
A VISITA DE SAMUEL Santos era
um dos eventos prioritários na agenda
do ministro de Relações Exteriores
de Taiwan no mês de março. Em 11
de janeiro, depois de assistir à posse
do presidente Daniel Ortega, James
Huang convidou o ministro de Rela-
ções Exteriores nicaragüense a Taipei
para renovar os acordos bilaterais de
cooperação entre as duas nações. Huang
nunca imaginaria que Santos poderia
cancelar a visita "indefinidamente",
como fez, com a desculpa de ter uma
"agenda muito apertada".

Esta recusa disfarçada foi um golpe
duro para a ilha. Nicarágua e o restante
da América Central figuram entre os
escassos 24 países que reconhecem a
soberania e independência de Taiwan
frente à China comunista. Não obstante,
para esse reduzido grupo, no qual as
economias do istmo representam 64% do
total do PIB, o fluxo de dinheiro parece
ser o único fator que determinará quem
permanecerá fiel a Taipei.

Em uma semana, o vice-ministro de
Relações Exteriores, Hou Ching-Shan, fez
suas malas e voou a Manágua com dois
objetivos em mente: renovar o convite
a Santos e reavivar o tema das ajudas
econômicas. Sobretudo porque muitos
analistas afirmam que, no momento
em que algum dos países centro-ame-
ricanos romperem relações com a ilha,
será um efeito dominó. E, com a perda
desse apoio, Taiwan perderia qualquer
esperança de legitimar seu status frente
à comunidade internacional. Afinal de
contas foram os países centro-americanos
que propuseram, em reiteradas ocasiões,
que Taiwan se convertesse em membro
pleno da ONU - iniciativa que Taipei
recompensou com milionárias ajudas

econômicas.
Tão improvável quanto esse cenário

é a idéia de que a América Central se
manterá incondicional a Taiwan. Para
José Luis León, professor e pesquisador
de política internacional da Universidad
Autônoma Metropolitana, o fim das re-
lações do istmo com Taipei é questão de
tempo. "Num futuro, o desafio da China
será traduzir seu poder econômico em
poder político e diplomático", diz. Ainda
mais quando em toda a América do Sul
(com exceção do Paraguai) o terreno está
ganho desde a década de 70.

Para Riordan Roett, diretor do pro-
grama de estudos latino-americanos na
Johns Hopkins University, com sede

em Washington D.C., as cartas já estão
do lado de Pequim. Com o tempo, o
compromisso da América Central com
Taipei passou de um plano ideológico
a um plano moral. "E em geopolítica é
muito pouco o que se fala de moral",
diz. Resta saber se o governo da China
comunista se valerá de ajuda financei-
ra, da pressão diplomática ou de uma
combinação de ambos para ganhar
dos aliados de Taiwan. O mesmo está
acontecendo na África. "A China está
avançando devagar, mas avança", afirma
Roett. Sequer os EUA, que preferiam
ter o comunismo o mais longe possível
de seu "pátio traseiro", poderão fazer
a diferença. Mesmo quando o futuro



da ilha havia se convertido num duelo
silencioso entre Washington e Pequim,
"o crescente déficit fiscal, a redução dos
programas de ajuda econômica e o es-
casso interesse por parte do Congresso
em fechar acordos de livre comércio
pendentes com a região" indicam que
Taipei não terá muita ajuda de seu amigo
norte-americano, aponta Roett.

Não obstante, "enquanto para os
produtores de alimentos e matéria-pri-
ma - como açúcar, café e algodão - a
China se apresenta como uma oportu-
nidade, para os setores de manufatura,
especialmente o têxtil, os chineses são
uma ameaça", explica León. No istmo,
para cada dólar que a região exporta à
China, chegam entre US$ 38 e US$ 40
em importações.

No plano político, tampouco está claro
se os centro-americanos estão prontos
para passar do namoro ao compromis-
so. Na última assembléia do BID na
Guatemala, em março, o destaque foi a

entrada da China no conselho do órgão.
É um ponto ao que a América Central se
opõe, juntamente com o Japão e os EUA.
Semanas depois do evento, entretanto, a
Guatemala mudou de opinião. "A China
vai dar enormes aportes de capital que

Venezuela." Assim, uma mudança de lado
dependeria do que Pequim oferecesse a
Venezuela - e contando os problemas
energéticos da China, Venezuela tem
um amplo poder de negociação

A China não mostra pressa. Em

servirão para fortalecer o BID", afirmou
o presidente guatemalteco Oscar Berger,
à mídia local. O dilema Taipei-Pequim
foi tema de debate nas eleições centro-
americanas. No Panamá, o apoio à China
foi uma das promessas de Guillermo
Endera, principal adversário do atual
presidente, Martin Torrijos.

Para León, a Nicarágua merece a
mesma atenção. "Não tanto pela ide-
ologia do presidente Ortega, mas pela
conexão que os sandinistas têm com a

parte porque, para ganhar uma batalha
geopolítica não necessita de aliados
econômicos. As pressões de Pequim
chegarão à medida que a China ama-
dureça como potência mundial. A boa
notícia para os centro-americanos é que
o ciúme dos gigantes asiáticos se limita
ao âmbito político. No âmbito econômi-
co, as coisas funcionam de outra forma.
"Aí pode existir bigamia comercial",
afirma Leon, "e ninguém tem motivo
para ficar nervoso". •
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