úteis para explicar as

políticas econômicas chinesas e suas pretensões no exterior.

Além das duas revisões de literatura como base teórica para entender a discussão

principal da pesquisa, foram realizadas extensas pesquisas históricas sobre cada um dos países

referenciados acima para cumprir a tarefa de contextualizá-los historicamente. Além disso,

foram utilizados relatórios, bases de dados, materiais jornalísticos e outras fontes primárias e

secundárias que colaborem para a compreensão e desenvolvimento do argumento,

especialmente quando forem relatados os estudos de caso.

Portanto, o estudo será composto de quatro capítulos entre esta Introdução e a

Conclusão. O primeiro versa sobre as revisões bibliográficas, contemplando as teorias de
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institucionalismo e de globalização. O segundo trata como tema central a China e suas

dinâmicas recentes no contexto globalizado e de expansão comercial. O terceiro analisa as

histórias pós-comunistas dos países dos Bálcãs, seus processos de transição institucional e

como essas condições históricas aproximam e afastam tais Estados da cooperação com a

China. Por fim, o quarto capítulo ficará encarregado de trazer de maneira mais imediata as

instâncias de cooperação entre a China e os países da região, observando tendências atuais e

futuras, além de trazer as principais obras de infraestrutura do Belt and Road Initiative na

região, os investimentos chineses em cada país analisado e estudos de caso de três países

(Sérvia, Montenegro e Albânia) relevantes para ilustrar diferentes argumentos trabalhados ao

longo desta monografia.
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2. INSTITUCIONALISMO E GLOBALIZAÇÃO:
embasamento teórico para uma saga do Século XXI

Quando se observa o cerne desta monografia, percebe-se que ela é essencialmente

sobre cooperação. Se forem retiradas todas as variáveis, se os países e suas instituições

fossem trocados, ou se forem ignorados todos os detalhes abordados para a construção de

argumentos, ainda assim a principal discussão seria sobre cooperação. No entanto, é

importante ressaltar que o termo cooperação não é fixo nem pré-estabelecido. Existem

diversas interpretações e diversos pontos de vista sobre esse conceito. Portanto, é necessário

enfatizar que a visão de cooperação deste trabalho está alinhada com a descrição de Robert

Keohane no artigo International Institutions: Two Approaches.

Segundo Keohane (1988), “cooperação internacional”, que pode ser instintivamente

associada como algo positivo, nem sempre se configura como algo benigno do ponto de vista

ético. É um termo particular que se distingue tanto do que o autor chama de “harmonia”

quanto de “discórdia”. Para a cooperação existir, ela precisa que as ações de dois ou mais

indivíduos ou organizações, que não coexistiam em harmonia anteriormente, sejam

coordenadas de maneira que produzam conformidade entre estes atores. Aqui, vale o

esclarecimento que a ausência de harmonia não significa necessariamente discórdia.

A China e os países dos Bálcãs, com todas as suas particularidades, estavam nessa

posição singular em que não havia harmonia e tampouco discórdia destacáveis nas relações

internacionais entre eles, até um passado recente. E é importante lembrar que “entre eles” se

refere a cada país da região balcânica individualmente (como já estabelecido, com exceção da

Grécia, da Turquia e da Itália) e suas relações internacionais com a China, ao contrário das

relações políticas intra-Bálcãs. E, visto que o objetivo desta pesquisa é entender

detalhadamente as recentes aproximações da China aos Bálcãs, considerado um ponto

geográfico e político estratégico para o prosseguimento de suas políticas econômicas, será

necessário entender como está ocorrendo essa cooperação e os meios pelos quais ela acontece.

Ainda no argumento de Keohane (1988, p. 380, tradução nossa), “para entender as

condições sob as quais ocorrem a cooperação internacional, é necessário entender como

instituições internacionais funcionam e sob quais condições elas surgem.”. Desse modo, para

aprofundar essa pesquisa, será importante entender quais são as instituições internacionais que

operam nesta dinâmica e como elas o fazem. São necessárias “garantias” para que a
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cooperação ocorra, visto que ela pressupõe ações que dois ou mais atores vão modificar seus

comportamentos baseado na mutualidade da mudança do comportamento dos demais

envolvidos (ibid.). Será abordado a seguir o porquê de as instituições apresentarem um nível

maior de “garantia” em interações cooperativas entre países e quais são os tipos de

instituições existentes.

Ademais, é necessário ressaltar que outro conceito importante deverá ser debatido

neste capítulo teórico com o intuito de promover uma melhor compreensão da pesquisa, o de

globalização. A cooperação internacional é um fenômeno que ocorre desde o surgimento do

Sistema Internacional com tratados conhecidos como Paz de Westfália, ou até mesmo antes

disso, caso se possua uma interpretação mais crítica da história mundial. No entanto, a

cooperação é mutável e refém tanto da estrutura quanto da conjuntura. Desse modo, não

interessa aqui modelos de cooperação antigos, históricos e jurássicos. O contexto atual das

dinâmicas entre China e Bálcãs é um contexto de globalização, fenômeno recente que teve

uma considerável ampliação a partir da década de 1990. É importante discutir a cooperação

especificamente nesse contexto devido à importância que ele exerce para as mais recentes

políticas da China e para as dinâmicas de integração regional que afetam a história recente dos

Bálcãs.

Desse modo, a fim de compreender de maneira um pouco mais abrangente as relações

internacionais, políticas e econômicas entre o gigante chinês e os comumente negligenciados

Bálcãs, será feita uma abordagem, neste capítulo, da cooperação através do detalhamento de

dois conceitos centrais para entendê-la: as instituições e a globalização.

2.1. Teoria Institucional e Neo-Institucionalismo

O conceito de “instituições”, assim como o conceito de “cooperação”, também pode

ser consideravelmente vago. O senso comum permite que se saiba o que são instituições,

porém definir tal conceito se torna algo mais complicado. E mesmo algumas destas definições

parecem demasiadamente amplas, como a seguir:

Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly
devised constraints that shape human interaction. In consequence they structure
incentives in human exchange, whether political, social or economic. [...]
Institutions reduce uncertainty by providing a structure to everyday life. (NORTH,
1990, p. 3)
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O economista Douglass North elabora essa descrição de instituições em termos sociais

mais individuais. O indivíduo é central para sua perspectiva, o que produz uma percepção

micro das instituições. No entanto, por ser abrangente, esta definição também é útil para

entender as instituições no contexto internacional. Instituições internacionais, portanto, são as

regras do jogo das interações no ambiente internacional, que facilitam as decisões a serem

tomadas e reforçam a previsibilidade. E isso não vale apenas para contextos de cordialidade

entre países, vale também para situações de conflitos (NORTH, 1990). As Convenções de

Genebra, por exemplo, determinam uma série de regras importantes para períodos de guerras

e contenciosos. O Tratado de Não-Proliferação Nuclear também consiste em regramentos que

surgiram da necessidade de conter o perigo de guerras nucleares. Ambas são instituições

internacionais que orientam a agência dos países de modo a facilitar suas decisões e a

restringir seu comportamento.

Keohane ajuda a esclarecer o que são instituições através do apontamento de seu

sentido duplo. Segundo ele (1988), instituições são ao mesmo tempo “padrões gerais” ou

“categorizações” de atividade e interação humana, ou se referem a “arranjos particulares”

idealizados e construídos por seres humanos, organizados de maneira formal ou informal, ou

seja, instituições formais ou instituições informais. Os exemplos mencionados no parágrafo

acima são parte do que Keohane considera como “arranjos particulares” organizados de

maneira formal por seres humanos. A common law britânica, ou direito consuetudinário,

como mencionado pelo próprio Keohane no artigo International Institutions: Two

Approaches, representa os “arranjos particulares” organizados por seres humanos, mas dessa

vez de maneira informal. Douglass North (1990, p. 4, tradução nossa) chama as instituições

informais de “códigos não escritos de comportamento”. Os “padrões gerais de interação” são

instituições como o casamento, a diplomacia, a soberania estatal, a neutralidade e a religião. E

muitas vezes os “arranjos particulares” são exemplos específicos dos “padrões gerais” de

interação (KEOHANE, 1988, p. 383). É possível identificar um bom exemplo na política de

emissão de vistos brasileira. Ela funciona baseada no princípio da reciprocidade, um “padrão

geral” de interação estabelecido nas relações entre os países, e formalizada através do Estatuto

do Estrangeiro (Lei 6.815/80) e confirmada através da atual Lei de Imigração Brasileira (Lei

13.445/2017), ambos “arranjos particulares” ou parte deles (BRASIL, 1980; BRASIL, 2017).

Esta diferenciação entre o duplo papel da instituição, explorada por Robert Keohane,

será útil para analisar o histórico dos Bálcãs após as Guerras de Dissolução da Iugoslávia, e

sua condição de países “recém-nascidos” que tiveram de se reconstruir institucionalmente. E,

por outro lado, será uma ferramenta para entender a reformulação institucional da China nos
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anos de 1990, especialmente nos termos econômicos e diplomáticos, com o objetivo de se

inserir no mercado global. Além disso, também servirá na compreensão de quais instituições

aproximam e quais instituições separam, sejam domésticas ou internacionais, a cooperação

entre China e os países dos Bálcãs. Visto que, ressaltando Keohane, nem sempre as

instituições contribuem para maiores instâncias de cooperação, mas a cooperação não ocorre

sem instâncias mínimas de estruturas institucionais para apoiá-la (KEOHANE, 1988).

Outra distinção importante deve ser feita no campo dos estudos institucionalistas:

como as instituições afetam o comportamento e as interações dos indivíduos e dos atores. A

seguir, será exposto como as diferentes visões do institucionalismo enxergam sua função e seu

impacto nas dinâmicas sociais através de três grandes categorias de pensamento: (1)

“institucionalismo de escolha racional”, bastante alinhado com o trabalho do próprio Robert

Keohane e de outros como Oliver Williamson, Douglass North, Adam Przeworski e Barbara

Geddes; (2) "institucionalismo sociológico”, alinhado com as perspectivas de Alexander

Wendt, Richard Ashley e John Ruggie, autores que passam pelo campo construtivista; e, (3)

“institucionalismo histórico”, que possui contribuições de Ellen Immergut, Victoria C.

Hattam, Margaret Weir, entre outros. Estas diferenciações são baseadas no que manual

institucionalista de Peter Hall e Rosemary Taylor, que descrevem no artigo “As Três Versões

do Neo-Institucionalismo” todas estas categorias (HALL; TAYLOR, 2003).

Em primeiro lugar temos o “institucionalismo de escolha racional”. Tal vertente tem

origem nos Estados Unidos como uma maneira de investigar a estabilidade legislativa do

Congresso estadunidense, mesmo com o câmbio e as alternações de maioria na Casa dos

Representantes. Teóricos como o próprio Douglass North e como Oliver Williamson, já

familiarizados com trabalhos sobre processo decisório e teoria organizacional, além de

dinâmicas clássicas como a “Tragédia dos Comuns” e o “Dilema dos Prisioneiros”,

forneceram contribuições importantes para essa escola de pensamento. A conclusão da

estabilidade do Congresso passou pelas redes institucionais que existem no sistema legislativo

norte-americano (HALL; TAYLOR, 2003). Estas redes institucionais são compostas de

regulamentos que incentivam o comportamento individual dos congressistas de maneira a

manter a estabilidade apesar da maioria e também dos altos custos transacionais, ou seja, de

processos complexos e custosos que impedem que as regras sejam modificadas com

facilidade.

A partir daí, se expandiu consideravelmente o número de acadêmicos e pesquisadores

que adotaram esta perspectiva para fazer as mais diversas investigações sobre o

funcionamento político institucional. Estes teóricos se assemelhavam a partir de quatro
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propriedades fundamentais que caracterizam esta corrente de pensamento: (1) os atores são

racionais, possuem um conjunto fixo de preferências e se comportam de maneira utilitária

visando maximizar estas preferências; (2) a vida política é marcada por uma série de “dilemas

de ação coletiva”, em que a busca pela maximização individual gera resultados sub-ótimos em

perspectiva coletiva; (3) a decisão e a ação dos atores envolvidos é baseada em um cálculo

estratégico levando em conta a possível decisão de outros atores; e, (4) as instituições são

criadas de maneira consciente pelos atores, de maneira voluntária, de modo a reduzir riscos

que poderiam atrapalhar melhores resultados. (HALL; TAYLOR, 2003).

Desse modo, de maneira geral, as instituições desempenham o papel de administrar o

impulso racional da maximização individual baseado no seu conjunto de preferências. Assim,

diminuiria os riscos de que os resultados de interações coletivas produzissem resultados

sub-ótimos. As instituições conseguem isso através do aumento das informações disponíveis,

ou seja, transparência, da redução das incertezas, da produção de incentivos que direcionam a

decisão dos atores e da estruturação de um espaço comum, seja físico ou abstrato, para que as

interações ocorram (ibid.). Esses são os aspectos basilares que compõem as análises sob a

visão de “escolha racional” do institucionalismo.

A segunda corrente, do “institucionalismo sociológico”, nasceu no âmbito da

sociologia ao invés do campo da Ciência Política, como o “institucionalismo de escolha

racional”. Tal pensamento se origina também como uma espécie de resposta aos que

defendiam esta noção de racionalidade absoluta que seria capaz de reger as interações

humanas. Isso refletiria nas instituições, que não seriam conduzidas apenas por essa

racionalidade que visa maximizar os resultados, mas também por “práticas culturais,

comparáveis aos mitos e cerimônias elaborados por numerosas sociedades” (HALL;

TAYLOR, 2003). Consequentemente, as organizações acabam absorvendo estas práticas,

muito devido ao fato de serem herdadas através da tradição e não apenas por serem

ferramentas maximizadoras.

Esta corrente de pensamento é particular em três de suas principais características: (1)

confere uma definição ainda mais ampla do conceitos de instituição, atribuindo um olhar que

permite enxergar uma relação simbiótica entre instituição e cultura, muitas vezes

considerando-a como um só elemento; (2) assim como as outras correntes, considera as

instituições capazes de restringir, direcionar e orientar o comportamento individual, mas

também considera que as instituições moldam os próprios interesses dos indivíduos e a

maneira como avaliam suas opções de ação disponíveis diante de variadas situações; e, (3)

especifica que a criação de instituições, organizações ou práticas institucionais não passam
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necessariamente por uma elaboração racional de maximização de resultados, mas sim por

elementos que oferecem uma melhoria na sua legitimidade social (HALL; TAYLOR, 2003,

pp. 208-211).

Ademais, destaca-se um trecho de Hall e Taylor (ibid., p. 210), que no

institucionalismo sociológico “[...] as instituições influenciam não apenas os cálculos

estratégicos dos indivíduos, como sustentam os teóricos da escola de escolha racional, mas

também suas preferências mais fundamentais.”. A partir disso, se concretiza a concepção de

que os atores em uma situação de interação social tendem a decidir por ações que possuam

“significado social e reforçam a convenção a que obedecem” (ibid.). Isso significa que o

próprio dote racional dos indivíduos é influenciado e impactado pela cultura e pelas tradições

as quais eles pertencem. Keohane contribui para a interpretação do trabalho dos autores que

escrevem sob a perspectiva do “institucionalismo sociológico”, a quem ele chama de

“reflexivos”:

These writers emphasize that individuals, local organizations, and even states
develop within the context of more encompassing institutions. Institutions do not
merely reflect the preferences and power units constituting them; the institutions
themselves shape those preferences and that power. Institutions are therefore
constitutive of actors as well as vice versa. It is therefore not sufficient in this view
to treat the preferences of individuals as given exogenously: they are affected by
institutional arrangements, by prevailing norms, and historically contingent
discourse among people seeking to pursue their purposes and solve their self-defined
problems. (KEOHANE, 1988, p. 382)

Portanto, se a cultura, que representa essa “rede de hábitos, de símbolos e de cenários

que fornecem modelos de comportamento” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 209) se torna uma

instituição sob esta visão, e é capaz de influenciar nas prioridades dos atores, a criação de

novas instituições por meios conscientes, em si, já estariam sujeitos a um modelo

institucional. Uma análise que se pode inferir disso é que nenhuma instituição estaria livre da

influência de instituições que as antecederam, o que pode formar um certo “inception

institucional”.2

Por fim, temos o “institucionalismo histórico”, que surgiu um pouco antes de ambas as

correntes explicadas anteriormente. Tal pensamento aparece como uma resposta dentro do

2 O conceito de “inception” é abstrato, usado pelo diretor Christopher Nolan no filme homônimo (em inglês, em
português “A Origem”). Seu significado no filme atribui a possibilidade de sonhar dentro do próprio sonho,
podendo haver diversas camadas de sonhos dentro de sonhos. A expressão se tornou popular devido ao filme e
significa um conjunto que abarca outro conjunto, que por sua vez abarca outro conjunto e assim sucessivamente.
Este “inception” de conjuntos pode ser infinito ou finito. No contexto utilizado neste texto, suponha-se que seja
finito, visto que na concepção do institucionalismo sociológico, havia um primeiro momento em que não
existiam instituições, independente desta primeira ter sido criada deliberadamente ou não.
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campo da Teoria Organizacional para os acadêmicos de perspectiva mais ortodoxa. De modo

geral, suas ideias se amparam muito na comunidade política e na economia política, assim

como nas instituições regidas por elas, como fator determinante de influência no

comportamento dos indivíduos. Ela também possui quatro elementos que a distingue: (1) ao

contrário das outras duas, a conceituação e o enfoque na dinâmica instituição-comportamento

é realizada de maneira bem mais geral e ampla, não é central; (2) bastante utilizada por

campos marxistas, as assimetrias de poder relativas ao funcionamento e ao desenvolvimento

das instituições possuem bastante enfoque; (3) existe um fator histórico predominante na

visão das instituições e de seu desenvolvimento, parte da metodologia de path dependency; e,

(4) as instituições não são as únicas fontes de explicação das situações políticas e sociais, e

são recorrentemente combinadas a outros fatores, como as ideias, para explicá-los (HALL;

TAYLOR, 2003).

Para os propósitos desta monografia, é relevante explicar com mais detalhes a

importância do segundo e do terceiro ponto descritos acima. Sobre o segundo, Peter Hall e

Rosemary Taylor afirmam:

[...] os teóricos do institucionalismo histórico prestaram atenção sobretudo ao modo
como as instituições repartem o poder de maneira desigual entre os grupos sociais.
Assim, ao invés de basear seus cenários sobre a liberdade dos indivíduos de firmar
contratos, eles preferem postular um mundo onde as instituições conferem a certos
grupos ou interesses um acesso desproporcional ao processo de decisão. (HALL;
TAYLOR, 2003., p. 200)

Este trecho torna evidente que o ator, em dinâmicas sociais, é preterido em favor de

um enfoque mais direcionado às próprias instituições. Isso está de acordo com o que foi

afirmado anteriormente sobre os termos mais gerais em que é abordada a influência da

instituição sobre o comportamento dos indivíduos. Eles não são insignificantes, porém são

objetos secundários de análise, visto que sua autonomia decisória é absolutamente dependente

das dinâmicas de distribuição de poder das instituições.

O terceiro ponto trata da metodologia de path dependency que marca essa corrente de

pensamento. Isso significa que decisões, ações e situações não se desenvolvem da mesma

maneira e nem produzem os mesmos resultados em todo lugar, ou seja, as consequências são

produtos de “trajetórias”, de particularidades de contextos específicos e locais.

Consequentemente, instituições que funcionam em determinados lugares podem não

funcionar em outros. Um exemplo pode ser identificado nas palavras de Shlomo Avineri,

professor de Ciência Política da Universidade Hebraica de Jerusalém, que defende que a onda

de propagação democrática após a Segunda Guerra Mundial não chegou aos países árabes e
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nem deve chegar (AVINERI, 2014). O formato institucional da democracia liberal não teria

precedente histórico e nem trajetória, para que prosperasse nos países árabes, adaptando a

visão do professor para a teoria institucional.

Nesse sentido, “institucionalismo histórico” e o “institucionalismo sociológico” se

aproximam, já que a perspectiva do exemplo se ampara em uma condição majoritariamente

cultural para justificar uma não formação institucional. Mas é importante diferenciar que,

mesmo que ambos considerem fenômenos anteriores para avaliar o presente, o

“institucionalismo sociológico” está baseado na cultura, na tradição e nos símbolos e o

“institucionalismo histórico” se baseia na distribuição histórica de poder. Então, sob a lógica

sociológica, não haveria existido o esforço de implementar democracias liberais no mundo

árabe pela falta de background cultural para isso. Isso é explicável sob a lógica histórica uma

vez que a imposição da democracia liberal em países do médio oriente estaria de acordo com

os elementos da assimetria de distribuição de poder.

Apresentado em linhas gerais o institucionalismo como ferramenta analítica para

dinâmicas políticas, no restante da pesquisa fica claro como essas diferentes perspectivas são

úteis para observar as dinâmicas de cooperação histórica dos Bálcãs, em um período após a as

Guerras de Dissolução da Iugoslávia, em que os diferentes países da região adotaram posturas

distintas em relação às investidas europeias de reconstrução institucional pós-guerra. Além

disso, as correntes institucionalistas também evidenciam como as instituições internas atuais

de cada país da península se comunicam com as chinesas nas tentativas de aproximação

política e de cooperação. Os “institucionalismos sociológico e histórico” serão mais utilizados

ao longo desta pesquisa, devido ao modo em que se configura a aproximação chinesa

estratégica em relação aos Bálcãs. Isso torna os aspectos culturais, que aproximam e afastam

estes países, fundamentais para a compreensão do que acontece no presente e para possíveis

tendências futuras.

2.2. Globalização

Assim como o conceito de “instituições”, o conceito de “globalização” também é

incerto e disputado, apesar de parecer algo comum e compreendido por todos. Como uma das

etapas desta pesquisa passa por investigar o atual papel que a China desempenha no sistema

econômico e político global e suas relações específicas com os países dos Bálcãs, é necessário
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entender o que é a “globalização” e como ela afeta as políticas e a tomada de decisão chinesa

neste contexto.

Um dos primeiros autores a abordar este conceito foi Theodore Levitt, no ano de 1983,

em um texto para a revista econômica da Universidade de Harvard chamada Harvard

Business Review. Com o título de The Globalization of Markets, Levitt explora um conjunto

de características que indicavam uma convergência para um mercado comum, através da força

da tecnologia, que provocaria um inevitável fim da corporação multinacional para abrir

espaço para dinâmicas naturalmente globais. Segundo ele, a corporação multinacional é uma

entidade que possui grande conhecimento econômico e político sobre os diversos locais nos

quais atua e oferece seus produtos, adaptando os modos de produzir e vender para adequá-los

aos contextos e características locais. Por outro lado, as corporações globais trabalham na

base da consistência, da quantidade e do baixo custo relativo de seus produtos. Elas vendem

“os mesmos produtos, da mesma maneira, em todos os lugares” (LEVITT, 1983, p. 95,

tradução própria). Sua visão liberal interpreta que a tecnologia era uma força capaz de

direcionar os consumidores globalmente aos mesmos objetivos, que passava sempre pelo

aumento do conforto pessoal, da economia do tempo e do aumento do poder de compra (ibid.,

p. 105). Por sua vez, isso gera um equilíbrio geral das necessidades e dos desejos dos

consumidores de todos os lugares. Sem definir precisamente o termo, Levitt foi capaz de

traçar os fundamentos basilares das dinâmicas da globalização que viria a se firmar nas

décadas seguintes.

Outro autor, que complementa os argumentos de Theodore Levitt, mas de maneira

mais estruturada, é Thomas Friedman. Ele escreve no livro The World is Flat, com um título

para deixar qualquer conspiracionista animado (apesar do livro não discutir sobre quaisquer

evidências geológicas do caráter plano de nosso planeta), sobre um movimento que chama de

“tripla convergência”, o que, segundo ele, permitiu o desenvolvimento do fenômeno da

globalização. Uma destas convergências traz um aspecto temporal que é fundamental para a

evolução da discussão sobre a China.

A “primeira convergência” trata de uma convergência espacial, permitida pela

tecnologia já ressaltada por Levitt. Espacial porque compreende a formação de uma

plataforma, uma rede de intercâmbio que conecta “indivíduos, grupos, empresas e

universidades” para colaborarem em termos de “educação, pesquisa, entretenimento, e,

também, conflitos” (FRIEDMAN, 2007, p. 204). Esse intercâmbio não é mais restrito às

fronteiras nacionais ou regiões de proximidade geográfica, é global e possibilitado através da

tecnologia. O leitor imediatamente é levado a associar a World Wide Web ou, simplesmente,
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internet ao que Friedman está descrevendo. No entanto, apesar de a internet fazer parte

considerável desta plataforma, que é inerentemente comunicacional e informacional, redes de

satélite e ondas de transmissão também são partes integrais desta dinâmica. Essencialmente

tudo que transmite informações e conecta indivíduos compõem esta plataforma que converge

tudo isso em um só “espaço”.

A “segunda convergência” ou “processo de horizontalização” diz respeito ao

necessário processo de adaptação às novas tecnologias para que se possa tirar máximo

proveito de seus benefícios. A tecnologia por si só não é suficiente para promover o fenômeno

da globalização ou o que o autor chama de “planificação mundial”, que em termos gerais trata

dessa equalização (que não significa igualdade) através das ferramentas necessárias para

tornar o mundo um lugar extremamente interligado. É necessário também que se desenvolva

um conhecimento sobre as potencialidades desta tecnologia, das potencialidades desta rede

capaz de interligar os indivíduos. Segundo o autor (ibid.), é necessário que gerentes,

inventores, consultores, universidades, especialistas em TI, diretores e proletários se

tornassem confortáveis com esta nova tecnologia, para permitir uma colaboração mais

horizontal dos novos processos de criação. Atualizando um dos exemplos do autor, pode-se

pensar no caso dos carros elétricos. É uma nova tecnologia consolidada, mas que possui

dificuldades de ser implantada no Brasil e em muitos lugares do mundo pela ausência de uma

adaptação infra estrutural que permita um funcionamento de maneira eficiente. Essa é a

horizontalização.

Inclusive, antes de seguir para a terceira e última convergência, é interessante refletir

sobre o papel desempenhado pelas instituições no processo de horizontalização. Novas

tecnologias geralmente trazem a necessidade de adaptações, sejam infra estruturais ou

culturais para sua utilização. E aqui, quando se fala “culturais” significa em termos

adaptativos de costumes3. Dessa maneira, se torna natural que variações institucionais locais

impactem na recepção de uma sociedade às novas tecnologias. E aqui não é necessário

resumir apenas às instituições culturais ou “institucionalismo sociológico”. Muitas vezes leis

e códigos escritos, através de processos de escolha racional, impedem que novas tecnologias

sejam acessadas e, consequentemente, horizontalizadas por determinadas sociedades.

3 Nesse ponto, é cabível firmar uma crítica aos autores de vertentes liberais que, de maneira categórica como
Levitt, ou de maneira um pouco mais abstrata e com reservas como Friedman, colocam a equalização das
necessidades econômicas dos indivíduos como fator pré-estabelecido através dos implementos tecnológicos que
impactam o comércio global. Francis Fukuyama apresenta um retrato parecido de equalização, mas em termos
políticos, no extensivamente criticado livro The End of History and the Last Man, que coloca a democracia
liberal como um equalizador pós-ideológico para todas as nações do Sistema Internacional (FUKUYAMA,
1992).
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A China, por exemplo, limita e bloqueia a utilização de redes sociais consideradas

ocidentais em seu país (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.). Por outro lado, os EUA

baniram em 2021 quaisquer operações e utilização da tecnologia originada pela empresa

chinesa Huawei em seu território nacional (BARRY, 2022; SHEPARDSON, 2022). O

processo de horizontalização ou “segunda convergência” é necessário para a consolidação do

funcionamento de novas tecnologias, mas muitas vezes são atingidos por empecilhos

institucionais para estas adaptações. E nem por isso consideramos os Estados Unidos ou a

China menos globalizados no atual panorama das relações internacionais.

A “terceira convergência” se trata do ingresso ao longo da década de 1990 de um

contingente de 3 bilhões de pessoas nesta nova dinâmica descrita pelas convergências

primeira e segunda. Países e regiões como China, Índia, Rússia, Europa Oriental, América

Latina e Ásia Central passaram por processos de abertura política e econômica durante a

década de 1990 que inseriu seus habitantes, governos e empresas nestas novas dinâmicas já

estabelecidas no ocidente (FRIEDMAN, 2007). Como já ressaltado, nem sempre as

instituições locais permitem adaptações tranquilas às chamadas novas tecnologias. A Rússia,

por exemplo, sofreu uma década de extrema pobreza devido ao choque neoliberal implantado

após a queda da União Soviética. Mas dois destes novos agentes citados por Friedman na

dinâmica da globalização a partir dos anos de 1990 serão ressaltados e melhor explorados ao

longo deste trabalho: a China e a Europa Oriental, mais especificamente os países da

península balcânica. Serão investigados os impactos que estes sofreram ao serem impactados

com a globalização e como suas instituições reagiram a isto.

Thomas Friedman resume bem seu argumento com a seguinte frase:

It is this triple convergence—of new players, on a new playing field, developing
new processes and habits for horizontal collaboration—that I believe is the most
important force shaping global economics and politics in the early twenty-first
century. (FRIEDMAN, 2007, p. 211)

Uma outra visão da globalização que será importante para desenvolver esta pesquisa é

a proposta pelo geógrafo David Harvey, cuja perspectiva marxista contrabalanceia as

explicações mais liberais apresentadas anteriormente. A centralidade de seu argumento passa

pela noção de que a globalização nada mais é do que a mais recente reorganização e

reconstrução do espaço por forças produtivas capitalistas (HARVEY, 2001, p. 24). O

“espaço”, aqui, deve ser pensado de acordo com uma lógica geográfica e marxista, ou seja, as

arenas onde as relações capitalistas ocorrem. A “desindustrialização e reindustrialização em
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outro local, a produção de novas formas de desenvolvimento geográfico desigual, a

recalibração e recentralização de uma potência global e uma mudança na balança sob a qual o

capitalismo é organizado” são exemplos desta reconfiguração do espaço proporcionados pela

globalização sob o capitalismo, através da inovação nas tecnologias de transporte e

comunicações (ibid.). É importante notar que nos termos fundamentais, como a presença das

variáveis da tecnologia e do capitalismo, Harvey e os autores liberais se aproximam nos

esforços de explicar a globalização. O que muda é a maneira como enxergam essas variáveis

e, de maneira geral, a empolgação com o processo em si.

A divergência entre estas visões é ainda maior a partir do conceito de spatial fix

apresentado por Harvey. O termo é de difícil tradução e explicação, já que a palavra “fix” no

inglês possui uma certa amplitude de significado. Em suma, “fix” é uma palavra utilizada na

sua forma verbal para descrever a ação de “consertar” ou “resolver” algum problema. Um

outro significado, no inglês, é mais abstrato e é utilizado para descrever aquilo que as pessoas

acometidas por vício em drogas ilícitas fazem para aliviar momentaneamente a angústia

causada pela abstinência da droga em seu organismo. É um dispositivo de conserto

temporário, uma medida paliativa. Para o autor, a globalização é o produto da “dinâmica

insaciável do capitalismo para resolver suas crises através da expansão e da reestruturação

geográfica”, considerando ainda que esta necessidade expansionista é um vício do capitalismo

(ibid., p. 24-25).

Desta maneira, a obra de Harvey que investiga a “globalização” como um spacial fix

do capitalismo chega a três principais conclusões. A primeira é que o capitalismo não

conseguiria sobreviver sem sua essência geograficamente expansionista. A segunda é que

para o expansionismo capitalista ocorrer foram necessárias inovações nas tecnologias de

transporte e comunicação. E por fim a terceira versa sobre os diferentes quadros em que as

expansões podem ocorrer, dependendo de seus propósitos principais, seja a busca de novos

mercados, de forças de trabalho baratas, matérias-primas ou oportunidades de investimento

(HARVEY, 2001, p. 26).

Segundo Harvey, outra razão pelo qual o capitalismo precisa se expandir ocorre devido

a crises de superacumulação, em que a força de trabalho e o capital se tornam excedentes ao

ponto de não haver soluções regionais que gerem algum destino lucrativo para eles. O autor

aponta, ainda, que o capital e o trabalho parados, sem destinação, sofrem pressões de

desvalorização, gerando destruição de patrimônio e, em alguns casos, a guerra. Uma solução

ou spacial fix para o problema da superacumulação é a realocação (através de uma expansão

geográfica) do capital e do trabalho para outros países e regiões mais afastados, para que se
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tornem novamente “produtivos” (está entre aspas porque o capital pode ser realocado em

sistemas financeiros de especulação, o que pode ser considerado como capital não produtivo)

e não corram o risco de se desvalorizarem (ibid.).

Este conceito de uma globalização como spatial fix do capitalismo será mais bem

desenvolvido ao longo do capítulo subsequente que desenvolverá o histórico da inserção

chinesa no mercado global e no mundo globalizado. Este é um conceito fundamental, visto

que, autores como Pádraig Carmody, Ian Taylor e Tim Zajontz irão discutir sobre o projeto

Belt and Road Initiative, promovido nos anos recentes pelo governo chinês, ser ou não um

esforço da China de “consertar”, ao menos temporariamente, as crises de superacumulação

que surgiram no país após sua ascensão econômica. A principal discussão nesse sentido

envolve os investimentos da China no continente africano e também a possibilidade de uma

estratégia de “diplomacia da dívida”, oferecendo empréstimos consideráveis a países

vulneráveis economicamente em troca de setores estratégicos como garantia caso o

pagamento da dívida não seja realizado. Apesar da centralidade da maior parte das produções

acadêmicas seja nas relações China-África, esta pesquisa irá dedicar esforços para mostrar

como essas dinâmicas podem ser interpretadas nas relações China-Bálcãs, sendo a região

ponto de passagem estratégico para a expansão do projeto One Belt, One Road em direção a

Europa.

Antes de finalizar, é necessário discutir a perspectiva chinesa sobre a globalização.

Esta rejeita uma característica não expressa, mas inerente a todas as outras visões

apresentadas até aqui. Através dela, a globalização não é enxergada como o reflexo de um

capitalismo unitário e monolítico que atravessa e afeta o Sistema Internacional de uma única

maneira, seja padronizando a produção e as necessidades dos consumidores ou servindo como

um dispositivo de correção dos problemas desse capitalismo. De acordo com esta perspectiva,

a globalização possui duas camadas de externalização: a primeira externaliza o núcleo basilar

e universal do capitalismo, e a segunda externaliza o caráter sociopolítico de formas

regionalizadas e nacionais do capitalismo em contextos históricos específicos

(HENDERSON, APPELBAUM e HO, 2013, p. 1224). Isso significa que, assim como o

capitalismo, a globalização não pode ser enxergada como um elemento único e fixo, uma vez

que pode se apresentar de diversas maneiras, mesmo projetando as características

fundamentais do capitalismo, e é produto das particularidades internas dos seus agentes. O

conceito de sistema multilateral ajuda a entender esta definição. Assim como é possível

pensar em diversos atores projetando suas influências no Sistema Internacional, sem

necessariamente significar um conflito ou uma disputa dessas influências (ainda que isso
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ocorra em algumas situações), também é possível pensar em diversas formas de globalização

que coexistem com características diferentes.

Essa última perspectiva é especialmente relevante, visto que auxilia a enxergar as

particularidades chinesas no processo de globalização e permitirá entender com maior

facilidade as políticas internas e externas de projeção chinesa no século XXI, para enfim

localizar qual posição os países dos Bálcãs ocupam nesta dinâmica e de qual forma eles

recebem a globalização chinesa em comparação com as demais. Para adiantar um pouco da

discussão que será apresentada nos próximos capítulos, Henderson, Appelbaum e Ho (2013,

pp. 1227-1235) apresentam cinco características de uma globalização chinesa que mais se

destacam entre as diversas outras.

A primeira é a transnacionalização do poder corporativo estatal, em que as SOEs (state

owned enterprises) representam a maior parte do investimento externo direto chinês,

diferenciando de muitos outros tipos de globalização em que os principais poderes

transnacionalizados são da esfera privada. A segunda é o direcionamento político de um

Estado autoritário e neo-Leninista, que mesmo com suas particularidades, já provou segundo

os autores a não ser um empecilho para o desenvolvimento de um método eficiente de

globalização. A terceira é o fato de a China ser um país em desenvolvimento, considerado por

si próprio e também pela OMC, apesar de recentemente haver contestações ao termo ser

aplicado neste caso (UOL, 2019). A quarta é a promoção de uma modernização alternativa no

país, em que, diferente do ocidente, o passado e as tradições influenciam fortemente as

perspectivas para o futuro, com os princípios do confucionismo ainda desempenhando um

relevante papel social de valorização do conjunto em detrimento do individual. A quinta

característica é, devido ao baixo nível de militarização proveniente da colonização que o país

sofreu, a diplomacia chinesa com outros países sempre foi a da criação e manutenção de

harmonia, salvo exceções como a ocupação do Tibet e a retórica em relação a Taiwan.

Todas essas características são significativas para pensar e investigar a história recente

da China de inserção no mundo globalizado. Assim como as diferentes visões nos mostram

que globalização não é um termo fixo e sim disputado, isto será útil para pensar as dinâmicas

gerais e específicas da China e também do Bálcãs como países que fizeram parte da terceira

convergência de inserção no mundo globalizado a partir dos anos 1990.
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3. CHINA GLOBALIZADA, CINTURÕES E RODOVIAS:
da origem à expansão

A década de 1990 foi decisiva e transformadora para todo o Sistema Internacional,

uma vez que houve o fim da Guerra Fria e o desmantelamento de sistemas governistas

alinhados à antiga União Soviética, a consolidação do desenvolvimento tecnológico e da

globalização, além da prevalência do sistema político e econômico neoliberal que teve como

marco temporal o Consenso de Washington. A China, assim como os Bálcãs, não escapou das

forças externas provocadas por este contexto, e sofreu também mudanças internas. No

entanto, é importante ressaltar que, apesar de modificar algumas de suas práticas econômicas

e ser fator chave para o súbito incremento de mercado consumidor na globalização nos anos

de 1990 (FRIEDMAN, 2007), a China possui planos de desenvolvimento econômico que

impulsionaram e continuam impulsionando este crescimento. Serão examinados neste

capítulo duas principais hipóteses sobre as bases que permitiram este contexto se desenrolar,

uma análise detalhada dos planos quinquenais de desenvolvimento, e o detalhamento do

período de ascensão política e econômica da China na década de 1990 até os dias atuais em

2022.

Para além da inserção da China no mundo globalizado e do seu modelo econômico

desenvolvimentista, este capítulo será dividido em mais três tópicos. O primeiro irá tratar do

Belt and Road Initiative, projeto fundamental para compreender as políticas econômicas

chinesas no século XXI, assim como suas ambições no Sistema Internacional. Pode-se

argumentar, inclusive, que o projeto já se tornou intrínseco à identidade do governo chinês e

do país como um todo, sendo até mesmo incluído na Constituição chinesa. Em seguida, será

abordada a principal crítica ao projeto, de nome batizado por um think tank indiano de

“debt-trap diplomacy” ou “diplomacia da dívida”. Será examinado se há lógica em considerar

integralmente as críticas feitas ao projeto e à política externa econômica da China no geral.

Por último, serão brevemente apresentados o histórico da origem e algumas ramificações da

aproximação chinesa dos Bálcãs, com o intuito final de chegar até a parte ocidental do

continente europeu.
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3.1. Modelo de Desenvolvimento Chinês

Para entender as nuances do modelo econômico chinês no século XXI, é preciso olhar

para o final do século XX. Existem basicamente duas principais hipóteses, que na realidade se

tornam complementares, sobre o crescimento econômico exponencial pelo qual a China

passou nos últimos anos, e o que de fato possibilitou que isso ocorresse. A primeira hipótese

recorre à globalização, seus avanços tecnológicos que permitiram dinamizar as relações

comerciais, e a abertura econômica liberalizante promovida por Deng Xiaoping,

especialmente em regiões costeiras. O baixo custo da força de trabalho, juntamente com um

alargamento considerável do mercado consumidor, teria atraído ondas massivas de capital

estrangeiro que permitiu empregar cidadãos chineses rurais e reduzir as taxas de pobreza,

criando uma classe média consumidora que rapidamente se inseriu na lógica da globalização

(HUANG, 2012).

A primeira hipótese é suficiente para explicar o que permitiu a China ascender apesar

de uma suposta terrível lógica do comunismo, para liberais como Levitt e Friedman. No

entanto, esta é uma visão simplista e um tanto inocente, que ignora reformas internas

realizadas pela China. A segunda hipótese aborda questões mais internas, principalmente

relacionadas às reformas rurais promovidas no país a partir da década de 1970, depois da

Revolução Cultural. Em 1978, Deng Xiaoping estipulou um sistema de “via de mão dupla”

(dual track system) em que os trabalhadores rurais poderiam vender seus produtos a preço de

mercado se houvessem cumprido as responsabilidades e as metas para com o Estado chinês.

Não ocorreram privatizações de terra, mas os trabalhadores recebiam contratos de concessão

de terra de longo prazo. Não ocorreram privatizações de empresas estatais, mas os

empreendedores eram permitidos a abrirem novos negócios privados (ibid.). Segundo Huang

(2012, p. 150), as reformas eram consideradas “modestas” para os economistas do ocidente,

tendo como base de comparação os princípios do Consenso de Washington.4 No entanto, estas

reformas se provaram bastante eficientes dentro da lógica de um institucionalismo histórico

em que o ambiente rural da China sempre foi mais capitalista em comparação ao ambiente

urbano.

4 “[...] a set of economic policy recommendations for developing countries, and Latin America in particular, that
became popular during the 1980s. The term Washington Consensus usually refers to the level of agreement
between the International Monetary Fund (IMF), World Bank, and U.S. Department of the Treasury on those
policy recommendations. All shared the view, typically labelled neoliberal, that the operation of the free market
and the reduction of state involvement were crucial to development in the global South.” (HURT, 2015)
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Rural China has always been more predisposed toward entrepreneurship and
capitalism than urban China. Today many of the best private manufacturing firms
are not located in Beijing or Shanghai but originated in then-agrarian provinces such
as Zhejiang, Hunan, Anhui, and Sichuan. [...] Rural China's capitalist predispositions
arise in part from the nature of agriculture, which is less conducive to planning than
industry, and in part from history. The Cultural Revolution was primarily an urban
political shock that cleansed urban China of any vestiges of capitalism, but there
were still some free market activities in rural China. For the land contracting reforms
to work, economic agents need to have some knowledge of residual claims. That
knowledge was still extant in rural China but absent in the urban area. The rural
readiness for capitalism acted as a multiplier that amplified the effects of policy
reforms. This is why many of the reforms that elicited a huge supply response in
China and Vietnam completely failed in the more industrialized Soviet Union (and
for that matter, in urban China). Contexts and initial conditions provide the
necessary complements to policy. (HUANG, 2012, p. 151).

É importante ressaltar que as reformas rurais foram complementadas com reformas

gerais que permitiram efetivamente o desenvolvimento do capitalismo chinês a partir de seu

ambiente essencialmente rural. Políticas de estabilidade e credibilidade foram realizadas e

internacionalmente divulgadas, para assim promover a sensação de segurança no Sistema

Internacional e em possíveis investidores. Bens privados confiscados anteriormente foram

devolvidos a seus donos, indivíduos presos por comercialização privada durante a Revolução

Cultural foram soltos, empreendedores privados ganharam permissão para passar pelo

processo de adesão ao Partido Comunista Chinês, e programas de incentivo à abertura de

empreendimentos privados para agricultores foram realizados (ibid., p. 150).

De acordo com os números, o processo das reformas rurais internas foi muito mais

eficaz para a redução da pobreza, para a formação de uma classe média consumidora e para a

inserção chinesa no mercado global do que simplesmente a abertura econômica através da

globalização que permitiu investimentos estrangeiros no país. As empresas de capital privado

estrangeiro empregaram cerca de 18 milhões de chineses entre 1978 e 2010. No mesmo

período, as empresas privadas e estatais, originadas no ambiente rural chinês, empregaram 28

milhões de indivíduos. Só nos primeiros 10 anos de reforma, 154 milhões de chineses saíram

da condição de pobreza. Cerca de 700 mil podem ser atribuídos ao capital estrangeiro advindo

da globalização. Todo o restante pode ser atribuído a empresas que se originaram devido às

reformas e ao apoio do Estado chinês, fossem elas diretamente estatais ou privadas surgidas

pela iniciativa de empreendedores privados (ibid.).

Outras reformas e mudanças no funcionamento da economia interna e externa da

China ocorreram para além do momento inicial do governo de Deng Xiaoping. As empresas

estatais passaram por um processo de flexibilização da produção e relativa autonomia

decisória. Além disso, como explicado anteriormente, ocorreram incentivos com as
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possibilidades de se empreender em contextos privados. O Estado estabelecia metas para

controlar a produção industrial apenas indiretamente, tanto para as empresas explicitamente

estatais (SOE - State Owned Enterprises) quanto para empresas de capital privado. A

permissão da entrada de investimentos externos diretos (IED) e também de absorção e

exportação tecnológica e científica foram determinantes para o crescimento do país, além de

algumas reformas que permitiram isenções fiscais e flexibilização cambial, cujo processo

permitiu iniciar a competitividade do produto chinês no mercado global. Outro método

relevante foi o de internacionalização das empresas nacionais, expandindo o mercado

consumidor de seus produtos, a partir da década de 1990, com a globalização (FARIAS;

MARTINS, 2020).

A economia chinesa, então, pode ser dividida em quatro fases. A primeira

(1979-1985) foi o momento em que de fato ocorreu a abertura comercial e o comércio externo

e os investimentos eram exclusivamente controlados pelo Estado chinês. A segunda fase

(1986-1991) compreendeu uma série de reformas liberalizantes em que empresas públicas e,

em alguns casos, privadas pudessem investir no exterior. A terceira (1992-1998) representou o

momento do plano Going Global do gigante asiático, em que, através de outra série de

reformas liberalizantes, o país abriu o capital das maiores empresas estatais chinesas, de

forma a atrair capital estrangeiro e maximizar os lucros, entrando de maneira definitiva e

competitiva no mercado global. Por último, a quarta fase (a partir de 1999) em que o governo

chinês lançou o “Index of Over-Invested Products for Moving Abroad, no qual se afirmava

que a exportação do excedente em capacidade produtiva era desejável não só para solucionar

os problemas domésticos da economia chinesa, como uma forma de obter moedas fortes.”

(ibid., p. 8).

Tais momentos elencados acima, conhecidos como as quatro “modernizações”

chinesas, podem ser acrescentados de um quinto. Através de planos quinquenais em que a

China define seus objetivos políticos, econômicos e sociais nos cinco anos seguintes, foi

consolidado um projeto que se tornou fundamental para a continuidade da China e de seu

modelo econômico de desenvolvimento, que muitos vão chamar de “socialismo de mercado”.

Este projeto chama-se One Belt, One Road, ou simplesmente, Belt and Road Initiative. Como

será detalhado no tópico seguinte, o projeto se tornou fundamental para a identidade

governamental da China no século XXI, é imprescindível para a continuidade do seu

crescimento econômico e de influência, e pode até ser interpretado como de caráter

emergencial para ultrapassar as crises de acumulação de capital pelas quais as elites chinesas

estão passando.
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3.2. Belt and Road Initiative

As origens desta iniciativa do governo chinês datam da primavera de 2013, quando o

Presidente Xi Jinping anunciou, em visitas à Indonésia e ao Cazaquistão, uma série de planos

baseados e inspirados pela histórica Rota da Seda, que visam interligar comercialmente

diversos países. Mais precisamente, a intenção é a de unir 65 países através de cinco pilares

principais, atingindo cerca de 4,4 bilhões de pessoas.

OBOR [One Belt, One Road] rests on five pillars, namely infrastructure
development, policy coordination, trade facilitation, financial integration, and
people-to-people exchanges between China and the countries within the
geographical space covered by OBOR [One Belt, One Road]. (PAVLICEVIC, 2019,
p. 249)

O plano tem dois eixos principais: o Silk Road Economic Belt (SREB) e o Maritime

Silk Road (MSR). O primeiro visa interligar a China com a Rússia, com a Europa, com os

países da Ásia Central e com o Oriente Médio. O segundo, através dos oceanos, visa

aproximar o gigante asiático da África e de regiões banhadas pelo Oceano Índico, pelo Mar

Vermelho e pelo Mediterrâneo. O que inicialmente parecia um plano demasiado ambicioso e

uma ferramenta retórica para aproximar países da Ásia Central, apelando para um passado

histórico comum (algo recorrente na política externa chinesa), acabou se tornando realidade

internacional a partir de 2015, quando as primeiras obras de infraestrutura iniciaram (DU,

2016).

Inicialmente, de acordo com membros da Comissão Nacional de Desenvolvimento e

Reforma da China, mais de 200 empresas assinaram acordos de cooperação para desenvolver

projetos para as rotas do Belt and Road Initiative. Já no início do processo de planejamento, a

China estabeleceu o chamado Silk Road Fund, composto de 40 bilhões de dólares para o

financiamento da iniciativa (JINCHEN, 2016). Juntamente ao fundo, o Banco de

Desenvolvimento Chinês e o Banco de Exportação e Importação Chinês concederam mais 55

bilhões de dólares para investimentos no projeto. Em 2017, Xi Jinping realizou um fórum em

Pequim para apresentar formalmente a iniciativa aos principais líderes globais. Em sua

maioria, os países ocidentais, incomodados com a iniciativa chinesa, deixaram de comparecer

com seus principais líderes e enviaram funcionários estatais de segundo escalão no lugar

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). Este ceticismo e espécie de “boicote” ocidental se deve às

preocupações com a expansão chinesa no comércio global e uma tentativa de esvaziar e

diminuir as dimensões do plano.
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Um ponto importante a se destacar é como o projeto se tornou crucial para a política

externa e interna da China nos últimos anos. Inclusive ao ponto de se tornar parte da

Constituição do país através de uma emenda (SHEPARD, 2017). Através de retóricas

culturais e ofertas predominantemente atraentes, a China exerce uma política externa de

cooperação que atrai a participação de muitos países em desenvolvimento ou

subdesenvolvidos, enxergando uma oportunidade de conseguir empréstimos em supostas boas

condições e com perspectivas de ampliação de sua infraestrutura interna.

O discurso oficial do governo chinês promete dinâmicas de “win-win”5 para os países

que aderem ao projeto do Belt and Road Initiative. Fonte de muitas críticas de políticos,

economistas e da mídia ocidental, esse cenário realmente carrega questionamentos relevantes

sobre sua execução, especialmente quando as operações do projeto funcionam em territórios

de países periféricos do Sistema Internacional. Van der Merwe (2019) critica as aspirações do

projeto chinês na África como abertamente coloniais, argumentando que as infraestruturas

construídas através do subprojeto Maritime Silk Road (majoritariamente portos e poucas

linhas ferroviárias) servem apenas ao interesse comercial da China de levar seus produtos ao

continente, ao invés de realmente promover desenvolvimento e interligação entre os países da

região, como prometido nas retóricas oficiais.

Por outro lado, existe um argumento pertinente feito a esse projeto. Ele enxerga a Belt

and Road Initiative como parte da inserção e do desejo de manutenção da China dentro da

lógica de acumulação do sistema capitalista. Pensando a China dentro da lógica de comércio

globalizante, com uma indústria em expansão, com capacidades exorbitantes de produção,

nasceria eventualmente a necessidade de se expandir o comércio para outros mercados e

amenizar os processos internos de acumulação de capital das elites locais. Isso é enxergar a

Belt and Road Initiative dentro do conceito de “spatial fix”, cunhado por David Harvey.

Como previamente analisado, o trabalho de Harvey investiga a globalização como um

“spacial fix” do capitalismo. Segundo ele, o capitalismo somente sobrevive devido a sua

essência geograficamente expansionista e com as inovações nas tecnologias de transporte e

comunicação. As expansões ocorrem em conformidade com seus propósitos principais, seja a

busca de novos mercados, de forças de trabalho baratas, matérias-primas ou oportunidades de

investimento (HARVEY, 2001, p. 26). Ainda, outra razão para expandir ocorre devido às

crises de superacumulação, em que a força de trabalho e o capital se tornam excedentes e sem

5 Na literatura de Teoria dos Jogos, uma situação “win-win” é aquela em que a dinâmica permite que os atores,
que interagem entre si e que tomam decisões que causam efeitos um ao outro, saiam todos ganhando. Ou seja, é
um cenário de cooperação. Nota-se que este cenário nem sempre pressupõe ganhos iguais, equivalentes, justos
ou proporcionais às partes (LEYTON-BROWN; SHOHAM, 2008).
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soluções regionais para torná-las lucrativas. Para o autor, caso não haja destino para este

excesso de capital e trabalho, podem ocorrer pressões de desvalorização, destruição de

patrimônio ou até conflitos armados. A solução ou “spacial fix” seria a realocação dos

elementos em excesso para outros países e regiões mais afastados, com os objetivos destes se

desenvolverem produtivamente e assim evitando o risco de desvalorização (ibid.).

Seria através dessa lógica generalista da globalização como um “spatial fix” para as

crises de acumulação que Carmody, Taylor e Zajontz (2021) tecem sua crítica ao Belt and

Road Initiative, analisando-o como um “spatial fix” para a acumulação de capital das elites

chinesas. Para entender esse argumento, foi necessário compreender o processo de

globalização no qual a China se inseriu a partir dos anos de 1990. Apesar de ser um governo

autodeclarado socialista, tendo o Partido Comunista Chinês como principal expoente político,

é necessário entender a China como um ator que é afetado pelo o sistema globalizante

capitalista em uma relação de bases dialéticas. É impossível dissociar o Estado chinês do

capitalismo global.

As reformas liberalizantes que se iniciaram em 1977 na China, e que permitiram a

inserção do país da estrutura capitalista e neoliberal do mercado global nas décadas seguintes,

permitiram duplamente uma ascensão meteórica de produção (juntamente com os

investimentos estatais em tecnologia) e um quadro favorável à acumulação de capital ao longo

prazo. A lógica de lucro pela exportação tomou conta da maior parte das empresas chinesas,

que logo cresceram em termos de produção e distribuição. Desde 1990, quando ocorreu mais

intensamente a inserção no mercado globalizado, até 2010, as taxas de lucro do setor de

negócios na China variavam em torno de 25%, maior do que qualquer país ocidental

tradicionalmente capitalista. Aquela realidade favoreceu fortemente a acumulação de capital

em pequenas elites chinesas (CARMODY; TAYLOR; ZAJONTZ, 2021). No entanto, é a

própria formação de bolhas de acumulação que irá acelerar as reduções drásticas de taxas de

lucro que se sucederam nos anos seguintes à 2011, quando ocorreram quedas de 30% nas

taxas de lucro. Para Carmody, Taylor e Zajontz (2021), baseados na teoria marxista, outro

fator que que força essa desaceleração é a pressão de alta nos salários dos trabalhadores

quando os lucros são altos. Esse aumento do salário, desassociado de um aumento na

produtividade, reduz o lucro das empresas e de seus donos. A China havia chegado ao limite

possível de escoamento de produção na infraestrutura existente.

O que estes autores marxistas argumentam é que a Belt and Road Initiative não é

simplesmente uma forma de política externa chinesa em busca de alçar maior influência

regional e internacional. Muito menos significa que o gigante asiático está se conformando
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por vontade própria às estruturas pelas quais ocorrem a dinâmica comercial e financeira da

globalização. A Belt and Road Initiative é uma necessidade, é uma resposta urgente à crise de

acumulação de capital que estagnou o crescimento dos lucros e a capacidade de escoamento

da produção chinesa. O projeto não é uma vontade liberal de um Estado, é uma necessidade

de uma classe burguesa local de continuar lucrando cada vez mais. É claro, não se pode

excluir os aspectos políticos e estratégicos que este projeto carrega. É um projeto de

cooperação entre Estados, é um projeto de exportação de influência nacional. Mas acima de

tudo, é um projeto que apenas saiu do papel devido à necessidade da classe empresarial

burguesa da China de encontrar “spatial fixes” para sua cria de acumulação.

A lógica é que projetos de infraestrutura de longo prazo e grandes empréstimos e

investimentos no exterior deslocam espacialmente o capital acumulado, tornando-o “útil”, de

modo que este retornará em melhores condições devido à expansão do mercado e das

condições de influências políticas e econômicas. Deste modo, funciona como um

“multi-vector spatial fix”, segundo Carmody, Taylor e Zajontz (2021). Ou seja, o projeto e

seus parceiros geram um “spatial fix” através da expansão do mercado consumidor, do

mercado de trabalho de baixo custo, de possibilidades de investimentos externos diretos de

longo prazo, além da capacidade de criar alívios financeiros através da formação de dívidas.

The BRI [Belt and Road Initiative] is a way to open up markets for Chinese goods
through infrastructural improvements and the spreading of Sino standards. It will
also integrate other territories into China-centred global production networks to take
advantage of factor inputs or endowments, such as low-cost labour or high-quality
and/or low-cost raw materials. (CARMODY; TAYLOR; ZAJONTZ, 2021, p. 8)

Vale destacar que a parte majoritária da literatura crítica ao Belt and Road Initiative,

sejam elas marxistas ou não, deriva da atuação mais recente de tal projeto em territórios

africanos, historicamente marcados pela exploração colonial e posteriormente exploração

capitalista.6 Esta literatura continuará a ser explorada na próxima seção deste capítulo, quando

será discutido se existe uma diplomacia da dívida nestas políticas chinesas de resposta à

6 “A apoteose da independência transforma-se em maldição da independência.” (FANON, 1968, p. 77). Essa
frase é bastante útil para resumir o argumento de Fanon. Segundo ele, em “Os Condenados da Terra”, os países
recém-independentes são deixados sem infraestrutura, sem organização política, sem investimentos externos e
sem capital humano. As potências que detinham dominação colonial operam diante de uma lógica de “terra
arrasada” quando se encontram diante da inevitabilidade da independência colonial. Essa estratégia costuma
tornar os novos países dependentes das mesmas potências coloniais que controlavam seus territórios: “O antigo
país dominado transforma-se em país economicamente dependente.” (FANON, 1968, p. 78). Esta visão carrega
com si um peso muito grande contra as potências ocidentais que exploraram a África colonialmente (e
continuam a fazê-lo no capitalismo), gerando uma espécie de hipocrisia ao criticar a China, que não teve nenhum
passado de exploração colonial no continente africano. Isto, no entanto, não exime a China da responsabilidade
de possíveis explorações atualmente naqueles territórios.
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acumulação. No entanto, é relevante destacar que, apesar de serem obras que abordam a

dinâmica China-África neste contexto, muito pode ser extraído desta relação para entender

qual seria o papel representado pelos Bálcãs. Afinal, é o território de porta de entrada para a

Europa Central e Ocidental, parte extremamente estratégica para o plano chinês de expansão

do projeto. Agora que foi possível ilustrar um pouco do que este megaprojeto significa para a

China, parte-se para a observação de quais consequências ele pode trazer para os países

parceiros, sejam eles africanos, asiáticos ou da região dos Bálcãs.

3.3. Diplomacia da Dívida

O conceito de “diplomacia da dívida” ou, no inglês, debt-trap diplomacy, foi cunhado

originalmente em 2017 em um think tank indiano e rapidamente tomou conta do vocabulário

acadêmico e, em certos casos, popular daqueles que possuíam estudos ou familiaridade com

assuntos ligados à política e economia chinesa (BRAUTIGAM, 2019). Este termo sugere que

os consideráveis empréstimos e acordos bilaterais de concessão que a China realizava com

países mais vulneráveis economicamente do que ela, fazia parte de um política externa que

almejava tornar estes países reféns economicamente de empréstimos que seriam inviáveis de

serem pagos e, em troca nos acordos, eram persuadidos a ceder setores estratégicos de suas

economias (como fontes de produção de energia ou pilares da infraestrutura de transporte)

como garantia caso não conseguissem de fato pagar os empréstimos. Um dos defensores desta

hipótese é Bhrama Chellaney, professor e intelectual indiano, bastante envolvido nos assuntos

públicos e de governo da Índia.

American statesman John Adams, who served as president from 1797 to 1801,
famously said, “There are two ways to conquer and enslave a country: One is by the
sword; the other is by debt.” China, choosing the second path, has embraced
colonial-era practices and rapidly emerged as the world’s biggest official creditor.
With its international loans surpassing more than 5 percent of the global GDP, China
has now eclipsed traditional lenders, including the World Bank, the International
Monetary Fund and all the creditor nations of the Organization for Economic
Cooperation and Development [OECD] put together. By extending huge loans with
strings attached to financially vulnerable states, it has not only boosted its leverage
over them but also ensnared some in sovereignty-eroding debt traps. (CHELLANEY,
2021)

O indiano utiliza exemplos de diversos países em seu artigo para ilustrar a suposta

atuação chinesa para “escravizá-los”, aqui parafraseando Chellaney que por sua vez
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parafraseou John Adams. Ele menciona tanto empréstimos na Ásia, como para o Laos e

Tajiquistão, quanto na África, como no Djibouti, sempre argumentando sobre o sequestro dos

setores estratégicos destes países vulneráveis, sempre sob a fachada da cooperação.

Menciona, inclusive, Montenegro, um dos países dos Bálcãs que mais recebeu empréstimos

da China até o ano de 2021 e que por outro lado teve ajuda recusada pela União Europeia de

quitar suas dívidas (CHELLANEY, 2021). Diversos veículos de notícias, como a BBC News,

a CNN e a The Economist, embarcaram na narrativa da diplomacia da dívida chinesa,

ajudando a popularizar este conceito.

Esta discussão tornou-se bastante popular entre analistas políticos justamente quando a

Belt and Road Initiative mostrou-se viável e começou a se concretizar. Este contexto faz

sentido, visto que o projeto envolve de fato a realização considerável de empréstimos para

países economicamente vulneráveis e a busca chinesa pelo aumento da exportação de sua

influência. No entanto, o termo “debt-trap” implica que a dinâmica é calculada com o

objetivo de deliberadamente induzir os países a aceitarem empréstimos que eventualmente

retornarão como setores estratégicos para a China, quando inevitavelmente os tomadores

destes empréstimos falharem em pagá-los. É perceptível um juízo de valor nesta constatação,

que coloca a China em uma posição condenável, quase vilanesca, diante de um Sistema

Internacional que vê absoluta normalidade nessas dinâmicas quando são outros atores

envolvidos.

Deste modo, ao contrário de Chellaney e seus pares, alguns autores como Padráig

Carmody irão tentar desmistificar o conceito de que a China opera uma política externa

conscientemente voltada a criar armadilhas de dívidas para países vulneráveis. Carmody

(2020) nota que o discurso acadêmico e midiático da “diplomacia da dívida” foi incorporado

pela administração Trump-Pence nos Estados Unidos, passando a utilizá-la nas disputas

comerciais e econômicas com a China que os EUA intensificaram durante o governo

republicano. Segundo Carmody (2020, p. 3), o argumento central para os defensores deste

discurso que vilaniza a China no cenário econômico global é o caso do Porto Hambantota no

Sri Lanka. No acordo, a China oferece 1,12 bilhões de dólares para o país asiático em troca do

porto supramencionado como garantia de crédito em uma concessão de 99 anos. O autor

sugere que, apesar de exemplos pontuais, a China não está tentando criar o que ele chama de

“Estados-vassalos”, mas sim que este discurso é baseado em um medo racializado do ocidente

de ser ultrapassado como o centro de poder e centro econômico do mundo pela China.

Um outro aspecto importante para Carmody é a questão da intencionalidade. O autor

admite que é muito difícil distinguir o que é feito intencionalmente e o que não é,
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especialmente em decisões estratégicas que geralmente são realizadas com pouca

transparência, não só na China como na grande parte dos países no Sistema Internacional. No

entanto, existem algumas evidências de que esta não é uma política externa direcionada e

intencional. A primeira trata do perigo político e diplomático que tais intenções representam

para a China em caso de “descoberta” de tal plano, tanto por parte da população de países

afetados quanto dos políticos destes países que dependem da opinião pública para sobreviver

politicamente (CARMODY, 2020).

A segunda evidência diz respeito ao direcionamento geográfico das políticas de

empréstimo chinesas. O gigante asiático não está mirando exclusivamente em países

particularmente vulneráveis, almejando dominá-los através da dívida. A lógica seria que a

China poderia aprovar empréstimos que não fazem muito sentido a curto prazo, justamente

por causa de se tratar de localizações que oferecem vantagens geoestratégicas para as

ambições chinesas. O autor menciona o próprio Porto Hambantota, que comparativamente

oferecia pouco espaço para circulação naval, mas que está localizado perto de uma das mais

movimentadas rotas econômicas marítimas do Oceano Índico (ibid.).

A terceira trata de seguridade e influência. Existem exemplos em que a China exige

relações e projetos normalizados com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para conceder

os empréstimos, como no caso da Angola. A atitude de assegurar garantias de calotes aos

empréstimos também faz sentido dentro de uma lógica econômica razoável. Por fim, a China

não nega que almeja expandir sua zona de influência política nas regiões que estejam nos seus

planos estratégicos (ibid.). Desse modo, seria plausível concluir que a distinção de moralidade

que o conceito de “diplomacia da dívida” implica sobre a China, colocando-a dentro de uma

lógica de pânico moral, nada mais é do que parte de diversas tentativas políticas ocidentais de

gerar desconforto e justificar medidas de combate econômico à China. Ao contrário da

“debt-trap”, seria mais razoável argumentar que a China, alçando seu lugar de potência global

no século XXI e entrando dentro da lógica do mercado global e da globalização, está

simplesmente se utilizando dos mecanismos de criação de relações de dependência entre

países com maior e menor poder. Estas relações, por sua vez, podem sim ser tanto criadas

intencionalmente ou surgirem através de trocas econômicas e financeiras regulares entre dois

países cooperativos.

É importante que o conceito de “diplomacia da dívida” esteja esclarecido, visto que

este trabalho descarta que qualquer possibilidade de leitura semelhante seja aplicada à

inserção da China nos países dos Bálcãs. O interesse chinês na região é estratégico em relação

à Europa, além de tentar atrair países que podem ter sido negligenciados pelos europeus para
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mais perto de sua zona de influência. Se a China está sendo ou se será bem-sucedida neste

objetivo, é algo para se abordar com maior enfoque no capítulo seguinte. Até aqui, é

importante esclarecer que a atuação da China na região é estratégica, e não uma tentativa

deliberada de “escravizar”, aprisionar ou endividar os países balcânicos às suas vaidades

políticas.

3.4. A China e o Caminho para a Europa

Uma das rotas fundamentais para a expansão das ambições do One Belt, One Road, ou

simplesmente, Belt and Road Initiative é a que liga Pequim à Europa. Mais especificamente,

são duas rotas até o velho continente. A primeira pensando no norte europeu, subindo pela

Rússia, passando pelos países bálticos e nórdicos, pelos portos holandeses até chegar em

Londres. A segunda passa pelo sul europeu, atravessando a Ásia Central, Irã e pela Turquia,

cruzando os países dos Bálcãs, e chegando até a Itália, França e Madri, na Espanha. A maior

parte da infraestrutura de transporte na Rússia e na Europa ocidental estão construídas, sem a

necessidade de intervenção chinesa para a realização do projeto. Algumas partes cruciais da

infraestrutura (rodovias, ferrovias, portos, dutos de gás e dutos de óleo, entre outros) ainda

precisam ser realizadas, como é justamente o caso na fundamental região dos Bálcãs. Notar

mapa abaixo que ilustra tais rotas:

Figura 01: Mapa dos Projetos de Infraestrutura sob o Belt and Road Intiative (2018)

Fonte: World Economic Forum, 2018.
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Sabendo justamente da importância dessa região, a China criou em 2012 um fórum de

debates e cooperação chamado “16+1”, que compreendia dezesseis países da Europa Central

e Oriental ou CEE (Central and Eastern Europe) mais a China. Estes países eram: Albânia,

Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia,

Lituânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Polônia, República Tcheca, Romênia e Sérvia.

Em 2019, com a entrada da Grécia, o fórum passou a se chamar “17+1”, mas nos anos

seguintes sofreu três perdas (Estônia, Letônia e Lituânia), que se frustraram com as propostas

chinesas ou a falta delas, e hoje o fórum tem o nome de “14+1” (LAU, 2022). Dessa maneira,

devido ao foco deste trabalho, se torna considerável ressaltar que nenhum país da região dos

Bálcãs, por maiores que fossem as insatisfações, decidiu, até o presente momento em 2022, se

desligar do fórum. Dragan Pavlićević (2019, p. 250) resume em bons termos as bases e

fundamentos da parceria e aproximação desses países com a China:

The CEE [Central and Eastern Europe} region is a geographical point of entry of
OBOR [One Belt, One Road]’s two broadly defined corridors stretching from China
to Europe, propped up by the proposed large-scale development of transportation
and energy infrastructure. Both land-based and maritime corridors stretch over parts
of CEE, once they reach the geographical borders of Europe. Various related
projects have been delivered or are under discussion between China and several
CEE countries, including cross-border initiatives formulated in the context of
16+1—such as the “China Europe Land-Sea Express Corridor” (CELSEC) and
“Three Areas Seaport Cooperation”— and the establishment of various cargo rail
links connecting Europe and China.

A maior parte dos países do agora “14+1”, que realizam fóruns e reuniões anualmente

desde sua criação em 2012 (exceto em 2020, devido a um adiamento referente à pandemia),

assinaram documentos demonstrando apoio aos planejamentos e obras relacionadas ao projeto

One Belt, One Road. Contrariamente, a União Europeia, representada pelo maior capital

político de países da região ocidental, nunca demonstrou apoio ao projeto chinês, sendo mais

discrepante ainda o fato de que expressam preocupação com essa expansão do projeto em solo

europeu (PAVLICEVIC, 2019). Aqui, devemos relembrar do pânico moral disseminado

internacionalmente pela mídia ocidental em relação à China, detalhado no tópico anterior pela

obra de Pádraig Carmody.

Segundo Pavlicevic (2019, p. 250), as principais preocupações da Europa relacionadas

a este tema são duas: primeiro, que a crescente interação da China com os países da CEE

através do fórum “14+1” e do Belt and Road Initiative represente uma considerável influência

chinesa nas políticas internas e externas desses países; e segundo, que o resultado final desta

interação leve à “erosão da ordem regional eurocentrada” (tradução própria). Ou seja, é
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evidente a preocupação da Europa em relação à aproximação da China no continente, o que

certamente pode causar entraves ou empecilhos para as ambições chinesas. O próximo

capítulo discutirá, além da maior ênfase nas instâncias de cooperação da China e dos Bálcãs,

um pouco da reação européia (se de fato existe uma) a este movimento chinês na região. Para

isso, a obra de Dragan Pavlicevic e relatórios internacionais serão examinados.
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4. BÁLCÃS EM FOCO:
perspectivas institucionais da periferia da Europa

A região geográfica conhecida como Bálcãs pode ser generalizada como o território

peninsular que se encontra no sudeste europeu. A península é banhada à oeste pelo Mar

Adriático e à leste pelo Mar Negro. Como ressaltado, este termo é disputado e existem

discordâncias entre variados autores sobre quais países de fato compõem a região. Aqui, neste

capítulo, quando pensarmos em Bálcãs, devemos considerar o conjunto dos seguintes nove

países: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte,

Montenegro, Romênia e Sérvia. Alguns autores consideram que a Grécia e partes da Itália e

da Turquia também fazem parte dessa região.

A opção por excluir estes três países e considerar os outros nove é simples. Primeiro,

escolhe-se como base geral as perspectivas de geógrafos e de historiadores apresentadas no

primeiro capítulo do livro “Imagining the Balkans”, de Maria Todorova. A autora é categórica

ao relatar duas maneiras como os Bálcãs são classificadas. A primeira é geográfica e baseia a

classificação da região nos territórios que começam nos litorais dos mares Negro, Marmara,

Aegean, Mediterrâneo, Jônico e Adriático, até os territórios ao norte que se iniciam no rio

Idria no Golfo do Trieste até o rio Danube, passando pelos Alpes Julianos. Isto significa que

todos os países da antiga Iugoslávia seriam contemplados, mais Albânia, Bulgária, Grécia e

partes da Turquia e da Romênia. A segunda é política e é baseada em aspectos culturais de

territórios eslavos e antigos domínios do Reinado dos Habsburgos. Além disso, também é

considerada a dominação otomana na região (TODOROVA, 2009).

A segunda justificativa para tal escolha foi feita com base em uma opção pelos países

que tiveram um passado político comum de governos comunistas, tanto dentro da Iugoslávia

de Tito quanto fora dela. Ainda vale ressaltar que, apesar do reconhecimento de inúmeros

países sobre a independência do Kosovo e seu consequente status de país soberano, este não é

incluído nesta pesquisa visto que a China, outro objeto importante para a realização da

pesquisa, não o reconhece como tal até a conclusão deste trabalho.

É também válido ressaltar que de maneira alguma a generalização do termo Bálcãs

visa sugerir que todos esses países devem ser enxergados como uma unidade e interpretados

como tal. Além da riqueza e da diversidade étnica, cultural, linguística e gastronômica que

compõem a região e a individualidade de seus países, será analisada neste capítulo também a

diversidade política e econômica que perpassa a região, muitas vezes considerada como um

36



bloco unitário. Por tal motivo se torna relevante quando autores como Bideleux e Jeffries

(2007, pp. 1-2) repudiam a utilização de termos pejorativos como "balcanização", muito

utilizado especialmente após a década de 1990 por “especialistas” ocidentais, cuja visão busca

caracterizar toda a região como “propensa a fragmentação política, cultural e socioeconômica,

além de ter enraizado conflitos destrutivos e fratricidas na sua constituição regional,

desestabilização política, mentalidades intempestivas e violentas, clientelismo e corrupção

[...]” (tradução nossa), entre outras. É extremamente prejudicial para a leitura e a interpretação

de uma região, seus povos e seus indivíduos esta carga pejorativa associada ao termo que

deveria descrevê-los de maneira estritamente geográfica. Afinal, a primeira utilização da

palavra “Bálcãs” para descrever algo relacionado à região foi realizada em 1490 pelo

humanista e diplomata italiano Buonaccorsi Callimarco, para se referir à montanha búlgara

Stara Planina, visto que “bálcãs” no idioma turco significa “montanha arborizada” (OTERO,

2006).

Outra autora importante que desmistifica a visão generalizada ocidental sobre a região

Balcânica é Maria Todorova, no livro “Imagining the Balkans”. Em sua obra, um dos

argumentos principais é uma crítica a rotulação uníssona de toda a região sob um único termo,

pois isso toma proporções pejorativas quando discutido nos campos do conhecimento

ocidental. A autora se utiliza de autores como Edward Said para embasar sua retórica, uma

vez que o livro “Orientalismo” faz um extenso estudo sobre a visão “orientalista” hegemônica

no ocidente sobre o “oriental”. Hegemônica no sentido de abarcar o senso comum, a mídia e a

predominância da academia. A ideia do “oriental” como bárbaro, inferior ou fonte de fetiches,

é adaptada por Todorova para entender como a lógica da representação ocidental também

pode ser aplicada nos entendimentos e generalizações feitas sobre os diferentes povos que

habitam os Bálcãs.

Dito isto, é importante evidenciar sobre a existência de padrões sobre como se

desenvolveu a política e a economia de cada um destes países a partir da década de 1990, com

a transição pós-comunista e as guerras que se sucederam na região. Alguns dos países

adotaram posturas mais nacionalistas e antiliberais, como Sérvia e Bulgária. Outros

enxergaram em uma possível proximidade com a Europa uma oportunidade para consolidar

políticas de maior liberalização e alinhamento europeu, como Eslovênia e Albânia. E em

outros casos ambas as linhas políticas e econômicas foram desenvolvidas ao mesmo tempo,

conciliando o nacionalismo e o esforço pela liberalização, como no caso da Croácia.

Os tópicos deste capítulo, atribuídos para cada um dos nove países abordados, são

organizados de maneira semelhante. Serão expostos breves contextos históricos ao final da

37



década de 1980, ao mesmo tempo em que são ressaltados os principais pontos das transições

institucionais, tanto econômica quanto política, pelas quais estes países passaram. Como será

possível observar, as transições institucionais não representam rupturas absolutas com o que

existia anteriormente. Isto é descrito pelo economista Douglass North:

[...] institutions typically change incrementally rather than in discontinuous fashion.
How and why they change incrementally and why even discontinuous changes (such
as revolution and conquest) are never completely discontinuous are a result of the
embeddedness of informal constraints in societies. Although formal rules may
change overnight as the result of political or judicial decisions, informal constraints
embodied in customs, traditions, and codes of conduct are much more impervious to
deliberate policies. (NORTH, 1990, p. 6)

Portanto, compreender como se realizaram essas sutis mas significativas transições

institucionais em cada país, e como elas ocorrem de modo a posicionar tais países

politicamente no cenário atual, é fundamental para entender a postura desses países em

relação ao crescente plano de inserção chinês na região e, também, a postura da China (que

será abordada melhor no capítulo seguinte) nos discursos que utilizam para justificar ou

promover histórica ou culturalmente os laços entre os países de modo a facilitar sua operação

na região. Por isso, se torna relevante voltar ao capítulo anterior para compreender o conceito

de institucionalismo e seus diferentes tipos, de acordo com Hall e Taylor, para que seja

facilitada a compreensão das transições institucionais “impostas” aos países dos Bálcãs com o

fim bloco comunista e as guerras de dissolução. Este capítulo ainda adianta, ao final de cada

tópico e de maneira breve, pontos sobre as relações históricas e atuais do país em questão com

a China.

4.1. Albânia

A Albânia é um país particular dentro da dinâmica da península balcânica. A formação

étnica de seus cidadãos tem origem nos chamados povos ilírios, que na antiguidade se

instalaram na região da atual Albânia, se estendendo à parte oeste da Macedônia e à região sul

da Sérvia, no Kosovo. No entanto, ao longo da história, a região foi constantemente invadida

por povos eslavos, por romanos e por otomanos, gerando subjugação, absorção e

miscigenação entre os povos e eliminando os traços mais marcantes do povo ilírio,

especialmente seu idioma, sua religião (paganismo substituído por cristianismo e islamismo) e

seus traços genéticos. Este contexto de falta de clareza étnica, aliada à uma observância

relaxada dos costumes religiosos, tanto cristãos quanto muçulmanos, garantiu uma dissipação
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um pouco maior da violência sectarista que afetou a história recente de alguns países da

região (BIDELEUX; JEFFRIES, 2007).

Este breve contexto histórico se torna importante para compreender de maneira mais

qualificada o processo de reformulação institucional que a Albânia passou após a queda da

União Soviética. Fazendo parte dos “países satélites”, governados por políticos comunistas e

alinhados com a URSS, a Albânia sofreu as consequências da reestruturação da ordem

internacional após a Guerra Fria. Para os fins deste trabalho, não é necessário abordar os

detalhes do restabelecimento democrático do país entre 1989 e 1992. No entanto, é importante

frisar que a Albânia, sob o governo de Sali Berisha (1992-1997), foi veloz em estabelecer uma

série de políticas liberalizantes - austeridade fiscal, acordos de comércio com a União

Européia, desregulamentação de políticas de preço e incentivo à expansão do setor privado,

dentre outras - e alinhamento em termos de política externa com países ocidentais (ibid.).

Ines Stasa (2021) vincula esta atitude albanesa em direção às políticas mais

liberalizantes à característica étnica deste país. A convivência histórica de diferentes etnias e a

tendência de um relaxamento de observância política sobre tradições culturais e religiosas,

além de o país não ter sofrido divisões e disputas territoriais por não fazer parte da antiga

Iugoslávia, levou a Albânia a se concentrar no “statebuilding”, sem a necessidade de realizar

um “nation-building”, como muitos outros países da região, se amparando em preceitos

nacionalistas e invocando tradições e traços de povos originários.

A autora ainda faz uma crítica ao dizer que o processo de liberalização, com políticas

de agrado e alinhamento com o ocidente – muitas em função de um processo de admissão na

União Européia – não veio acompanhado de um processo de democratização eficiente no país.

Segundo ela, muitos associam políticas liberalizantes com ambientes mais democráticos, o

que não refletiu a realidade na Albânia. A herança institucional do período comunista

impossibilitou a alteração da lógica funcional das estruturas governamentais, as elites

detentoras do poder permaneceram praticamente intocáveis,7 e também pouco se alterou a

percepção social de funcionamento burocrático estatal, ainda acostumada com o regime

anterior (STASA, 2021). Isso significa que, voltando à Bideleux e Jeffries (2007), a lógica

institucional de governo da Albânia é vertical e pouco democrática, ou seja, altamente

baseada em uma estrutura hierárquica liderada por elementos das elites locais, apesar dos

acenos à liberalização econômica e às políticas alinhadas ao ocidente. Isto se torna ainda mais

evidente diante do fato de que cerca de 97% da população albanesa se demonstrou favorável à

7 Mesmo com certa alternância entre governos de centro-esquerda e centro-direita, além de governos compostos
por coalizões pluripartidárias, como escrevem Bideleux e Jeffries (2007, pp. 45-70).

39



adesão à União Europeia, em uma pesquisa realizada em fevereiro de 2020, mesmo com

diversas imposições e bloqueios que dificultam o processo de ingresso deste país, assim como

de outros da região (CROWCROFT; RISTANI, 2021).

Ademais, é relevante mencionar que a espécie de choque liberalizante pelo qual

passou o país ao fim do regime comunista significou uma adesão imediata e brusca no

processo de globalização. Isto se torna ainda mais relevante diante do fato de que a Albânia

era um dos países mais fechados, política e comercialmente, do mundo. O otimismo inicial

com as reformas liberalizantes levou a Albânia a atrair investidores estrangeiros,

especialmente nas áreas de energia, finanças, telecomunicações e indústria manufatureira

(TAFILICA, 2017, p. 124). A rápida ascensão levou o país a ser integrado em organizações

como a OMC, em 2000, e a OTAN, em 2009. No entanto, o fenômeno da globalização

também expôs algumas fragilidades do país, visto que o livre mercado tende a prejudicar

iniciativas e empreendimentos de economias menores frente à grandes economias, ressaltando

a balança comercial desfavorável do país. Outro problema foi que a euforia com a

liberalização inicial de investidores externos acabou se dissipando com o tempo, gerando

frustração popular diante da incapacidade política de realizar outras reformas demandadas

(POLO; PETA, 2010).

Portanto, esta dinâmica revela alguns pontos interessantes. Apesar do alinhamento e

identificação (tanto político quanto de percepção social) com países e governos de vieses

ocidentais, as dificuldades de se filiar à União Europeia e as fragilidades ressaltadas pela

globalização podem resultar em uma maior facilidade de inserção política e econômica da

China no país. No entanto, a história da cooperação entre ambos é conturbada. Ainda no

período comunista albanês, no século passado, a relação foi marcada por cooperação inicial

entre os partidos comunistas e logo depois um rompimento que perdurou por 30 anos. Já no

período pós-Guerra Fria, as relações entre esses países não foram marcantes, mas viram um

aumento progressivo nos últimos anos, justificado também pelo aumento da atuação

econômica do país asiático no mercado global, tornando a China o terceiro maior parceiro

comercial da Albânia em termos de importação, atrás apenas da Itália e da Turquia, parceiros

regionais, em dados de 2019 (OEC, 2019).

Além disso, a China tem realizado iniciativas recentes de aproximar os países. O

Ministro de Relações Exteriores chinês visitou a Albânia a caminho da Cúpula do G-20, em

outubro de 2021, para discutir parcerias estratégicas e os laços históricos entre os países

(XINHUA, 2021). O argumento chinês é de que a Albânia seria favorável à sua política “One

China” e de que o território albanês é ideal para investimentos em infraestrutura que seriam
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essenciais para o projeto One Belt, One Road, devido ao acesso ao mar Adriático como porta

de entrada para regiões do Mediterrâneo (COAKLEY, 2022).

4.2. Bósnia e Herzegovina

Como mencionado na introdução desta monografia, Valter, um guerreiro comunista

iugoslavo, defendeu Sarajevo dos males e das ameaças de sua época, em um pastelão épico

que fez sucesso nos cinemas chineses. Ironicamente, Valter talvez tenha sido o único, entre

indivíduos e instituições, que tentou de fato defender alguma parte da Bósnia e Herzegovina

no século XX. Brincadeiras à parte, assim como Croácia e Sérvia, a Bósnia teve sua década de

1990 bastante tumultuada devido às Guerras de Dissolução da Iugoslávia. Apesar de não

representarem o principal enfoque desta pesquisa, é importante ressaltar o impacto que teve

para a transição institucional e para a economia do país.

Enquanto os demais países da região passavam por processos de formação

institucional, apesar dos conflitos étnicos, no período pós-comunista, a Bósnia precisou

paralisar sua formação (ou reformulação) institucional devido às mesmas disputas étnicas,

ainda mais intensas. A sociedade bósnia, formada principalmente por muçulmanos, croatas e

sérvios, votou de modo a eleger representantes de partidos exclusivamente étnicos, em

detrimento de representantes de um partido multiétnico que se apresentava como alternativa,

mas tinha ligações com o passado comunista do país. Desse modo, as primeiras eleições

democráticas na Bósnia após algum tempo foram marcadas pela consolidação das fraturas

étnicas que iriam perdurar e se intensificar no país com o iminente início da guerra (BIEBER,

2010, p. 312).

Quando se dá o início da Guerra da Bósnia, em 1992, o país se vê divido, com muitas

fatalidades (podendo até se observar o caso de genocídio em Srebenica) e com a imensa

emigração de pessoas, que procuravam fugir do cenário caótico da guerra e de extermínio de

suas etnias. Em 1995, os Acordos de Dayton são firmados com o intuito de interromper os

conflitos e propiciar a reconstrução e a normalidade institucional no país e na região. Neste

momento, a Bósnia passa a ser observada por instituições internacionais e externas, operações

de peacekeeping e ajuda humanitária são instaladas em seu território, além de processos de

statebuilding promovidos pela Europa (ibid., pp. 314-315). A luta pela soberania do povo

bósnio havia sido cooptada e apropriada pelos países da Europa Ocidental e pelos Estados

Unidos. A partir deste momento, o aparato institucional da Bósnia começa a ser reorganizado

de maneira totalmente alinhada com os preceitos ocidentais. Diferentemente de alguns outros
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países da região, que optaram por este caminho, seja por pressão governamental interna ou

por alinhamento cultural, a Bósnia teve esta realidade imposta (ironicamente, de maneira

pouco democrática).

E é pertinente observar que esse contexto gerou um paradoxo. Ao mesmo tempo em

que as reformas eram incentivadas por agentes externos, impostas através de condições para

que se realizassem os processos de integração europeia, pouco era oferecido de fato além da

presença militar e humanitária (que por vezes se confundiam) no país. A guerra destruiu a

capacidade industrial da Bósnia e também sua economia, de maneira geral. Além disso, gerou

novos tipos de elite que passaram a lucrar de maneira criminosa a partir do mercado de

contorno de sanções e comércio de armas durante a guerra. Tais elites se fundiram com as

oligarquias locais e eram os principais agentes que dificultavam esforços internos de

privatização das empresas para além do próprio país. Até 2006, a Bósnia ainda não havia

recuperado seu PIB de níveis anteriores à guerra (ibid., p. 319). Esta situação pode ser

justificada em duas vertentes simultâneas: os empecilhos criados por algumas elites locais aos

esforços liberalizantes, e as condições irreais para integração, imposta pela Europa, cuja falta

de interesse era aparente em ajudar a economia do país para além do campo da reconstrução.

Dessa maneira, a formação política do país da península, com elites locais que se

misturam com o poder estatal, acenou de maneira amigável para uma aproximação com a

China. Segundo Vladimir Shopov (2022), o contato da cooperação entre a China e a Bósnia

foi facilitado pela maneira de fazer negócios do Partido Comunista Chinês, que prefere

negociar diretamente com as elites locais e oficiais de governo do alto escalão. Além de se

encaixar dentro do planejamento de expansão infraestrutural do Belt and Road Initiative, a

Bósnia é também um país que se destaca pelos investimentos chineses no setor de energia em

seu território. O principal projeto é o Stanari Thermal Power Plant, financiado com recursos

do Banco de Desenvolvimento Chinês. Outra área de destaque é a comunicacional, em que a

Huaweii opera de maneira extensiva através de acordos de implementação do 5G. Também

merece nota a atuação cultural da China no país, onde operam duas unidades do Instituto

Confúcio, de disseminação do idioma e da cultura chinesa.

4.3. Bulgária

A queda do regime comunista na Bulgária ocorreu em 1989, quando o sistema

liderado pela União Soviética já estava abalado interna e externamente. No entanto, assim

como outros países da região balcânica, isso não significou uma ruptura. A transição
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democrática realizada na Bulgária foi realizada pelo próprio Partido Comunista, que destituiu

seu líder e originou uma nova maneira de manutenção do poder através de governos

socialistas no sistema parlamentar. A figura central deste governo socialista, que sobreviveu

até 1997, foi Andrej Loukanov. Todor Tanev (2001) explica que o setor do antigo Partido

Comunista, liderado por Loukavov, era responsável pelo comércio internacional e pelo

comando tecnológico do país, ou seja, era um grupo que possuía interesses reformistas de

maior inserção no Sistema internacional. No entanto, estes interesses eram muitas vezes

confrontados com a essência socialista do governo, as dificuldades relacionadas à

coletivização dos processos e produção e as restrições relacionadas à aquisição de

propriedades por agentes estrangeiros. Em resumo, muitas das reformas propostas falharam e

outras sequer foram realizadas, posicionando o país com dificuldades econômicas e inflação

atingindo níveis exorbitantes. A situação foi agravada com os conflitos na região na Guerra de

Dissolução da Iugoslávia e com as crises econômicas da década de 1990 da Rússia, país que

historicamente mantinha laços de auxílio econômico com a Bulgária (TANEV, 2001, pp.

241-242). Sófia estava isolada no cenário mundial e a insatisfação fomentou o crescimento de

um sentimento anticomunista no país, apesar de muitos acreditarem que a situação era melhor

antes da democratização.

As reformas finalmente vieram a partir de 1997, com o governo transitório de Petar

Stojanov, e posteriormente com o governo de centro-direita de Ivan Kostov, que permaneceu

até 2001. Kostov realizou uma série de privatizações no país sob o argumento de que a base

de empreendimentos estatais ainda estava na faixa de 95%, correspondente à índices do

regime comunista. Em 1998, foram feitas privatizações exclusivamente para búlgaros e, em

1999, um novo programa abriu as oportunidades para aquisitores estrangeiros, incluindo

metalúrgicas, empresas de telecomunicações e dois bancos estatais. Um outro movimento

realizado por Kostov, que também chama a atenção e corrobora as afirmações de Tanev sobre

um crescente sentimento anticomunista, é a decisão de afastar durante cinco anos todos os

oficiais associados ao antigo Partido Comunista de cargos de administração pública

(BIDELEUX; JEFFRIES, 2007, pp. 108-109).

Após Kostov, o governo na Bulgária manteve-se com direcionamento de políticas de

centro-direita com o governo liderado por Simeon Saxecoburggotski (2001-2005). Suas

promessas eram continuar e intensificar o ritmo das reformas realizadas, a partir da abolição

de imposto sobre o lucro, para que fosse implementado o reinvestimento nos

empreendimentos, da diminuição do imposto de renda de 38% para 29%, da permissão aos

estrangeiros à aquisição de terras e propriedades e a continuação da privatização de empresas
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estatais (BIDELEUX; JEFFRIES, 2007, pp. 114-115). Apesar de sofrer com protestos vindos

da sociedade civil e de sindicatos, sob acusações de que não teria cumprido suas promessas de

campanha devido à sua inexperiência política, o governo de Saxecoburggotski avança de

maneira a conquistar aprovação internacional, especialmente da Europa, sobre as políticas

implementadas, aproximando a Bulgária da adesão à União Europeia (ibid., p. 117). A adesão

em si só ocorreria no governo seguinte, em 2007.

Desde então, os socialistas apenas retornaram ao poder imediatamente após o governo

de Simeon Saxecoburggotski. No entanto, foi através de um governo de coalizão que estava

comprometido a manter as políticas exigidas para concretizar a adesão do país à União

Europeia. Os governos formados pelos Primeiros-Ministros eleitos foram majoritariamente de

direita e centro-direita, após 1997, com a exceção apenas entre 2005 e 2009 que governou o

Partido Socialista da Bulgária. É relevante afirmar, ainda, que ocorreu uma aproximação

muito forte da Bulgária aos Estados Unidos, sob Kostov e Sexecoburggotski, em que, a partir

de 2001, o país eslavo ofereceu sua força aérea no combate ao terrorismo no Afeganistão,

enxergando uma oportunidade, mesmo que subserviente, de agradar a principal potência

mundial da época e pular etapas no combate ao isolamento internacional provocado por

governos anteriores (ibid., pp. 119-120).

Este contexto político será discutido novamente em capítulos seguintes para tratar da

cooperação entre a Bulgária e a China, para esclarecer as possíveis dificuldades que a China

encontra nas negociações de cooperação com este país em detrimento de outros na região do

Bálcãs. O posicionamento geográfico da Bulgária é interessante para a expansão do projeto

One Belt, One Road em direção à Europa ocidental. É uma dinâmica curiosa, visto que, no

período pós-Guerra Fria, as conversas entre os países se intensificaram a partir de 2013,

através de planos de integração estratégica, tanto econômica quanto militar, além de

iniciativas de intercâmbio cultural (CHINA, 2014). No entanto, é relatado um arrefecimento

por parte da Bulgária devido a um relativo baixo investimento chinês no país em relação a

outros países da iniciativa “17+1”. Mesmo assim o discurso da China continua a apostar na

cooperação entre os países e falar de futuros investimentos, que podem ser concretizados no

âmbito de acordos fora da iniciativa “17+1”, ou seja, estritamente entre os dois países

(FILIPOVA, 2021).
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4.4. Croácia

A Croácia, juntamente da Sérvia e da Bósnia, é um dos países em que a transição

institucional no início dos anos 1990 foi marcada amplamente por um contexto de guerra,

destruição e violência. Nesse sentido, é preciso olhar as mudanças políticas e econômicas

tangenciadas por esse cenário, mesmo não sendo o principal objetivo deste trabalho. A guerra

que perdurou de 1991 até 1995 possui dados relevantes que precisam ser abordados, uma vez

que a Croácia sofreu com a morte de cerca de 20 mil cidadãos e por volta de 300 mil se

tornaram refugiados. Dez porcento (10%) do mercado imobiliário foi destruído e o setor do

turismo foi paralisado durante o período da guerra (BIDELEUX; JEFFRIES, 2007, p 208).

Ademais, isto tudo se juntou com hiperinflação, alta taxa de desemprego e imobilidade do

desenvolvimento industrial.

É importante ressaltar que a Croácia é um país que, assim como a Eslovênia, possui

uma proximidade geográfica e cultural bastante intensa com países da Europa ocidental. Foi

assim desde antes do fim do período comunista. Portanto, o regime comunista acabou em

1990, mas a transição de mentalidade ou de estrutura não foi tão abrupta comparativamente

com outros países da região. Como apontado a seguir, o governo que assumiu o poder ao fim

do comando comunista era extremamente nacionalista e separatista, com valores

conservadores e militarizados, mas mantinha um certo viés ocidental herdado do período

anterior. Vale considerar que, apesar disso, a Croácia fazia parte da Iugoslávia, um país

socialista. Portanto, essas afirmações feitas devem ser interpretadas dentro de um contexto de

comparação regional.

A década de 1990 foi majoritariamente governada por Franjo Tudjman, conhecido

como “o pai da Croácia”, e é impossível desconectar sua manutenção no poder às demandas

que um país necessita enquanto está em guerra, além da imagem que se constrói de um líder.

Formado em raízes do comunismo de Tito, Tudjman foi um nacionalista e separatista acima

de tudo. Ainda, é importante ressaltar que antes mesmo do fim do regime comunista, a

Croácia mantinha boas relações de comércio majoritariamente com o ocidente, desafinando

bastante dos seus pares na região, e Tudjman manteve essa tendência com políticas externas

de cunho liberal (ibid., p. 216).

A década de 1990 foi marcada por altos e baixos na economia croata. Naturalmente,

fortes impactos da guerra foram sentidos até 1994, ano em que o PIB do país voltou a

apresentar singelos resultados positivos. Parte da melhora se deveu a um plano de

reformulação monetária, em que a moeda criada em 1991, o dinar croata, passaria por
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políticas de desvalorização acompanhadas de rígidas políticas monetárias e fiscais (ibid., p.

213). O objetivo de tal plano era controlar a hiperinflação. Já em termos de privatização, a

Croácia possui uma peculiaridade interessante. Ainda no período comunista, a quantidade

relativa de posses estatais era baixa comparativamente a outros Estados da região, por

conseguinte, o número de bens privados era maior. No entanto, o fim do período soviético

conciliou com o início das Guerras de Dissolução da Iugoslávia, fazendo com que a Croácia

passasse por uma forte onda estatizante, levando o país a índices de estatização maiores do

que no período anterior. Esta onda foi revertida através de planos de privatização, em 1995.

Todavia, tais planos foram criticados uma vez que as privatizações foram realizadas de modo

a concentrar a maioria das posses na mão de pequenos nichos da oligarquia local (ibid., pp.

214-215).

O otimismo de crescimento após a guerra foi arrefecido devido a uma guinada

autoritária de Tudjman, que passou a afastar os países ocidentais, especialmente da Europa,

tanto politicamente quanto economicamente. Em 1997, por exemplo, a Croácia foi excluída

da iniciativa Partnership for Peace da OTAN, cujo objetivo era aproximar a cooperação e a

confiança entre países pós-comunistas e a Organização. Pelo fato de ter atingido o status de

pária internacional devido aos abusos autoritários de poder do seu governo, houve um

afastamento de empresas que previamente haviam demonstrado interesse em investir no país

(ibid., p. 212). A situação mudou somente com o fim do governo de Franjo Tudjman em

1999, quando a Croácia iniciou uma nova fase política de ainda maior alinhamento com o

Ocidente.

No início do século XXI, a Croácia passa por alternâncias de governos de

centro-esquerda e de centro-direita. Em geral, todos os governos da nova década visavam

recuperar a aproximação com o ocidente após o período de afastamento devido às políticas

autoritárias do governo Tudjman, aliado também a um planejamento de integração à União

Europeia. Também foram realizados maiores esforços para concretizar uma transição liberal,

de maneira que essa vertente política no país seja consolidada institucionalmente.

Em termos mais recentes, a Croácia se torna membro oficial da União Europeia em

2013, e desde 2016 o atual Primeiro-Ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, perpetua essa

postura pró-Europa, considerando a Croácia parte integral do continente. Ao mesmo tempo, o

Plenkovic constrói um governo moderado e pragmático em relações externas. Por exemplo,

valoriza as relações comerciais e políticas com a China, elogiando a cooperação promovida

através do projeto Belt and Road Initiative e dos projetos de cooperação entre o governo

chinês e a Comunidade dos Estados da Europa Central e Oriental (XINHUA, 2022a). As
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relações diplomáticas entre os países datam desde 1992, marcada por um compreensivo

acordo bilateral em 2005 que pretendia melhorar sua cooperação comercial, especialmente

nas áreas bancária e de energia (XINHUA, 2005). A China também faz investimentos na área

de infraestrutura croata, e em 2022 concluiu a construção da Peljesac Bridge no sul da

Croácia, através do consórcio China Road and Bridge Corporation (XINHUA, 2022b).

4.5. Eslovênia

Talvez, dentre todos os países dos Bálcãs selecionados para fazer parte desta pesquisa,

a Eslovênia seja a que ficou mais próxima da linha de corte para se juntar à Turquia, à Grécia

e à Itália. No entanto, é preciso debater sobre ela pois fez parte da Iugoslávia, ou seja, operou

sob uma lógica estatal socialista. Além disso, vale se utilizar do país como uma espécie de

contraste com os demais em relação aos níveis de cooperação com a China. É importante

destacar, dessa maneira, que dentre os países que formavam a antiga Iugoslávia, a Eslovênia

sempre foi o mais liberalizado economicamente e politicamente, além de demonstrar ligações

culturais mais próximas com países como a Itália e Áustria, que fazem parte daqueles países

associados com as tradições da Europa Ocidental.

Assim como a Albânia, a Eslovênia realizou uma série de reformas econômicas que

visavam uma forte liberalização econômica no país, promovendo em conjunto reformas

institucionais que buscavam afastar definitivamente as heranças da lógica administrativa

comunista do território. Consequentemente, exceto por um breve período de recessão entre

1992 e 1993, a Eslovênia passou por uma transição institucional e democrática extremamente

suave, reconhecida por organismos internacionais. O país, dessa forma, possuía os chamados

quatro determinantes de Przeworski para transições democráticas bem-sucedidas8:

desenvolvimento socioeconômico, alto nível de desenvolvimento da sociedade civil, boas

escolhas institucionais e fatores externos favoráveis (KRASOVEC; JOHANNSEN, 2016, p.

1).

A chave para o sucesso veloz das reformas institucionais feitas na Eslovênia foi a

cooperação realizada entre o governo e setores socioeconômicos importantes da sociedade

eslovena, aos quais foram atribuídos nichos de representatividade institucional. Isto garantiu

que o governo possuísse, através de pactos sociais, estabilidade e credibilidade para realizar

políticas e objetivos de longo prazo, dessa forma reduzindo os custos de transição

institucional (ibid, pp. 2-3). Ou seja, o impacto e, muitas vezes, as resistências culturais que

8 Ver CHEIBUB; PRZEWORSKI; LIMONGI NETO; ALVAREZ, 1996.
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acompanham estes processos, foram amenizados e dissipados através de pactos sociais que

garantiam representatividade para setores da sociedade eslovena ao mesmo tempo em que se

mantinham bons resultados no setor econômico.

É importante ressaltar que esta realidade política e econômica na Eslovênia sofreu

abalos a partir de 2004, e mais intensamente, em 2008. Alguns fatores que colaboraram para

isso foram: falhas no processo de privatização que, por regras internas, acabavam reforçando

uma presença considerável de figuras do Estado como acionistas destas empresas, originando

acusações de nepotismo de patrimonialismo; um crescimento gradual da presença

administrativa estatal em um contexto em que os pactos sociais passavam pela autonomia dos

indivíduos; e uma crescente polarização política, visto que as maiorias parlamentares foram

reduzidas e os grupos parlamentares que não pertenciam à maioria eram deixados de fora das

discussões, o que tornava mais difícil realizar reformas (ibid., pp. 3-4).

O percurso da formação da Eslovênia como um país independente a partir de 1991

direcionou o país a maiores níveis de cooperação com a União Europeia e com o ocidente de

maneira geral. Entretanto, por volta de 2013 foi observado um otimismo no país em relação

aos maiores laços de cooperação com a China, impulsionados pela formação da Cúpula 17+1.

Para a decepção dos eslovenos, no entanto, muitas das promessas de cooperação e

investimento em desenvolvimento não foram cumpridas por parte dos chineses. Isso chegou

ao ponto, por exemplo, da Eslovênia acabar optando por acordos de tecnologia 5G favoráveis

aos Estados Unidos, em um ato de afastamento da China. Tal comportamento teria sido mais

grave caso tivesse sido realizada a classificação da Huawei, empresa chinesa de tecnologia,

como um “fornecedor de alto risco”, possibilidade ventilada internamente no governo

esloveno e que dificultaria as operações da empresa na região (VENGUST, 2020).

4.6. Macedônia do Norte

Assim como os demais países que fizeram parte da antiga Iugoslávia, a Macedônia do

Norte observou entraves e disputas étnicas nos momentos imediatos após sua independência.

Dentre as próprias etnias eslavas que coabitavam este território, ainda havia a presença de

turcos, albaneses, valaquios e ciganos. Segundo Bideleux e Jeffries (2007, pp. 411-414), no

momento em que foi realizada a independência (através de um plebiscito) e escrita uma nova

Constituição, essas etnias não-eslavas acabaram sendo prejudicadas em detrimento das outras.

A linguagem da Constituição pregava princípios de igualdade e não-discriminação, mas a

realidade era que que atitudes como a oficialização do idioma macedônio escrito em alfabeto
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cirílico como língua principal do país e a institucionalização do catolicismo ortodoxo,

causaram instâncias de conflito em um país e em um parlamento no qual constavam

representantes de diferentes etnias, culturas e tradições. O desconforto também originava do

fator de que alguns se opunham à independência sob o argumento de que era melhor fazer

parte da Iugoslávia, visto que seriam vítimas de menor discriminação. No antigo país, por

exemplo, cada grupo étnico possuía um conjunto de escolas que ensinavam em seus próprios

idiomas e tradições. Na Macedônia independente, por outro lado, as escolas eram

padronizadas através do idioma e do sistema de ensino macedônio.

Outra questão relevante à época foi a disputa sobre o nome do país com a Grécia, que

argumentava ser a “verdadeira” Macedônia e rejeitava que o novo país balcânico utilizasse

esse nome. Os argumentos passavam pela herança cultural macedônia supostamente pertencer

à Grécia moderna e por reivindicar territórios habitados por gregos no sul do novo país.

Rússia, Turquia, Bulgária e China foram os primeiros a reconhecerem a República da

Macedônia pelo nome que lhe foi “autoatribuído”. Por outro lado, a União Europeia retardou

o reconhecimento ao país devido às problemáticas trazidas pela Grécia, um de seus

países-membros (ibid., p. 414).

Essas questões, tanto da etnia quanto do nome, perduraram por anos após a

independência, e também afastaram esse país do imediatismo das reformas econômicas e

políticas que podem ser observadas em outros países da região após a queda dos regimes

comunistas. As questões culturais e étnicas se mostraram muito mais urgentes para a

formação do novo país. Isso é corroborado por acontecimentos posteriores, já no século XXI,

como insurgências e a formação de grupos armados paralelos ao Estado, como o Exército de

Libertação Nacional.

Ainda assim, é importante constatar que, em termos políticos, o país observou uma

certa alternância de poder entre partidos de esquerda e de direita, ambos de vertentes mais

moderadas (como é mais comum em sistemas de parlamentarismo), e, em termos econômicos,

passou por algumas reestruturações liberalizantes, especialmente no setor de privatizações.

Em 1993, a Macedônia realizou uma reforma monetária que alterou sua moeda em fins de

conter a hiperinflação, juntamente com uma desregulamentação dos preços na maioria dos

setores comerciais. Isso, no entanto, não significou um aumento de atenção e prestígio

internacional. O investimento externo direto (IED) no país, por exemplo, foi mínimo, e sua

maior parte derivada de companhias gregas que já se localizavam lá antes da independência

(ibid., pp. 458-461). Os maiores progressos reformistas no país foram realizados a partir de

49



2000 e, ainda assim, eram comprometidos diante da grande instabilidade política, econômica

e social presentes no país.

É interessante observar a posição da Macedônia do Norte em relação a seus parceiros

internacionais. Por algum tempo, o desenvolvimento de sua cooperação com a União

Europeia foi prejudicada pelas demandas políticas da Grécia. E, em relação à China, foi

constatado acima que o país asiático foi um dos primeiros a reconhecer a República da

Macedônia pelo nome inicial. No entanto, o país sofreu represálias da China quando

reconheceu a independência de Taiwan no final da década de 1990. Mais recentemente, a

conversa entre os países voltou a acontecer devido ao posicionamento estratégico da

Macedônia para a infraestrutura do projeto Belt and Road Initiative (SHOPOV, 2022).

4.7. Montenegro

Caso esta monografia estivesse sendo escrita há duas décadas, talvez este subcapítulo

sobre Montenegro estaria encapsulado em um capítulo maior sobre a Sérvia. Isto porque

ambos os países fizeram parte de um regime federativo conhecido internacionalmente

primeiro como “República Federativa da Iugoslávia” e depois como “Sérvia e Montenegro”,

que perdura até 2006 quando um referendo aprovou a independência total do território

montanhoso ao sudoeste da Sérvia. Esta proximidade entre os territórios ocorreu após um

breve período de soberania estatal entre 1990 e 1992, quando Montenegro realizou eleições

internas, após o enfraquecimento da ideologia comunista internacionalmente, e, ainda assim,

manteve com 96% dos votos o Partido Comunista no poder. Este, por outro lado, tinha forte

alinhamento com Slobodan Milošević, chefe de Estado sérvio à época (BIDELEUX;

JEFFRIES, 2007, pp. 476-478).

É importante ressaltar que, apesar de grande parte da população de Montenegro se

considerar etnicamente montenegrina, existe uma identificação identitária com os sérvios, que

consideravam a população de Montenegro como “sérvios das montanhas”. Além, é claro, de

uma porção considerável de sérvios étnicos que habitavam o território de Montenegro.

Soma-se a isso o fato de grande parte dos montenegrinos compartilharem com os sérvios uma

semelhança religiosa, ao menos durante a década de 1990, através do catolicismo ortodoxo

(ibid., pp. 471-472).

Entretanto, algumas razões diluíram a percepção social em torno da Sérvia e, mais

especificamente, de Milošević. A primeira se refere ao tratamento sofrido pelos

montenegrinos em relação à utilização em demasia de seus soldados nos conflitos bélicos na
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região, que perduraram durante toda a década de 1990. A segunda é a insatisfação crescente

da população em relação às dificuldades econômicas trazidas pelas sanções impostas pelo

ocidente à Sérvia, que também eram válidas para Montenegro, gerando a percepção da

necessidade de demonstrar afastamento em relação aos sérvios. Esta estratégia não funcionou,

visto que as sanções permaneceram indiscriminadamente. Por fim, a insatisfação aumentou

ainda mais quando o próprio governo de Milošević anunciou sanções alimentícias contra a

região de Montenegro, alegando que estariam reimportando produtos sérvios para países na

região não-alinhados, como a Albânia. Isso intensificou a criminalidade e a formação de

mercados paralelos na região, que sofreu também com a escassez de alimentos, aumentando

ainda mais os movimentos que queriam se distanciar da Sérvia e especialmente de Milošević

(ibid., pp. 478-480).

Além das sanções que impactaram a economia de Montenegro e mais especificamente

sua indústria, a extração de matérias-primas e o turismo, a corrupção e o aumento da

criminalidade também dificultaram a diversificação de investimentos e de maiores ambições

liberalizantes no país. As privatizações, por exemplo, ocorreram massivamente em

Montenegro, tendo atingido o patamar de 90% de estatais privatizadas até 1996. No entanto,

⅔ das ações das empresas privatizadas eram adquiridas e administradas por fundos estatais

internos de investimento. 10% das ações das empresas pertenciam aos próprios funcionários.

E no geral, havia pouco interesse, diante das perspectivas da época, de outros acionistas

adquirirem ações destas empresas (ibid.).

A partir de 1999, o governo eleito de Montenegro, na figura do Primeiro-Ministro

Filip Vujanovic, intensificou as políticas de desacoplação da Sérvia com ambições mais claras

de se juntar ao grupo europeu. O início do século foi marcado por atritos institucionais entre

uma Montenegro ansiosa por maior liberdade política e uma Sérvia resistente a aceitá-las. No

entanto, é seguro dizer que a independência de Montenegro se materializou bem antes do

referendo que confirmou a intenção e apoio popular pela independência (ibid.).

Ainda assim, é válido ressaltar que a população montenegrina, por ser composta de

diferentes etnias que muitas vezes discordavam entre si, aprovou o referendo de

independência por margens estreitas. Apenas 55% apoiaram a independência, levando-se em

consideração o boicote por alguns setores da sociedade como os bósnios muçulmanos (ibid.,

p. 472). Vuković (2011) reflete sobre a divisão da sociedade montenegrina em três tipos

principais de conflitos sociais, que ditaram as discussões em três diferentes momentos:

democracia/autoritarismo (antes de 1997), progressistas/tradicionalistas (entre 1997 e 2001) e
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independência/federalismo (após 2001). Os posicionamentos variavam de acordo com

culturas e etnias, mas invariavelmente tangenciam os temas mencionados.

In order to understand the post-communist evolution of the political system in this
country, it is crucial to shed light on political conflicts that have determined its path.
In my view, those from 1997 between progressive and traditional factions of the
ruling Montenegrin party, and from 2001 between supporters and opponents of
Montenegrin independence, symbolize critical junctures of this process and turning
points in Montenegrin recent political history. As a result of these conflicts,
Montenegro has been set on the European tracks of no return. (VUKOVIC, 2011, p.
61)

Os anos 2000 também representaram tentativas de maiores reformas políticas e

econômicas em Montenegro. Em relação à reforma monetária, utilizou-se inicialmente o

marco alemão, sucedido pela adesão ao euro. Planos de privatizações foram lançados.

Montenegro deixou de utilizar o Banco Central da Iugoslávia como herança do período

comunista, juntamente com uma reforma bancária que visava desmantelar o monopólio no

setor. O processo de adesão à União Europeia começou em 2006 quando da separação com a

Sérvia e corre até hoje, com poucas perspectivas de aprovação em breve. Como consequência

de sua independência, o pequeno país montanhoso sofreu retaliações da Sérvia, mesmo que

muitos atritos tenham se desfeito com a queda de Milošević, o que se provou duríssimo

devido ao grau de dependência que Montenegro tinha em relação ao país vizinho. Desse

modo, talvez seja possível interpretar Montenegro como um país um pouco mais isolado tanto

da Sérvia quanto da Europa. As reformas liberalizantes realizadas não chegaram nem perto de

algumas feitas por outros países da região para que fossem permitidos maiores avanços nos

planos europeus.

Isso se comprova com as afirmações recentes do Ministro das Relações Exteriores de

Montenegro, Durde Radulovic, de que, apesar de o país fazer parte da OTAN e, segundo ele,

se identificar completamente com o estilo político ocidental, a negligência europeia e

estadunidense com a região tornou o país suscetível a maiores investimentos chineses. Seu

discurso parece uma súplica para que os países ocidentais incrementem os investimentos na

região, ao mesmo tempo em que defende que o país está pronto para fazer parte da

comunidade europeia. No entanto, segundo ele, não é possível simplesmente não negociar

com a China. Os empréstimos chineses em Montenegro, por exemplo, correspondem a 21%

do seu Produto Interno Bruto (PIB). Não é o maior da região em valores brutos, mas é o maior

em valores proporcionais (BRENNAN, 2021). Além disso, através da cúpula “17+1”, a China

prometeu diversos empréstimos a Montenegro. Muitos ainda não se concretizaram e muitas
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obras estão para começar. Um ânimo maior por parte dos governistas em relação às

negociações com a China vem se dissipando, e justifica um direcionamento maior das

políticas montenegrinas voltadas ao ocidente (BOGOJEVIC, 2022).

4.8. Romênia

A transição de poder na Romênia foi estabelecida através de uma revolução, em 1989,

e tem duas peculiaridades importantes. A primeira é que foi uma das mais violentas dentre as

revoluções da região, com mais de mil mortos e dois mil feridos. A segunda é que apesar de

ser uma revolução, o que implica normalmente uma inversão da lógica do poder, se manteve o

status quo da cúpula do antigo Partido Comunista, levando políticos antagônicos ao poder,

sem, no entanto, perder as características comunistas (BIDELEUX; JEFFRIES, 2007, pp.

142-143). Ademais, na década seguinte praticamente manteve as instituições da maneira

como funcionavam anteriormente à “troca de regimes”. Algumas reformas foram feitas

apenas nos primeiros anos da década de 2000. Um apontamento importante realizado por

Cernat (2010), é de que a popularidade do comunismo se manteve mais ou menos estável ao

longo dos anos na Romênia. Cerca de um terço da população via o antigo líder comunista

com o melhor dentre os últimos governantes e mais de 50% da população enxergava o regime

comunista como a forma mais eficiente de se administrar o país.

A realidade é que o novo governo, mesmo permanecendo com raízes no antigo Partido

Comunista e com suas práticas, tentou inicialmente desassociar sua imagem do Partido e

interrompeu todo e qualquer uso da palavra “socialista”. Nos primeiros anos da década de

1990, realizou mínimos esforços liberalizantes, comparativamente aos outros países da região.

Por exemplo, passou a permitir o comércio das empresas nacionais no mercado internacional

e elaborou um plano de privatizações, que acabou apenas privatizando 15 empresas nacionais.

Existia uma “mão dupla” que estagnou a liberalização na Romênia nesta década: o

desinteresse do governo e a percepção de que os países ocidentais, especialmente europeus,

estariam punindo-os indiretamente por ter elegido um governo neocomunista após a

revolução (BIDELEUX; JEFFRIES, 2007, pp. 147-149).

O governo da segunda metade da década intensificou o discurso sobre a necessidade

de reformas liberalizantes a fim de se combater a pobreza no país, um dos mais pobres da

região. Novos planos de austeridade e de privatização foram traçados, ocorreu a liberação do

controle de preços (exceto eletricidade, gás, serviços públicos, transporte e correios) e

subsídios foram retirados de setores robustos da economia. Outra vertente do governo foi
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promover e incentivar internamente a ideia de integração regional europeia e demonstrar

internacionalmente o interesse do ingresso na União Europeia e na OTAN (ibid., pp.

157-159). Nenhuma das reformas foi extensiva de fato e acabaram decepcionando em seus

objetivos. No entanto, estabeleceram uma base de atuação para as reformas que viriam na

década seguinte.

Apesar dos avanços liberalizantes e da conclusão da integração na UE e na OTAN na

década seguinte, a ideia e a aceitação do comunismo no país continuavam alta, especialmente

devido à população de idade mais avançada (CERNAT, 2010). A negligência, em forma de

“punição”, do ocidente também colaborou para o mínimo desenvolvimento que o país obteve

nas décadas seguintes, sempre contando com níveis elevados de pobreza.

Em relação à cooperação com a China, poderia até se esperar uma maior proximidade

devido ao histórico mencionado acima de punição ocidental e identificação com o

comunismo. No entanto, mais recentemente, a Romênia vem sendo governada por uma

coalizão de centro-direita que restringe bastante a atuação da China no país. O cenário se

repete: a China considera o país balcânico como um território estratégico devido ao projeto do

Belt and Road Initiative e promete grandes investimentos em infraestrutura. O novo governo,

que sofre influências tangenciais de países conservadores como a Hungria, rejeita a

aproximação da China e reforça a lealdade com a Europa, com os EUA e com a OTAN,

argumentando que o modo de operar chinês seria parecido com o da antiga União Soviética,

menos preocupada em cooperação e mais preocupada em impor seu modelo de

comércio/econômico/político (POLITICO, 2021). Exemplos disso são o afastamento das

operações da Huaweii do país e o cancelamento do acordo com a China, em 2020, em relação

à construção de uma usina nuclear. Apesar disso, o discurso dos líderes de Estado romenos é

diplomático e reforçam que, apesar da lealdade e alinhamento político com o ocidente, não

estão descartadas cooperações pontuais com o governo chinês (ibid.).

4.9. Sérvia

Se existe um país que teve sua história contada, recontada, organizada e disputada a

partir da década de 1990, esse país é a Sérvia. Como ressaltado na introdução deste capítulo, o

objetivo aqui não é apresentar os detalhes históricos em mínimos detalhes dos países em

questão, ou seja, não serão abordados a fundo aqui as guerras de Dissolução da Iugoslávia

(que compreendeu as guerras da Bósnia, da Eslovênia e da Croácia) e posteriormente a Guerra

do Kosovo, o envolvimento da OTAN e os interesses militares de Milosevic. A menção a
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estes acontecimentos terá termos pontuais para discutir primordialmente as mudanças e

formações institucionais da Sérvia, as aproximações e afastamentos políticos e questões

econômicas internas fundamentais.

A grande figura política da Sérvia e de toda a Península Balcânica durante a década de

1990 foi inegavelmente Slobodan Milosevic. O discurso que o levou ao poder em 1990 e o

sustentou nele por quase todo o restante do século foi baseado em raízes ultranacionalistas e

na propaganda. Sua plataforma política estava pronta e conversava com o sentimento

nacionalista do povo sérvio e com a vontade de unir toda a etnia sob o “guarda-chuva” de um

único país (BIDELEUX; JEFFRIES, 2007, p. 241). Seu discurso também pode ser lido como

uma forma de capitalizar sobre as frustrações econômicas vividas na região após o colapso

dos regimes comunistas ao redor do mundo.

A transição institucional da Sérvia pode ser considerada quase inexistente comparada

a outros Estados da Península Balcânica. A Liga dos Comunistas da Sérvia se fundiu com a

Aliança Socialista dos Trabalhadores da Sérvia para formar o Partido Socialista da Sérvia,

comandado por Milosevic. Com isto, ele herdava toda a estrutura institucional deixada por

seus antecessores, mantendo assim a dominância política no país. Foram feitos esforços para

simular uma renovação nas estruturas de poder com a introdução de nomes que faziam

oposição interna às ideias dos líderes do antigo Partido Comunista, além de novos recrutas

para o partido a partir de 1990 (ibid., p. 243). Milosevic foi além e aprovou um referendo

popular que apoiava a formação de uma nova Constituição antes das eleições parlamentares, o

que permitiu ao líder sérvio garantir amplos poderes e promover ainda mais sua influência

(ibid., oo. 244-245).

No campo econômico, a Sérvia sofreu bastante no início da década de 1990, devido à

já estabelecida crise herdada do colapso do regime comunista somada aos problemas e

sanções aplicadas contra o país devido às agressões à Eslovênia, Croácia e Bósnia entre 1991

e 1992. O país precisou lidar com a hiperinflação e com índices crescentes de desemprego que

ultrapassaram 20%. A emigração de sérvios qualificados também prejudicou economicamente

o país. No entanto, alguns fatores ajudaram sua recuperação econômica e a consequente

preservação de Milosevic no poder: a capacidade de produção alimentar autossuficiente do

país e o lançamento de um plano de estabilização macroeconômica em 1994 (ibid., p. 252).

Após o plano econômico e os Acordos de Dayton, em 1995, que visavam pôr um fim à

Guerra da Bósnia, a economia da Sérvia observou uma boa recuperação, com o aumento do

PIB e o pagamento de dívidas externas. Foram feitos alguns esforços liberalizantes,

especialmente na questão de políticas de preço. Quanto às privatizações, planos de
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impulsionamento foram aprovados pelo parlamento, mas pouco foi realizado. Aquelas

empresas que foram de fato privatizadas, foram sob a condição da manutenção de ações

majoritárias do órgão estatal, que ainda era detentor da palavra final (ibid., pp. 258-259). É

importante ressaltar que dentre os países discutidos neste capítulo, a Sérvia é o que menos

passou por reformas liberalizantes e manteve uma estrutura de poder extremamente conectada

com o setor público. As porcentagens de privatizações são um dos exemplos que ilustram este

fato, visto que o país encerrou a década de 1990 com cerca de 90% de suas empresas sob

posse e administração estatal.

Outro fator relevante se refere à Guerra do Kosovo em 1999 e suas repercussões para a

Sérvia. Os intensos bombardeios da OTAN ajudaram a consolidar uma percepção civil que

apoiava o discurso antiocidental. As sanções econômicas aumentaram em quantidade e

“punição”, voltando a prejudicar o setor econômico do país. O governo Milosevic

enfraqueceu ainda mais devido à pressão interna e externa, o que proporcionou discussões

sobre novas eleições ou governos de transição, aumentando também a violência política no

país. O PIB voltou a cair (em 18% em relação ao ano anterior), a inflação ganhou força

novamente e provocou o retorno de um maior controle dos preços, e o desemprego perdurou.

Em meio a pesadas sanções, uma das poucas ajudas externas que a Sérvia recebeu veio da

China, em dezembro de 1999, no valor de 300 milhões de dólares em empréstimos para

auxiliar na estabilização monetária do país (ibid., p. 267). Em 2000, após eleições conturbadas

e revoltas populares, Milosevic é retirado do poder depois de uma década.

O período seguinte, no início do século XXI, continuou sendo difícil para a Sérvia,

tanto economicamente quanto politicamente. A dificuldade de se eleger um Primeiro-Ministro

e um Presidente que conseguissem formar um governo, a continuidade da violência política

através de atentados, a desconfiança internacional nas negociações com o país devido aos

acontecimentos da década anterior e constantes quedas de energia e blackouts tornaram o

início dos anos 2000 um período complicado para os sérvios. Foi somente nesta época que

alguns esforços de liberalização econômica ganharam espaço e foram realizados. A maior

parte das barreiras comerciais não-tarifárias foram derrubadas e acordos de zona de livre

comércio, especialmente dentro da região balcânica, foram firmados. Pactos de estabilidade

macroeconômica também foram firmados, e revisões dos antigos planos de privatizações

foram promovidas. Ainda assim, existiam dificuldades em realizar privatizações para o

exterior, devido à permanente desconfiança internacional. O setor bancário, ainda com a

mesma lógica de funcionamento do período comunista, também passou por reformas. Por fim,
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planos de expansão do setor privado incluíam a flexibilização de leis trabalhistas e a redução

de cargos e do teto salarial de cargos públicos (ibid., pp. 320-323).

Todas essas políticas liberalizantes, no entanto, não significaram propriamente uma

mudança de direção na percepção social e nos valores ultimamente conservadores e

não-liberais da população sérvia. Kostovicova (2006, p. 28, tradução nossa) resume bem a

situação: “A transição democrática da Sérvia nos anos 2000 resultou em uma liberalização

política, econômica e cultural. Todavia, o fim do regime de Milosevic não trouxe uma clara

dissossiação de sua política nacionalista”. Essa frase se confirma até os dias de hoje, em 2022,

em uma Sérvia expressivamente mais liberalizada, que, em contrapartida, se resguarda no

conservadorismo, em lógicas de governança socialista e em alianças políticas e ideológicas

ortodoxas, compartilhadas com a Rússia. São esses institucionalismos culturais e históricos

que tornam a Sérvia, segundo Shopov (2022), o hub regional da China nos Bálcãs?

Apesar de reivindicarem desde 2007 um “lugar à mesa” na União Europeia, a Sérvia

nunca demonstrou a mesma urgência de seus vizinhos em aderir ao bloco, além de rejeitarem

a ideia de aderir à OTAN, devido à memória dos bombardeios sob o pretexto de intervenção

humanitária em 1999, chamados de “agressão” pelo atual primeiro-Ministro Aleksandar Vucic

(OPERA MUNDI, 2022). No entanto, estas características nunca significaram um desejo

popular unificado de retorno ao comunismo ou qualquer espécie de nostalgia em relação ao

período. A professora Drasko, doutora em sociologia pela Universidade de Belgrado, explica

que após a queda do governo de Milosevic era comum que assuntos como comunismo e

socialismo fossem considerados tabus e fontes de muitos dos problemas econômicos e

políticos ocorridos no país na década anterior. No entanto, após a crise de 2008, voltou a se

discutir abertamente políticas socialistas como alternativas para o fracasso do sistema liberal.

Apesar das percepções flutuantes e nunca unânimes da conservadora sociedade sérvia, a

professora acrescenta que o sistema político na Sérvia, a partir dos anos 1990, sempre foi

enraizado em políticas socialistas do passado comunista (DRASKO; RZECZYCKI, 2019).

Como sugerido anteriormente, a cooperação entre China e Sérvia é mais acentuada do

que a da China com outros países da região. As parcerias e aproximações políticas datam da

época da antiga Iugoslávia e continuaram na década de 1990 com empréstimos e apoio

político mútuo (como no caso do não-reconhecimento Chinês à independência do Kosovo,

apoiando a perspectiva sérvia). As ondas mais recentes de cooperação se iniciaram através de

obras de infraestrutura chinesa no país em 2010, com a construção da ponte Pupin em

Belgrado (SHOPOV, 2022). Os investimentos e empréstimos chineses se intensificaram

também sob o pretexto do projeto Belt and Road Initiative, apoiado pelo governo sérvio.
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Além do setor de infraestrutura, a China possui relevante atuação nos setores de energia,

extração mineral e tecnologia.
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5. BÁLCÃS + CHINA:
diagnóstico do início de um provável romance diplomático9

Finalmente atingimos o ponto principal ao qual esta pesquisa se propõe a discutir: os

recentes avanços da política externa chinesa, em termos de cooperação, com os países dos

Bálcãs. É uma aproximação lenta e constante, que ultrapassa questões meramente econômicas

e se apresenta também em setores da política, da cultura e da sociedade desses países. É

possível argumentar que este movimento surgiu como uma espécie de janela de oportunidade

para a China, que viu em uma região estratégica um certo abandono da Europa e de outras

potências ocidentais. Confrontados com as discrepâncias entre suas realidades e a realidade de

países da Europa ocidental, alguns países dos Bálcãs estariam mais propensos a se aproximar

da China e permitir sua inserção na região, tornando-se a terceira potência mais atuante nesta

última década (SHOPOV, 2021).

Grande parte da estratégia chinesa nos Bálcãs, que vem se diversificando nos últimos

anos, consiste no diálogo com elites locais que ainda detém grande influência no jogo político

de seus países e de conversas através de conferências partidárias internacionais, buscando

afinidade ideológica. Outra plataforma, já mencionada neste trabalho, que facilitou

enormemente a realização de acordos bilaterais entre as partes é a plataforma nomeada

atualmente de “14+1” (ibid.).

Shopov argumenta que, enquanto a Europa adotou uma estratégia de statebuilding e

consolidação institucional como formas de estabelecer laços mais fortes com a região, a China

optou por “focar em uma cooperação prática com ministérios, agências estatais e empresas

envolvidas em infraestrutura, energia e finanças.” (ibid., tradução própria). Isso teria

permitido a criação de iniciativas coletivas entre os países, gerando engajamento institucional

e criação de oportunidades conjuntas, levando a uma percepção de maior isonomia

hierárquica, ao contrário das políticas europeias que seriam mais paternalistas.

Como é possível perceber, tanto a China quanto a Europa utilizam-se de métodos

pragmáticos, que podem ser interpretados sob as condições da teoria institucionalista de

escolha racional, diferindo apenas quanto ao método. Os dois atores criam condições

eficientes para que a cooperação possa ser realizada, ou seja, instituições com regras e

aumento da previsibilidade decisória. Estas especificidades são tanto o investimento

9 Que como todo bom e velho romance, tem seus altos e baixos!
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econômico e político necessário para a criação de novas dinâmicas institucionais e de

governança interna pós-conflitos, quanto a proposição de acordos bilaterais e fóruns, como o

“14+1”, para debater as relações entre os países.

Neste caso, é possível avaliar que, considerados os maiores investimentos financeiros

da Europa em relação à China na região, existem outros fatores que colaboram para o

crescimento da participação chinesa a ponto de se tornar uma tendência observável. A

resposta está no início deste capítulo. Além das obras de infraestrutura e dos acordos bilaterais

econômicos, a China está empenhada em afirmar sua presença cultural, política e social na

região. Como afirma Vladimir Shopov, a utilização de laços ideológicos e do passado de

trajetória histórica são ferramentas utilizadas pela China para envolver e facilitar a diplomacia

e os acordos entre os países em questão (SHOPOV, 2021). O próprio filme, Walter Defends

Sarajevo, mencionado na introdução deste trabalho, serve como gancho cultural que justificou

acordos de turismo e econômicos no valor de 3 bilhões de dólares em 2018 (HUI, 2019).

China’s interactions with individuals and institutions in the Western Balkans seem to
be designed to create an ecosystem of shared interests. Importantly, this type of
engagement goes far beyond ad hoc encounters, has clear long-term aims, and is
becoming an established feature of the region’s public discourse and political
environment. The ecosystem has three main parts. The first consists of legacy
contacts and relationships, many of which date back to the cold war. In some cases,
these networks are explicitly linked to fading memories of European communism. In
others, China simply has a desire to cooperate with, broadly speaking, center-left
local actors. Such interactions could seem to imply a degree of ideological affinity
between the parties, but this affinity functions as a convenient opening rather than a
requirement. (SHOPOV, 2021, p. 14)

Desta forma, a China utiliza-se de práticas que são melhor interpretadas sob a teoria

do institucionalismo sociológico. Nessa lógica, as instituições não são conduzidas apenas por

uma racionalidade que visa maximizar os resultados, mas na verdade, seriam conduzidas por

“práticas culturais, comparáveis aos mitos e cerimônias elaborados por numerosas

sociedades” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 207). Ou seja, a China se utiliza de recursos culturais

e históricos para fundamentar, solidificar e justificar estratégias e acordos diplomáticos entre

ela e os países da região. De maneira nenhuma o institucionalismo sociológico considera uma

ausência de racionalidade dos atores, porém a cooperação é realizada dentro da percepção de

culturas, práticas, histórias e ideologias em comum. A China parece querer solidificar sua

presença cultural na sociedade e no imaginário destes países, justamente para facilitar sua

inserção na região.
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Um exemplo prático disso é o investimento na instalação dos Instituto Confucius em

diversas capitais dos Bálcãs. O Instituto Confucius é uma iniciativa do governo chinês de

divulgação e ensinamento do mandarim e de assuntos da cultura chinesa, que geralmente

entra em atividade em parceria com outros centros educacionais espalhados pelo mundo. No

Brasil, inclusive, a PUC-Rio sedia uma dessas parcerias. Nos Bálcãs, as capitais Sarajevo

(Bósnia e Herzegovina), Belgrado (Sérvia), Tirana (Albânia), Skopje (Macedônia do Norte)

contam com estes institutos. Na Bósnia e na Sérvia, existem mais de um Instituto espalhados

pelo país, enquanto Montenegro conta com um em uma cidade ao sul, fora da capital

(SHOPOV, 2021).

O site do Instituto Confucius em Belgrado descreve o programa da seguinte maneira:

Confucius Institute is the international name of Chinese cultural centers that work
under the Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language. The
Institutes are founded in countries with a tradition of studying sinology, according to
the Office plan. Belgrade has been chosen by the Office as the first, and for now the
only, city in the region. The plan is to make Belgrade a regional center with a unique
program of activities. The Confucius Institute in Belgrade aims at promoting
Chinese culture and language, presenting China to the people of Serbia, connecting
individuals and institutions who study Chinese language or culture in Serbia, making
a reference database of Chinese culture and language materials available in Serbia,
as well as other activities that include cultural co-operation between Serbia and
China. (CONFUCIUS INSTITUTE IN BELGRADE, N.I.)

Como é possível observar a partir da descrição, os Institutos Confucius são

instrumentos fundamentais para a diplomacia cultural e promoção de soft power da China

(PAN, 2013). Joseph Nye (2004, p. 5) estabelece o conceito de soft power quando escreve

sobre os tipos de poder que emanam de um ator internacional, separando-o em duas

categorias: o hard power e o soft power. Enquanto o primeiro aparece através da força,

principalmente militar e econômica. O segundo é mais subjetivo, apostando, como faz a

China nestas situações, em meios de reforçar os laços através de instâncias subjetivas.

Segundo Joseph Nye (2004, p. 11), as principais fontes de soft power são a cultura, os valores

políticos, e a política externa. Desse modo, chega-se à conclusão de que a opção chinesa de

fundamentar relações através da lente do institucionalismo sociológico utiliza-se em grande

parte da utilização do soft power como ferramenta política.

O Instituto Confucius na Universidade de Novi Sad, na Sérvia, por exemplo, atua

como anfitrião e organizador de palestras sobre o projeto One Belt, One Road, entre outras

especialmente direcionadas à cooperação China-Sérvia (UNIVERSITY OF NOVI SAD,

2022). Ou seja, é perceptível que a inserção do soft power, que pode ser lido através da lente
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do institucionalismo sociológico, está atuando diretamente para que a China evolua em

direção a seus objetivos políticos e econômicos.

Outros tipos de acordos educacionais são celebrados, como os projetos da Zagreb

School of Business na Croácia com o governo chinês, em crescente aumento, além da recente

investida em convites e bolsas para estudantes da região complementarem sua educação na

China. Há também uma forte estratégia de controle midiático, através de inserções de notícias

e propagandas patrocinadas pelo governo chinês nos veículos de mídia dos países dos Bálcãs

(televisores, rádio, jornal e internet), que falam sobre a China e, em locais específicos, sobre a

Belt and Road Initiative (ibid.). Esses esforços servem para solidificar no imaginário das

sociedades dessa região a ideia de normalidade da presença chinesa e promover as

características que aproximam seus processos culturais. Como afirma Shopov (2021, p. 13):

[...] [T]he links between Chinese content generators and local media organizations is
becoming stronger through various mechanisms. One is the extensive agreements
between entities such as Xinhua and local state news agencies, which supply
China-related content to clients across the region. Another is the content that
Chinese embassies and pro-Beijing intermediaries, such as BRI centers, produce to
promote projects and relay to the public via a range of outlets. Another still is the
content agreements between China Radio International and major media
organizations in the Western Balkans.

A imagem positiva da China, então, se torna uma prioridade para um governo chinês

que enxerga como desafio as críticas e resistências que pode sofrer dentro não só dos Bálcãs,

mas como da Europa Oriental como um todo. Apesar de muitos acadêmicos e jornalistas tanto

independentes quanto patrocinados desses países enxergarem como positiva a maior

cooperação com a China, a preocupação permanente é do incômodo que isso causa para a

Europa Ocidental e demais países do ocidente, confrontados com a perspectiva de ascensão

chinesa (PAVLICEVIC, 2019, pp. 251-252). O problema de o discurso anti-China ter se

estabelecido nos últimos anos, gerando um paradigma de interpretação dessas relações, é uma

vertente que precisa ser expressamente combatida pelo país, como relatado nos parágrafos

anteriores. Esta estratégia é fundamental para que os chineses consigam alcançar seus

objetivos na região, tendo em vista que a opinião pública sempre se torna um fator importante

em questões de política externa (HOLSTI, 1992).

É claro que é possível ponderar que esta estratégia não surte o mesmo efeito em todos

os países da região. Uma hipótese para explicar isso é que os países dos Bálcãs que ainda

conservam uma mentalidade e estrutura política e social do passado comunista, acabam

facilitando uma maior negociação e receptividade da sociedade para com projetos chineses.
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Por outro lado, países da região que aderiram mais intensamente às reformas liberalizantes e

europeizantes possuem uma maior resistência a aceitar economicamente e socialmente a

presença chinesa em seus territórios. Esta hipótese pode ser fundamentada na lógica do

institucionalismo sociológico, que coloca a cultura, as tradições e, pode-se estender, a

ideologia como pontos focais da facilitação da cooperação/interação entre atores que são

racionais, mas altamente influenciáveis por este framework institucional/cultural.

Isto certamente também gera uma preocupação imediata para a Europa ocidental. O

exemplo da China se tornar bem desenvolvida economicamente, mas mantendo a centralidade

estatal de poder decisório e de prioridades em políticas, é visto como negativo para as

vertentes dos “valores e normas europeus” que chegaram junto como os processos de

statebuilding na região balcânica após os conflitos da década de 1990. A aproximação

chinesa, inclusive, poderia reativar ímpetos de governança nestes países que remetem ao seu

passado comunista, reduzindo consideravelmente a influência das policies europeias na região

(PAVLICEVIC, 2019).

As of recently, it has been increasingly suggested that China is challenging the
normative foundations of the region and the EU. For example, Chinese projects in
the Balkans—a part of the CEE region that has not yet been integrated into the
EU—are perceived as serving as “a conduit for China’s political and normative
influence” and as a vehicle for the “battle of principles” between the EU and China.
China is “undermining the EU’s reformist agenda” while tilting “the balance
between the market-oriented and the state-led model to the latter’s favor”.
(PAVLICEVIC, 2019, p. 253)

Como pudemos observar até aqui, a estratégia da China na região é formada por três

principais pilares. O primeiro consiste em focar o diálogo de aproximação com os membros

de alto-escalão dos governos de cada país. O segundo consiste em centralizar os

investimentos em projetos de larga escala, privilegiando setores estratégicos, como energia e

infraestrutura de transportes. O terceiro trata de uma abordagem "multinível", em que não só a

economia e a política são os objetos da cooperação, mas também se opta pela cultura, pela

mídia e pelo setor acadêmico (SHOPOV, 2021). Grande parte de todos estes pilares se devem

à necessidade de expansão do Belt and Road Initiative para a Europa, assim como a

possibilidade de receber investimentos de infraestrutura (ferrovias, rodovias, portos, estrutura

de produção de energia etc.) e tecnologia em uma região fragilizada do continente. Notar

abaixo tabela, de autoria própria, para melhor visualizar tais dinâmicas nas especificidades de

cada país abordado neste trabalho:
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Tabela 01: Investimentos Chineses nos Países dos Bálcãs e Principais Setores

(2005-2022)

Investimento Chinês
(em US$)

Principais Setores

Albânia 2,7 bilhões Energia; Transporte

Bósnia e Herzegovina 2,46 bilhões Energia; Metais; Transporte

Bulgária 460 milhões Setor Imobiliário; Transporte

Croácia 690 milhões Energia; Logística;
Transporte

Eslovênia 2,18 bilhões Entretenimento; Transporte;
Mercado Consumidor

Macedonia do Norte 650 milhões Setor Imobiliário; Transporte

Montenegro 1,12 bilhões Energia; Transporte

Romênia 2,11 bilhões Energia

Sérvia 17,15 bilhões Energia; Metais;
Transportes; Utilidades

Fonte: Elaborada pelo autor, com base nos dados do China Global Investment Tracker, 2022.

Através dos números apresentados na tabela, é possível perceber que o investimento

chinês nos países dessa região ainda é tímido em termos gerais. Mas devemos considerar o

caráter recente dessa maior aproximação chinesa na área e o processo de intensificação,

também recente, das negociações de investimentos relacionados ao Belt and Road Initiative.

Dito isto, é possível observar que a Sérvia desponta como o ponto focal de investimentos da

região. Shopov (2022) argumenta que o país serve como uma espécie de “hub regional” da

China, onde aconteceriam os principais investimentos e uma liderança regional para facilitar o

exercício da influência e dos investimentos para os demais países.

É interessante ressaltar os dados referentes a Bósnia, Romênia e Montenegro, que

apesar de serem países pequenos, recebem quantidades relevantes de investimentos.

Juntamente com a Sérvia, em maior ou menor grau, todos estes países possuem em comum

uma reticência maior na realização das reformas liberalizantes que foram propostas na década

de 1990, mantendo, de alguma maneira, estruturas de governança e líderes ligados a tempos
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anteriores à queda dos regimes comunistas, como foi estabelecido no capítulo anterior. A

Albânia, por exemplo, é um país que apresenta um número razoável de investimentos

chineses, mesmo tendo passado rápido por reformas liberalizantes a partir da década de 1990,

como visto no capítulo anterior. Entretanto, apesar de ter se liberalizado e se aproximado dos

Estados Unidos no início do século, manteve uma lógica de poder concentrada nas elites

locais albanesas que não se modificaram expressivamente desde o antigo regime (STASA,

2021).

Esta realidade aqui exibida facilita o engajamento chinês nas configurações de

negociação. É válido ressaltar que a hipótese levantada sobre as semelhanças institucionais e

reforço de laços históricos em comum é corroborada pelos números apresentados na Tabela

01. No entanto, é importante frisar que se as vias do institucionalismo sociológico optadas

pela China de fato facilitam esta aproximação, elas não são de longe o único fator em jogo.

Apenas pode ser observado como uma maneira que os países em questão possuem para

facilitar e justificar a cooperação em um cenário de busca por melhores resultados possíveis,

em conformidade com os objetivos racionais e preferências de cada um.

Ainda é válido ressaltar que, apesar de a maior parte da literatura apontar para os

países da África como as grandes vítimas de uma suposta “diplomacia da dívida”, em que a

China deliberadamente “prenderia” setores estratégicos de países vulneráveis como moeda de

troca para empréstimos exorbitantes, os Bálcãs também estão em menor escala envolvidos

com a discussão. Especialmente Montenegro, que como a tabela mostra, é um dos países em

que a China ultrapassou a marca de bilhões de dólares em investimentos, e cedeu como

garantia setores estratégicos do país (SCHMITZ, 2021). Pavlicevic também exemplifica essa

relação em sua obra:

Within “money for influence” and “divide and conquer” paradigms, China is
understood to be accumulating leverage over the CEE [Central and Eastern Europe]
countries by making them to a high degree dependent on the Chinese economy
through the financing of strategic projects, the extension of loans for these, and
growing trade and investment. In return for such economic benefits, CEE countries
are feared to be prone to “repay” them by following China’s line on issues of
concern to Beijing. Numerous commentaries on China’s approach to CEE
understand it as designed to ensure and result in the CEE countries’ alignment with
and support for China’s policies and values. (PAVLICEVIC, 2019, p. 252)

Montenegro, inclusive, já consta para os autores que defendem a tese da "diplomacia

da dívida” como um exemplo textual das más intenções chinesas e de seus empréstimos.

Shopov (2021, pp. 10-11) exemplifica nesse sentido que quase metade das dívidas

montenegrinas, que ultrapassam cerca de 80% de seu PIB nacional, já são de responsabilidade
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chinesa. Ademais, essa relevância estrutural dos empréstimos chineses à Montenegro se

tornou ainda mais evidente em 2021, quando o país prometeu proceder com reembolso de tais

dívidas. Porém, como foi explicado no capítulo sobre a China, este trabalho considera as

ambições chineses como um método de solucionar através de um “spacial fix” um problema

de acumulação de capital, gerando dependência de países mais vulneráveis economicamente,

e não um plano deliberado de atrelar países em supostas “armadilhas de dívidas”. O mesmo

vale para Montenegro e os demais países dos Bálcãs e da Europa Oriental.

Estabelecidos os estudos basilares sobre a cooperação entre China e os países dos

Bálcãs, agora serão observados especificamente três países (com características diferentes)

para ilustrar de forma eficiente as recentes aproximações de instâncias cooperativas. Os países

escolhidos foram: a Sérvia, devido a sua centralidade na região e seu alto índice de

cooperação com a China; a Albânia, por ser um país que apesar de ter adotado em massa as

reformas liberalizantes continua com uma estrutura de governança que facilitou o contato com

o gigante asiático (mesmo tendo enfraquecido nos últimos anos); e Montenegro, por ser um

dos países balcânicos mais utilizados para se discutir as críticas ao modelo de operação de

investimentos chineses no exterior.

5.1. Sérvia e China

Existem três fatores que explicam a centralidade da Sérvia para a política externa da

China na região dos Bálcãs e que são fundamentais para a aproximação dos dois países. O

primeiro trata de uma combinação ideal entre os interesses da Sérvia e os interesses chineses.

Enquanto a primeira almeja diversificar e expandir sua influência regionalmente e

globalmente, se tornando um ator com políticas mais relevantes para a Europa e para o

Sistema Internacional como um todo, a China enxerga a Sérvia como uma grande

oportunidade de se aproximar do território europeu através de sua periferia, como parte dos

objetivos mais gerais de expansão de influência geopolítica e geoeconômica. Os sérvios, neste

caso, não foram escolhidos, mas pode-se interpretar que ocorreu uma aproximação natural

baseada no histórico socialista dos países e da aproximação entre suas elites econômicas e

políticas (SHOPOV, 2022). Além disso, é claro, a Sérvia configura um espaço geográfico

fundamental para a expansão das redes de infraestrutura do Belt and Road Initiative,

especialmente ferrovias (já construídas, e algumas em necessidade de manutenção) e rodovias

(em expansão).
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O segundo fator trata do aspecto histórico referente aos impasses que envolveram a

Sérvia e a maior parte da Europa ao fim dos conflitos da década de 1990. Este impasse foi

fundamental para a decisão estatal de criar laços diplomáticos com países fora do continente

europeu, em uma espécie de reedição da política externa da Era Tito, em que se buscavam

ajuda e recursos de diversos atores do Sistema Internacional simultaneamente e em contexto

de Guerra Fria (BIDELEUX; JEFFRIES, 2007). O fato da China e da Iugoslávia (sendo a

Sérvia sua principal herdeira) terem o histórico similar de serem países não alinhados

certamente colabora para esta aproximação (SHOPOV, 2022). O terceiro fator, por fim, diz

respeito ao período de ambiguidade relacionado às possibilidades de integração da Sérvia na

União Europeia, tomando em conta a negligência que alguns países da região recebem por

parte da UE (ibid.).

O período mais recente de cooperação e investimento iniciou-se em 2010, com a

construção da Pupin Bridge em Belgrado, inaugurada em 2014, com grande parte de

investimento chinês. Desde então, diversos outros projetos e investimentos foram celebrados

entre os países, especialmente nos setores de rodovias, ferrovias, produção de pneus e aço, em

energia renovável e em extração de minérios, além do setor tecnológico – chave para a China

–, com a atuação da Huawei.

Um dos projetos que está sendo mais questionado na região, e também parte

fundamental da expansão da Belt and Road Initiative, é a renovação da linha ferroviária que

liga Budapeste, capital da Hungria, à Belgrado, capital da Sérvia, dentro dos padrões de alta

tecnologia das ferrovias modernas (notar abaixo Figura 2). A obra está sendo realizada pelo

consórcio China Railway International (CRI) e China Communication Construction

Company (CCCC). A celebração do acordo que permitiu que o projeto fosse realizado ocorreu

no fórum “16+1” (à época) em 2014, realizado em Belgrado. O trecho da ferrovia que

compreende o território da Sérvia é chamado de Belgrado-Stara Pazova, e custará cerca de 2

bilhões de dólares. Desses, 300 milhões de dólares serão financiados por um empréstimo do

Export-Import Bank of China, enquanto o restante será provido por recursos do Governo da

Sérvia em parceria com a própria Hungria (RAILWAY TECHNOLOGY, 2022).
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Figura 02: Mapa da linha ferroviária Budapeste-Belgrado, como parte de um corredor

econômico ligando a Europa Central com o Oceano

Fonte: Belt and Road Europe, 2018.

Sendo este o principal projeto chinês na Sérvia atualmente, não por seu valor, mas por

sua importância estratégica, aumentam as críticas vindas dos países da Europa ocidental,

preocupados com o aumento da influência chinesa na região. De maneira geral, estes

argumentam que os projetos chineses na Sérvia não possuem transparência e nem

responsabilidade sustentável, causando danos ao meio ambiente e à estrutura pública de

governança sérvia, além de violações de direitos humanos e trabalhistas (STOJKOVSKI et al.,

2021).

A Sérvia também participou em instâncias de expansão de influência na diplomacia

chinesa de saúde, iniciada durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) em 2020.

Uma parte desta política teve como princípio doar equipamentos médicos e materiais

importantes para o combate à doença que se originou no país asiático. A China aproveitou da

situação para fazer demonstrações da eficiência das rotas de comércio em constante

construção do projeto Belt and Road Initiative, transportando os materiais através delas, o que
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tornou os países parceiros da iniciativa os principais beneficiários (RUDOLF, 2022). É

importante ressaltar novamente que a Sérvia é um, dentre quase todos os países do fórum

“14+1”, que apoiam o One Belt, One Road.

A Sérvia, por exemplo, recebeu em 2020 o equivalente a 755 mil euros (na cotação da

época) em equipamentos de saúde como respiradores portáteis, monitores, bombas de infusão,

termômetros, capacetes de medição de temperatura, entre outros. O acordo foi celebrado entre

o Governo da China e o Ministério da Defesa da República da Sérvia, órgão responsável por

grande parte da operação contra a COVID-19 no país (SÉRVIA, 2020). Anteriormente ao

envio de equipamentos, em março de 2020 a China também já havia enviado uma equipe

médica chinesa para auxiliar os policy makers e os médicos sérvios nas melhores práticas no

combate à doença (XINHUA, 2020).

Atualmente, são 61 projetos chineses em progresso na Sérvia.10 Um deles é a

construção da linha metroviária de Belgrado, no valor aproximado de 6 bilhões de dólares.

Como visto na Tabela 01, todos os projetos somam cerca de 18 bilhões de dólares de

investimento chinês na Sérvia, entre projetos do Belt and Road Initiative e outros. Nos

primeiros meses de 2022, a China despontou como o maior investidor externo na Sérvia,

investindo cerca de 491,5 milhões de euros. Enquanto isso, a União Europeia, segunda maior

parceira este ano, investiu 401 milhões de euros. Russos e estadunidenses vêm em seguida

com cerca de 80 milhões de euros somados (BJETOLOMIC, 2022).

5.2. Albânia e China

As relações entre Albânia e China são compostas de altos e baixos desde o século

passado. O histórico é muito favorável visto que a atividade diplomática entre os países era

intensa antes de 1970, quando ocorreu um rompimento das relações até a década de 1990.

Vários projetos foram realizados em parceria e diversos acordos de investimentos foram

celebrados no início dos anos 2000 até 2016, quando novamente sofreram um resfriamento.

Evidências mostram que uma recuperação de uma maior cooperação pode retornar, no

entanto, existem muitas pressões devido aos recentes estranhamentos entre a China e países

ocidentais. Especialmente pode-se pensar em ressalvas a essa aproximação quando se lembra

que a Albânia aderiu a reformas liberalizantes, alinhamento com o ocidente e se juntou à

OTAN ao longo das últimas décadas.

10 Para mais informações sobre os projetos, observar a base de dados “China in the Balkans”. Disponível em
https://china.balkaninsight.com/.
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Entre os projetos mais notáveis, primeiro está a concessão adquirida pela companhia

chinesa Geo-Jade Petroleum do maior campo de extração de petróleo albanês, chamado

Patos-Marinza, no valor 384,6 milhões de euros. Depois está a concessão de 100% dos

direitos de administração do Aeroporto Internacional Madre Teresa (TIA) em Tirana, pela

companhia China Everbright, que possibilitou ainda mais a atração de capital chinês. Além

disso, foi um período em que se viu um aumento considerável do turismo entre os países, que

mantinham uma retórica de proximidade histórica. No entanto, em 2020, a concessão do

aeroporto retornou para uma companhia albanesa, em um período já de maior afastamento

entre as partes (SHOPOV, 2022; STOJKOVSKI et al., 2021).

Durante este período, a China evoluiu para se tornar a terceira maior parceira

comercial da Albânia, superando a Alemanha. Vários acordos de renovação de estradas e

rodovias foram firmados. A Huawei, em atividade na Albânia desde 2007, conseguiu firmar

suas operações no país durante o mandato do Primeiro-Ministro Edi Rama, em 2013. Entre

2005 e 2015, aproximações culturais foram realizadas através de centros de cultura e

Institutos Confucius, e suporte chinês foi provido após uma série de terremotos que afetaram

o país. Além disso, ocorreu ajuda médica e doação de equipamentos durante a pandemia de

COVID-19, ambas em parceria com a Cruz Vermelha. Além disso, campanhas chinesas de

publicidade estão marcando presença na região (SHOPOV, 2022).

As campanhas chegam em consonância com o afastamento recente de Tirana à

Pequim, a partir de políticas albanesas firmes de inspeção fiscal às empresas chinesas

operando no país para afastar estes investimentos (STOJKOVSI et al., 2021), mas também

com as demoras nos planos de expansão da União Europeia que poderiam contemplar a

Albânia. Estas campanhas, juntamente com a retomada da intensificação das conversas,

poderiam ser o estopim para um bom momento na cooperação entre os países (SHOPOV,

2022). Mesmo em baixa em termos de cooperação econômica, a China garante seu espaço em

outras áreas como política e cultura, também na saúde, para manter o diálogo aberto com os

albaneses.

5.3. Montenegro e China

Montenegro, antes parte integral do país conhecido como Sérvia e Montenegro, está

passando por condições diferentes em relação à China quando comparado à Sérvia. Utilizado

extensivamente como um exemplo para os críticos ocidentais em relação às práticas chinesas

de investimentos e empréstimos, a chamada “debt-trap diplomacy” pelos críticos destas
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práticas,11 Montenegro tem grande parte de sua dívida externa atrelada a empréstimos

chineses (SHOPOV, 2022). Este caso se deve à construção da rodovia Bar-Boljare, que estava

sendo realizada pela companhia chinesa China Road and Bridge Corporation (CRBC). A

questão do endividamento e os juros relativamente altos fizeram com que o país negociasse

um refinanciamento do empréstimo com bancos europeus e estadunidenses (STOJKOVSKI et

al., 2021). O empréstimo inicial foi concedido pelo Export-Import Bank of China no valor de

600 mil euros. Mais tarde, o valor tornou-se 800 mil euros, e a entrega foi adiada de 2019

para 2022. No momento em que este trabalho é escrito, tudo aponta para que a CRBC não

finalize as obras por opção do próprio país receptor (SHOPOV, 2022). Este projeto fazia parte

da idealização chinesa sobre o Belt and Road Initiative, o que torna as decisões sobre seu

futuro ainda mais importantes do ponto de vista do futuro do projeto e sua viabilidade na

região.

Outro projeto bastante discutido em Montenegro é a revitalização ecológica de uma

usina elétrica na cidade de Pljevlja, que seria realizada pela companhia chinesa Dongfang

Electric International Corporation. O projeto está parado devido às discussões e divergências

internas em um contexto político turbulento em Montenegro. No entanto, é interessante

ressaltar que a companhia chinesa faz parte do mesmo consórcio que a companhia de Blazo

Dujkanovic, o filho do Presidente de Montenegro, Milo Djukanovic (ibid.). Esta informação é

uma evidência do modus operandi chinês de se aproximar e negociar com as elites locais, já

que, ao que parece, não é uma mera coincidência.

Outro motivo que levanta críticas é o padrão de empréstimos montenegrinos no Século

XXI. A quantidade emprestada foi de aproximadamente 1 bilhão de dólares, originados de

bancos chineses. A quantia é surpreendente por si só, levando-se em conta o tamanho

geográfico e demográfico do país balcânico. No entanto, fica ainda mais intrigante quando se

considera que entre 2006 e 2019, a China havia investido apenas cerca de 10 milhões de euros

no país. É claro, podem ser justificados através do interesse chinês cada vez maior no projeto

One Belt, One Road (ibid.). Ainda assim, a falta de transparência, a concessão da principal

obra no país a uma companhia chinesa (CRBC) e os contatos próximos com as elites do país

são pontos de ataque para os críticos mais ferozes do regime chinês e suas metodologias.

Independente das críticas ao método chinês, Vesko Garcevic, professor montenegrino

na Boston University, afirmou que as dívidas atuais colocam o país em uma situação muito

complicada para celebrar acordos com outros países, inclusive com a China, no momento e

para um futuro próximo. Apesar disso, a China atualmente está envolvida também, além dos

11 Ver terceiro capítulo, “CHINA”.
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projetos supracitados, em reformar e melhorar tecnologicamente as ferrovias de Montenegro,

e em um passado recente enviou cargas de vacina para o combate a COVID-19 como parte da

sua nova diplomacia da saúde (STOJKOVSKI et al., 2021).
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6. CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho, verificou-se que a China, através do seu planejamento de

desenvolvimento econômico, procura caminhos para expandir internacionalmente sua

influência econômica e política no Século XXI. A base para que isso se realizasse ocorreu

quando o gigante asiático passou por significativas reformas liberalizantes a partir da década

de 1970, que se intensificaram com o contexto da globalização na década de 1990, para enfim

se inserir com competitividade no mercado global. Nos últimos anos, a China fundamentou

este objetivo de expansão em torno de um projeto que se tornou tão importante ao ponto de

ser solidificado na Constituição chinesa: o One Belt, One Road, ou simplesmente Belt and

Road Initiative. Este projeto, que teve sua origem em 2013, envolve a criação de corredores

econômicos por onde transitam desde matérias-primas à produtos manufaturados, incluindo

também diversos tipos de combustíveis e fontes de energia. Tais corredores econômicos estão

sendo construídos, aprimorados e reformados com o apoio de fortes investimentos chineses.

Além disso, pode-se verificar também que um dos trajetos por onde passam estes

corredores, e que ligam a China à Europa ocidental, são os países dos Bálcãs. Recentemente

foi observado um aumento dos investimentos econômicos chineses na região, além do

incremento de uma retórica de proximidade histórica e social como justificativa para o

crescimento da influência chinesa na península balcânica. Portanto, parte relevante desta

monografia dedicou-se a identificar as características históricas de cada país balcânico que

permitem um maior desenvolvimento deste método de aproximação chinesa. Uma hipótese

destacada é a de que nos países em que se mantiveram em maior quantidade as estruturas

institucionais e de governança do período comunista, considerando também as elites locais,

fica evidenciada uma certa propensão a tais países terem ou buscarem ter maior cooperação

com a China.

À luz de tal reconhecimento, é importante destacar que esta hipótese não representa

uma afirmação absoluta. Existem exceções como a Albânia, uma vez que tal país possui

maior grau de liberalização e afastamento das instituições socialistas, mas mostrou-se em

determinados momentos bastante propenso à cooperação com a China. Neste caso específico,

ficou revelado que, ainda assim, os resquícios das elites locais, que “sobreviveram” à

transição governista, ajudaram com essas aproximações pontuais. Ademais, fica evidente com

a pesquisa deste trabalho que a China se utiliza bastante da diplomacia, da retórica de amizade

histórica, da promoção de intercâmbios culturais, do investimento em publicidade positiva, do
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soft power em geral, para conduzir uma paciente inserção na realidade social daqueles países

que são de seus interesses estratégicos. Isto facilita, consequentemente, o ponto principal da

interação: as operações econômicas. Tal fator mostrou-se realidade nos Bálcãs, visto os

números dos investimentos nos últimos anos, como percebe-se na Tabela 01 evidenciada no

capítulo anterior, em que a maior parte dos projetos são relacionados a esta retórica cultural

ou que fazem parte do do Belt and Road Initiative.

São justamente essas operações econômicas, realizadas de maneira operacional e

objetiva pela China mais recentemente, que despertam a avidez crítica de alguns estudiosos,

jornalistas e políticos sobre o tema. Abordou-se nesta monografia o termo “debt-trap

diplomacy”, ou “diplomacia da dívida”, muito utilizados por estes críticos do regime chinês,

que o acusam de gerar uma quantidade enorme de dívida para países vulneráveis

economicamente através de empréstimos para obras de infraestrutura, pedindo em retorno a

garantia de controle de parte de setores estratégicos destes países caso não consigam pagar o

que devem.

Como foi possível analisar, existem autores e estudiosos que contrariam esta visão

maniqueísta de que a China estaria colocando em prática um plano deliberadamente

mal-intencionado para prejudicar e se aproveitar de países mais vulneráveis. Carmody, Taylor

e Zajontz (2021), por exemplo, argumentam que a expansão da Belt and Road Initiative e de

outros acordos que permitem empréstimos consideráveis de capital seriam, na verdade, uma

resposta necessária para bolhas de acumulação de capital das elites chinesas, que não teriam

outra solução à não ser investir este capital em mercados externos para evitar sua

desvalorização, dentro de um contexto de globalização e de crises capitalistas. Estas críticas

estão, dentro da academia, muito voltadas para a atuação chinesa na África, todavia também

podem ser interpretadas no contexto da ampliação do investimento chinês na região dos

Bálcãs.

Por fim, foram compilados relatórios, bases de dados e materiais jornalísticos que

embasassem o argumento de que a China está em atuais esforços de se aproximar dos países

dos Bálcãs, alguns mais do que outros, para complementar e apoiar suas ambições de

expansão dos corredores econômicos do One Belt, One Road até partes interessadas da

Europa ocidental. Desse modo, foram discorridos os principais métodos diplomáticos pelos

quais a China realiza as aproximações, além de exibidos dados empíricos e mapas que

comprovam o aumento do investimento chinês na região, especialmente em setores

estratégicos, como energia, transporte e tecnologias de comunicações. A Sérvia, por exemplo,

é um país chave na região para a iniciativa chinesa, tanto pela sua importância econômica

74



quanto por estar relativamente afastada dos planos de integração da Europa. Ficou evidente,

ao longo da pesquisa, que a atitude europeia de acabar negligenciando politicamente alguns

países da região acabou facilitando os esforços de aproximação chinesa para esses países,

cujos interesses são diversificar sua cooperação internacional. Além dos métodos

diplomáticos, os principais meios de cooperação entre a China e estes países são o fórum

“14+1”, os acordos bilaterais e a promoção de suporte nos planejamentos do Belt and Road

Initiative.

Para realizar todo o percurso deste estudo, foram necessárias as explicações de duas

grandes vertentes de estudo nas Relações Internacionais, que forneceram bases conceituais

importantíssimas para compreender as principais discussões propostas nesta pesquisa. A

primeira trata da teoria institucionalista ou neoinstitucionalismo. As diferentes visões dentro

deste campo teórico permitem realizar a leitura de diversas tomadas de decisões dentro do

campo político das estruturas de governança. Compreender tais conceitos teóricos foi vital

para uma maior familiaridade de dois principais temas desta pesquisa: a transição institucional

dos países dos Bálcãs, cada um à sua maneira, do período comunista para o período

pós-comunista (à partir de, aproximadamente, 1990); e, as vantagens, em termos de

cooperação, que a China pleiteia através da criação de um institucionalismo comum junto aos

Bálcãs, que pode ser lido pelas lentes tanto do institucionalismo sociológico quanto do

institucionalismo histórico.

A segunda vertente teórica abordada nesta monografia é a dos estudos de globalização.

Este fenômeno ganhou força na mesma época que muitas transições institucionais ocorreram

ao redor do mundo, devido ao fim da Guerra Fria e ao colapso do bloco soviético. Entender as

minúcias e as origens deste fenômeno, assim como suas diferentes interpretações, foi

fundamental para encaixar neste trabalho o processo interno de transição pelo qual passava a

China e os Bálcãs, além de ajudar a explicar a necessidade quase forçada de inserção em um

mercado competitivo de um mundo altamente globalizado. A China compreendeu este

processo e se submeteu a ele fazendo uma transição respeitando certos aspectos de seu

histórico interno. Além disso, as teorias da globalização forneceram uma maior explicação de

um conceito muito importante e utilizado algumas vezes ao longo deste trabalho: o “spatial

fix”, cunhado pelo geógrafo marxista David Harvey, concepção fundamental para entender as

soluções propostas pela China à sua própria crise de acumulação de capital, utilizando o Belt

and Road Initiative como ferramenta principal.

Entendendo-se que este é um tema que está surgindo de maneira mais expressiva nos

últimos anos, justamente pelo caráter recente das aproximações, é importante frisar que esta
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pesquisa pode e deve ser entendida, mesmo em sua forma final, como um processo em

construção. A probabilidade de a China continuar investindo nos próximos anos na região, em

termos de cultura, infraestrutura e tecnologia é bastante alta. Diante de tal contexto,

provavelmente serão gerados novos dados e informações que permitirão aprofundar mais

detalhadamente este processo. Também podem ser investigadas, de maneira mais específica,

as nuances institucionais de cada um dos países dos Bálcãs, singularizados nas suas relações

diplomáticas, econômicas e políticas com a China, para entender mais detalhadamente como

esses Estados e suas políticas aproximam e afastam uma cooperação com os chineses

(entendendo que este trabalho aborda este item de forma mais generalizada pelos limites e

intenções contidas nele).

Ademais, é possível prosseguir com essa pesquisa nos termos das mudanças das quais

o projeto Belt and Road Initiative está sofrendo devido à pandemia. Existe uma percepção de

que a concessão de empréstimos e investimentos em teor relativamente indiscriminado estaria

deixando de fazer sentido macroeconômico para a China. Existem relatos, também, de que o

enfoque principal do projeto estaria gravitando mais para a direção da diplomacia da saúde e

de projetos de BigTechs (GARCIA-HERRERO; FREYMANN, 2022; GYU, 2021). Seria

interessante explorar e monitorar como e em qual intensidade essas mudanças do projeto

afetariam a atuação econômica e política da China na região dos Bálcãs.

De forma geral, o trabalho traça alguns padrões de cooperação que tendem a crescer

nos próximos anos e décadas, assumindo-se uma estabilidade relativa no Sistema

Internacional. Além disso, explica um amplo panorama histórico, diante de um recorte

temporal definido (a partir dos anos 1990), que facilita a compreensão das recentes

aproximações entre a China e cada país da península balcânica. Então, respondendo à

pergunta que foi feita na primeira frase da Introdução deste trabalho. O que há em comum

entre os chineses, um filme iugoslavo e uma marca de cerveja? Na teoria, quase nada. Mas

ilustra o quão pouco se precisa para se justificar e celebrar a cooperação entre países

dispostos. Às vezes, basta um filme de guerra, panfletário comunista, pastelão épico e de

qualidade duvidosa.
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