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Abstract. The article rests on a classical approach in the realm of
international relations that draws mainly on neoclassical realism.
Specifically, it sets out to address China’s security doctrines as a dependent
variable that has been influenced by sistemic and non-sistemic factors,
which the article deems independent variables. In contrast to journalistic
approaches that tend to look at the essence of a specific security doctrine,
this article argues that security doctrines should be approached as a
process that is characterized by change and continuity. The article works
from the assumption that the factor that accounts for change and
continuity in the realm of strategic doctrines refers to a significant change
in the perceptions of the elites that run a certain country. Based on this
approach, the article explores the question of change and continuity in
China’s security doctrines from Mao Zedong to Xi Jinping.
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Ce înseamnã schimbare ºi continuitate în doctrinele
de securitate ale Chinei?

Când discutãm despre doctrine de securitate, discutãm de regulã despre doc-
trine prezidenþiale. Adicã despre impactul pe care o administraþie prezidenþialã
l-a avut asupra gândirii ºi acþiunii strategice a unui stat pe parcursul unui mandat
sau a mai multor mandate politice, în funcþie de trãsãturile sistemului politic spe-
cific. E util de precizat de la bun început cã înainte de a fi un model sau un ideal-tip,
gândirea ºi acþiunea strategicã a unui stat se prezintã sub forma unui proces1.
ªabloanele pot ajuta studierea gândirii strategice a unui stat doar într-o primã fazã
a procesului de învãþare. Într-o fazã superioarã este nevoie de surprinderea nu-
meroaselor nuanþe care apar în teoria ºi practica de securitate a unui stat. Acest
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proces poate suferi schimbãri mai ales sub influenþa factorilor externi (sistemici)
dar ºi a celor interni (subsistemici). Cãderea Zidului Berlinului (1989), Rãzboiul
din Irak (1991) ºi demantelarea Uniunii Sovietici (1991) au fost evenimentele
decisive din mediul internaþional – aºa numitele turning points – care au deter-
minat Beijingul sã reinterpreteze rolul strategic al Statelor Unite ale Americii2.
Ca exemplu de acþiune a factorilor subsistemici, adicã interni, subcultura strate-
gicã izolaþionistã adoptatã de administraþia Trump a generat politici publice ºi
comportamente strategice aflate în evident rãspãr cu internaþionalismul liberal
instituþionalizat de Statele Unite dupã al Doilea Rãzboi Mondial3.
O întrebare fundamentalã pe care ºi-o pune cercetarea din zona studiilor de

securitate este ce cauzeazã schimbarea de agendã strategicã a unui stat? Factorii
sistemici (externi) sau cei subsistemici (interni)? Pentru gânditorii realiºti – indi-
ferent cã sunt neo-realiºti sau realiºti neoclasici – factorii externi vor fi întotdeauna
mai importanþi decât cei interni. Lucrurile sunt însã mai nuanþate. Mai ales în
cazul „statelor mari“, factorii interni tind sã fie mai importanþi decât cei externi
în apariþia ajustãrilor strategice, cu menþiunea cã nu se poate vorbi de unicauza-
litate. Adicã de faptul cã doar factorii interni au iniþiat o anumitã politicã de secu-
ritate cu reverberaþii globale. Ci mai degrabã de o complementaritate între fac-
torii interni ºi cei externi, primii având o greutate mai mare în anumite cazuri. În
cazul „statelor mici“, ajustarea strategicã apare mai ales ca influenþã a factorilor
externi, fãrã ca asta sã însemne cã aºa-zisele state mici sunt complet lipsite de
autonomie (agency) în raport cu schimbãrile majore care apar la un moment dat
în mediul internaþional.
Apropo de aceºti factori externi, arãtam ceva mai devreme cum Cãderea Zidului

Berlinului (1989), Rãzboiul din Irak (1991) ºi prãbuºirea Uniunii Sovietici (1991)
au schimbat radical percepþia de securitate a Beijingului în debutului anilor ’90.
Din 1972, de la vizita istoricã a preºedintelui Nixon la Beijing, China a contra-
carat influenþa regionalã a Uniunii Sovietice cu ajutorul Statelor Unite. Ca atare,
din 1972 ºi pânã în 1989, Beijingul a distribuit Uniunea Sovieticã în rolul de
„hegemon“. Imediat dupã terminarea Rãzboiului Rece, percepþia de securitate a
Beijingului se schimba radical. Astfel cã în interpretarea Beijingului, Statele
Unite ale Americii erau noul „hegemon“. Aici trebuie fãcutã o menþiune scurtã.
Statele Unite ale Americii nu au fost niciodatã un hegemon în zona indo-pacificã.
Motivul? Statele Unite nu au stabilit niciodatã un imperiu informal în regiune4,
aºa cum a fãcut Uniunea Sovieticã în Europa Centralã ºi de Est. Existã deci o dife-
renþã notabilã între raporturile de putere care i-ar putea fi favorabile unui stat ºi
rolul de hegemon pe care ar putea sã îl joace acesta. Hegemonul este atât de pu-
ternic încât are capacitatea de a zdrobi orice rezistenþã împotriva sa5. Cu alte
cuvinte, un hegemon regional ar elimina complet autonomia strategicã a oricãrui
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stat de acolo. Un astfel de scenariu este utopic în acest moment, întrucât costurile
hegemoniei sunt incomensurabile. ªi totuºi de ce eticheteazã China Statele Unite
ale Americii ca „hegemon“? Probabil cã principalul motiv þine de cultura strate-
gicã formalã ºi informalã din China. ªi mai ales de trauma colectivã denumitã
„secolul umilinþei naþionale“6. Din acest motiv, orice super-putere care va bloca
ambiþiile de dominaþie regionalã ale Chinei – URSS, Statele Unite ºi extrem de
puþin probabil Uniunea Europeanã – va fi securizatã ca „hegemon“. Aceasta este
o reprezentare strategicã negativã, care produce emoþii colective de acelaºi tip.
Înþelegem astfel cã distribuirea Statelor Unite de cãtre Beijing în rolul de „hegemon“
þine ºi de un populism de politicã internã. E facil sã dai vina pe „hegemon“ când
politicile tale interne nu dau rezultatele scontate, mai ales în ceea ce priveºte re-
ducerea inegalitãþii sociale ºi convingerea propriei propulaþii de „miracolul chine-
zesc“7. Asta nu înseamnã cã mediul internaþional oferã mic dejunuri pe gratis. Dar
între aceastã constatare ºi presupusul rol hegemonic jucat în zona indo-pacificã
de Statele Unite e o diferenþã importantã.
Punctul de interes al acestui text este schimbarea ºi continuitatea în acþiunea

ºi gândirea strategicã a Chinei de la Mao Zedong la Xi Jinping. La prima vedere,
abordarea este doar istoricã. Abordarea este ºi istoricã pentru cã ne propunem sã
surprindem variaþiile unui proces strategic desfãºurat în timp, pe parcursul a
aproape opt decenii. În realitate însã, abordarea este specificã studiilor de secu-
ritate. Care este argumentul? De interes pentru acest articol este impactul pe care
factorii sistemici ºi cei subsistemici l-au avut în legãturã cu apariþia ajustãrilor în
politicile de securitate ale Chinei. Vizãm, cu alte cuvinte, surprinderea modului
în care evenimente majore din mediul internaþional, dar ºi o serie de elemente
interne – trãsãturile leadershipului politic ºi caracteristicile sistemului politic in-
tern – pot explica evoluþiile în viziunea ºi comportamentul strategic al Chinei. În
mod obiºnuit, schimbãrile la nivelul viziunii strategice provin din schimbarea
percepþiilor despre mediul internaþional. Deci schimbarea este generatã mai ales
de factorii subiectivi. ªi mai puþin de factori obiectivi, precum cifrele seci legate
de evoluþia „puterii structurale“ a unui stat pe câteva componente consacrate:
putere militarã, industrialã, financiarã etc. Nu cã aceºti indicatori din urmã nu ar
fi importanþi, pentru cã ei influenþeazã percepþia de securitate. Ce vreau sã spun
este cã evoluþia sau involuþia puterii relative a unui stat nu e atât o chestiune
obiectivã cât mai degrabã una subiectivã. Depinde, pe scurt, de percepþia elitei
guvernante. Pentru cã, în mod obiºnuit, o þarã este atât de puternicã pe cât crede
elita guvernantã a acesteia cã este.
Asertivitatea strategicã a Chinei din timpul administraþiei Xi Jinping are legã-

turã cu criza financiarã internaþionalã din 2008. Acesta a fost un element de coti-
turã care a fãcut Beijingul sã perceapã cã puterea relativã a Chinei, mai ales la
nivel regional, a crescut în raport cu Statele Unite ale Americii. Au apãrut astfel
o serie de politici ºi acþiuni de securitate, unele aproape belicoase, care cu sigu-
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ranþã nu ar fi apãrut în timpul administraþiei Deng Xiaoping. Care a înþeles cã se-
curitatea ºi, implicit, puterea relativã a Chinei la nivel regional depind de deschi-
derea faþã de lume, dar mai ales faþã de Statele Unite ale Americii. În contrast cu
izolaþionismul accentuat al lui Mao Zedong, Deng Xiaoping a legat securitatea
Chinei de pacea regionalã ºi de dezvoltare. Evident, o cercetare ºi mai aprofundatã
ar putea explora modul în care subculturile strategice din China au influenþat per-
cepþiile de securitate. La prima vedere, în China par sã acþioneze douã subculturi
strategice. Una a moderaþilor sau a reformatorilor ºi o alta a radicalilor din Partidul
Comunist Chinez. Grupul moderaþilor gândeºte de regulã în logica lui Deng
Xiaoping: securitatea Chinei depinde de pacea regionalã ºi dezvoltarea continuã,
care implicã deschidere spre exterior. Grupul radicalilor gândeºte ºi acþioneazã
mai degrabã în logica lui Mao Zedong: prea multã deschidere poate afecta „cen-
tralismul democratic“ al Partidului Comunist Chinez (PCC). Iar ce este în detri-
mentul PCC este automat ºi în detrimentul Chinei, susþin radicalii. Textul de faþã
nu va fora dupã subculturile strategice din China. Mai ales cã diferenþa dintre
una ºi cealaltã pare sã fie mai degrabã una de gen ºi mai puþin una de specie. Cu
alte cuvinte, sunt mult mai multe elemente care îi apropie pe moderaþii ºi radicalii
din PCC decât elementele care sã îi despartã. Articolul îºi propune un obiectiv
mult mai modest. În primul rând, sã evidenþieze un element central din politica
de securitate a Chinei, respectiv relaþia cu puterile „hegemonice“8. Prin urmare,
articolul va urmãri raporturile Chinei cu Uniunea Sovieticã în timpul admini-
straþiei Mao Zedong, dar ºi în timpul administraþiei Deng Xiaoping. De aseme-
nea, textul va urmãri relaþiile sino-americane pe parcursul a cinci administraþii,
de la Mao Zedong la Xi Jinping. În raport cu acest element central din politica
externã a Chinei, respectiv raporturile cu „hegemonii“, apare ºi al doilea punct
de interes. Este vorba despre evoluþia interesului naþional, care în debutul anilor
2000 apare mai ales sub forma doctrinei core interests. Adicã a unor interese
nenegociabile, în raport cu care Beijingul este dispus sã recurgã chiar ºi la utili-
zarea forþei militare. Printre aceste core interests se numãrã supravieþuirea PCC
ºi a sistemului politic al autocraþiei de partid din China, dar ºi Taiwanul, Tibetul,
Mongolia interioarã ºi insulele din Marea Chinei de Est. Al treilea punct de
interes al textului constã în reliefarea impactului pe care factorii sistemici ºi cei
subsistemici l-au avut asupra ajustãrilor strategice ale Beijingului atât în raport
cu „hegemonii“ cât ºi în raport cu doctrina core interests. Din raþiuni de spaþiu,
politica internã, care este o altã componentã majorã a marii strategii, este lãsatã
în afara discuþiei.

Scurte precizãri conceptuale. Doctrinã
de securitate sau mare strategie?

Mai ales în cazul statelor cu regimuri politice de tipul autocraþiei de partid
sau autocraþiei personale – aºa cum sunt China ºi Federaþia Rusã – conceptul de
doctrinã prezidenþialã e probabil mai potrivit decât cel de doctrinã de securitate.
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Motivul? În astfel de state, încã marcate de „centralismul democratic“9 râvnit ºi
instituþionalizat de Lenin, influenþa majorã asupra gândirii ºi acþiunii strategice
este exercitatã de un grup restrâns de persoane. În China, de exemplu, decizia de
politicã externã se ia în cadrul Partidului Comunist Chinez (PCC) în timp ce gu-
vernul implementeazã deciziile de securitate ºi de politicã internã luate de partid10.
Asta nu înseamnã cã deciziile de politicã externã se iau în cadrul PCC prin con-
sultarea tuturor celor 90 de milioane de membri ai partidului11. Mao Zedong lua
singur aceste decizii, iar Deng Xiaoping se consulta doar cu câþiva colegi revo-
luþionari. Astãzi, decizia de politicã externã este mult mai profesionalizatã ºi
instituþionalizatã, în sensul în care experþi din multele institute de relaþii interna-
þionale ale Chinei, jurnaliºti cu expertizã în politica externã, experþi din diferite
think-tank-uri, precum ºi angajaþii unora dintre companiile cu capital de stat ºi
sistemul bancar oferã rapoarte ºi analize în legãturã cu mediul de securitate regional
ºi internaþional. Dar în pofida acestei deschideri – e de vãzut dacã într-adevãr
vorbim de o deschidere ºi ce înseamnã „deschidere“12 în China – decizia de se-
curitate ºi de politicã externã rãmâne concentratã la vârful PCC. În China, deci,
având în vedere trãsãturile sistemului politic, doctrinele de securitate pot fi con-
siderate mai degrabã doctrine prezidenþiale. Argumentul este acela cã, îndeosebi
la nivel informal, influenþa sistemicã a Preºedintelui Republicii Populare Chineze,
care este ºi Secretar General al PCC, este mult mai mare – fiindcã este mult mai
puþin constrânsã instituþional – decât influenþa informalã a Preºedintelui unei de-
mocraþii liberale. Simultan, ar fi eronat sã credem cã în statele democratice, Pre-
ºedinþii Republicii sau factorii decizionali majori în materie de politicã externã
ºi de securitate au o influenþã instituþionalã similarã. Diferenþa e fãcutã de o serie
de elemente formale, care þin de trãsãturile oficiale ale sistemului politic, precum
ºi de elementele informale. Astfel, în democraþiile liberale care sunt mai degrabã
electorale sau „democraþii cu adjective“13, influenþa Preºedintelui Republicii
asupra viziunii ºi acþiunii strategice tinde sã fie mai mare decât în ceea ce denu-
mim democraþii consolidate, acolo unde buna guvernare nu e doar un slogan din
campania electoralã sau un concept lipsit de substanþã instituþionalã.
În mod obiºnuit, doctrinele prezidenþiale sunt „încapsulãri ale strategiei pre-

zidenþiale de politicã externã“14. Ele constau în „declaraþii ºi obiective strategice
care sunt simple, concise ºi lucide“15 Din perspectiva cercetãrii academice, doc-

22 LUCIAN DUMITRESCU 5

————————
9 Orville Schelle ºi John Delury, Wealth and Power. China’s Long March to the Twenty-First Century,

Random House, 2013, p. 270.
10 Kevin G. Cai, China’s Foreign Policy since 1949. Continuity and Change, London, Routledge, 2022.
11 David Shambaugh, China’s Leaders. From Mao to Now, Cambridge, Polity Press, 2021.
12 Meritã punctat aici faptul cã, mai ales în viziunea radicalilor din PCC, prãbuºirea Uniunii Sovietice nu

a fost cauzatã de problemele sistemice ºi cu atât mai puþin de rollback-ul militar ºi economic al administraþiei
Reagan. Ci mai ales de „deschiderea“ adusã de Mihail Gorbaciov sub forma glasnost ºi perestroika. Care s-a
tradus mai ales prin slãbirea controlului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice asupra instituþiilor de forþã
(Shambaugh 2021)

13 David Collier ºi Steven Levitsky, “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative
Research.“ World Politics, Volume 49, Issue 3, pp. 430-451, 1997.

14 Colin Dueck, The Obama Doctrine. American Grand Strategy Today, New York, Oxford University
Press, 2015, p. 1.

15 Joseph M. Siracusa ºi Aiden Warren, Presidential Doctrines. U.S. National Security from George Bush
to Barack Obama, New York, Rowman & Littlefield, 2016.



trina prezidenþialã este o „trusã intelectualã“16 pentru investigarea acþiunii de
politicã internã ºi politicã externã a unui stat. Conceptul de doctrinã prezidenþialã
poate fi menþinut ºi în cazul democraþiilor liberale, pentru cã instituþia preziden-
þialã joacã ºi aici un rol central în decizia de politicã externã. Cu toate acestea,
având în vedere cã în democraþiile liberale sunt mai mulþi factori – atât facþiunile
politice cât ºi grupurile de interese din zona corporaþiilor transnaþionale sau a
„campionilor naþionali“ – cu impact asupra gândirii ºi acþiunii strategice comparativ
cu autocraþiile de partid ºi cele personale, doctrina prezidenþialã poate fi concep-
tualizatã ºi ca mare strategie. La nivel de definiþie, diferenþele dintre doctrina
prezidenþialã ºi marea strategie nu sunt majore, de vreme ce aceasta din urmã se
referã la „o teorie integratã a securitãþii“17 un „model mare (grand design)“18 ori
la un „mare model (great design), viziune, idee sau schiþã majorã care ghideazã
ºi ordoneazã ceea ce face un stat în interacþiune cu alte state“19. E destul de lim-
pede însã cã definiþiile date doctrinelor prezidenþiale rateazã câteva elemente cen-
trale ale marii strategii: (1) este un proces, (2) este marcatã de schimbare ºi con-
tinuitate, (3) are o dimensiune internã ºi una externã, (4) are caracter interacþional,
adicã este ajustatã în raport cu evenimente cruciale din mediul de securitate
internaþional ºi regional, (5) este marcatã de fricþiuni sau obstacole, care apar
atunci când interesele strategice ale unui stat intrã în coliziune cu interesele stra-
tegice ale altuia. ªi probabil cã mai sunt ºi alte diferenþe. Aceste diferenþe sunt
însã suficiente ca sã discutãm despre doctrinele prezidenþiale sau doctrinele
de securitate ale Chinei în termenii marii strategii. În concepþia noastrã, marea
strategie este atât teoria cât ºi practica securitãþii unui stat. Aceasta, în funcþie de
circumstanþe, poate viza mai ales planul intern sau mai ales planul internaþional.
Dar dincolo de definiþii ºi diferenþe conceptuale, întrebarea e de ce studiem

doctrinele prezidenþiale înþelese ca mare strategie? Doar ca sã obþinem o notã
mare la un curs de specialitate? Evident, acesta e un obiectiv important. Sau
poate singurul obiectiv. Dar dacã lucrurile stau aºa, atunci riscul de a rata com-
plet semnificaþiile gândirii strategice este ridicat. În primul rând, studierea marii
strategii a unui stat are un evident obiectiv strategic. Ca sã fii proactiv, respectiv
cu un pas înaintea statului respectiv în zona teoriei ºi practicii strategice, trebuie
sã-i înþelegi conceptele strategice. ªi sã înþelegi cum funcþioneazã acestea la
nivel informal. Cine se bizuie pe ºabloane conceptuale ºi lectureazã exclusiv do-
cumentele strategice formale ale unui stat, fãrã sã fie preocupat ºi de elementele
informale, precum influenþa subculturilor strategice, a tradiþiei strategice, a siste-
mului politic ºi a trãsãturilor leadershipului politic, are toate ºansele sã nu înþe-
leagã nuanþele care conteazã. ªi, drept urmare, sã manifeste un comportament
preponderent reactiv în legãturã cu statul de interes. Un al doilea obiectiv al stu-
dierii marii strategii este acela de a observa modul în care gândirea de securitate
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localã traduce – sau, dimpotrivã, preia pe nedigerate – gândirea internaþionalã20.
Gândirea strategicã, dincolo de triada clasicã obiective, mijloace, modalitãþi de
acþiune ori obiective, mijloace, obstacole, are la bazã o epistemologie localã,
care apare ca urmare a raporturilor de putere dintre ideile locale ºi cele univer-
sale. Al treilea obiectiv al studierii marii strategii poate avea ºi utilitate perso-
nalã. Din studierea gândirii ºi acþiunii strategice a unor state poþi tu însuþi/însãþi
sã devii mai strategic(ã). Capabil(ã), adicã, sã adaptezi obiective potenþial neli-
mitate la resurse limitate într-un proces de obþinere a diferitelor tipuri de resurse.
Un proces care, de regulã, este presãrat cu numeroase obstacole sau fricþiuni
îndeosebi într-un mediul instituþional volatil, în cadrul cãruia arareori socoteala
de acasã se potriveºte cu socoteala din târg. În complementaritate cu obiectivele
de mai sus, la un program de master din zona studiilor de securitate obiectivul
studierii marii strategii vizeazã îmbunãtãþirea capabilitãþilor intelectuale sau ana-
litice ale masteranzilor. Asta a demonstrat un program de predare a marii stra-
tegii la Universitatea Yale din Statele Unite cã se întâmplã cu cei care frecven-
teazã un astfel de curs21. De ce? În primul rând, pentru cã marea strategie are un
fundament interdisciplinar, care ne ajutã sã înþelegem mai bine contextele. În
acest mod, prin conexarea mai facilã a pãrþilor cu întregul – în cazul în care chiar
existã un „întreg“ – putem înþelege mai bine episoade de politicã externã care, la
prima vedere, par disparate. În al doilea rând, cercetarea marii strategii are me-
nirea de a reduce incertitudinea. Mai ales în situaþiile de crizã, gradul de incerti-
tudine este ridicat. Cunoºtinþele de mare strategie ne permit sã descifrãm patter-
nurile comportamentale specifice unui centru de putere ºi sã propunem scenarii
cu diferite grade de probabilitate. În al treilea rând, acþiunea de politicã externã
a unui stat ne permite sã înþelegem profilul acestuia. E un stat care doreºte men-
þinerea status-quo-ului, e o putere emergentã sau o putere în declin? În al patrulea
rând, cercetarea marii strategii ajutã la formarea leadershipului politic. Aceste
beneficii apar dacã studierea marii strategii se face sistematic, cu instrumentele
specifice muncii de cercetare.
Cum putem studia marea strategie a unui stat? O putem studia simplu sau

complicat, în funcþie de ceea ce ne propunem. În primul rând, trebuie sã ne asi-
gurãm cã existã un grand design, respectiv o viziune care orienteazã politica in-
ternã ºi politica externã a unui stat. Cã, altfel spus, vorbim într-adevãr de o mare
strategie ºi cã nu confundãm acþiunile disparate ale unui stat cu „marea stra-
tegie“22. Pentru asta e nevoie de cercetarea documentelor strategice formale
emise de un stat, de investigarea declaraþiile principalilor lideri politici, a repre-
zentanþilor din zona de securitate naþionalã ºi politicã externã. Se adaugã rever-
beraþiile publice ºi academice ale acestor declaraþii, respectiv modul în care sunt
preluate ºi analizate de institute de cercetare, think-tank-uri, jurnaliºti, experþi
independenþi etc. Un alt culoar de cercetare vizeazã compatibilitatea dintre „ce

24 LUCIAN DUMITRESCU 7

————————
20 John Lewis Gaddis, On Grand Strategy, Penguin Books, 2019.
21 Linda Kulman, Teaching Common Sense. The Grand Strategy Program at Yale University, New York,

Prospecta Press, 2016.
22 Rush Doshi, The Long Game. China’s Grand Strategy to Displace American Order, New York, Oxford

University Press, 2021.



spune ºi ce face un stat“. Adicã suprapunerea – sau absenþa acesteia – dintre con-
ceptele strategice formale ale unui stat ºi acþiunea strategicã ºi de politicã ex-
ternã a acestuia23. Apoi ne putem uita la elementele centrale ale gândirii stra-
tegice a oricãrui stat: cum se vede lumea din capitala statului respectiv, interese
strategice, ameninþãri de securitate, implementarea gândirii strategice, adicã po-
litici publice ºi acþiune strategicã specificã. Complicând analiza, putem observa
ce impact are cultura strategicã sau ce influenþã au diferitele (sub)culturi strate-
gice asupra gândirii ºi acþiunii strategice dintr-un stat24. În aceeaºi logicã, putem
studia principalele centre de putere cu efect asupra gândirii strategice dintr-un
stat25. La un nivel ºi mai complicat, acela al marii strategii comparate, putem
explora modul în care factorii sistemici ºi subsistemici, respectiv evenimente in-
ternaþionale ºi cele care þin de leadershipul politic, (sub)cultura strategicã ºi capa-
citãþile instituþionale îºi pun amprenta asupra gândirii ºi acþiunii strategice a douã
sau mai multor state26. Obiectivele de cercetare ale acestui articol le-am enumerat
la finalul secþiunii introductive. Metodologia cercetãrii este studiul de caz în
profunzime, care urmãreºte gândirea ºi acþiunea strategicã a Chinei ca „ipostaziere
a unei clase de evenimente“27. Cu alte cuvinte, China poate fi studiatã din foarte
multe perspective, de la istoria „secolului umilinþei naþionale“, la rãzboiul civil
ºi politicile interne specifice diferitelor administraþii, ºi pânã la naraþiunile
strategice necesare legitimãrii PCC pe plan intern sau legitimãrii Chinei pe plan
internaþional. ªi din multe alte puncte de vedere. Articolul se concentreazã
asupra evoluþiei gândirii ºi acþiunii strategice de la Deng Xiaoping pânã la Xi
Jinping. Adicã simultan pe teoria ºi practica securitãþii din China pe parcursul
a aproape optzeci de ani.

Doctrina Mao Zedong

Având în vedere obiectivele cercetãrii – raporturile diplomatice ale Chinei cu
statele „hegemonice“, evoluþia interesului naþional ºi factorii externi ºi interni
care au determinat modificarea viziunii strategice a Beijingului –, secþiunea
nu-ºi propune sã discute despre Mao Zedong omul. Pentru aceastã discuþie e
important faptul cã valorile centrale care au animat Partidul Comunist Chinez în
vremea lui Mao Zedong, respectiv independenþã suveranã ºi naþionalism, precum
ºi redobândirea respectului ºi a identitãþii de care se bucurã o mare putere, ghi-
deazã ºi astãzi viziunea strategicã a Beijingului28. Dincolo însã de aceste valori
generale, doctrina Mao Zedong s-a materializat în doctrina „co-existenþei paºnice“.
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Aceasta nu a apãrut în 1956, dupã celebrul deja Congres al XX-lea al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice, în cadrul cãruia noul Secretar General al acestuia,
Nikita Hruºciov, încãlca un canon al „centralismului democratic“ de tip leninist:
diatriba împotriva fostului lider al partidului, Iosif Visarionovici Stalin. La Con-
gresul cu pricina, pe lângã dezvãluirea cataclismului uman, instituþional ºi eco-
nomic produs de Stalin, Hruºciov anunþa renunþarea la viziunea leninistã despre
inevitabilitatea conflictului militar dintre capitalism ºi socialism29. Apariþia bom-
belor nucleare, argumenta Hruºciov, fãcea improbabil scenariul anunþat de Lenin
în debutul secolului XX. Ca atare, confruntarea dintre cele douã blocuri urma
sã fie una preponderent geoeconomicã, având în vedere progresele importante
înregistrate în domeniu de þãrile socialiste. Apãrea astfel versiunea sovieticã a
„co-existenþei paºnice“, adicã mai degrabã anti-capitalism decât anti-imperialism.
În realitate, doctrina Hruºciov a fost una a „co-existenþei competitive“, fiindcã
dispariþia sau atenuarea reperelor leninist-staliniste din viziunea de securitate a
Moscovei nu s-a tradus, la jumãtatea anilor ’50 ai secolului trecut, în vreo vizi-
une liberalã asupra relaþiilor internaþionale. Nici vorbã. Moscova continua sã
perceapã jocul de putere la nivel internaþional într-o manierã pragmaticã, de tipul
Realpolitik. Congresul al XX-lea al Partidului Comunist al URSS a provocat
agitaþie la Beijing. În primul rând, pentru cã diatriba lui Hruºciov împotriva lui
Stalin deschidea drumul spre critica sistemului comunist. ªi, mai important decât
atât, a lui Mao Zedong30. În al doilea rând, pentru cã Hruºciov lansa imprecisul
concept al multiplelor cãi spre implementarea socialismului, China solicita Uniunii
Sovietice ca raporturile dintre statele membre ale sistemului socialist sã nu mai
fie ierarhice. În acest scop, Beijingul trimitea la Moscova cele cinci principii ale
co-existenþei paºnice: respectul reciproc pentru integritate teritorialã ºi suverani-
tate, noninterferenþã reciprocã în afacerile interne, beneficiu ºi egalitate reciprocã,
nonagresiune ºi co-existenþã paºnicã. Doctrina co-existenþei paºnice poate fi cititã
în multe moduri, dar, în esenþã, este o naraþiune anti-colonialã sau anti-imperialã31.
Sau, din perspectiva Beijingului, una „anti-hegemonicã“. Dar doctrina co-existenþei
paºnice în varianta chinezã nu a fost o reacþie la doctrina Hruºciov, deºi lucrurile
par sã stea astfel. Doctrina co-existenþei paºnice fusese anunþatã de China cu un
an înainte la Bandung, în Indonezia. Aici a avut loc, în 1955, Conferinþa þãrilor
nealiniate. Este vorba de 29 de state din Africa ºi din Asia, dintre care marea
majoritate abia denunþaserã statutul de colonie al unor centre imperiale. În
esenþã, þãrile participante ºi-au declarat neutralitatea politicã atât faþã de blocul
capitalist cât ºi faþã de cel comunist în anii de început ai Rãzboiului Rece. Unul
dintre actorii importanþi ai Conferinþei statelor nealiniate de la Bandung a fost
Zhou Enlai, premierul de la acea vreme al Republicii Populare Chineze. Sub
influenþa lui Zhou Enlai, comunicatul în zece puncte al Conferinþei þãrilor neali-
niate se baza pe cele cinci principii ale co-existenþei paºnice enunþate mai sus.
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Agenda de securitate a Chinei în timpul administraþiei Mao Zedong a fost puter-
nic ideologizatã, iar valoarea centralã a co-existenþei paºnice în versiunea chine-
zeascã a fost anti-imperialismul. Dar dincolo de componenta ideologicã, apro-
pierea Chinei de statele nealiniate sau de þãrile din Lumea a III-a a fost impulsio-
natã ºi de motive strategice. În anii ’50, China nu deþinea capabilitãþile militare,
instituþionale ºi economice care sã-i permitã sã concureze cu Uniunea Sovieticã
sau cu Statele Unite. Apropierea de Lumea a III-a a Beijingului a avut ºi raþiuni
strategice. Pe de o parte, de a-ºi extinde influenþa strategicã asupra unor state cu
resurse majore. Iar, pe de altã parte, de a contrabalansa agenda de securitate a
Uniunii Sovietice, dar ºi a Statelor Unite, în legãturã cu aceste state.
Dupã apropierea marcantã de Uniunea Sovieticã, de la care China împrumutã

numeroase forme instituþionale, inclusiv designul politic al Partidului Comunist
Chinez, Beijingul ºi Moscova ajung la cuþite în anii ’60, cu un climax al tensi-
unilor bilaterale înregistrat în 1969, când trupele de grãniceri ale celor douã state
se confruntã direct pe râul Ussuri. Povestea apariþiei neînþelegerilor dintre China
ºi Uniunea Sovieticã e lungã ºi nuanþatã. Dar relaþiile politice ºi strategice dintre
cele douã state intrã pe un trend descendent începând cu Criza Rachetelor din
Cuba din 1962, dar mai ales o datã cu semnarea, în 1963, a Tratatului de Inter-
zicere Parþialã a Testelor Nucleare dintre Uniunea Sovieticã, Statele Unite ale
Americii ºi Marea Britanie. În 1963, China nu avea raporturi diplomatice cu
Statele Unite, acestea reluându-se abia în 1979, în timpul administraþiei Deng
Xiaoping. În cultura strategicã a Chinei, dominatã la acel moment de repere leni-
niste, apropierea Moscovei de Washington ºi de Londra echivala cu o trãdare a
revoluþiei internaþionale anti-imperialiste. În contrast cu co-existenþa paºnicã de
tip chinezesc, impulsionatã de anti-imperialism, co-existenþa paºnicã de tip so-
vietic a avut mai ales un impuls anti-capitalist într-un moment în care liderii co-
muniºti de la Moscova începeau sã înþeleagã cã excesivele investiþii în industria
de apãrare lãsau descoperitã partea de dezvoltare economicã. Pentru Moscova, o
preocupare vitalã era producerea unui model de dezvoltare politico-economicã
care sã exporte cu succes socialismul în þãrile aflate în curs de dezvoltare. Vizi-
unea Chinei, dominatã de repere leniniste, s-a tradus mai ales în politici anti-im-
perialiste de tip militar ºi opoziþia faþã de Statele Unite ale Americii, Organizaþia
Naþiunilor Unite ºi, în general, faþã de orice fel de influenþã occidental-burghezã.
Pentru China, deci, iminenþa rãzboiului dintre blocul socialist ºi cel capitalist era
de actualitate în anii ’60, în acord cu teoria lui Lenin. Drept urmare, China nu
dorea prezenþa de baze militare strãine pe teritoriul statelor din Africa. Dorea în
schimb naþionalizarea politicii externe ºi, de asemenea, naþionalizarea instituþiilor
birocratice din aceste state32. Cam aºa arãta anti-imperialismul maoist, care a
fost preluat într-o anumitã mãsurã ºi de naþional-comunismul lui Ceauºescu.
Acest anti-imperialism de sorginte maoistã nu dorea baze militare, mai ales so-
vietice, nici înAsia. Fãrã astfel de baze militare, percepþia insecuritãþii la Beijing
se menþinea la un nivel scãzut. Notabil este faptul cã în anii ’70, dupã rezultatele
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catastrofale ale politicilor interne precumMarele Salt Înainte ºi Revoluþia Cultu-
ralã începutã în 1965, China acorda totuºi statelor din Africa un ajutor de aproape
2 miliarde de dolari. Adicã aproape dublu faþã de asistenþa financiarã pe care
Uniunea Sovieticã o direcþiona cãtre aceste state în aceeaºi perioadã33. Important
pentru acest text este cã în contextul tensiunilor sino-sovietice din anii ’60, Beijingul
se orienteazã spre Statele Unite. Washingtonul a apelat atât la ajutorul României
cât ºi al Pakistanului pentru deschiderea unui canal de comunicare cu China,
ultimul pãrând sã fie mai eficient în acest demers. Dupã diplomaþia ping-pong din
1969 ºi vizita istoricã a lui Richard Nixon la Beijing în 1972, China se orienteazã
strategic spre Statele Unite ale Americii, în timp ce fostul stat prieten, Uniunea
Sovieticã, este securizat ca „hegemon“ ºi devine principala ameninþare de secu-
ritate pentru Beijing. Cercetãtorul interesat va gãsi numeroase apropieri între
naraþiunile Beijingului care securizau URSS ca hegemon în anii ’70 ºi cele care
securizeazã astãzi Statele Unite tot ca hegemon. Graþie apropierii sino-americane,
China înlocuia, în 1971, Taiwanul în Consiliul de Securitate al ONU. La insisten-
þele Chinei, Beijingul încheia cu Japonia, în 1978, Tratatul de Pace ºi Prietenie.
Viziunea de securitate a lui Mao Zedong, care moare în 1976, a urmãrit mai

ales politica internã. De ce? Contextul Rãzboiului Civil de la finele anilor ’40 nu
e singurul factor care explicã preocuparea preponderentã a lui Mao pentru secu-
ritatea ºi suveranitatea statului, precum ºi pentru integritatea teritorialã a þãrii.
Viziunea sa asupra politicii mondiale era impregnatã cu reperele leniniste ale
inevitabilitãþii rãzboiului dintre sistemul capitalist ºi cel socialist. În mod para-
doxal, o astfel de viziune nu a condus la o tacticã de balansare internã, adicã de
consolidare instituþionalã. Viziunea a condus, pe de o parte, spre autarhie econo-
micã care a reprodus subdezvoltarea economicã, deja majorã, a Chinei. Iar, pe
de altã parte, la politici publice ghidate de principiul „distrugerii creatoare“, precum
Marele Salt Înainte ºi Revoluþia Culturalã, care la rându-le au blocat creºterea
economicã. A apãrut astfel o contradicþie marcantã între teorie, aceea de a fi pu-
ternic din punct de vedere economic pentru obþinerea unui surplus de securitate
la nivel regional ºi internaþional ºi practicã – adicã diferitele politici publice –
care au încurajat subdezvoltarea economicã, producând astfel insecuritate. E mo-
tivul pentru care viziunea lui Mao Zedong a fost criticatã în numeroase rânduri
chiar de liderii Partidului Comunist Chinez34. Simultan însã, Mao e urmãrit ºi
consolidarea statutului de actor regional ºi internaþional major pentru China. Deloc
surprinzãtor, reperele care au orientat politica externã a Chinei au fost tot cele
leniniste, ceea ce explicã vectorul anti-imperial major din doctrina co-existenþei
paºnice. Doctrina core interests, cea care se referã la interesele de securitate non-
negociabile ale Chinei – ºi care e de interes pentru acest text – s-a profilat abia
la începutul anilor 200035. Asta nu înseamnã cã nu se poate vorbi de un interes
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naþional al Chinei în vremea lui Mao Zedong. Ba chiar se poate spune cã princi-
piul central al viitoarei doctrine core interests, respectiv securitatea Partidului
Comunist Chinez, a statului ºi a sistemului politic din China, a fost formulat încã
din timpul administraþiei Mao Zedong36.
E limpede cã din perspectiva raporturilor cu „hegemonii“, tensiunile politice

apãrute între Beijing ºi Moscova pe parcursul anilor ’60, au influenþat schim-
barea majorã în politica externã a lui Mao Zedong. Aceea de a se apropia de
Statele Unite începând cu 1972. Vorbim deci de factori sistemici sau externi care
au influenþat pregnant aceastã decizie. Dar schimbarea majorã de paradigmã ope-
ratã de Mao Zedong, respectiv trecerea de la balansarea împotriva Statelor Unite
cu ajutorul URSS la balansarea împotriva URSS cu ajutorul Statelor Unite, þine
ºi de factorii interni sau subsistemici. Iar unul dintre aceºti factori este prag-
matismul proverbial al liderului chinez. Unul dintre intelectualii ºi politicienii
chinezi de marcã care l-au influenþat pe Mao Zedong a fost Sun Yat-sen, pre-
ºedintele de scurtã duratã al primei Republici Chineze în 1912. SunYat-sen credea
în necesitatea distrugerii creatoare ca precondiþie pentru modernizarea unei
Chine vãzutã ca fiind mult prea tradiþionalã. E un principiu care a ghidat Marele
Salt Înainte dar mai ales Revoluþia Culturalã, politici interne care aproape cã au
aruncat China în haos în timpul administraþiei Mao Zedong. Dar de la SunYat-sen,
precum ºi de la ªcoala Legalistã, Mao Zedong a învãþat ºi pragmatismul. În
esenþã, pragmatismul profesat de ªcoala Legalistã susþinea necesitatea unui
leadership puternic, a unui centralism politic strict ºi a unui sistem legal dur ºi
lipsit de compromisuri. „Statul de drept“ în viziunea legalistã se referã la pro-
tejarea statului împotriva cetãþenilor spre presupusul bine al acestora din urmã,
iar nu la drepturile cetãþenilor împotriva statului, sensul democratic al statului de
drept37. De asemenea, ªcoala Legalistã, o ºcoalã a prevalenþei puterii asupra
valorilor, susþinea cã în diplomaþie, precum ºi în orice alt domeniu, trebuie fãcut
ceea ce funcþioneazã. Mao Zedong ºi-a însuºit acest principiu sub forma butadei
„aplecarea spre o parte“, care nu însemna însã prãbuºirea completã în barca
pãrþii respective. Drept urmare, în viziunea lui Mao Zedong bunele relaþii cu
Uniunea Sovieticã nu împiedicau automat ºi complet raporturile diplomatice cu
lumea capitalistã. În materie de politicã internã, gândirea lui Mao Zedong a fost
preponderent ideologizatã. Lucrurile au stat exact pe dos în domeniul politicii
externe, unde gândirea lui Mao Zedong a fost preponderent pragmaticã, þinând
cont exclusiv de raporturile de putere din politica mondialã. Pragmatismul sãu
fusese observat încã din perioada interbelicã de un diplomat american în China.
Acestuia, Mao Zedong i-a mãrturisit cã prietenia ºi susþinerea americanã pentru
China sunt mult mai importante decât suportul furnizat de Uniunea Sovieticã38.
Poate cã acest pragmatism, ancorat în cultura strategicã formalã ºi informalã din
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China ºi manifest la majoritatea liderilor majori ai Chinei ar putea fi o explicaþie
pentru care China nu poate fi consideratã astãzi ºi o putere normativã credibilã,
capabilã sã justifice anumite politici de securitate cu ajutorul valorilor univer-
sale. De altfel, prima utilizare oficialã a termenului soft power avea sã aparã în
China abia în timpul administraþiei Hu Jintao.

Doctrina Deng Xiaoping

Deng Xiaoping a fost liderul de facto al Chinei din 1978 pânã în 1992. Sunt
voci care susþin cã autoritatea politicã a lui Deng Xiaoping ar fi încetat de facto
în 1989, dupã protestele din Piaþa Tiananmen. Esenþa viziunii de securitate pro-
pusã de Deng Xiaoping a fost dezvoltare fãrã democratizare. Sau, în termenii re-
formatorului chinez Feng Guifen, mijloace occidentale pentru obiective estice39,
ca strategie pentru consolidarea instituþionalã internã. Sunt câteva diferenþe funda-
mentale între Deng Xiaoping ºi Mao Zedong care au influenþat politicile de
securitate ale primului. În primul rând, Deng Xiaoping n-a crezut în principiul
leninist al inevitabilitãþii rãzboiului dintre blocul socialist ºi cel capitalist. Ca
atare, preocuparea revoluþionarã ºi anti-imperialistã a Chinei din timpul adminis-
traþiei Deng Xiaopong s-a atenuat, fãrã ca asta sã însemne cã Beijingul a pierdut
din vedere ameninþarea de securitatea venitã din partea super-puterilor „hegemonice“,
Uniunea Sovieticã ºi Statele Unite ale Americii. În contrast însã cu izolaþionismul
accentuat al lui Mao Zedong, Deng Xiaoping a deschis China investitorilor din
Occident ºi din Statele Unite ale Americii. În al doilea rând, viziunea strategicã
a lui Deng Xiaoping a accentuat importanþa politicii interne. Beijingul nu-ºi per-
mitea sã piardã sprijinul cetãþenilor chinezi. Prin urmare, Beijingul era obligat sã
instituþionalizeze un sistem socialist „care sã facã þara bogatã ºi puternicã“40.
Pentru Deng Xiaoping, dezvoltarea Chinei devenea o problemã de securitate
naþionalã41. China ori se va dezvolta, ori va muri, argumenta Deng Xiaoping42.
Mai mult decât atât, în absenþa dezvoltãrii economice, influenþa strategicã a
Chinei la nivel regional ºi internaþional urma sã fie neglijabilã. În plus, dezvol-
tarea economicã nu era fezabilã fãrã contribuþia Chinei la pacea ºi stabilitatea
regionalã.
În aceste condiþii, ruptura majorã dintre Deng Xiaoping ºi Mao Zedong

apãrea încã din 1978. Cu ocazia celui de al Treilea Plen al celui de al XI-lea
Comitet Central al Partidului Comunist Chinez, Deng Xiaoping fãcea un anunþ
fundamental. China renunþa la lupta de clasã ca element central al identitãþii sale
strategice ºi se concentra asupra dezvoltãrii economice. Deci „proiectul de þarã“
avansat de Deng Xiaoping renunþa la ambiþiile maoiste de a reforma identitar China
prin intermediul Revoluþiei Culturale. Urma Revoluþia Dezvoltãrii Economice.
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Una care combina douã tipuri de radicalism: centralismul leninist cu radica-
lismul pieþei al lui Milton Friedman. Aceasta este o explicaþie pentru apariþia
„capitalismului de stat“ din China, dar mai ales actualul economic statecraft43,
respectiv utilizarea companiilor chineze cu capital de stat pentru atingerea de
obiective politice atât în periferia cât ºi în metropola sistemului mondial modern.
Deci „esenþa“ viziunii de securitate a lui Deng Xiaoping a fost dezvoltarea

economicã a Chinei înþeleasã ca problemã de securitate naþionalã. Aceastã dez-
voltare economicã reclama stabilitate regionalã, raporturi paºnice cu vecinii ºi
deschiderea spre exterior, în special cãtre Statele Unite. Sã vedem cum a in-
fluenþat teoria securitãþii naþionale propuse de Deng Xiaoping practica securitãþii
naþionale. De interes pentru acest text sunt mai ales raporturile Beijingului cu
„hegemonii“ Statele Unite ºi Uniunea Sovieticã. În timp ce Mao Zedong a fost
puþin pragmatic în domeniul politicii interne ºi preponderent pragmatic în zona
politicii externe, despre Deng Xiaoping se poate spune cã a fost un Realpolitiker
veritabil. Adicã pragmatic ºi în politica internã, dar ºi în politica externã. În vreme
ce Mao Zedong discuta despre posibilitatea „aplecãrii spre o parte“, fãrã însã a
aluneca total spre partea respectivã, Deng Xiaoping considera cã o pisicã, indife-
rent dacã este galbenã sau albã, este bunã atâta vreme cât prinde ºoareci. Aceasta
fiind o altã traducere pentru scopul scuzã mijloacele. Sintagma „pisica albã, pisica
neagrã“ explicã cãlãtoria delegaþiei chineze condusã de Deng Xiaoping în Statele
Unite, în februarie 1979, pentru a consolida raporturile diplomatice dintreWashington
ºi Beijing. Acestea fuseserã stabilite formal în ianuarie 1979, dupã treizeci de ani
de la preluare puterii în China de Partidul Comunist Chinez. Cãlãtoria liderului
chinez în Statele Unite, precum ºi vizita preºedintelui Reagan în China, în 1984,
au consolidat raporturile bilaterale în vreme ce diferenþele ideologice au fost
vârâte sub preº. „Imperiul Rãului“ era Uniunea Sovieticã la momentul respectiv,
atât pentru Statele Unite, cât ºi pentru China, care securizase URSS-ul cu eticheta
de „hegemon“. Dupã „normalizarea“ raporturilor diplomatice cu Statele Unite,
Beijingul a observat totuºi, încã din 1982, poziþa din ce în ce mai defensivã a
Uniunii Sovietice. Criza de leadership apãrutã la cel mai înalt nivel dupã moartea
lui Leonid Brejnev, chiar dacã a fost de scurtã duratã, problemele generate de
Rãzboiul din Afganistan ºi disidenþa din ce în ce mai marcantã a unora dintre
statele din Tratatul Pactului de la Varºovia l-au determinat pe Deng Xiaoping sã
atenueze securizarea URSS ca hegemon. La al XXII-lea Congres al Partidului
Comunist Chinez din 1982, Deng Xiaoping anunþa o politicã externã indepen-
dentã pentru China, care urma sã navigheze între Statele Unite ºi Uniunea Sovieticã
în politica mondialã44. „Normalizarea“ raporturilor sino-sovietice apãrea în mai
1989, când Mihail Gorbaciov vizita Beijingul în mijlocul protestelor din Piaþa
Tiananmen. În acel moment, capacitatea de negociere a Chinei crescuse suficient
de mult pentru ca aceasta sã-ºi creeze o minimã autonomie în raporturile cu cele
douã superputeri. În strânsã legãturã cu raporturile cu „hegemonii“, preponde-
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rent cu Statele Unite ale Americii, se aflã ºi iniþiativa Chinei de a relua sau de a
stabili raporturi diplomatice cu statele din regiune. În definitiv, securitatea înþe-
leasã ca dezvoltare depindea în mare mãsurã de relaþiile bune cu vecinii. Astfel,
relaþiile diplomatice cu Indonezia erau reluate în 1990, dupã ce fuseserã întrerupte
în 1967. Tot în debutul anilor ’90 erau stabilite raporturi diplomatice cu Singapore
ºi cu Coreea de Sud. Deng Xiaoping este creditat cu avansarea conceptului stra-
tegic „o þarã, douã sisteme“. Conceptul urma sã fie aplicat pentru Hong Kong,
Macao ºi chiar pentru Taiwan, caz în care era promisã ºi mai multã autonomie
administrativã decât în celelate douã cazuri45.
În esenþã, doctrina Deng Xiaoping este tot doctrina co-existenþei paºnice din

vremea lui Mao Zedong, din care nu lipsesc reperele anti-hegemonice, promo-
varea pãcii internaþionale ºi consolidarea cooperãrii cu statele din Lumea a III-a.
Cu toate acestea, doctrina Deng Xiaoping are un gabarit ideologic mai redus
decât doctrina Mao Zedong. Concretizarea acestei viziuni mai dez-ideologizate
asupra politicii mondiale s-a materializat, pe de o parte, în diminuarea avântului
revoluþionar al Chinei, iar, pe de altã parte, în adoptarea principiului tactic tao
guang yang hui46. Acest principiu sugera ca China sã meargã pe burtã în politica
mondialã. Sã-ºi camufleze cu alte cuvinte influenþa strategicã crescândã gene-
ratã de dezvoltarea economicã continuã. Mai precis, sã nu pretindã o poziþie de
leadership la nivel regional ºi sã nu se angajeze în power politics, adicã în poten-
þialele conflictele militare apãrute la nivel regional, dar mai ales între super-puteri.
Aceastã tacticã a mersului pe burtã pentru mascarea influenþei strategice cres-
cânde a Chinei indicã supravieþuirea reperelor izolaþioniste ale administraþiei
Mao Zedong. Dar mai ales percepþia Beijingului cã puterea relativã a Chinei în
politica regionalã ºi internaþionalã era încã insuficient de dezvoltatã pentru adop-
tarea unui poziþii mai asertive. Dincolo de reperele generale schiþate mai devreme,
doctrina Deng Xiaoping a primit o serie de completãri prin intermediul aºa-numitei
„doctrine a celor 28 de caractere chinezeºti“47. E vorba de o serie de idei articu-
late în discursurile þinute de Deng Xiaoping în anii ’80 ºi în prima parte a anilor
’90: observã ºi analizeazã calm, asigurã-þi poziþia, gestioneazã schimbarea cu
calm ºi încredere, ascunde-þi capabilitãþile ºi trage de timp, nu ieºi în evidenþã,
niciodatã sã nu preiei conducerea, realizeazã ceva48. Ideile de mai sus au mai de-
grabã valoare tacticã. Sunt cu alte cuvinte mijloace pentru atingerea unui obiectiv.
Care a fost obiectivul doctrinei Deng? Sau, în alþi termeni, care a fost interesul
naþional al Chinei în timpul administraþiei Deng Xiaoping? Interesul naþional
central – de tipul core interests – a fost dezvoltarea economicã, în absenþa cãreia
supravieþuirea politicã a Partidului Comunist Chinez ºi a sistemului politic era
pusã sub semnul întrebãrii. Evident, dezvoltarea economicã despre care discutãm
nu a fost una urmatã de democratizare. Din perspectiva democraþiilor liberale,
dezvoltarea economicã nu înseamnã doar creºterea economicã. Dezvoltarea eco-
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nomicã înseamnã creºtere economicã urmatã de îmbunãtãþirea nivelului de edu-
caþie, de sãnãtate ºi de creºtere a implicãrii politice a populaþiei sau a unor seg-
mente importante din cadrul acesteia. Pe scurt, acesta este sensul dezvoltãrii eco-
nomice inclusive49, care produce cetãþenizare. Existã însã ºi o dezvoltare econo-
micã exclusivã, care genereazã de-cetãþenizare. În mod obiºnuit, este vorba de
dezvoltarea economicã anunþatã de democraþiile electorale care pretind cã sunt
ºi liberale. ªi care confundã în mod deliberat creºterea economicã cu dezvoltarea
economicã pentru a o transforma pe prima într-un populism de politicã internã.
Pentru administraþia Deng Xiaoping, dezvoltarea economicã n-avea legãturã cu
procesul de cetãþenizare, ci mai degrabã cu dezvoltarea statalitãþii ºi a creºterii
legitimitãþii politice a Partidului Comunist Chinez. Dincolo de impactul ªcolii
Legaliste asupra culturii de securitate a elitei Partidului Comunist Chinez, de
designul sovietic al PCC ºi de influenþa ideilor leniniste, viziunea „democraticã“
a administraþiei Deng Xiaoping a fost influenþatã ºi de ideologia „democraþiei de
masã“ inauguratã de Revoluþia Culturalã începând cu 1965. Una dintre victimele
directe ale Revoluþiei Culturale, Deng Xiaoping a considerat „democraþia de
masã“ ca vector al anarhiei, violenþei ºi demagogiei politicii de masã50. În con-
cepþia lui Deng, libertatea de exprimare excesivã putea submina statul. Cel puþin
douã lucruri trebuie spuse aici. Primul este acela cã Revoluþia Culturalã n-a avut
nimic de a face cu democraþia, ci a fost mai degrabã o tacticã maoistã de destabi-
lizare instituþionalã ºi de epurare a adversarilor politici care nu-i împãrtãºeau
ideile. Al doilea este acela cã democraþia ºi cultul personalitãþii fac casã bunã
doar în propaganda oficialã a unui regim totalitar. Democraþia implicã capacitãþi
instituþionale dezvoltate, legitime ºi în bunã mãsurã izolate de influenþa factorului
politic. Adicã tot ceea ce îºi propune sã submineze un strongman (lider autoritar)
preocupat de cultul personalitãþii. Indiscutabil, Deng Xiaoping nu a fost preocupat
de cultul personalitãþii ca Mao Zedong. Asta nu înseamnã cã nu s-a comportat ca
un lider autoritar, iar reprimarea protestelor din Piaþa Tiananmen, în iunie 1989,
e doar un indicator al predilecþiei lui Deng Xiaoping spre „centralismul demo-
cratic“ de tip leninist.
În relaþia cu „hegemonii“ Uniunea Sovieticã ºi Statele Unite ale Americii,

factorii sistemici sau internaþionali au ghidat comportamentul Beijingului. Care
începe un proces de desecurizare treptatã a Uniunii Sovietice încã din 1982, aºa
cum s-a arãtat mai sus. Securizarea Statelor Unite ale Americii ºi, implicit, dis-
tribuirea acestora în rolul de „hegemon“ se produce imediat dupã terminarea
Rãzboiului Rece. Mai precis, dupã Cãderea Zidului Berlinului, a debutului Rãz-
boiului din Irak ºi a prãbuºirii Uniunii Sovietice. La definirea Statelor Unite ale
Americii ca „hegemon“ au contribuit ºi factorii subsistemici, de tip intern. E vorba,
în primul rând, de cultura de securitate a elitei Partidului Comunist Chinez. Fãrã
conceptul de „hegemon“, naþional-comunismul din China riscã sã rãmânã fãrã
obiect. În strânsã legãturã cu un element al acestei culturi de securitate, respectiv
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temerea cã miºcãrile insurecþionale pot destabiliza ordinea politicã, administraþia
Deng Xiaoping a definit protestele din Piaþa Tiananmen ca o „revoluþie coloratã“
avant la lettre51. Respectiv ca tentativã a unor forþe externe ostile de a destabiliza
Partidul Comunist Chinez ºi Republica Popularã Chinezã. Un alt factor intern
care a contribuit la securizarea Statelor Unite dupã terminarea Rãzboiului Rece
a fost legat de vulnerabilitãþile militare ale Chinei. Rãzboiul cu Vietnamul din
1979, prin care administraþia Deng Xiaoping a dorit sã administreze o lecþie
Hanoiului, s-a terminat cu o umilinþã de proporþii52. Vreme de trei sãptãmâni
aproape 200 000 de soldaþi ai Armatei de Eliberare a Poporului din China s-a
luptat cu 70 000 de soldaþi vietnamezi. Dupã capturarea unui sat situat la graniþã
ºi pierderi importante, Armata de Eliberare a Poporului a declarat „victoria“ ºi s-a
retras. Beijingul a observat cu ocazia acestei „victorii“ incompetenþa cvasi-gene-
ralizatã din cadrul armatei, absenþa interoperabilitãþii, a ajutorului de tip aerian
ºi a iniþiat un program de modernizare militarã care dureazã de patruzeci de ani.
Referitor la influenþa personalã a lui Deng Xiaoping asupra gândirii ºi acþiunii
strategice a Chinei dupã 1978, probabil cã cel mai important element a fost
dez-ideologizarea. Respectiv trecerea de la un „proiect de þarã“ axat pe lupta de
clasã, la unul centrat pe „dezvoltarea fãrã democratizare“. Deng Xiaoping a fost
perceput ca un moderat în cadrul Partidului Comunist Chinez. Un pragmatic puþin
preocupat de reformele anti-elitiste ºi anti-intelectualiste ale lui Mao Zedong.
Dar cultura de securitate a elitei din China, precum ºi designul sovietic al PCC,
sunt elemente care permit rapid trecerea de la moderaþie politicã la radicalism
politic. Aspect demonstrat de modul în care administraþia Deng Xiaoping a
gestionat protestele din Piaþa Tiananmen.

Doctrina Jiang Zemin

Formal, Jiang Zemin a fost cel mai puternic om din China în perioada 1993
– 2002 când a deþinut simultan funcþia de Secretar General al Partidului Comunist
Chinez ºi de preºedinte al Republicii Populare Chineze. Prima funcþie a fost
preluatã încã din 1989. A doua, atribuitã în 1993, i-a fost predatã lui Hu Jintao
în 2003. Anumiþi cercetãtori ai relaþiilor internaþionale considerã cã despre Jiang
Zemin ºi Hu Jintao n-ar trebui discutat prea mult, întrucât cei doi lideri chinezi
n-au avut vreun impact major asupra politicilor de securitate ale Chinei. Dupã
Sulmaan Khan, Jiang Zemin ºi Hu Jintao a fost „tehnocraþi incolori“53 prin com-
paraþie cu Mao Zedong ºi Deng Xiaoping. Marea strategie a primilor, într-un
mod deloc surprinzãtor, a fost una conservatoare ºi ghidatã de un principiu
reactiv deja clasic în politica externã: “don’t do stupid things!“. Kevin Cai54 con-
siderã cã în istoria politicii externe a Republicii Populare Chineze cercetãtorul
poate identifica doar trei etape. Prima, desfãºuratã între 1949 ºi 1979, poate fi
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consideratã era Mao Zedong. A doua, din 1979 ºi pânã în 2009, a purtat am-
prenta lui Deng Xiaoping. În vreme ce ultima, derulatã din 2009 încoace, a fost
dominatã de Xi Jinping. Câtã vreme Mao Zedong a fost preocupat mai ales de
componenta internã a securitãþii, Deng Xiaoping s-a focalizat pe dezvoltarea ºi
modernizarea rapidã a Chinei, în vreme ce Xi Jinping vizeazã transformarea
Chinei într-o politicã globalã. Poate cã Jiang Zemin ºi Hu Jintao au fost mai
puþin sclipitori decât predecesorii ºi succesorul lor. Dar premisa articolului este
cã diferenþa dintre doctrina de securitate ºi marea strategie rezidã mai ales în
faptul cã a doua poate fi înþeleascã ca un process. În aceste condiþii, ajustãrile
strategice propuse de Jiang Zemin ºi Hu Jintao capãtã importanþã. În plus, stra-
tegia conservatoare a celor doi a continuat cu succes „dezvoltarea paºnicã“ a
Chinei iniþiatã de Deng Xiaoping. În fine, iniþiative strategice mai asertive ºi,
astfel, suprinzãtoare pentru cei doi lideri au anunþat schimbarea de paradigmã
strategicã implementatã de administraþia Xi Jinping. Acestea sunt doar câteva
argumente pentru o discuþie despre teoria ºi practica de securitate a administraþiilor
Jiang Zemin ºi Hu Jintao.
E indiscutabil faptul cã administraþia Jiang Zemin a menþinut douã direcþii

majore ale doctrinei Deng Xiaoping. Pe plan intern, este vorba despre moder-
nizarea fãrã democratizare. Iar pe plan extern despre mersul pe burtã, respectiv
neimplicarea Chinei în conflictele dintre marile puteri ºi abþinerea de la preluarea
leadershipului regional. Secþiunea îºi propune sã discute mai ales despre schim-
barea incrementalã dintre viziunea ºi acþiunea strategicã a administraþiei Jiang
Zemin în raport cu administraþia Deng Xiaoping. O primã diferenþã constã în
discursurile ºi practicile care au securizat Statele Unite, gratulate de Beijing cu
eticheta de „hegemon“ încã din debutul anilor ’90. Asta nu înseamnã cã reperul
„hegemonului“ dispãruse din cultura de securitate a Chinei. Beijingul a urmãrit
cu atenþie desfãºurarea Rãzboiului din Golf din 1991. Zhang Wannian, o figurã
importantã a Armatei de Eliberare a Poporului din China, susþinea cã rãzboiul
împotriva Irakului, care a fost susþinut de o largã coaliþie internaþionalã, exprima
de fapt proiectul pentru „hegemonia globalã“ al Statelor Unite ale Americii, care
intenþionau sã domine întregul mapamond55. Apãrea astfel o naraþiune despre
„hegemonia globalã“ americanã pe care au propagat-o diferiþi militari ºi lideri
politici din China. Abordarea nu era neapãrat suprinzãtoare, având în vedere
componenta anti-hegemonicã din cultura de securitate a elitelor din China. De
interes pentru acest text este cã, dincolo de securizarea Statelor Unite ale Americii
la nivel de retoricã, Beijingul adoptã ºi o strategie de diminuare a influenþei stra-
tegice americane în Marea Chinei de Sud. Înainte de terminarea Rãzboiului Rece,
intenþia Beijingului era aceea de a controla teritoriile maritime îndepãrtate. Dupã
Rãzboiul din Golf din 1991, strategia a fost aceea de a împiedica forþele navale
americane sã se apropie ºi sã intervinã în apele teritoriale ale Chinei. Cum s-a
materializat aceastã schimbare de strategie? Prin ce acþiuni ºi politici de securitate?
În primul rând, Beijigul a încercat sã se asigure cã Statele Unite nu vor domina
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organizaþiile regionale din Asia de Sud. Temerea Beijingului era cã Washingtonul
urma sã instrumentalizeze forumul Cooperarea Economicã Asia-Pacific (CEAP),
precum ºi Asociaþia Naþiunilor din Asia de Sud-Est (ANASE) pentru consoli-
darea influenþei strategice din regiune. În 1993, întâlnirea forumului de Coope-
rare Economicã Asia-Pacific s-a þinut în Seattle, acolo unde preºedintele Clinton
a anunþat cã Statele Unite vizeazã construirea unei „noi comunitãþi în zona Paci-
ficului“56, care sã genereze prosperitate, securitate ºi democraþie pentru întreaga
regiune. Beijingul a interpretat proiectul administraþiei Clinton ca plan al Statelor
Unite de a transforma Cooperarea EconomicãAsia-Pacific într-un NATO asiatic.
Drept urmare, administraþia Jiang Zemin a iniþiat politici de diminuare a in-
fluenþei strategice americane în aceste organizaþii regionale. Mai mult decât atât,
spre finele mandatului prezidenþial al lui Jiang Zemin, în iunie 2001, China
înfiinþa o organizaþie regionalã importantã, care supravieþuieºte la peste douã
decenii de la înfiinþarea sa. Este vorba despre Organizaþia de Cooperare de la
Shanghai, ai cãrei membri sunt China, Federaþia Rusã, Kazahstan, Tadjikistan,
Uzbekistan ºi Kârgâzstan. Organizaþia de Cooperare de la Shanghai (OCS) este
un aranjament instituþional care vizeazã dominaþia economicã asupraAsiei Centrale
ºi, simultan, o politicã de containment în raport cu cea mai mare provincie
administrativã a Chinei. Este vorba de provincia Xinjiang. E greu de spus cum
aceastã iniþiativã regionalã majorã a administraþiei Jiang Zemin s-a împãcat cu
tactica mersului pe burtã, recomandatã de Deng Xiaoping. De vreme ce, prin
intermediul Organizaþiei de Cooperare de la Shanghai, China viza rolul de lider
– sau de co-lider împreunã cu Federaþia Rusã – în Asia Centralã. Argumentul ar
fi cã Organizaþia de Cooperare de la Shanghai nu viza Marea Chinei de Sud ºi
nici Marea Chinei de Est. Cu toate acestea, Declaraþia de la Bishek, din 2007, a
Organizaþiei de Cooperare de la Shanghai sublinia faptul cã stabilitatea ºi secu-
ritatea Asiei Centrale urmau sã fie asiguratã mai ales de statele din regiune pe
baza organizaþiilor regionale deja existente. Indirect, membrii Organizaþiei de
Cooperare de la Shanghai solicitau retragerea militarã a Statelor Unite din Asia
Centralã impusã de rãzboiul împotriva terorismului din Afganistan. Ceea ce s-a
ºi întâmplat, în 2014, dar mai degrabã pe fondul politicii Washingtonului de re-
tragere a trupelor din Irak57. Revenind la administraþia Jiang Zemin, stabilizarea
periferiei ºi participarea Chinei în organizaþii regionale, precum CEAP, ANASE
ºi OCS erau modalitãþi de a consolida influenþa strategicã regionalã a Chinei,
simultan cu contracararea influenþei strategice a Statelor Unite. Dar acþiunile
administraþiei Jiang Zemin de a diminua influenþa strategicã a Washingtonului
mai ales în Marea Chinei de Sud nu s-au oprit aici. Dincolo de componenta
legatã de organizaþiile regionale, administraþia Jiang Zemin a adoptat ºi o stra-
tegie militarã asimetricã.Aceasta a accentuat necesitatea dezvoltãrii unei flote de
submarine care sã descurajeze prezenþa marinei americane în regiune. Simultan
cu aceste iniþiative, Beijingul a subliniat sistematic necesitatea protejãrii ºi dez-
voltãrii raporturilor economice cu Statele Unite. Care aveau valoarea strategicã,
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de vreme ce Statele Unite erau nu doar principala piaþã de desfacere pentru mãr-
furile produse în China, dar ºi principalul furnizor de capital, tehnologie ºi ex-
pertizã managerialã58.
O ajustare strategicã de importanþã majorã operatã de administraþia Jiang

Zemin a constituit-o direcþia geoeconomicã. În acord cu interesul tradiþional al
Chinei pentru Lumea a III-a, precum ºi în continuitatea deschiderii iniþiate de
Deng Xiaoping, Jiang Zemin susþine încã de la jumãtatea anilor ’90 aºa-numita
„go out policy“59. Este vorba de sprijinirea companiilor de stat, dar ºi private,
din China de a investi peste hotare, îndeosebi în þãrile aflate în curs de dezvoltare.
În acest mod, administraþia Jiang Zemin punea bazele economic statecraft-ului
Chinei. Care nu e doar capitalism de stat. Ci un capitalism strategic, care vizeazã
atingerea de obiective politice prin intermediul investiþiilor economice. Apãrea
deci politica ºi, simultan, procesul de transnaþionalizare a capitalului chinez, la
aproape trei decenii distanþã de strategia izolaþionistã a lui Mao Zedong. Deloc
neglijabile sunt raporturile administraþiei Jiang Zemin cu celãlalt „hegemon“,
respectiv cu Federaþia Rusã. În calitate de Secretar General al Partidului Comunist
Chinez, dar nu ºi de preºedinte al Chinei, Jiang Zemin vizita Uniunea Sovieticã
în mai 1991, cu aproximativ jumãtate de an înainte de prãbuºirea acesteia. În
baza principiului reciprocitãþii, preºedintele Boris Elþîn sosea la Beijing în decembrie
1992. În prima parte a anilor ’90, între Beijing ºi Moscova s-au semnat o serie
de acorduri importante: un pact de cooperare militarã (1993), un acord de parte-
neriat constructiv (1994), acordul de non-agresiune reciprocã (1994), precum ºi
un acord strategic comprehensiv (1996)60. În 1998, Jiang Zemin ºi Boris Elþîn
semnau un alt parteneriat strategic China-Federaþia Rusã, care nu oferea însã ga-
ranþii de securitate pãrþilor ºi nici nu era îndreptat împotriva vreunei alte þãri61.
Preocuparea Moscovei, dar mai ales a Beijingului, era aceea ca Washingtonul sã
nu perceapã apropierea dintre cele douã þãri ca având un obiectiv anti-american.
În 2001, Vladimir Putin, aflat la primul mandat prezidenþial, semna cu Jiang Zemin
un nou tratat ruso-chinez, care, la fel ca acordul din 1998, nu conþinea garanþii
de securitate sau de apãrare împotriva unui inamic comun. Pe scurt, nu era vorba
despre o alianþã între China ºi Federaþia Rusã, ºi cu atât mai puþin despre una
militarã62. Era vorba mai degrabã de un ritual diplomatic menit sã sublinieze o
minimã „convergenþã strategicã“63 între cele douã state, care îºi doreau ca ordi-
nea internaþionalã post-Rãzboi Rece sã fie una multipolarã. Asta într-un moment
în care nici Moscova, ºi nici Beijingul nu aveau suficiente resurse pentru a se
manifesta ca lideri regionali.
Interesul naþional definit de administraþia Jiang Zemin respecta cadrul ge-

neral avansat de administraþia Deng Xiaoping. Câteva elemente de noutate au
apãrut totuºi. De aceastã datã, securitatea nu era legatã doar de modernizarea
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fãrã democratizare. Ci ºi de securitate tehnologicã, securitate ecologicã ºi com-
petitivitate culturalã. De asemenea, viziunea anti-hegemonicã a administraþiei
Deng Xiaoping era pãstratã dar nuanþatã cu conceptul de lume multipolarã64.
Jiang Zemin a iniþiat politici clare, atât la nivelul organizaþiilor regionale cât ºi
din perspectiva modernizãrii militare, pentru a reduce influenþa strategicã a Sta-
telor Unite în Marea Chinei de Sud. A rãmas însã fidel tacticii mersului pe burtã
ºi neimplicãrii în conflicte cu marile puteri, aspect vizibil în Criza Taiwanului din
1996, soldatã cu prezenþa a douã portavioane americane în Strâmtoarea Taiwanului.
Jiang Zemin a operat, deci, câteva ajustãri strategice la doctrina Deng Xiaoping
mai ales sub influenþa factorilor sistemici, respectiv creºterea influenþei strate-
gice a Statelor Unite în perioada post-Rãzboi Rece. Din perspectiva factorilor
interni sau subsistemici care au influenþat teoria ºi practica securitãþii adminis-
traþiei Jiang Zemin, probabil cã elementele centrale au rãmas pragmatismul ºi
viziunea anti-hegemonicã. Acestea sunt elementele care explicã apropierea
Chinei de Federaþia Rusã în anii ’90 ºi mai puþin faptul cã Jiang Zemin era un
vorbitor fluent de limba rusã dupã ºederea în Uniunea Sovieticã din anii ’50.

Doctrina Hu Jintao

Hu Jintao a deþinut funcþia de Secretar General al Partidului Comunist Chinez
între 2002 ºi 2012. De asemenea, a fost Preºedinte al Republicii Populare Chineze
din 2003 pânã în 2013. David Shambaugh îl portretizeazã pe Hu Jintao ca teh-
nocrat preocupat exclusiv de reproducerea instituþionalã a Partidului Comunist
Chinez65 ºi de schimbarea incrementalã. La prima vedere deci, în teoria ºi practica
securitãþii lui Hu Jintao n-au fost schimbãri spectaculoase, exact ca în cazul
predecesorului Jiang Zemin. Dar la o privire mai atentã, lucrurile stau diferit.
Anumite ajustãri strategice operate de Hu Jintao au fost de-a dreptul spectacu-
loase. Succesorul sãu, Xi Jinping, este creditat cu renunþarea la tactica mersului
pe burtã patentatã de Deng Xiaoping. Vom vedea însã cã aºa-numitul „an al
asertivitãþii“, respectiv 2009-2010, anunþa ruptura strategicã faþã de doctrina
Deng Xiaoping. Poate cã ruptura nu a fost decisivã. ªi poate cã doctrina Hu
Jintao înseamnã doar prima renunþare, una soft, la doctrina Deng Xiaoping, ur-
matã de renunþarea decisivã din timpul administraþiei Xi Jinping. Dar „anul
asertivitãþii“ anunþa marile prefaceri de viziune ºi acþiune strategicã ale admi-
nistraþiei succesoare. De asemenea, Hu Jintao aduce pe agenda dezbaterii de
securitate „dilema Malacca“ ºi dependenþa masivã a Chinei de bunãvoinþa
Statelor Unite ale Americii în privinþa rutelor maritime de comunicare. Tot Hu
Jintao avanseazã rãspunsuri strategice la „dilema Malacca“ pe care Xi Jinping le
înglobeazã în proiectul geostrategic China Dream.
În mod indirect, aºa-numitul „an al asertivitãþii“ 2009-201066 a vizat Statele

Unite. „Anul asertivitãþii“ a constat în acþiuni care au vizat principalii aliaþi ai
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Statelor Unite în zona indo-pacificã. Între 2009-2010, China a pãrut cã renunþã
nu numai la tactica mersului pe burtã, ci ºi la doctrina bunei vecinãtãþi ºi a reþi-
nerii de la preluarea rolului de lider regional instituþionalizate de Deng Xiaoping,
pentru care, dezvoltarea înþeleasã ca securitate reclama toate elementele tactice
de mai sus. „Anul asertivitãþii“ s-a concretizat în 18 luni de tensiuni politice cu
vecinii Chinei dar ºi cu alte state. Beijingul a ameninþat Tokyo cu sancþiuni
diplomatice ºi economice din cauza arestãrii de cãtre autoritãþile japoneze a unui
pescar chinez, aflat aparent sub influenþa alcoolului. ªi care a intrat cu vaporul
de pescuit în apele teritoriale japoneze din jurul disputatelor insule Senkaku/Diaoyu
din Marea Chinei de Est. Tot în aceeaºi perioadã, Beijingul a blocat o rezoluþie
a Consiliului de Securitate al ONU de condamnare a Coreei de Nord, dupã ce un
submarin al acestui stat scufundase o navã militarã a Coreei de Sud, eveniment
soldat cu moartea a patruzeci ºi ºase de marinari. De asemenea, China a devenit
mai asertivã în privinþa teritoriilor disputate cu India, iar câþiva oameni de afaceri
australieni au fost arestaþi dupã ce Canberra a blocat fuziunea dintre Chinalco,
cel mai important producãtor de aluminiu din China, ºi Rio Tinto, un gigant
anglo-australian din domeniul mineritului. Pentru un an, Beijingul a îngheþat
raporturile diplomatice cu Danemarca, ca rãspuns la vizita lui Dalai Lama la
Copenhaga, sanþiuni diplomatice fiind impuse ºi Norvegiei ca urmare a decer-
nãrii Premiului Nobel pentru pace, în 2010, disidentului Liu Xiaobo. Cum se
explicã acest „an al asertivitãþii“, mai ales în condiþiile în care savanþii care scriu
despre China au tendinþa de a-l eticheta pe Hu Jintao ca pe un lider politic mai
degrabã insignifiant? O explicaþie, poate chiar principala, a acestei schimbãri de
atitudine a Beijingului atât în politica regionalã cât ºi în politica internaþionalã o
reprezintã criza financiarã din 2008. Mai precis, Beijingul a perceput aceastã
crizã ca un moment de slãbiciune semnificativã a lumii occidentale. Simultan,
percepþia Beijingului despre puterea relativã a Chinei s-a schimbat. Ca atare,
„anul asertivitãþii“ ar putea fi interpretat în cel puþin douã moduri. În primul rând,
ca „tatonare strategicã“ a reacþiilor regionale ºi internaþionale în raport cu o Chinã
mai proactivã. În al doilea rând, ca „tatonare strategicã“ în cadrul procesului de
renunþare la tactica mersului pe burtã instituþionalizatã de Deng Xiaoping ºi de
trecere la un alt model de acþiune strategicã. În mod obiºnuit, trecerea de la un
repertoriu strategic la altul este anunþatã de declaraþiile liderilor politici. Hu
Jintao a fãcut acest lucru, subtil, la cea de a XI-a Conferinþã a Ambasadorilor
Chinei, pe 17 iulie 2009. Cu aceastã ocazie, era invocat principiul you suo zuo
wei (a realiza ceva în mod activ), dar fãrã sã mai fie amintit principiul tao guang
yang hui. Lansat de Deng Xiaoping, acesta din urmã îndemna la realizãri, dar de
o asemenea manierã încât protagonistul sã nu iasã în evidenþa67. Era vorba, în
mod clar, de tactica mersului pe burtã. Sã vedem acum în ce acþiuni strategice,
mai ales în raport cu Statele Unite ale Americii, s-a concretizat principiul you
suo zuo wei (a realiza ceva în mod activ). În primul rând, Hu Jintao pune pe tapet
„dilema Malacca“. Sã ne reamintim cã Jiang Zemin subliniase dependenþa
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Chinei de pieþele din Statele Unite, de tehnologia ºi cunoaºterea managerialã
americanã. La puþin timp dupã preluarea puterii, Hu Jintao relua observaþiile
predecesorului sãu. Dar extindea dependenþa Chinei faþã de Statele Unite ºi în
materie de resurse ºi rute martime de comunicare. Apãrea astfel pe agenda dez-
baterii de securitate „dilema Malacca“. Mai exact, dependenþa masivã a econo-
miei din China de strâmtoarea Malacca atât din punct de vedere al circulaþiei de
bunuri cât ºi al circulaþiei resurselor fãrã de care economia Chinei se poate bloca
– îndeosebi petrolul venit din Orientul Mijlociu ºi dinAfrica68. Hu Jintao remarca
cum unele mari puteri, referindu-se nemijlocit la Statele Unite ale Americii, în-
cearcã sã controleze diferite strâmtori, printre care ºi strâmtoarea Malacca. Una
dintre soluþiile avansate de adminstraþia Hu Jintao a fost consolidarea “going out
policy“ lansatã de administraþia predecesoare. Mai exact, Hu Jintao a îndemnat
firmele chineze cu capital de stat sã investeascã mai mult în proiectele energetice
din America Latinã, Africa ºi din Asia Centralã. O altã soluþie a fost apropierea
de Federaþia Rusã. În timp ce Jiang Zemin a practicat mai degrabã un ritual di-
plomatic în raporturile cu Federaþia Rusã – China salvând practic prin comenzile
date industria de armament ruseascã în anii ’90 – administraþia Hu Jintao a im-
plementat, între 2005-2008, împreunã cu administraþia Putin, Tratatul de Bunã
Vecinãtate ºi Cooperare Prieteneascã. Un act adiþional important al acestui Tratat
l-a reprezentat Acordul privind Partea Esticã a Graniþei Ruso-Chineze. Dupã
semnarea acestui acord, Hu Jintao a declarat cã acesta a însemnat „acordul final
în privinþa chestiunii graniþelor dintre cele douã þãri“69. Timpul ne va spune dacã
acesta chiar a fost acordul care a rezolvat definitiv problematica spinoasã a gra-
niþelor dintre cele douã state. Dupã semnarea acestui acord, au demarat nego-
cierile sino-ruse privind proiectele energetice comune. Dincolo de apropierea de
Federaþia Rusã, administraþia Hu Jintao a luat ºi alte mãsuri vizând rezolvarea
dilemei Malacca. În primul rând, poziþii mai asertive nu doar în Marea Chinei de
Sud, ci ºi în Marea Chinei de Est. Poziþii puternic contrastante cu tactica mersului
pe burtã patentatã de Deng Xiaoping. În al doilea rând, administraþia Hu Jintao
a demarat proiectul strategic de modernizare a forþelor maritime. E adevãrat,
proiectul a fost demarat tardiv, cu ocazia celui de al XVIII-lea Congres al Parti-
dului Comunist Chinez din 2012, ultimul astfel de Congres la care Hu Jintao mai
deþine funcþia de Secretar General al Partidului. Obiectivul trasat de Hu Jintao
era însã notabil: dezvoltarea marinei de o asemenea manierã încât aceasta sã-i
permitã Chinei sã îºi apere drepturile ºi interesele. Indiscutabil, viziunea era una
strategicã. Mai înainte de lansarea acestui program ambiþios, în 2008, o flotã
chinezã fusese trimisã în apele internaþionale de lângã Somalia pentru a patrula
împotriva piraþilor. În al treilea rând, ca rãspuns la Dilema Malacca, adminis-
traþia Hu Jintao propunea un proiect infrastructural gigantic (autostrãzi, cãi ferate,
aeroporturi, porturi), de naturã sã inter-conecteze China cu vecinii sãi. Iniþiativa
era preluatã ºi dezvoltatã de administraþia Xi Jinping în programul geo-strategic
Belt and Road Initiative. Nu în ultimul rând, încã din 2009, cu ocazia Forumului

40 LUCIAN DUMITRESCU 23

————————
68 Rush Doshi, The Long Game. China’s Grand Strategy to Displace American Order, New York,

Oxford University Press, 2021, p. 143.
69 Alexander Lukin, China and Russia. The New Rapprochement, Cambridge, Polity Press, 2018, p. 109.



Boao pentru Asia, China lansa propunerea pentru înfiinþarea unei instituþii finan-
ciare cu alonjã regionalã, respectiv Asian Infrastructure Investment Bank. Insti-
tuþia în discuþie lua naºtere în 2016. Iatã cum acþiunile strategice ale adminis-
traþiei Hu Jintao anunþau cele mai multe dintre practicile de securitate, grupate
în doctrina China Dream, ale administraþiei Xi Jinping. Dar ajustãrile strategice
nu se opresc aici. Hu Jintao a fost primul lider al Chinei care a subliniat impor-
tanþa soft power-ului pentru consolidarea influenþei strategice a Chinei. La nivel
oficial, termenul de soft power este folosit pentru prima datã chiar de Hu Jintao,
în cadrul alocuþiunii susþinute la al XVII-lea Congres al Partidului Comunist
Chinez70. Astfel, din timpul administraþiei Hu Jintao începe ofensiva Beijingului
în zona politicilor ºi naraþiunilor strategice menite sã îmbunãtãþeascã imaginea
Chinei la nivel internaþional. În acord cu acest obiectiv, Hu Jinato lanseazã con-
ceptul „lumea armonioasã“ în anul 2005. Un concept strategic care rezona cu
conceptul intern „societatea armonioasã“ care viza reducerea inegalitãþii sociale
masive – indice Gini de aproape 0.5 –, precum ºi a uriaºelor disparitãþi de
dezvoltare dintre zona de coastã a Chinei ºi restul þãrii. De asemenea, pentru a
camufla creºterea influenþei strategice a Chinei la nivel regional, administraþia
Hu Jintao renunþa la conceptul „ascensiune paºnicã“, lansat în 2003. ªi revenea
la conceptul lui Deng Xiaoping de „dezvoltare paºnicã“.
Din perspectiva conþinutului interesului naþional, Hu Jintao a continuat în

bunã mãsurã teoria ºi practica securitãþii avansatã de Deng Xiaoping. A utilizat
cu alte cuvinte aceeaºi viziune de securitate ºi, în bunã mãsurã, aceeaºi tacticã.
La nivel de tacticã însã, au apãrut câteva diferenþe notabile faþã de Deng Xiaoping.
Dar nu atât de semnificative încât sã punã în discuþie pacea regionalã ºi relaþiile
bune cu vecinii, condiþii sine-qua-non ale dezvoltãrii înþeleascã ca securitate.
Notabil este faptul cã în timpul administraþiei Hu Jintao apare prima utilizare a
conceptului strategic core interests. Doctrina core interests se referã la interesele
vitale ale Chinei. Dacã acestea vor fi atinse prin acþiunile unui alt stat, atunci
China este dispusã sã recurgã la forþa militarã pentru apãrarea acestor interese.
Deocamdatã persistã douã confuzii în legãturã cu doctrina intereselor vitale. În
primul rând, nu e clar când a fost formulatã pentru prima datã aceastã doctrinã.
Handa apreciazã cã aceastã doctrinã a fost expusã în spaþiul public din China în
anul 2009, deci în timpul administraþiei Hu Jintao71. Corr considerã cã doctrina
e mult mai veche ºi a fost formulatã pentru prima datã în debutul anilor ’90 de
cãtre administraþia Deng Xiaoping72. Swaine lãmureºte situaþia. Ideea core
interests a apãrut pentru prima datã în anii ’90 în legãturã cu probleme de po-
liticã internã73. În legãturã cu dezbaterea de securitate, doctrina core interests
(interese nonnegociabile sau vitale) apare pentru prima datã în anul 2002 într-o
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lucrare a unui expert chinez în politicã externã. Prima utilizare oficialã a doc-
trinei core interests apare în 2006, într-o declaraþia a Ministrului de Externe Li
Zhaoxing. Astãzi, conceptul a devenit parte a culturii de securitate formale ºi
informale din China. S-a banalizat cu alte cuvinte, ca urmare a unei utilizãri pe
scarã din ce în ce mai largã. Spre exemplu, în 2001, ziarul People’s Daily utiliza
sintagma o singurã datã. În 2010, nu mai puþin de 325 de articole utilizau ter-
menul74. Conteazã mai puþin când a apãrut doctrina. Conteazã mai mult la ce se
referã. Într-o anumitã lecturã, doctrina core interests se referã atât la aspecte in-
terne cât ºi externe. Este vorba despre conservarea dominaþiei politice a PCC,
suveranitatea teritorialã a Chinei asupra Tibetului, Xinjiangului, Taiwanului ºi
insulelor din Marea Chinei de Sud, precum ºi la dilema Malacca. Adicã la con-
servarea resurselor strategice ºi a rutelor comerciale. De aceste rute comerciale,
cele mai multe fiind pe mare, depinde nu numai aprovizionarea Chinei cu petrol
din Iran, Arabia Sauditã, Emiratele Arabe Unite ºi Angola, ci ºi exporturile
masive ale Chinei cãtre toate þãrile lumii. Într-o altã lecturã, doctrina intereselor
vitale vizeazã exclusiv teritorii. Iar acestea sunt: Taiwan (inclusã între core
interests în 1992), Tibet ºi Xinjiang (2008), Marea Chinei de Sud (2010) ºi Marea
Chinei de Est (2013)75. Important pentru un text preocupat de procesul gândirii
ºi acþiunii strategice e faptul cã doctrina core interests a suferit modificãri. În
sensul cã a adãugat noi teritorii asupra cãrora China clameazã suveranitatea
teritorialã în timpul fiecãrei administraþii. În timpul administraþiei Xi Jinping, pe
lista core interests s-a adãugat Marea Chinei de Est. Criza financiarã din 2008 a
fost principalul factor sistemic sau extern care a influenþat teoria ºi practica
securitãþii în timpul administraþiei Hu Jintao. E limpede cã ajustãrile strategice
operate de aceastã administraþie nu numai cã au fost mai accentuate decât cele
ale administraþiei precedente, dar în anumite momente, mai ales la nivel de
tacticã, au prezentat discontinuitãþi importante faþã de tactica mersului pe burtã
preferatã de Deng Xiaoping. În legãturã cu factorii subsistemici sau interni,
viziunea lui Hu Jintao a adus inovaþii notabile mai ales în zona dezvoltãrii
interne ºi mai puþin în politica externã ºi de securitate a Chinei.

Doctrina Xi Jinping

Din 2012, Xi Jinping este secretar general al Partidului Comunist Chinez, iar
din 2013 Preºedinte al Republicii Populare Chineze. Despre Xi Jinping probabil
cã s-au scris deja biblioteci, mai ales în China. Doctrina Xi Jinping a conexat
dimensiunea internã ºi dimensiunea externã a securitãþii, aºa cum doar Deng
Xiaoping o fãcuse înaintea sa. Cine urmãreºte conceptul strategic China Dream,
va constata cã acesta are atât o dimensiune internã cât ºi una externã, dimensiuni
care sunt strâns legate. Pe plan intern, China Dream vizeazã o Chinã modernã,
prosperã ºi unitã pânã în 2049, anul în care împlinesc o sutã de ani de la apariþia
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Republicii Populare Chineze. Pe plan extern, China Dream îºi propune sã tran-
sforme Marea Chinei de Sud în „lac chinezesc“76. Este evident cã transformarea
Mãrii Chinei de Sud în „lac chinezesc“ nu se poate face doar la nivel de retoricã.
Ci în primul rând prin politici de securitate care ar urma sã rezolve Dilema
Malacca, enunþatã pentru prima datã de preºedintele Hu Jintao. Dar rezolvarea
acestei dileme de securitate în favoarea Beijingului, va implica o schimbare a
raporturilor de putere din regiunea indo-pacificã dintre China ºi Statele Unite, în
favoarea primei þãri. Va reuºi China sã atingã acest obiectiv strategic? Cu ce
tacticã, dar în primul rând cu ce costuri? Deocamdatã sã remarcãm douã lucruri.
Primul este acela cã administraþia Xi Jinping a renunþat la principiul tao guang
yan hui. E vorba de tactica mersului pe burtã în afacerile internaþionale, preferatã
de trei administraþii succesive care au condus China vreme de peste trei decenii:
Deng Xiaoping, Jiang Zemin ºi Hu Jintao. Al doilea lucru este acela cã tactica
utilizatã de Xi Jinping este aceea a „diplomaþiei unei þãri majore cu caracteristici
chinezeºti“77. Poate aceastã tacticã sã evite „capcana lui Tucidide“ în raporturile
dintre Statele Unite ºi China în zona indo-pacificã? Graham Allison discutã speþa
în binecunoscuta sa lucrare. Pe scurt, „capcana lui Tucidide“ apare în competiþia
geo-strategicã dintre o putere dominantã ºi o putere emergentã pentru mai multã
influenþã strategicã la nivel regional ºi internaþional. În ultima jumãtate de mi-
leniu, GrahamAllison a documentat ºaisprezece situaþii în care puterea emergentã
a ameninþat influenþa strategicã a puterii dominante78. Din aceste ºaisprezece
situaþii, în douãsprezece cazuri s-a ajuns la rãzboi. Va avea acelaºi deznodãmânt
ºi competiþia geo-strategicã China-Statele Unite în zona indo-pacificã? Nu neapãrat,
susþine Allison, dar acest scenariu nu trebuie exclus. ªi nu trebuie exclus din cel
puþin douã raþiuni. Pe de o parte, Statele Unite nu par sã aibã o strategie coerentã
în zona indo-pacificã, alta decât speranþa menþinerii status-quo-ului de dupã al
Doilea RãzboiMondial79. Evident, nu e vorba doar de speranþã, iar iniþiative precum
AUKUS, din 2021, ºi Cadrul Economic Indo-Pacific, lansat de preºedintele
Biden în mai 2022, pot balansa ºi influenþa militarã, ºi influenþa geo-economicã
a Chinei în zona indo-pacificã. E de vãzut ce tracþiune geostrategicã vor avea
aceste iniþiative pe termenu scurt ºi mediu. Pe de altã parte, administraþia Xi
Jinping are o politicã asertivã, uneori chiar belicoasã, în zonã. În mod bizar,
Allison nu remarcã cum preºedintele Xi Jinping a încercat sã evite „capcana lui
Tucidide“ încã din 2013. Deloc surprinzãtor, „evitarea“ a fost formulatã mai ales
în acord cu interesele Chinei. Despre ce este vorba, mai exact? Este vorba despre
un concept strategic intitulat „un nou model al raporturilor dintre marile puteri“80.
Preºedintele Xi Jinping i-a prezentat conceptul preºedintelui Obama încã din
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2013, cu ocazia întâlnirii de la Sunnylands din California. În esenþã, conceptul
obliga China sã nu ºarjeze statutul de mare putere al Statelor Unite atât la nivel
internaþional cât ºi la nivel regional, în zona indo-pacificã. În schimb, Washington-ul
ar fi trebuit sã respecte interesele vitale – core interests – ale Chinei în regiune.
Dacã citim doar formal conceptul avansat de administraþia Xi Jinping, constatãm
cã acesta rezoneazã cu doctrina co-existenþei paºnice. Mai precis, cu principiul
non-interferenþei reciproce în afacerile interne ºi cu principiul beneficiului ºi
egalitãþii reciproce. Informal însã, conceptul strategic schiþat de administraþia
Xi Jinping þinteºte la raporturi strategice egale între China ºi Statele Unite ale
Americii în regiunea indo-pacificã. Care a fost reacþia pãrþii americane? Rãspunsul
fusese deja formulat cu un an înainte sub forma doctrinei Pivot to Asia. Cu o
existenþã mai degrabã formalã decât substanþialã, pivotarea cãtre Asia a adminis-
traþiei Obama viza un containment (îndiguire) al Chinei în zona indo-pacificã.
Unii analiºti susþin cã acesta e motivul real pentru care administraþia Obama
iniþia resetul strategic81 cu Federaþia Rusã în 2009, la mai puþin de un an de la
rãzboiul din Georgia, prin intermediul cãruia Federaþia Rusã încerca sã blocheze
extinderea NATO în zona Mãrii Negre. Pe scurt, administraþia Obama avea
nevoie de mai multe resurse pentru îndiguirea strategicã a Chinei, într-un mo-
ment în care economia americanã – la un an dupã Marea Crizã Financiarã din
2008 – nu-ºi recãpãtase suflul. Viziunea lui Barack Obama a fost preluatã de
administraþia Trump ºi dusã la un nivel ºi mai înalt. Pentru preºedintele Trump,
China era noua Uniune Sovieticã, de unde ideea de „a fi dur cu China“. Ideea, ºi
deci viziunea, a fost preluatã ºi de administraþia Biden, care a modificat doar
tactica îndiguirii Chinei.
Dacã citim însã mai atent conceptul „unui nou model al raporturilor dintre

marile puteri“, constatãm cã acesta propunea, în mod indirect, o sferã de in-
fluenþã pentru China în zona indo-pacificã. ªi nu orice sferã de influenþã, ci una
recunoscutã chiar de Statele Unite ale Americii. Aici ajungem la o problemã de
securitate greu de rezolvat. ªi de asta avertismentul lui Graham Allison legat de
„capcana lui Tucidide“ ar trebui luat în serios de factorii de decizie din zona
strategicã. Pentru China ºi Federaþia Rusã, dominaþia regionalã ºi deþinerea sfe-
relor de putere reprezintã un indiciu al faptului cã sunt mari puteri82. Ce nu
spune Lukin, e faptul cã deþinerea sferelor de influenþã derivã dintr-un proces
inter-subiectiv, care implicã, pe de o parte, fricþiuni geostrategice cu puterea
dominantã, iar, pe de altã parte, recunoaºtere politicã din partea statelor regio-
nale ºi instituþiilor internaþionale. Pe scurt, o sferã de influenþã deþinutã de China
în zona indo-pacificã – cam asta înseamnã de fapt transformarea Mãrii Chinei de
Sud în „lac chinezesc“ – e foarte puþin probabil cã va apãrea doar din lansarea
unui concept strategic precum cel din 2013, al „unui nou model al raporturilor
dintre marile puteri“. O astfel de sferã de influenþã a Chinei – dar ºi a Federaþiei
Ruse, Turciei, Iranului, Germaniei etc. – este într-un evident dezacord atât cu
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principiul enunþat de Nicholas Spykman în anii ’40 – dominaþia Heartlandului
implicã dominaþia Rimlandului. Cât ºi cu viziunea ºcolii realismului ofensiv din
Statele Unite, potrivit cãreia eventuala emergenþã a unor puteri regionale, cu po-
tenþial de a deveni hegemoni regionali, va creºte exponenþial costurile influenþei
strategice globale a Statelor Unite. Nu în ultimul rând, conceptul sferelor de in-
fluenþã este în dezacord cu valorile internaþionalismului liberal, fundamentul insti-
tuþiilor internaþionale contemporane. De interes pentru acest text e altceva. De
interes sunt acþiunile strategice prin intermediul cãrora administraþia Xi Jinping
a încercat sã obþinã mai multã influenþã strategicã în regiunea indo-pacificã. Din
acest punct de vedere, trebuie sã ne uitãm la componenta geostrategicã a proiec-
tului civilizaþional Belt and Road Initiative, cea mai importantã transpunere în
practicã a viziunii China Dream.
În primul rând, Belt and Road Initiative este un proiect pentru publicul intern.

Mai exact, China Dream este un proiect de þarã al administraþiei Xi Jinping, iar
Belt and Road Initiative este concretizarea sa. Într-o primã fazã, mai exact în
2014, Belt and Road Initiative îºi propunea sã uneascã zona de coastã a Chinei,
aflatã la un nivel de dezvoltare similar cu þãrile din sudul Uniunii Europene, cu
zona centralã ºi de vest a Chinei, aflatã la un nivel de dezvoltare similar cu al
unora dintre statele din Africa. Liderii de la Beijing au înþeles cã o Chinã pu-
ternic inegalã ºi marcatã de disparitãþi de dezvoltare uriaºe nu va fi niciodatã nici
unitã, ºi nici puternicã. Adicã exact ce ºi-a propus Partidul Comunist Chinez sã
celebreze în 2049. Prin urmare, în accepþiunea iniþialã, Belt and Road Initiative
viza un transfer de civilizaþie, adicã de prosperitate ºi securitate, dinspre zona de
coastã a Chinei cãtre celelalte regiuni. Vom vedea dacã acest transfer chiar se va
produce pânã în 2049. Dincolo însã de planul intern, Belt and Road Initiative
este un proiect geostrategic care vizeazã soluþionarea Dilemei Malacca. Adicã în
special dependenþa de petrolul care circulã dinspre Orientul Mijlociu spre China
prin strâmtoarea Malacca. Din acest punct de vedere, Belt and Road Initiative se
bazeazã pe un pivot infrastructural cãtre Asia Centralã. China vede statele din
Asia Centralã mai degrabã ca un coridor de tranzit cãtre Vest. Este motivul
pentru care China a investit semnificativ în infrastructura de transport din re-
giune. De exemplu, China este interesatã de modernizarea infrastructurii fero-
viare din Kazahstan, care duce cãtre Marea Caspicã. De aici, mãrfurile exportate
de China pot ajunge în Azerbaidjan, Georgia, Turcia, iar apoi mai departe spre
Vest83. În al treilea rând, China a fost interesatã sã spargã monopolul energetic
deþinut de Federaþia Rusã în Asia Centralã. Astãzi China este cel mai important
investitor în conductele de petrol din regiune. Dar China nu s-a oprit aici.
A început sã investeascã ºi în producþia de gaze naturale din Asia Centralã, do-
meniu în care, astãzi, Compania Naþionalã de Petrol din China este la egalitate
cu Gazprom. Raportul de forþe Rusia-China pe piaþa energeticã este ºi mai com-
plicat în Kazahstan. China construieºte conducte de gaz pentru a deservi consuma-
torii locali. ªi tot China utilizeazã reþeaua de conducte din Kazahstan pentru a
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transporta spre China gazul extras din Turkmenistan. Totodatã firme din Kazahstan
transportã gaz în China, ocolind reþeaua Gazprom. Din acest motiv, potenþialele
tensiuni care pot apãrea în Kazahstan pot reverbera în întreaga Asie Centralã.
Kazahstanul este cel mai important stat din Asia Centralã, iar principiul este
acela cã cine controleazã Kazahstanul, controleazã Asia Centralã. Deocamdatã,
între cei doi actori pare sã existe o convergenþã strategicã sau o „diviziune a
muncii“ în privinþa Asiei Centrale. O regiune pe care Federaþia Rusã o dominã
militar, politic ºi diplomatic. În timp ce China, cu investiþiile sale în infrastruc-
tura de transport, energeticã ºi de comunicaþii, joacã un rol secundar. Întrebarea
e cât timp va mai juca China un rol secundar în Asia Centralã? Mai ales cã, încã
din 2016, China, Pakistan, Tadjikistan ºi Afganistan au pus bazele unei cvadrila-
terale pentru schimbarea de informaþii în zona contra-terorismului. Cvadrilate-
rala în discuþie n-a fost chiar o surprizã, având în vedere cã Tadjikistanul fãcea
deja parte din Organizaþia de Cooperare de la Shanghai, Pakistanul era un
prieten al Chinei, iar Afganistanul era direct interesat de alianþe strategice cu un
vecin important, precum China. ªi totuºi cvadrilaterala a produs o micã undã de
ºoc la Kremlin. Dupã ce apelase în mod tradiþional la modalitãþi economice,
diplomatice ºi de soft power în Asia Centralã, China utiliza pentru prima datã o
abordare strategicã. E adevãrat, una soft, care nu punea în discuþie componenta
hard, militarã, a Organizaþiei Tratatului de Securitate Colectivã. Dar chiar ºi aºa,
experþii chinezi în apãrare au simþit nevoia sã-i asigure pe omologii lor de la
Kremlin cã Beijingul nu-ºi propune sã implementeze echivalentul chinezesc al
NATO în Asia Centralã. Dar asta nu i-a oprit pe unii experþi ruºi sã remarce cã
nu e departe momentul în care China va inaugura prima bazã militarã în Asia
Centralã. Un aspect care nu va fi neapãrat de bun augur pentru China. Statele din
Asia Centralã cunosc tratamentul la care Beijingul îi supune pe uigurii din
provincia Xinjiang.
Dincolo de Pivotul cãtre Asia Centralã, Belt and Road Initiative constã într-un

Pivot economic ºi infrastructural cãtre Europa. Sã ne amintim de „go out policy“
prin intermediul cãreia atât administraþia Jiang Zemin cât ºi administraþia Hu
Jintao încurajau marile companii chinezeºti cu capital de stat, dar ºi pe cele din
zona privatã, sã investeascã peste hotare. Din acest punct de vedere, adminis-
traþia Xi Jinping a produs douã schimbãri de paradigmã. În primul rând cã, înce-
pând cu 2012, marile companii cu capital de stat din China nu au mai investit
doar în Asia Centralã, Africa ºi America Latinã. Au început sã investeascã în
Uniunea Europeanã ºi sã cumpere companii de succes din cea mai performantã
economie a lumii84. În 2013, COSCO (Chinese Overseas Shipping Group Co.)
investea aproximativ 230 de milioane de euro în modernizarea terminalelor din
portul Pireu. Intenþia COSCO era aceea de a aduce portul Pireu, din perspectiva
capabilitãþilor de încãrcare ºi descãrcare, la acelaºi nivel cu porturile Rotterdam,
Antwerp ºi Hamburg85. Dacã ne uitãm la investiþiile Chinei în Grecia doar din
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perspectiva teoriei „mâinii invizibile“ a lui Adam Smith nu vom înþeleg mai
nimic. Investiþiile strategice vizeazã termenul lung, iar principala lor raþiune
nu este cea comercialã. Economic statecraft-ul practicat de China inclusiv în
Uniunea Europeanã nu vizeazã neapãrat profitabilitatea. Vizeazã în primul rând
atingerea unor obiective politice cu ajutorul investiþiilor economice. În 2015,
Corporaþia Chimicã Naþionalã din China cumpãra celebra firmã de cauciucuri
Pirelli din Italia pentru aproape opt miliarde de dolari86. Tranzacþia îl fãcea pe
fostul Prim-Ministru Romano Prodi sã declare cã de acum înainte politicile
industriale ale Italiei se vor decide la Beijing. Exemplele companiilor de stat din
China care au achiziþionat firme din Uniunea Europeanã sunt numeroase. Sã
vedem în ce a investit statul chinez în Uniunea Europeanã: producþia de energie
28%, echipamente, transport ºi auto 13%, imobiliare 11%, agriculturã 11%,
echipamente industriale 9%, materii prime 1%. Apoi, Belt and Road Initiative
are ºi o componentã maritimã. Mai exact, China plãnuieºte construirea sau mo-
dernizarea porturilor Hambatonta (Sri Lanka), Gwadar (Pakistan) ºi Kyaukpyu
(Myanmar). În acest mod, nu doar cã prezenþa navalã a Chinei în Oceanul Indian
se va consolida87. Dar coridoarele economice China-Pakistan ºi Bangladesh-
China-India-Myanmar îi vor permite Chinei sã aducã gaz ºi þiþei din Orientul
Mijlociu prin gazoducte ºi oleoducte care sã ocoleascã strâmtoarea Malacca. De
asemenea, Belt and Road Initiative are ºi o componentã instituþionalã, respectiv
organizaþii regionale prin intermediul cãrora China ºi-a propus sã balanseze
influenþa Statelor Unite în zona indo-pacificã. Banca Asiaticã de Investiþii în Infra-
structurã apãrea în 2016 cu intenþia de a rivaliza cu Banca Mondialã. Notabil a
fost faptul cã aliaþi importanþi ai Statelor Unite au ales sã se ralieze acestui
proiect al Beijingului cu evidente ecouri strategice. Canada, Australia, Marea
Britanie, Germania, Italia ºi Coreea de Sud au devenit membri ai acestei insti-
tuþii financiare regionale. Dar nu ºi Japonia ºi Statele Unite ale Americii. Un alt
proiect financiar major lansat de China, tot din raþiuni de creºtere a influenþei
regionale, este Noua Bancã de Dezvoltare sau Banca de Dezvoltare BRICS, apã-
rutã în 2015. Dincolo de aspectele de mai sus, Belt and Road Initiative s-a tradus
în politicile belicoase ale Chinei în Marea Chinei de Sud. În 2015, China termina
de construit în Marea Chinei de Sud ceea ce anumiþi autori au numit „Zidul lui
Xi“88. Este vorba despre ºapte insule artificiale, construite pe recifurile din arhi-
pelagul Spratly din sudul Mãrii Chinei de Sud. Pe aceste insule artificiale deja
existã aerodromuri pe care poate ateriza orice tip de avion aflat în dotarea armatei
Republicii Populare Chineze. Inclusiv bombardiere strategice. Dupã cum existã
ºi porturi, la care vasele marinei militare a Chinei pot acosta. E limpede deci
cã, prin intermediul celor ºapte insule artificiale, proiecþia strategicã a Beijingului
în Marea Chinei de Sud s-a îmbunãtãþit semnificativ. De asemenea, China pune
în discuþie drepturile teritoriale asupra Insulelor Paracel, Spratly ºi recifului
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Scarborough din Marea Chinei de Sud care aparþin Taiwanului, Vietnamului,
Filipine, Malaezia, Indonezia ºi Brunei. Din dorinþa de a nu escalada conflictele
cu aceste state, precum ºi cu Statele Unite ale Americii, Beijingul a întrerupt
lucrãrile la insulele artificiale din Marea Chinei de Sud în 201689.
Un capitol important al doctrinei Xi Jinping îl constituie raporturile dintre

Beijing ºi Moscova. În 2015, cu ocazia aniversãrii de 9 Mai, Xi Jinping cãlãtorea
la Moscova. La un an de la anexarea Crimeei de cãtre Federaþia Rusã, Beijingul
demonstra o „neutralitate binevoitoare“90 faþã de Moscova. În 2017, cu puþin
înainte de vizita sa la Moscova, liderul chinez anunþa cã parteneriatul strategic
comprehensiv dintre China ºi Federaþia Rusã este mai solid ca niciodatã91. În
pofida relaþiilor bilaterale bune, între China ºi Federaþia Rusã nu existã înþelegeri
de securitate ºi niciun fel de interoperabilitate militarã. E vorba mai degrabã
de o dependenþã economicã din ce în ce mai accentuatã a Federaþiei Ruse faþã de
China, fapt care în urmã cu mai puþin de ºaptezeci de ani era de neconceput la
Moscova. China ºi Federaþia Rusã împãrtãºesc o viziune comunã asupra unei ordini
mondiale de tip policentric. Dar modul în care cele douã state urmeazã sã acþio-
neze diferã substanþial. Elementul central, care face diferenþa între marea stra-
tegie a Beijingului ºi cea a Federaþiei Ruse, este relaþia bilateralã cu Statele
Unite. Care are o importanþã fundamentalã pentru China ºi doar una secundarã
pentru Federaþia Rusã. Evenimentul extern major care a influenþat teoria ºi prac-
tica securitãþii administraþiei Xi Jinping a fost Marea Crizã Financiarã din 2008,
când Beijingul a perceput cã puterea relativã a Occidentului a intrat pe o
pantã descedentã. Dar schimbarea radicalã în raport cu doctrina Deng Xiaoping
o explicã mai puþin factorii sistemici sau evenimentele internaþionale ºi mai mult
factorii interni. Mai precis, identitatea politicã a lui Xi Jinping. În contrast cu
Deng Xiaoping, socotit un moderat în raport cu Mao Zedong, Xi Jinping e socotit
ca fiind mai degrabã un politician conservator. În viziunea sa, destinul Chinei
depinde de destinul Partidului Comunist Chinez. Prin urmare, China Dream îºi
propune în primul rând sã consolideze Partidul Comunist Chinez. De consoli-
darea acestuia, depinde securitatea Republicii Populare Chineze, în viziunea admi-
nistraþiei Xi Jinping92.

Concluzie

Concluzia textului e legatã de faptul cã „doctrina de securitate“ a fost iniþial
un concept jurnalistic. Mai exact, un jurnalist a fost cel care a inventat doctrina
Reagan93. Ulterior, conceptul a cãpãtat ºi substanþã academicã ºi s-a impus ca
abordare de sine-stãtãtoare în domeniul relaþiilor internaþionale. Utilizarea jur-
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nalisticã nu este însã lipsitã de importanþã. Mai ales pentru studenþi ºi, în general,
pentru începãtorii din domeniu. Motivul este „esenþa“ sau „cliºeul strategic“
pe care un jurnalist îl cautã într-o doctrinã de securitate. Aºa au apãrut doctrina
Containmentului, doctrina Rollback, doctrinaWar on Terror sau doctrina Leading
from Behind, ca „esenþã“ a politicilor de securitate adoptate de administraþia
Truman, Reagan, George W. Bush sau Barack Obama. Diferenþa majorã faþã de
abordarea jurnalisticã pe care acest text a încercat s-o ilustreze este aceea cã
doctrina de securitate e mai degrabã un proces. Adicã atât o teorie cât ºi o prac-
ticã a securitãþii, marcatã de schimbare ºi continuitate. Mai ales schimbarea în
viziunea ºi acþiunea strategicã a unui stat este de interes din punct de vedere
academic, fãrã ca elementele de continuitate sã fie neglijabile. Textul a încercat
sã demonstreze cã, în ceea ce priveºte doctrinele de securitate ale Chinei, schim-
barea ºi continuitatea strategicã au apãrut la intersecþia factorilor sistemici ºi
subsistemici. Cu alte cuvinte, articolul a propus o abordare tipicã de sociologia
relaþiilor internaþionale, potrivit cãreia doctrina de securitate sau marea strategie
a unui stat reprezintã variabila dependentã care este influenþatã de un complex
de variabile independente. Adicã de factorii sistemici – mai ales raporturile de
putere regionale ºi internaþionale, precum ºi evenimente majore (turning points)
care pot schimba percepþia despre raporturile de putere în discuþie. Dar schim-
barea de percepþie, care se poate concretiza – sau nu – în politici de securitate
distincte, depinde de factorii subsistemici sau de factorii interni. Printre aceºtia
se numãrã cultura strategicã formalã ºi informalã a elitei ºi a populaþiei, sistemul
politic ºi trãsãturile sale, precum ºi leadershipul politic ºi ideile de care este
ataºat acesta. Din perspectiva sociologiei relaþiilor internaþionale, e deci impor-
tant de surprins variaþia teoriei ºi practicii de securitate a unui stat – ca variabilã
dependentã – sub influenþa unui complex de factori sistemici ºi subsistemici – ca
variabilã independentã. Metoda de cercetare în raport cu acest obiectiv este stu-
diul de caz în profunzime. Care încearcã sã surprindã nu doar trãsãturile con-
textului internaþional într-o anumitã perioadã istoricã. Ci modul în care un stat
reacþioneazã la un astfel de context, prin politici de securitate specifice, în funcþie
de configuraþia sa instituþionalã: nivelul de dezvoltare a capacitãþii instituþionale,
subculturile strategice dominante, tipul de sistem politic ºi locul pe care elita
guvernantã i-l atribuie statului pe care îl gestioneazã în ordinea regionalã sau
internaþionalã. În absenþa unei astfel de abordãri, simplã ºi patentatã demult de
neorealism ºi realismul neoclasic, facem jurnalism sau ne dãm cu pãrerea în
zona relaþiilor internaþionale. Fapt care poate ajuta reproducerea domeniului re-
laþiilor internaþionale. Dar pentru expertul în studii de securitate/relaþii interna-
þionale, interesul naþional nu este doar un aspect legislativ, chiar dacã acesta are
o evidentã componentã legalã. Interesul naþional este mai degrabã un proces, cu
o componentã identitarã mai mult sau mai puþin accentuatã, în funcþie de care
abordarea raporturilor de putere regionale ºi internaþionale se înscrie pe un
continuum între politici de securitate reactive ºi politici de securitate proactive.
Prin urmare, expertul se raporteazã analitic la interesul naþional ºi încearcã sã
explice cum apare acesta la intersecþia factorilor sistemici ºi subsistemici despre
care am vorbit în acest articol.
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Dincolo de abordarea academicã, putem totuºi sã vorbim despre „esenþe“ în
cazul doctrinelor de securitate ale Chinei? Cred cã da, cu precizarea cã doctri-
nele de securitate, ca procese, sunt mai degrabã verbe decât etichete sau adjec-
tive. Dupã mine, sunt mai multe etichete care i se potrivesc doctrinei Mao
Zedong. Pe plan intern, doctrina Mao Zedong poate primi eticheta de „distrugere
creatoare“, iar pe plan extern aceea de „co-existenþã paºnicã“. Dar eticheta care
poate surprinde ºi planul intern, ºi planul extern este aceea de „doctrinã izolaþio-
nistã“. În cazul doctrinei Deng Xiaoping se poate discuta despre o doctrinã a
„deschiderii“ sau de „modernizare fãrã democratizare“. Dar eticheta potrivitã
este „dezvoltarea ca securitate“. Jiang Zemin ºi Hu Jintao, în pofida unor ajustãri
strategice importante la doctrina Deng Xiaoping, au primit etichete care au vizat
mai ales politica lor internã. Este vorba de etichetele „teoria celor trei reprezen-
tãri“, respectiv eticheta „conceptul ºtiinþific al dezvoltãrii“. Dupã mine, eticheta
“don’t do stupid things!“ poate surprinde cu acuitate politica externã a adminis-
traþiilor Jiang Zemin ºi Hu Jintao, dar nu ºi importantele ajustãri strategice ale
acestor administraþii, de tip proactiv. În cazul doctrinei Xi Jinping, cea mai po-
trivitã etichetã pare sã fie China Dream. E de vãzut în ce mãsurã China Dream
va reuºi sã transforme China într-o þarã modernã ºi unitã pânã în 2049. În acest
scop, în viziunea lui Deng Xiaoping, China avea nevoie de pace regionalã, ra-
porturi bune cu vecinii, dar mai ales cu Statele Unite ale Americii. Deocamdatã,
tactica adoptatã de administraþia Xi Jinping este diferitã.
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