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PROBLEMA E HIPÓTESE

A Somália tornou-se uma das principais áreas de atuação da
política externa turca ao longo, principalmente, da última
década. A hipótese trabalhada é de que as sucessivas falhas
de iniciativas internacionais em promover e assegurar a paz
no Estado somali afastaram o país de parceiros mais
tradicionais, levando a Somália a buscar apoio bilateral de
um país que, a partir do início da década de 2010, passou a
ter uma estratégia e interesses claros para a região.

O objetivo principal do presente trabalho é examinar as
relações político-econômicas entre Turquia e Somália ao
longo da última década. Os objetivos secundários são: (i)
acompanhar a evolução das trocas comerciais entre os
países; (ii) analisar os processos de cooperação
humanitária; e (iii) relacionar a relação bilateral a aspectos
sistêmicos.

A metodologia utilizada no presente trabalho tem caráter 
qualitativo e explicativo.

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Os processos de aproximação e afastamento nas relações
entre os dois países podem ser vistos por parâmetros mais
amplos, como proximidade política, abordados nas obras
acadêmicas, ou mais específicos, como volume de trocas
comerciais, envio de ajuda humanitária ou realização de
projetos em parceria, encontrados em documentos estatais
ou organizacionais. Ocorreu, de fato, um significativo
aumento no volume de trocas comerciais entre os países,
que mais do que triplicou desde 2011. Além disso, no
âmbito político, cresceram as iniciativas de ajuda
humanitária e cooperação bilateral para o desenvolvimento,
relacionado à mudanças observada na polaridade do
sistema.

RESULTADOS PRELIMINARES

1. Aparente confirmação da hipótese inicial, visto que a
aproximação entre os dois países se afirmou a partir de
2011 e dá sinais de continuidade, apesar da inconstância de
outras iniciativas bilaterais;

2. Constatação do renovado interesse turco no Chifre da
África desde 2011, aliado à perspectiva do fim da
AMISOM, que levou à ampliação da presença política,
econômica e militar turca na Somália;

3. A configuração multipolar contribui para que possíveis
potências semiperiféricas tenham maior liberdade para
atuar de forma independente na sua região.

OBJETIVOS

Mapa 1: Localização de Turquia e Somália 

Fonte: BAADIYOW, 2014
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