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In the next 20 years the political
evolution of China in terms of
democracy ( in “chinese clothes”) and
rule of law is going to be critically
influenced by three processes in which
its leadership is today involved
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Different Democratic Experiments

THREE RISKY PROCESSES WHITCH
MUST BE MANAGED CAREFULLY BY
THE CHINA`S LEADERSHIP
• A new Growth Model, politically
destabilizing
• A new Geoeconomy – Searching for
centrality in Asia to restore the Middle
Empire
• A Declared - but Controled - Strategic
Competition with USA in Asia and
Eurasia
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HOW THINGS CAN GO WRONG

Armed Forces become
the arbitrer between
confronting “civil” factions
in the CCP

Strategic ambitions become
Obstacles to economic integration
– Southeast Asia
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A New Growth
Model , politically
destabilizing
Diferences between factions
is agravated by policies directed
to a more open and market driven economy

Wrong Tactical calculation
by China produces
confrontation and defeat

Regime`s Crisis in China

MORE DETAILED EXPLANATIONS

Os Três Processos a que a Governação
na RP China tem que dar resposta
• Mudança de Modelo de Crescimento
• Reposicionamento GeoeconómicoCentralidade na Ásia
• Competição Estratégica “controlada”
com os EUA

Reposicionamento Geoeconómico
-Centralidade na Ásia•

O remninbi como moeda internacional , criando um espaço
monetário na Ásia Pacifico e substituindo gradualmente o dólar nas
transações envolvendo matérias primas

•

O controlo económico sobre Asia do Sudeste como componente da
segurança estratégica da China - embora com tensões entre
propostas de integração económica regional e conflitos nas fronteiras
marítimas com alguns dos Estados do Sueste asiático

•

A Eurásia como retaguarda de abastecimento energético e de
matérias primas e como “ponte” terrestre para a Europa- acesso a
tecnologias civis para modernizar a industria chinesa, enquanto
sistema cientifico chinês se orienta para a competição nas
tecnologias militares

Hipótese 1: Risco de aproximação EUA –Rússia e de perda de influência
da Alemanha na sequência da crise grega o que colocaria em cheque
o projeto euroasiático no qual a Alemanha é a principal parceira da
China

Mudança de Modelo de Crescimento
•

Após um período de investimento maciço na infraestruturação da
China que contribuiu para amortecer a queba de ritmo de crescimento
da China, o Governo vai recentra o crescimento no consumo, o que
exige melhorai de salários e de rendimento das famílias disponível
para consumo
• Uma dinamização do consumo das famílias exige a transferência par o
Estado de responsabilidades sociais que já não vão poder ser
satisfeitas por “famílias de filho único”. Sem sistema de pensões,
segurança social para cobrir riscos individuais sistema de saúde e
educação subsidiada as famílias continuarão a privilegiar a poupança
e a valorização de patrimónios. Um Estado
• Por seu lado uma recentragem no mercado doméstico de consumo,
quando está instalado na China o maior aparelho industrial de
produção de bens de consumo do mundo , vai inevitavelmente fazer
cair o investimento na industria. E face à quebra no investimento em
infraestruturação interna é crucial a abertura de gigantescos
estaleiros de obras pelo mundo inteiro para criar mercado para os
setores envolvidos na fase anterior
Hipóteses 2 e 3 : risco derrapagem económica; risco de profundas
tensões no seio da elite dominante, fazendo da competição pelo apoio
dos militares a chave da vitória de qualquer delas

Competição Estratégica “Controlada”
com EUA
• A China concentrará o seu esforço de modernização militar nas
tecnologias, sistemas de armas e sistemas de controlo e
comando para “dominar” os fluidos estratégicos – espaço
naval aéreo, espacial e ciberespaço - competindo diretamente
com os EUA no longo prazo
• Enquanto este processo decorre a China procurará que os EUA
se desgastem em várias frentes e reduzam as despesas
orientadas para I&D na fronteira das tecnologias
• Mas não poderá fugir a confrontos pontuais com os EUA para
assegurar o completo controlo do seu espaço marítimo de
proximidade, que é, simultaneamente o espaço de segurança
dos aliados dos EUA no Nordeste da Ásia
Hipótese 4: Os riscos de confrontos precoces que corram mal e
gerem crises de liderança no interior do PC da China ou crises
de regime
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