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„It doesn’t matter if a cat is black or white; if it catches
mice it’s a good cat“ – 1962, Deng Xiaoping1

Abstract. Although in economy, through reform and opening-up, direct
state controls were reduced, in the political arena, the party is still firmly
in control. Today’s China understands the importance of common interest
of the international institutions, even if some consider that the economic
reforms have been too fast for the political system to keep pace. China’s
awareness regarding the importance of becoming a responsible major
power and its embracing of views that could strengthen the national
interest, accepting the advantages of cooperation in the international
system, was influenced by the substantial learning process, regardless the
differences that still persist among the elites and the governmental
institutions. In this paper, I seek to emphasize the main events that
occurred post Xi Jinping’s consolidation of power and his formal election
as the most powerful leader of China in decades, established post the 19th
National Congress of the Communist Party of China, held between 18 and
24 October 2017.
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Elemente introductive

În Rand Review, numãrul din toamna anului 1995, David C. Gompert, atrãgea
atenþia asupra faptului cã existã mai multã incertitudine ºi mai mult potenþial de
perturbare în sferele interne ºi economice decât pe câmpul de luptã, dar ºi asupra
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necesitãþii dezvoltãrii rezilienþei în privinþa daunelor produse de rãzboiul infor-
maþional.2
Peter W. Singer, punctezã cã instrumentele rãzboiului informaþional pot avea

succes în anumite condiþii. Cu siguranþã, principala laturã este reprezentatã de
necesitatea ca mesajul sã fie disponibil grupurilor vizate ºi factori importanþi
sunt reprezentaþi de frecvenþa mesajului ºi credibilitatea sursei. Iar receptivitatea
mesajului este condiþionatã de „acordul cu cultura ºi mediul local ºi de preocu-
pãrile anterioare ale publicului þintã“3.
Toamna anului 2017 aduce pe lista preocupãrilor specialiºtilor din domeniul

relaþiilor internaþionale deciziile Beijingului, respectiv votul din cadrul celui
de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, care include „Gândirea lui
Xi Jinping asupra socialismului cu caracteristici chineze pentru o nouã erã“ în
Constituþie. Premergãtor introducerii unei forme de soft-power în Constituþia
Chinei, Preºedintele Xi Jinping ºi-a exprimat intenþia de a include în restructurarea
Armatei Populare de Eliberare ºi capabilitãþi pentru rãzboi electronic, cibernetic
ºi informaþional. Iar acestea, pe lângã reconfirmarea poziþiei lui Xi Jinping cel
puþin pânã în anul 2022, precum ºi includerea Iniþiativei Belt and Road în Con-
stituþie sunt elemente care pot produce o serie de schimbãri importante nu numai
la nivel regional. Ideile Chinei în privinþa securitãþii naþionale s-au modificat pe
mãsurã ce noi vulnerabilitãþi au fost identificate, iar în ultimii ani, guvernarea
politicã din China a început sã atragã interesul mondial. Este important de anali-
zat dacã modelul de creºtere economicã parcurs de China se poate aplica ºi în
cazul altor þãri aflate în curs de dezvoltare, întrucât strategia adoptatã în dezvol-
tare ºi tranziþie poate determina eºecul sau succesul unei þãri în curs de dezvoltare.
Prin cercetarea sa, Justin Yifu Lin (The rise of China and its implications for
economics and other developing countries) sugereazã cã existã potenþialul ca ºi
alte þãri aflate în curs de dezvoltare sã aibã acelaºi parcurs, însã este condiþionat
de „a dezvolta puterea economicã a þãrii în funcþie de avantajele sale compa-
rative“4 ºi de „a nu expune imediat industrii interne necompetitive la concurenþa
internaþionalã“5.

Diplomaþia unei Chine în curs de dezvoltare?

Transformarea Chinei într-o putere economicã majorã, ridicã semne de întrebare
asupra a ceea ce va reprezenta în evoluþia sistemului internaþional, respectiv dacã
aceasta va reprezenta un element perturbator sau de susþinere. Deºi odatã cu sfâr-
ºitul Rãzboiului Rece s-a redus ºi potenþialul unei confruntãri militare cu rivalii
tradiþionali (Japonia, Rusia, SUA), trebuie avut în vedere stadiul actualului mediu
de securitate, caracterizat de un grad ºi mai ridicat de imprevizibilitate ºi fluiditate.
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Consideratã o putere în creºtere cu potenþialul de a juca un rol mai proeminent
în sistemul internaþional, întrucât puterile în creºtere pot schimba balanþa de pu-
tere ºi produce efecte dificil de prevãzut, trebuie urmãrit dacã va deveni o parte
productivã a scenei internaþionale globalizate. Influenþele produse de globalizare
în statele în curs de dezvoltare, depind în mod semnificativ de caracteristicile
statului-naþiune.
Imensa capacitate productivã a Chinei a readus-o în poziþia de putere econo-

micã majorã la nivel global, statut deþinut ºi în perioada 1100-1800, iar excedentul
comercial datorat dinamicii strategiei de export au transformat-o în unul dintre
cei mai mari creditori din lume, în special pentru Statele Unite ale Americii. În
prezent, avem o Chinã în ascensiune din punct de vedere economic, politic ºi mi-
litar, iar referitor la acest aspect, Donald Snow6 avea sã ridice douã întrebãri încã
actuale:
1. Va ajunge creºterea Chinei sã rãstoarne balanþa de putere?
2. O nouã Chinã se va adapta sistemului internaþional existent sau va acþiona

sfidãtor la adresa normelor internaþionale ºi va ameninþa stabilitatea ºi securi-
tatea internaþionalã?
Întrucât trecerea de la venituri medii la venituri ridicate este mai dificil de

realizat decât trecerea de la venituri mici la medii, sunt necesare o serie de ajus-
tãri ale politicilor pentru ca, creºterea Chinei, consideratã în continuare o þarã în
curs de dezvoltare, sã fie ºi una durabilã. Avem în acest caz o creºtere economicã
rapidã care, inevitabil a generat o serie de provocãri, Banca Mondialã enumerând
în cazul Chinei „inegalitatea ridicatã, urbanizarea rapidã, provocãri pentru suste-
nabilitatea mediului ºi dezechilibre externe“. Iar la acestea se adaugã ºi „presiuni
demografice legate de îmbãtrânirea populaþiei ºi migraþia internã a forþei de
muncã“7.
În planul proiecþiei politicii externe a Chinei, putem puncta o sensibilitate

faþã de ameninþãrile externe, mai ales în legãturã cu Taiwanul ºi cu potenþiale do-
minaþii ale altor puteri majore. Existã ºi o preocupare faþã de restabilirea statutului
de mare putere responsabilã la nivel internaþional, precum ºi un sentiment de
ameninþare a securitãþii venit din direcþia altor actori internaþionali.
Însã trecând de aceste aspecte, douã tranziþii au fost semnificative, respectiv

„trecerea Chinei de la o economie planificatã centralizat la una de piaþã ºi tranziþia
webberianã de la procesele guvernamentale carismatice la cele legale ºi raþio-
nale“8, fãcând dificil de separat impactul produs de acestea de cel al globalizãrii.
Putem considera însã cã sfârºitul anilor 1970 au reprezentat începutul influenþelor
produse de globalizare în privinþa Chinei, influenþe reflectate în reforma ºi des-

3 SCHIMBÃRI IDEOLOGICE ÎN „NOUA ERÃ“ A CHINEI 13

————————
6 Donald M. Snow, Cases in International Relations: portraits of the future. Second edition. Printed in

United States, Pearson Longman, 2006, p. 4.
7 World Bank, www.worldbank.org/en/news/factsheet/2017/11/14/china-factsheet, accesat la data de 23

noiembrie 2017.
8 Stuart Harris, China. „Globalization and its diplomatic structure and process“, în Justin Robertson &

Maurice East(ed.), Diplomacy and Developing Nations. Post Cold-War foreign policy-making structures and
processes, Routledge, 2005, p. 115.



chiderea acesteia, iniþiate de viziunea lui Deng Xiaoping, cel puþin în plan eco-
nomic ºi tehnologic. Reformele lui Deng „au adus acceptarea investiþiilor strãine
directe ºi creºterea participãrii la sistemul de tranzacþionare internaþional, cu o
orientare treptatã spre piaþã“9. Ca un exemplu de învãþare cognitivã este per-
ceputã ºi acceptarea de cãtre China a ideii cã deschiderea faþã de schimburile co-
merciale nu a avut un rezultat exploatator ºi pauperizant10, ci s-a concretizat într-un
avantaj reciproc. Remarcãm astfel cã, în cazul Chinei, procesul de învãþare în
afacerile internaþionale, „a trecut dincolo de învãþarea adaptivã (ajustãri tactice
pentru a satisface nevoile pe termen scurt) la învãþarea cognitivã care s-a inter-
nalizat în înþelegerea schimbãrilor pe termen lung“11. Deschiderea în ceea ce pri-
veºte participarea la instituþiile internaþionale, a reprezentat un bun prilej pentru
a analiza implicaþiile acestora, iar principalul beneficiu produs de integrarea în
diferite instituþii financiare, precum ºi în alte organizaþii internaþionale asociate
cu ONU, sau care privesc problematicile regionale, este o înþelegere a modului
în care aceste sisteme funcþioneazã. Prin integrarea în Banca Mondialã ºi Fondul
Monetar Internaþional, China ºi-a diminuat o serie de preocupãri în privinþa vul-
nerabilitãþilor economice. Ulterior avem ºi cazul GATT (Acordul General pentru
Tarife ºi Comerþ, înlocuit ulterior de WTO – Organizaþia Mondialã a Comerþului)
ºi înþelegerea sistemului internaþional de tranzacþionare dobândit de oficialii chi-
nezi care au urmat cursurile de politicã comercialã premergãtor obþinerii statutului
de membru din anulul 2002, statut care a implicat o serie de modificãri instituþio-
nale ºi constrângeri în libertatea de a-ºi gestiona activitatea economicã. Aceste
reglementãri însã, aveau sã se aplice ºi în cazul partenerilor sãi economici ºi în
oferirea unor mãsuri de protecþie pentru propria economie12. Între timp, expe-
rienþa acumulatã de China în deceniile de deschidere ºi reformã au condus la
ocuparea celui de-al doilea loc, dupã SUA, în economia mondialã.

Al 19-lea Congres al Partidului
Comunist Chinez. Desfãºurare ºi implicaþii

Comunitatea internaþionalã a fost martorã la etapele pe care China le-a parcurs
spre construirea elementelor politice, combaterea corupþiei ºi dialogul dintre China
ºi alte þãri aflate în curs de dezvoltare, etape transpuse în cel de-al 18-lea Congres
Naþional al Partidului Comunist Chinez din 2012.
Eveniment organizat din cinci în cinci ani înMarea Salã a Poporului din Beijing,

Congresul Naþional al Partidului Comunist Chinez, reprezintã un eveniment im-
portant la nivel internaþional, întrucât pe durata acestuia, pe lângã alegerea noilor
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lideri ai Partidului, se fac ºi dezvãluiri privind direcþia politicã a acestora pentru
urmãtorii cinci ani. Congresul s-a desfãºurat periodic începând cu anul 1921, iar
întâlnirea cincinalã dateazã din 1980, datoritã intiþiativei lui Deng Xiaoping de a
introduce ordine ºi predictibilitate ulterior haosului produs pe parcursul Revoluþiei
Culturale.
Anul acesta, cel de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist Chinez s-a des-

fãºurat între 18 ºi 24 octombrie, iar deschiderea a fost realizatã de liderul chinez
Xi Jinping, care ºi-a fãcut intrarea însoþit de predecesorii sãi, Jiang Zemin ºi Hu
Jintao. Discursul sãu de 3 ore ºi 23 de minute a inclus prioritãþile partidului
pentru urmãtorii 5 ani, precum ºi bilanþul ultimilor cinci, iar pe durata congre-
sului, 2.280 de delegaþi desemnaþi din membrii Partidului Comunist Chinez au
examinat raportul de activitate al Comisiei de Control ºi Disciplinã. Tot în cadrul
Congresului s-a revizuit Statutul Partidului Comunist Chinez ºi s-a desemnat
noul Comitet Central ºi Comisia de Control ºi Disciplinã, iar acest Comitet a ales
Secretarul General al Partidului, Comisia Militarã Centralã, Biroul Politic,
precum ºi Consiliul Permanent al acestuia.
Deoarece toþi cei 5 membri aleºi în structura Consiliului Permanent al Biroului

Politic respectiv Li Zhanshu (67 ani), Zhao Leji (60), Han Zheng (63), Wang
Huning (62 ani) ºi Wang Yang (62 ani) au peste 60 de ani, nu pot fi consideraþi
succesori, iar Xi ar trebui sã îºi termine noul mandat în 2022, lãsând o incertitu-
dine în privinþa viitorului Chinei dupã acest an, cel puþin în privinþa conducerii.
Xi este al doilea lider dupã Mao cãruia i-a fost inclusã ideologia în Constituþie
în timpul vieþii. Numele ºi ideologia lui Deng au fost incluse dupã moartea acestuia,
iar gândurile ºi teoriile lui Hu Jintao ºi Jiang Zemin au fost ºi ele incluse, însã
fãrã precizarea numelor acestora. Existã posibilitatea ca evitarea numirii unui
succesor de cãtre Xi Jinping sã fie fãcutã ºi pentru a nu-ºi slãbi autoritatea la
început de nou mandat, însã rãmâne deschis ºi scenariul unor modificãri în con-
stituþie în ceea ce priveºte prelugirea duratei preºedinþiei, întrucât în prezent,
Constituþia Chinei prevede cã un preºedinte poate avea doar douã mandate a câte
5 ani fiecare.
Discursul lui Xi din deschiderea Congresului, a cuprins ºi prezentarea unui

program de modernizare a societãþii, structurat în 14 puncte care vor constitui
politica pe care se vor baza eforturile Chinei de a susþine ºi dezvolta socialismul
cu caracteristici chineze în noua erã. Cele 14 puncte cuprind: (1)Asigurarea con-
ducerii Partidului asupra tuturor activitãþilor, (2) Angajarea asupra unei abordãri
centrate pe oameni, (3) Continuarea aprofundãrii cuprinzãtoare a reformei, (4)
Adoptarea unei noi viziuni de dezvoltare, (5) Principiul conducerii þãrii de cãtre
oameni, (6) Asigurarea cã fiecare dimensiune a guvernãrii este bazatã pe lege,
(7) Susþinerea valorilor fundamentale socialiste, (8) Asigurarea ºi îmbunãtãþirea
standardelor de viaþã prin dezvoltare, (9) Asigurarea unei armonii între om ºi
naturã, (10) Urmarea unei abordãri holistice a securitãþii naþionale, (11) Menþi-
nerea controlului absolut al Partidului asupra forþelor armate ale poporului, (12)
Susþinerea principiului „o þarã – douã sisteme“ ºi promovarea reunificãrii na-
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þionale, (13) Promovarea construirii unei comunitãþi cu un viitor comun pentru
omenire, (14) Exercitarea unei guvernãri complete ºi riguroase asupra Partidului13.

Vizita oficialã a prim-ministrului rus,
Dmitri Medvedev în China (31 octombrie – 2 noiembrie)

Premierul Medvedev este primul lider strãin care a efectuat o vizitã oficialã
în China dupã încheierea Celui de-a 19-lea Congres Naþional al Partidului Comunist
Chinez. Anterior acestei întâlniri, Xi Jinping ºi Vladimir Putin au purtat o discuþie
telefonicã14 în care Vladimir Putin l-a felicitat pe Xi Jinping pentru realegerea sa
ca Secretar General, în urma Congresului.Ambele pãrþi au declarat cã sunt dispuse
sã îmbunãtãþeascã relaþiile bilaterale ºi cooperarea în diferite domenii pentru coor-
donarea în problematicile internaþionale ºi regionale. Reconsolidarea parteneria-
tului sino-rus poate avea un impact economic cel puþin la nivel regional, în special
în direcþiile proiectelor demarate/continuate prin semnarea acordurilor bilaterale.
Cu aceastã ocazie, s-a ajuns la a 22-a întâlnire dintre prim-miniºtrii Chinei ºi

Rusiei, relevanþa acestora fiind reflectatã ºi în faptul cã în ultimii ºase ani, China
a fost principalul partener comercial al Rusiei15, în timp ce Rusia reprezintã unul
dintre cei mai mari furnizori de energie ºi produse electro-mecanice pentru
China16.
În cadrul întâlnirii cu omologul sãu rus, Li Keqiang a declarat cã aceastã întâl-

nire este în continuarea celor dintre Putin ºi Xi Jinping, având ca scop dezvol-
tarea relaþiilor bilaterale, precum ºi consolidarea cooperãrii. Un punct al agendei
a cuprins semnarea unui acord pentru cooperarea în ºase domenii legate de spaþiu
pentru perioada 2018-202217. Înþelegerea a fost semnatã în data de 1 noiembrie
la Beijing, de premierul chinez Li Keqiang ºi Dmitri Medvedev. În aceeaºi zi,
Medvedev s-a întâlnit ºi cu Xi Jinping ºi Zhang Dejiang în Beijing. În cadrul
întâlnirii, Xi Jinping a sugerat cã Rusia ºi China ar trebui sã „colaboreze la dez-
voltarea ºi utilizarea canalelor de navigaþie ale Arcticii pentru a crea un drum de
mãtase pe gheaþã“18, considerat viabil în contextul încãlzirii globale ºi progresului
realizat în dezvoltarea spãrgãtoarelor de gheaþã cu propulsie nuclearã19.
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Vizita oficialã s-a încheiat cu planuri pentru cooperarea pragmaticã dintre cele
douã þãri ºi semnarea a aproximativ 20 de acorduri bilaterale în domeniul inves-
tiþiilor, energiei, agriculturii, infrastructurii ºi a explorãrii spaþiale20. 3 miliarde
de dolari este suma la care se ridicã nivelul acestor acorduri, iar acordul de finan-
þare a fost semnat între „Banca Rusã VEB ºi Banca de Export-Import a Chinei –
Eximbank China pentru promovarea proiectelor de infrastructurã ºi inovare în
Rusia“21, ca urmare a întâlnirii dintre Li Keqiang ºi Medvedev.

Implicaþiile turneului preºedintelui Donald Trump în Asia ºi ale
celor 3 Summituri Internaþionale desfãºurate în regiune

Agenda turneului preºedintelui Trump în Asia în perioada 3-14 noiembrie
2017, a cuprins vizite oficiale în 5 state (Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam
ºi Filipine) ºi participarea la 3 Summituri Internaþionale, respectiv Summitul
Forumului de Cooperare Asia-Pacific – APEC (11-12 noiembrie, Vietnam),
Summitul Asociaþiei Naþiunilor din Asia de Sud Est – ASEAN (13-14 noiembrie,
Filipine) ºi Summitul Asiei de Est-EAS (13-14 noiembrie, Filipine), deºi
Summitul EAS nu fãcea parte din programul stabilit iniþial22.
În condiþiile în care, în prezent, China reprezintã cel mai mare aliat diplomatic

ºi partener comercial al Coreei de Nord, în cadrul vizitei din Seul, Trump a pre-
cizat cã Beijingul deþine cheia controlãrii regimului lui Kim, iar acest pericol este
o chestiune stringentã în securitatea globalã, oprirea fiind condiþionatã de dimi-
nuarea resurselor pentru dezvoltarea nuclearã23, cel mai mare rol în acest sens
fiind al Chinei, care reprezintã 90% din comerþul exterior al Phenianului.
În Beijing, 9 noiembrie a adus acorduri comerciale de 250 miliarde de dolari,

semnate în cadrul întâlnirii de joi dintre cei doi preºedinþi. Valoarea totalã poate
varia, însã ministrul chinez al Comerþului, Zhong Shan, preciza cã aceastã reali-
zare este „un adevãrat miracol“24. Acordurile implicã diferite sectoare, incluzând
zona aeronauticã25, energie, industrie agroalimentarã, un pas important în redu-
cerea deficitului comercial al SUA în relaþia cu China. Practic, agenda lui Trump
înAsia a vizat douã mari paliere, respectiv diminuarea deficitului bugetar al SUA
în raport cu statele din continentul asiatic, precum ºi avansarea în procesul de
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20 China Daily, China-Russia economic ties enhanced by trade and big projects, articol disponibil la: http://

www.chinadaily.com.cn/world/cn_eu/2017-11/02/content_34033393.htm, accesat la data de 24 noiembrie 2017.
21 Latin American Herald Tribune, China, Russia Sign Multiple Agreements to Boost Trade Ties

http://laht.com/article.asp?CategoryId=12396&ArticleId=2445605, accesat la data de 27 noiembrie 2017.
22 Ankit Panda, în The Diplomat, Trump Shifts Course, Will Attend East Asia Summit in Manila, https://

thediplomat.com/2017/11/trump-shifts-course-will-attend-east-asia-summit-in-manila/, accesat la data de 30
noiembrie 2017.

23 BBC, Trump in China for talks with Xi amid N Korea tensions, http://www.bbc.com/news/world-asia-
41912325, accesat la data de 30 noiembrie 2017.

24 Matthew Miller, Adam Jourdan, Trump’s $250 billion China ‘miracle’ adds gloss to ‘off-kilter’ trade,
Disponibil la https://www.reuters.com/article/us-trump-asia-china-deals/trumps-250-billion-china-miracle-adds
-gloss-to-off-kilter-trade-idUSKBN1D90L2, accesat la data de 18 noiembrie 2017.

25 Reuters, Boeing signs China deals worth $37 billion: state TV, https://www.reuters.com/article/us-
trump-asia-china-deals/boeing-signs-china-deals-worth-37-billion-state-tv-idUSKBN1D90EX, accesat la data
de 22 noiembrie 2017.



denuclearizare a Peninsulei Coreene. Pe de altã parte în cadrul întâlnirilor, Xi
Jinping a anunþat transparentizarea ºi deschiderea economiei chineze pentru fir-
mele strãine ºi a încurajat participarea companiilor americane la Iniþiativa Belt
and Road26.
S-au sesizat distincþii strategice între discursurile lui Trump ºi Xi Jinping din

cadrul întâlniriiAPEC. Trump a declarat cã va încheia acorduri bilaterale cu „orice
partener din Indo-Pacific“, doar în condiþiile unui avantaj reciproc echitabil, pe
când Xi Jinping a apãrat negocierile comerciale multilaterale, pentru beneficiul
naþiunilor mai sãrace: „Trebuie sã sprijinim regimul comercial multilateral ºi sã
practicãm regionalismul deschis pentru a permite membrilor în dezvoltare sã be-
neficieze mai mult“ de pe urma investiþiilor ºi comerþului internaþional27. Avem
astfel, cel puþin la nivel declarativ, o ilustrare privind viziunile diferite ale lui
Donald Trump ºi Xi Jinping asupra viitorului comerþului ºi globalizãrii ºi a
modului în care ar trebui sã arate economia secolului XXI, respectiv competiþia
dintre „America First“ ºi „Chinese Dream“. Xi Jinping a punctat necesitatea de
a face comerþul mai deschis, echilibrat, echitabil ºi avantajos pentru toþi ºi de a
folosi efectele globalizãrii pentru acordarea unei atenþii mai mari deschiderii ºi
toleranþei, întrucât oricum globalizarea este ireversibilã.

Aspecte economice ºi strategice ale Iniþiativei Belt and Road

Pentru schimbarea balanþei de putere este necesarã proiecþia puterii dincolo
de vecinãtatea apropiatã, iar noul proiect al lui Xi Jinping poate constitui un
factor important în cazul în care este finalizat. Strategie de dezvoltare semnifi-
cativã, aceasta are potenþialul de a facilita Chinei un export masiv de mãrfuri
prin promovarea cooperãrii economice situate de-a lungul acestor rute. Deºi este
comparat cu Planul Marshall, proiectul se bazeazã pe multiple înþelegeri bilate-
rale ºi pe formarea unui cadru benefic pentru toþi, nu pe ajutor financiar ºi comerþ
liber. Nu vom detalia acum ceea ce reprezintã ºi implicã „Noul Drum al Mãtãsii“,
vom preciza doar cã are douã componente, respectiv drumul pe mare (Road) ºi
drumul pe uscat (Belt) ºi cã reprezintã un proiect cu potenþialul de a gestiona in-
vestiþii majore în infrastructurã.
Punctãm ºi cã aceastã iniþiativã vizeazã conectarea Asiei, Europei ºi Africii pe

5 cãi, respectiv: „(1) legarea Chinei de Europa prinAsia Centralã ºi Rusia; (2) co-
nectarea Chinei cu Orientul Mijlociu prin Asia Centralã; ºi (3) reunirea Chinei ºi
a Asiei de Sud-Est, Asiei de Sud ºi Oceanul Indian. Drumul de mãtase maritim
al secolului 21, între timp, se concentreazã pe utilizarea porturilor de coastã chineze
pentru a: (4) lega China ºi Europa prin Marea Chinei de Sud ºi Oceanul Indian;
ºi (5) conectarea Chinei cu Oceanul Pacific de Sud prin Marea Chinei de Sud.“28
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27 http://www.bbc.com/news/world-asia-41937426.
28 HKTDK, The Belt and Road Initiative, http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/
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accesat la data de 30 noiembrie 2017.



Iar pe baza acestora ºi a rutelor internaþionale de transport ºi a oraºelor ºi porturilor
cheie, sunt vizate 6 coridoare de cooperare economicã internaþionalã, respectiv
cele exemplificate în imaginea urmãtoare (Fig. 1).

Fig. 1: Coridoarele Economice ale Iniþiativei Belt and Road29

În prezentul studiu, vom prezenta o serie de evoluþii ale proiectului din perioada
de dupã cel de-al 19-lea Congres.
Astfel, în data de 6 noiembrie au fost iniþiate o serie de discuþii în privinþa

studiului asupra drumului feroviar Kyirong-Kathmandu, parte a iniþiativei Belt
and Road30. Guvernul Chinei a fost de acord cu susþinerea financiarã ºi tehnicã
a studiului de fezabilitate ºi a raportului detaliat al Proiectului Cãilor Ferate
Rasuwagadhi-Kathmandu ºi Kathmandu-Pokhara-Lumbini. Pe de altã parte însã,
pe 13 noiembrie, Nepalul anunþa proiectul hidroelectric de 2,5 miliarde de dolari
al grupului China Gezhouba. Intenþia era ca Barajul Budhi Gandaki sã devinã cel
mai mare proiect de infrastructurã din Himalaya31 ºi era parte a unui memo-
randum semnat ulterior acceptãrii oficiale de a face parte din Iniþiativa Belt and
Road. O altã anulare a fost anunþatã ºi de Pakistan, care a motivat gestul prin
faptul cã nu puteau accepta stricteþea condiþiilor impuse. În acest caz este vorba
despre un acord de infrastructurã în valoare de 14 miliarde de dolari care viza un
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contractor, în Engineering News-Record, accesat la data de 29 noiembrie 2017.



element cheie al Iniþiativei Belt and Road, respectiv Barajul Diamer-Bhasha, parte
din Coridorul Economic China-Pakistan32.
Prima vizitã în Laos a unui ºef de stat chinez din ultimii 11 ani a fost marcatã de

Xi Jinping, în data de 14 noiembrie. În cadrul întâlnirii s-a convenit asupra coope-
rãrii în mai multe domenii, construirii unui coridor economic China-Laos ºi
accelerãrii Iniþiativei Belt and Road33. De asemenea, ulterior evenimentului s-a
anunþat ºi organizarea primului forum pentru formatul cooperãrii dintre Laos ºi
China în privinþa Iniþiativei, programat pentru perioada 19-20 decembrie 2017,
în Laos.

Implicarea Chinei în soluþionarea crizei etnicilor rohingya

Ultimele evoluþii ale crizei refugiaþilor Rohingya, respectiv catalogarea de
cãtre ONU a acþiunilor din statul Rakhine (situat în vestul Myannmarului) drept
epurare etnicã, au atras atenþia comunitãþii internaþionale asupra consecinþelor
represiunii violente ºi a emigrãrii masive. Deºi la prima vedere conflictul nu in-
fluenþeazã în mod direct proiectul lui Xi Jinping, stabilitatea din regiune este
importantã, iar China este interesatã de soluþionarea acestuia. Un pas în aceastã
direcþie a fost fãcut de ministrul de externe al Chinei, care, la o întâlnire cu omo-
logul sãu din Bangladesh, a declarat cã „sprijinã rezolvarea crizei în mod paºnic, bila-
teral, cu o consultare reciprocã Bangladesh-Myanmar“. Ulterior, în 19 noiembrie
2017, Wang Yi a avut o întâlnire cu liderii Myanmarului. În cadrul acesteia, s-a
punctat un plan în trei etape34 pentru soluþionarea crizei Rohingya. Acesta ar
cuprinde (1) încetarea focului ºi restabilirea ordinii ºi stabilitãþii; (2) încurajarea
Bangladeshului ºi Myanmarului în procesul de consolidare a schimburilor ºi gã-
sirii unui mod de soluþionare prin negocieri bilaterale; (3) sprijinul comunitãþii
internaþionale în procesul de dezvoltare a Rakhine (statul din vestul Myanmarului),
care conform acestuia este bogat în resurse, însã nu le exploateazã adecvat, cu
menþiunea cã ºi China este dispusã sã joace un rol în acest proces.
În data de 23 noiembrie, Myanmar ºi Bandgladesh au ajuns la un acord în pri-

vinþa repatrierii refugiaþilor, mãsurã conformã cu o înþelegere propusã de China.35

Memorandumul de înþelegere vizeazã negocieri bilaterale, implicând ONU „doar
în cazul în care este necesar ºi la momentul potrivit“, sub rezerva Myanmarului
de a reþine sau aduce în instanþã persoanele acuzate de terorism. Procesul de re-
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33 Liang Meichen,“Xi wraps up state visit to Laos with strengthened partnership“, în ECNS, https://www.
ecns.cn/video/2017/11-15/281047.shtml, accesat la data de 20 noiembrie 2017.

34 Laura Zhou, „China lays out three-point plan to ease Rohingya crisis“, în South China Morning Post,
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30 noiembrie 2017.



patriere ar urma sã înceapã peste douã luni36. Înþelegerea dintre Bangladesh ºi
Myanmar este în concordanþã cu planul în trei paºi propus de China, care este
interesatã de stabilitatea în regiune în special pentru protejarea parcursului
iniþiativei Belt and Road. Statul Rakhine face parte din interesele strategice atât
ale Indiei, cât ºi ale Chinei, iar actuala crizã a furnizat Chinei oportunitatea de a-ºi
dezvolta proiecte economice în zonã, într-un moment în care aceasta este în plin
proces de extindere a influenþei în regiune. În cazul Indiei, Rakhine este impor-
tant pentru proiectul multimodal Kaladan, pe când China construieºte un port în
apropierea portului Sittwe (port indian care reprezintã un punct nodal pentru
proiectul Kaladan)37. Portul Chinei, inclus în Iniþiativa Belt and Road, vizeazã
conectarea Golfului Bengal cu provincia Kunming. Experþii considerã cã prin con-
strucþia coridorului economic al Chinei cu trecere prin Rakhine, s-ar permite
accesul þãrii în Oceanul Indian. Reprezentarea graficã de mai jos (Fig.2), expune
elementele acestei mize:

Fig. 2: Interesele Chinei ºi Indiei în privinþa statului Rakhine38

În cadrul unei întâlniri cu comandantul ºef al serviciilor de apãrare al
Myanmarului, Min Aung Hlaing, Xi Jinping a precizat cã, „China acordã o mare
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the People’s Republic of Bangladesh signed The Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhine
State, http://www.statecounsellor.gov.mm/en/node/1371, accesat la data de 30 noiembrie 2017.

37 Dipanjan Roy Chaudhury, „India acts fast to counter Chinese moves in Myanmar“, în The Economic
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moves-in-myanmar/articleshow/61826389.cms, accesat la data de 30 noiembrie 2017.

38 Ibidem.



atenþie procesului de pace din Myanmar ºi este dispusã sã joace un rol contructiv
în aceastã privinþã, pentru securitatea ºi stabilitatea din zonele de graniþã“39.

Concluzii

Pentru a putea contura o serie de scenarii în privinþa urmãtoarelor acþiuni ale
Chinei, este necesar sã înþelegem ºi modul în care s-au schimbat convingerile
elitei chineze. Întrucât strategiile adoptate pot determina eºecul sau succesul
unei þãri în curs de dezvoltare, este interesant de urmãrit dacã modelul Chinei va
fi unul de duratã, respectiv dacã acesta se poate aplica ºi în cazul altor þãri în curs
de dezvoltare. Acest factor este cu atât mai important cu cât în strategiile Chinei
este prezentã susþinerea parcursului þãrilor cu economii în curs de dezvoltare.
Rolul pe care China îl va juca în evoluþia sistemului internaþional va depinde în
foarte mare mãsurã de consecinþele pe care includerea numelui ºi ideologiei lui
Xi le vor avea asupra parcursului acesteia. Practic, prin includerea numelui sãu
în Constituþie, orice contestare a lui Xi Jinping devine automat o ameninþare la
adresa Partidului Comunist Chinez. Iar la acestea se adaugã ºi impactul real pe
care Iniþiativa Belt and Road (incusã ºi ea în constituþie) îl va avea în sfera dez-
voltãrii regionale, dar ºi în posibilitatea consolidãrii rolului Chinei în sistemul
internaþional ºi potenþialele fluctuaþii ideologice rezultate.
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