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Abstract. This paper includes considerations on two aspects of a broader
analysis of China’s “miraculous“ economic evolution, namely on (1) China’s
economic status in its specific difference from that of “high-performing
Asian economies,“ in the proximate genre of economies that have achieved
rapid and sustained rates of growth, and (2) the uniqueness of China’s
economic reform and its reference achievements.
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“China is the most successful development
story in world history.“

Jeffrey Sachs

Evoluþia economicã „miraculoasã“ a Chinei constituie obiectul unui studiu mai
amplu care are ca principale pãrþi prezentarea condiþiilor „epocii pre-Deng“ ºi a
motivaþiilor reformei, a fazelor reformei ºi a reformelor desfãºurate în domeniile
economice majore (economia ruralã, sectorul industrial, sectorul financiar ºi fiscal,
comerþ ºi investiþii), a modelului economic reformat al Chinei cu inovaþiile ºi
disfuncþionalitãþile pe care le implicã. Cele ce urmeazã cuprind doar câteva con-
sideraþii preliminare asupra (1) statutului economic al Chinei în diferenþa sa spe-
cificã faþã de cel al „economiilor asiatice înalt performante“, în genul proxim al
economiilor care au obþinut ritmuri rapide ºi susþinute de creºtere, ºi (2) unicitãþii
reformei economice a Chinei ºi realizãrilor sale de referinþã.

China ºi Asia de Sud-Est
sau despre miracolul creºterii

China s-a situat între þãrile care au înregistrat în ultimele decenii rate de creº-
tere economicã „miraculoasã“.Ascensiunea ei economicã a succedat „ascensiunii
Asiei“ de Est ºi Sud-Est ori „miracolului est asiatic“, anume creºterii economice
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rapide a Japoniei1, a „celor patru Tigrii Asiatici“2 ºi a „Tigrilor tineri“3. „Economii
asiatice înalt performante“ (high-performing Asian economies – HPAEs), Japo-
nia4 ºi ambele categorii de „Tigrii“ (economiile „Dragon“), au obþinut între anii
1960-1990 cea mai rapidã ºi consistentã creºtere din lume ºi cele mai importante
reduceri ale inegalitãþii – aproximativ 7% rata medie de creºtere a PIB-ului între
anii 1960-1985 ºi 5,5% media anualã de creºtere a venitului real pe cap de locui-
tor între anii 1960-19905. Conform unui raport al World Bank publicat în 1993,
China, cu o creºtere de 5,8% pe an [venitul real pe cap de locuitor] din 1965, ar
fi putut „pretinde sã se alãture HPAEs“6, dat fiind cã între China ºi HPAEs „existã
similaritãþi izbitoare în patternul general de creºtere“7. Acest pattern („regional“)
„de creºtere rapidã“ care a „cauzat succesul Asiei de Est“ ori „setul de politici
economice favorabile pieþei“ („market-friendly“)8 a avut ca „motoare princi-
pale“ investiþiile interne private ºi creºterea rapidã a capitalul uman, anume
„acumularea superioarã de capital fizic ºi uman“9. „Fundamentele“ (sau elemen-
tele de bazã ale) patternului au inclus: (a) acumularea superioarã sau niveluri
înalte de economisire financiarã internã în scopul susþinerii unor niveluri înalte
ale investiþiilor; (b) mai bunã alocare a resurselor, în principal o mai bine educatã
forþã de muncã – acumularea capitalului uman10 – ºi un sistem mai eficient de
administraþie publicã; (c) îmbunãtãþirea productivitãþii; (d) management macro-
economic performant („ingredient major în realizarea unei creºteri rapide“) re-
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1 Japonia, „prima naþiune non-occidentalã care s-a industrializat cu succes“, a avut o creºtere economicã

rapidã timp de trei decenii: 10% în anii 1960, 5% în anii 1970 ºi 4% în anii 1980, fiind a doua cea mai mare
economie a lumii dupã PIB-ul nominal pânã în 2010 ºi ocupând locul al doilea în lume la active ºi bogãþie pânã
în 2015. A fost surclasatã de China la ambii indicatori. Cf. datelor furnizate de The International Monetary
Fund, The World Bank 2010, The Allianz Global Wealth Report 2015.

2 Numite „cei patru Tigrii asiatici“ în Occident ºi „cei patru Dragoni mici“, Hong Kong, Singapore, Coreea
de Sud ºi Taiwan fac parte din categoria economiilor asiatice înalt performante (HPAEs) care au înregistrat o
creºtere rapidã timp de decenii ºi s-au alãturat economiilor cu venituri mari. În clasificarea actualã a WB cele
patru sunt incluse în categoria economiilor cu venituri mari (high-income economies), iar în clasificarea IMF
apar ca economii dezvoltate (developed economies). În Human Development Index al UN ele sunt catalogate,
alãturi de þãrile europene occidentale, în grupul þãrilor care asigurã un foarte înalt nivel al dezvoltãrii umane.

3 Sau „Tigrii în creºtere“ (Tiger Cub Economies) – Indonezia, Malaezia ºi Thailanda îndeosebi –, the
newly industrialized economies (NIEs), care s-au alãturat mai recent HPAEs. Denumirea Tiger Cub Economies
a fost menitã sã indice similitudinea modelului de creºtere al NIEs cu cel al „celor patru Tigri asiatici“.

4 În raportul World Bank din 1993, Japonia apãrea ca lider al high-performing Asian economies (HPAEs).
A se vedea The East Asian Miracle. Economic Growth and Public Policy, A World Bank Policy Research
Report, Oxford University Press, 1993, p. XVI.

5 Cf. The East Asian Miracle, ed. cit., p. 29, p. 28.
6 Ibidem, p. 28.
7 Ibidem, p. 59. Raportul BM precizeazã cã, în obþinerea ratelor sale de creºtere „remarcabil de înalte“,

China a folosit politici în mare parte analoage celor din HPAEs. A se vedea ibidem, p. 1.
8 Sau de „amestecuri diferite de politici laissez faire ºi comercial mercantiliste“ promovate de „guverne

pro-business“. A se vedea Robert E. Lucas Jr., “Making a Miracle“, Econometrica, Vol. 61, No. 2 (Mar. 1993),
p. 252.

9 Ibidem, p. 5. Pe baza modelului Uzawa-Lucas de explicare a creºterii economice pe termen lung ca o
consecinþã a acumulãrii de capital uman, Lucas a considerat cã „miracolele de creºtere aleAsiei de Est“ au avut
ca „principal motor“ acumularea capitalului uman, acumularea capitalului fizic având „un esenþial dar
incontestabil rol subsidiar“. A se vedea Robert E. Lucas Jr., loc. cit., p. 270.

10 Ceea ce teoriile macroeconomice ale creºterii numesc „capitalul uman“, apare în anumite teorii micro-
economice drept „capital de cunoaºtere“ sau „tehnologie“. A se vedea Robert E. Lucas Jr., loc. cit., p. 253.



flectat în asigurarea cadrului esenþial pentru investiþiile private11, creºterea integ-
ritãþii ºi accesibilitãþii sistemului bancar, creºterea eficienþei politicilor fiscale ºi
monetare, menþinerea unor impozite scãzute ºi a distorsiunilor de preþ în limite
rezonabile, orientarea economiilor cãtre exporturi ºi deschiderea lor cãtre idei ºi
tehnologie din strãinãtate; (e) intervenþia guvernului – „sistematicã ºi prin dife-
rite canale – pentru a stimula dezvoltarea ºi, în unele cazuri, dezvoltarea unor
industrii specifice“12.

Comparaþia între China ºi HPAEs a fost însã consideratã „problematicã“ din
cauza diferenþelor importante dintre ele în privinþa „structurii de proprietate, me-
todelor de guvernare corporativã ºi civilã ºi dependenþei de pieþe“ ºi a „fluxului
deosebit de rapid...“13. Ca atare, în 1993, dupã 14 ani de reformare a economiei,
China nu a fost inclusã în categoria „economiilor miraculoase“ dinAsia de Est14,
în ciuda „argumentului puternic“ în favoarea includerii, invocându-se: (a) con-
centrarea la nivel regional a creºterii recente foarte rapide a Chinei; (b) expe-
rienþa „mai recentã“ decât cea a Japoniei ºi a economiilor „Dragon“ de creºtere
foarte rapidã ºi, îndeosebi, (c) „natura diferitã a cadrului de politicã economicã
din China“ faþã de cel din celelalte opt HPAEs. Îndeosebi acest „cadru“, în fluxul
„atât de rapid“, a fãcut „ºi mai problematice încercãrile de înþelegere a legãtu-
rilor dintre politica publicã ºi creºterea economicã pe o bazã inter-economii“15.
Dincolo de dificultatea invocatã de a compara „economia socialistã de piaþã“ –
ceea ce Raportul WB a vizat în fapt prin „cadrul de politicã economicã“ ce dife-
renþiazã China de HPAEs – cu cele opt HPAEs, experþii BM au considerat totuºi
cã miracolul economic al Asiei de Est datoreazã mult creºterii extrem de rapide
a Chinei ºi cã evaluarea creºterii economice din Asia de Est nu ar fi completã
fãrã luarea în considerare a performanþelor Chinei.
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11 Obþinute inclusiv prin primirea unui volum important de capital din strãinãtate, prin investiþii directe,

capital de portofoliu ºi împrumuturi bancare.
12 The East Asian Miracle, ed. cit., p. 5. Între formele politicilor intervenþioniste menþionate în Raportul

WB s-au situat: „direcþionarea ºi subvenþionarea creditelor cãtre industriile selectate, menþinerea unor rate
scãzute ale dobânzii pentru constituirea de depozite ºi menþinerea plafoanelor la ratele pentru împrumuturi în
scopul creºterii profiturilor ºi a veniturilor reportate, protejarea înlocuitorilor de import interni, subvenþionarea
industriilor în declin, înfiinþarea ºi sprijinirea financiarã a bãncilor guvernamentale, realizarea de investiþii
publice în cercetare aplicatã, stabilirea unor þinte de export specifice firmelor ºi industriei, dezvoltarea insti-
tuþiilor de marketing pentru export ºi schimbul de informaþii pe scarã largã între sectorul public ºi cel privat“.
Ibidem, pp. 5-6. În privinþa acestor politici intervenþioniste, autorii Raportului WB au atras atenþia asupra difi-
cultãþii stabilirii unor legãturi statistice între creºtere ºi o intervenþie specificã ºi, cu atât mai greu, a stabilirii
unei cauzalitãþi.

13 Ibidem, p. 1.
14 În Raportul WB din 1993 China a fost inclusã în „gruparea regionalã“ Asia de Est a economiilor cu

venituri medii ºi mici din estul ºi sud-estul Asiei ºi din Pacific, în anumite evaluãri din Raport ele apãrând ca
economii în curs de dezvoltare. De specificat cã ºi IMF clasifica China ca þarã în curs de dezvoltare, un autor
precum Robert Solomon precizând în acest sens nu doar experienþa foarte diferitã a Chinei în privinþa reformei
economice în raport cu þãrile „aflate în tranziþie“, ci ºi întârzierea ei în a se „miºca înspre democraþie“, deºi,
cu cea mai mare populaþie ºi a treia cea mai mare þarã dupã suprafaþã din lume, era mai descentralizatã din
punct de vedere politic ºi economic decât Rusia ºi þãrile est europene. A se vedea Robert Solomon, „From Mao
to Deng: Economic Reform in China“, în The Transformation of the World Economy, 1980–93, second edition,
Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London/New York, Palgrave Macmillan, St. Martin’s Press, Inc.,
1999, p. 124.

15 The East Asian Miracle, ed. cit., p. 76.



China, cu o populaþie de 2,6 ori mai mare decât populaþiile combinate ale
tuturor celor opt economii cu creºtere „miraculoasã“ ºi o suprafaþã de aproape
trei ori mai mare, a construit pe „realizãrile pre-reformã“ din educaþie, sãnãtate,
stabilitate economicã16, înregistrând o creºtere medie anualã a PIB-ului de 9,4%
din 1979 pânã în 1989, „un val de 11,4% din 1982 pânã în 1988“, o restrângere
de scurtã duratã a creºterii la 4,4% în 1989 ºi la 4,1% în 1990, apoi o revenire
rapidã de 12% în 1992. Aºa cum au conchis analiºtii WB, în anii 1980 doar cele
8 HPAEs au obþinut o astfel de creºtere rapidã ºi susþinutã.Aidoma HPAEs, China
a reuºit: sã diminueze sãrãcia17 – creºterea ei economicã rãspândindu-se sufi-
cient de rapid pentru a scoate din sãrãcie aproximativ 160 de milioane de oameni
pânã în 1993 [mai mult de 400 de milioane pânã în 2008 ºi mai mult de 800 de
milioane pânã în aprilie 2022] – ºi, sã-i „absoarbã treptat pe cei sãraci în
economia crescândã ºi eficientã“18; sã îmbunãtãþeascã standardul de viaþã al
populaþiei; sã îºi bazeze creºterea rapidã pe o agriculturã solid reformatã ºi pe o
promovare a exportului prin politicã guvernamentalã; sã creascã productivita-
tea19; sã impunã un sistem de stimulente care a generat mari economii de nu-
merar investite de fermieri în întreprinderi orãºeneºti ºi sãteºti; sã impunã pentru
impulsionarea exportului stimulente precum scutiri fiscale, „privilegii de pãstrare
a valutei“ ºi scutiri ale importurilor de taxe vamale20. Datele ulterioare Raportului
WB au arãtat cã în 1993-1994 economia „supraîncãlzitã“ a Chinei a crescut cu
aproximativ 13%, în 1997 inflaþia a scãzut la aproximativ 1% ºi economia a
crescut cu aproape 9%, activitatea economicã slãbind la începutul anului 1998 din
cauza efectelor crizei din alte þãri asiatice asupra economiei chineze. În 1998,
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16 De observat cã în anumite analize „cei ºaptezeci de ani“ postbelici sunt ani „de dezvoltare economicã“,

iar „cei patruzeci de ani“ de dupã 1978 sunt ani „de reformã ºi deschidere“. A se vedea Cai Fang, Dezvoltarea
economicã a Chinei ºi implicaþiile în lume, Bucureºti, Ideea Europeanã, 2022 (2019), p. 8. „Contrar opiniei
occidentale conservatoare“, în timpul erei Mao, economia Chinei a obþinut anumite succese: o creºterea medie
anualã de 7-8% timp de peste 40 de ani dupã rãzboi (care putea „sugera o «nouã putere în ascensiune»“), in-
flaþia menþinutã scãzutã pe parcursul a trei decenii pânã în 1978, deficite bugetare mici ºi dezechilibrele ex-
terne minore. Spre deosebire de multe þãri în curs de dezvoltare, în perioada pre-reformã, China a avut datorii
externe minime, menþinute printr-o politicã constantã în acest sens. Aceastã politicã a datoriilor externe scãzute
a întãrit capacitatea Chinei de a atrage investiþii ºi împrumuturi strãine de pe pieþele internaþionale. Îmbunã-
tãþiri au fost înregistrate ºi în domenii precum îngrijirea sãnãtãþii ºi alfabetizarea. Deºi nu a fost evidentã nicio
crizã la nivel macroeconomic, câºtigurile au generat nemulþumiri tot mai mari faþã de sistem, îndeosebi în
mediul rural. A se vedea Gautam Jaggi, Mary Rundle, Daniel Rosen, and Yuichi Takahashi, China’s Economic
Reforms. Chronology and Statistics, Institute for International Economics, Working Paper 96-5, 1996, p. 2. În
aceastã ultimã privinþã, este deosebit de relevantã ºi ilustrativã sublinierea cã în perioada 1952-1978, „potrivit
datelor calibrate la paritatea puterii de cumpãrare“, rata medie de creºtere a PIB-ului Chinei a fost de 4 pânã
4,4%, în raport cu rata generalã de creºtere de 4,3% a „þãrilor bogate“, ceea ce s-a tradus într-un PIB pe cap
de locuitor de doar 538 $, reprezentând doar 8,7% din venitul mediu al þãrilor bogate, în condiþiile în care
populaþia Chinei era de 554 de milioane, reprezentând 21,9% din populaþia globului. A se vedea Cai Fang,
op. cit., pp. 26-27.

17 În fapt, „cea mai mare reducere care a avut loc vreodatã în lume“. A se vedea The East Asian Miracle,
ed. cit., p. 59; Fareed Zakaria, The Post-American World, NewYork, London,W.W. Norton & Company, 2008,
p. 3; „The World Bank in China“, Apr. 12, 2022, disponibil la https://www.worldbank.org/en/country/china/
overview#1, accesat la 3 iunie 2022.

18 Fareed Zakaria, op. cit., p. 3.
19 În agriculturã ºi în sectoarele orientate cãtre export din provinciile sudice care au atras un amplu flux

de investiþii din Hong Kong ºi Taiwan.
20 The East Asian Miracle, ed. cit., p. 59.



deºi venitul pe cap de locuitor ajunsese la doar aproximativ 770 $, era de 14 ori
mai mare decât cel din 1980. Trebuie accentuat în aceastã privinþã cã populaþia
imensã a Chinei – de peste 1,3 miliarde de oameni în mai 2021, adicã de patru
ori populaþia SUA – implicã un venit pe cap de locuitor – în 2021 de 11.890 $21
– scãzut, chiar dacã economia acestei þãri o depãºeºte pe cea a Statelor Unite în
PIB-ul total. Atâta timp cât China nu depãºeºte statutul de þarã cu venit mediu
superior (upper middle income), este probabil sã rãmânã a doua economie din
lume pentru o mare parte a secolului al XXI-lea22.

Creºterea economicã a Chinei între anii 2000-2010

Creºterea economicã a Chinei între anii 2010-2021

Sursa: The World Bank Data, GDP growth annual (%), disponibil la
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN,
accesat 2 iulie 2022.

Cu o creºtere anualã de peste 9% timp de aproape treizeci de ani, China a
obþinut cea mai rapidã ratã înregistratã în istorie, „magnitudinea schimbãrilor“ ei
fiind aproape inimaginabilã: mãrimea economiei s-a dublat la fiecare opt ani timp
de trei decenii; exporturile dintr-o singurã zi în anul 2008 au fost mai mari decât
întregul export al anului 1978, urbanizarea s-a desfãºurat într-un ritm rapid,
douãzeci de oraºe cu cea mai rapidã creºtere din lume fiind toate în China23. Alte
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21 Conform The World Bank Data, GNI per capita, Atlas method, disponibil la

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD, accesat la data de 1 iulie 2022.
22 Deosebit de importantã în aceastã privinþã este observaþia lui Fareed Zakaria: „Este un accident al

istoriei cã, în ultimele câteva secole, s-a întâmplat ca cele mai bogate þãri din lume sã aibã toate populaþii mici.
Statele Unite ale Americii a fost de departe cea mai mare dintre ele, de aceea a fost jucãtorul dominant. Dar o
astfel de dominaþie a fost posibilã numai într-o lume în care þãrile cu adevãrat mari erau înfundate în sãrãcie,
incapabile sau lipsite de dorinþa de a adopta politici care sã le facã sã creascã. Acum giganþii sunt în miºcare
ºi, fireºte, având în vedere dimensiunea lor, vor avea o imensã amprentã pe hartã. Chiar dacã individul mediu
din aceste þãri pare încã sãrac dupã standardele occidentale, bogãþia totalã [a acestor þãri] va fi masivã. Sau ca
sã o spunem în termeni matematici: orice numãr, oricât de mic, devine un numãr mare atunci când este înmulþit
cu 2.5 miliarde (populaþia aproximativã a Chinei ºi a Indiei). Aceºti doi factori – un punct de plecare scãzut ºi
o populaþie mare – sunt cei care garanteazã magnitudinea ºi caracterul de lungã duratã a schimbãrii puterii
globale“. Fareed Zakaria, op. cit., p. 21.

23 A se vedea ibidem, pp. 89, 90.

An 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Creºterea PIB (%) 8,5 8,3 9,1 10 10,1 11,4 12,7 14,2 9,7 9,4 10,6

An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Creºterea PIB (%) 9,6 7,9 7,8 7,4 7 6,8 6,9 6,7 6 2,2 8,1



recorduri adesea menþionate: China este „cel mai mare deþinãtor de bani din lume“,
acumulând o rezervã valutarã de 1.5 trilioane $ în 200824 ºi de 3.1041 trilioane $
pânã la sfârºitul lui iulie 2022 ºi devenind cel mai mare creditor financiar al SUA
între 2008-2015 ºi din 2017 pânã în prezent (investiþii publice ºi private în titluri
de trezorerie americane)25; cel mai mare producãtor mondial de cãrbune, oþel ºi
ciment; cea mai mare piaþã de telefoane mobile din lume. Exporturile Chinei
cãtre SUAau crescut cu 1.600% în ultimii cincisprezece ani (raportat la anul 2008).
China este producãtorul a douã treimi din fotocopiatoarele, cuptoarele cumicrounde,
DVD playerele ºi încãlþãmintea lumii (2008)26 ºi furnizorul dominant al produselor
low-cost; deþine cea mai mare corporaþie cotatã la bursã, cele mai mari fabrici ºi
cel mai mare mall din lume ºi constituie deopotrivã „una dintre cele mai deschise
economii din lume“, importurile din Statele Unite crescând de peste ºapte ori
pânã în 1993. În evaluarea lui Fareed Zakaria, „trãgând linie, aceasta este combi-
naþia de factori care fac China unicã. Este... economia majorã cu cea mai rapidã
creºtere, cel mai mare producãtor, al doilea cel mai mare consumator, cel mai
mare economisitor ºi (aproape sigur) al doilea cel mai mare cheltuitor militar“27.

Reforma economicã ca „revoluþie“. Unicitatea Chinei

Nu doar creºterea economicã ºi realizãrile sale de referinþã fac China unicã,
ci ºi calea urmatã pentru a atinge acest palmares economic, adicã schimbãrile sale
structurale. „Reforma ºi deschiderea“, aplicate începând cu anul 1978, au schimbat
destinul Chinei ºi au avut rolul unei adevãrate „revoluþii“ – „a doua revoluþie“28
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24 Cu 50% mult decât cele ale þãrii situate pe locul al doilea în lume (Japonia) ºi de trei ori mai mult decât

posesiunile întregii Uniuni Europene, deþinerea unor astfel de rezerve masive explicã „rezilienþa formidabilã a
Chinei în faþa oricãror ºocuri sau crize“. Ibidem, p. 92.

25 Împrumuturile acordate în strãinãtate de China Development Bank au depãºit împrumuturile Bãncii
Mondiale cu 10 miliarde $ în 2008-2010, prin împrumuturile acordate China cãutând sã dobândeascã un rol
global pentru moneda naþionalã.

26 Motiv pentru care China ar trebui sã preia titlul de „atelier al lumii“ de la Marea Britanie, numitã astfel
dupã Revoluþia industrialã. Fareed Zakaria, op. cit., p. 91.

27 Ibidem, p. 92. De precizat cã, cheltuielile militare ale Chinei sunt pe locul doi în lume, dar la mare dife-
renþã faþã de cele ale Statelor Unite. Zakaria considerã cã China, ca ºi India, devine un jucãtor din ce în ce mai
mare în vecinãtarea geograficã ºi dincolo de ea ºi cã se înscrie între þãrile care „nu mai sunt obiecte sau
observatori ci jucãtori independenþi“ în „ordinea cu adevãrat globalã“ a secolului XXI. Ibidem, p. 3.

28 A se vedea Harry Harding, China’s Second Revolution: Reform after Mao, Washington, D.C., The
Brookings Institution, 1987, p. 1. Sintagma a fost rostitã de Deng Xiaoping în 28 martie 1985 pentru a
caracteriza reforma desfãºuratã dupã cea de a treia sesiune plenarã a celui de-al 11-lea Comitet Central al
Partidului Comunist Chinez (PCC) din decembrie 1978: „Reforma este a doua revoluþie a Chinei“. Anterior,
la 10 octombrie 1984, într-o discuþie cu cancelarul Helmut Kohl, Deng a precizat „noi privim reforma ca o
revoluþie“. A se vedea Selected works of Deng Xiaoping, vol. III, ed. cit., p. 79, p. 60. David Lampton amintea
cã în secolul XX China a avut trei revoluþii, „douã dintre ele în era comunistã: prima a fost prãbuºirea dinastiei
Qing în 1911 ºi odatã cu ea dispariþia sistemului dinastic tradiþional“; „a doua revoluþie (comunistã) cu Mao
Zedong în 1949“, încheiatã la moartea lui Mao, la 9 septembrie 1976; a treia revoluþie, începutã în „iulie 1977“,
despre care Deng Xiaoping spunea cã este „un experiment“, „ceva nou“ care „predispune la greºeli“, astfel
încât „metoda noastrã este sã ne revizuim din când în când experienþa ºi sã corectãm greºelile ori de câte ori
le descoperim, pentru ca greºelile minore sã nu creascã întrunele majore.“ Deng Xiaoping, interview by Mike
Wallace of CBS News, September 2, 1986, Beijing, Doc. 860, p. 5, apud David M. Lampton, Following the
Leader: Ruling China, from Deng Xiaoping to Xi Jinping, Berkeley, Los Angeles, London, University of
California Press, 2014, p. 4.



–, „fãrã precedent în istoria de mii de ani a Chinei“ ºi „fãrã precedent în
experienþa comunistã“. Dupã „prima revoluþie“, în care Partidul Comunist,
înainte ºi dupã preluarea puterii în anul 1949, a procedat la „redistribuirea pã-
mântului, bogãþiei ºi proprietãþii“, „a doua revoluþie“ sau „reforma post-Mao“,
condusã tot de Partidul Comunist, a urmãrit „eliberarea forþelor productive“ astfel
încât dezvoltarea economicã sã poatã fi promovatã în noua structurã economicã
prin progresul tehnologic ºi prin noul sistem de management al ºtiinþei29. „A doua
revoluþie“ a avut ca temei „liberalizarea“ ºi ea a însemnat parcursul drumului in-
vers faþã de „prima revoluþie“: o mai mare autonomie a societãþii faþã de stat, mai
multã libertate discursului politic ºi activitãþii intelectuale „în raport cu doctrina“,
mai multã autonomie pentru funcþionarii guvernamentali ºi managerii economici
în raport cu Partidul ºi „eliberarea activitãþii economice de aderarea rigidã la un
plan obligatoriu de stat“30.

Efortul de reformã a fost „fãrã precedent istoric“, dat fiind cã prin reformã,
China a încercat în mod unic sã „finalizeze simultan douã tranziþii – de la o eco-
nomie de comandã la o economie bazatã pe piaþã ºi de la o societate ruralã, agri-
colã31 la una urbanã, industrialã“32. „Complexitatea interacþiunilor între aceste
douã tranziþii“, rezultatele adesea imprevizibile pe care le-au atras, enorma întin-
dere a Chinei ºi repercusiunile pentru restul lumii – toate au fãcut din acest efort
„o sarcinã de o dificultate fãrã egal“, „nicio þarã (darãmite una de proporþii con-
tinentale) nemaiîncercând sã realizeze atât de multe într-un timp atât de scurt“33,
„darãmite una cu un miliard de oameni în stare de dezordine“34.

Ansamblul de reforme politice ºi economice radicale, „neîntrecute în scop ºi
complexitate“, desfãºurate sub marca „reformã ºi deschidere“ au produs schim-
bãri „esenþiale ºi istorice“, probabil cele mai cuprinzãtoare ºi sistematice între-
prinse vreodatã de un regim comunist, care au vizat, în esenþã, transformarea
Chinei într-o importantã putere economicã ºi reconfigurarea radicalã a societãþii
chineze, integrarea Chinei în economia mondialã, lãrgirea ºi intensificarea legã-
turilor ei internaþionale în comerþ, investiþii ºi finanþe, integrarea crescândã în
piaþa globalã de capital.

Unicitatea Chinei rezidã într-un regim declarat comunist sau un stat comunist
cu partid unic „uimitor de deschis în acceptarea capitalismului“35, „un guvern
nedemocrat“ care „a reuºit o creºtere eficientã atât de mult timp“ ºi a „menþinut
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29 A se vedea Selected works of Deng Xiaoping, vol. III, ed. cit., p. 77.
30 A se vedea Harry Harding, op. cit., pp. 1-2.
31 „Portretul“ Chinei rurale schiþat de Pearl Buck în bestsellerul sãu The Good Earth (1931) arãta o

societate agrarã, cu þãrani care se luptã, cu proprietari de pãmânt lacomi, cu foamete ºi inundaþii, ciumã ºi
sãrãcie. Apud Fareed Zakaria, op. cit., p. 87.

32 China Engaged. Integration with Global Economy, China 2020 Series, Washington D.C., The World
Bank, 1997, p. IX. Dupã Fareed Zakaria, practic, China „a comprimat cele douã sute de ani de industrializare
a Occidentului în treizeci“, cu ajutorul inovaþiilor tehnologice, a „expansiunii comunicaþiilor“ ºi a mobilitãþii
forþei de muncã, într-un „mediu internaþional deschis“ ºi favorabil Chinei. A se vedea Fareed Zakaria, op. cit.,
p. 97.

33 Ibidem, p. 97.
34 Ezra F. Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China, Cambridge, Massachusetts, and

London, England, the Belknap Press of Harvard University Press, 2011, p. 3.
35 Fareed Zakaria, op. cit., p. 93.



un element puternic de pragmatism fundamental ºi de competenþã“36, a adoptat
strategia de dezvoltare descentralizatã ºi de deschidere a economiei pentru in-
vestiþii strãine ºi comerþ ºi, îndeosebi, a încurajat dezvoltarea pieþei cu adevãrat
libere ºi antreprenoriatul37.

Unicitatea Chinei rezidã astfel în „cadrul de politicã economicã“ ce o singu-
larizeazã în lume, în „structura economicã socialistã cu caracteristici chinezeºti“,
anume „forma instituþionalã a economiei socialiste de piaþã integratã cu sistemul
socialist de bazã“ care „permite pieþei sã joace rolul fundamental în alocarea re-
surselor sub controlul macroeconomic al statului“38. Economia de piaþã, despre
care Deng Xiaoping afirma cã „poate fi cu siguranþã dezvoltatã sub socialism“39,
a fost definitã de „respectarea ºi aplicarea în mod conºtient“ a legii valorii40, dar
ºi de realizarea „echilibrului sau simbiozei dintre planificare ºi piaþã“41, în con-
diþiile în care „motorul“ ei este proprietatea publicã ºi scopul ei „sã serveascã
modernizãrii socialiste“ ºi îmbunãtãþirii standardului de viaþã al poporului. Ca
atare, „modelul chinez“ de economie, reformat structural începând cu anul 1978
ºi axat pe „combinaþia de planificare ºi piaþã ca element de bazã al sistemului
economic“, transcende cadrele teoretice ºi asumpþiile gândirii economice ºi poli-
tice occidentale.

Unicã este ºi îmbinarea de inginerie politicã ºi de strategie experimentalã în
realizarea reformelor economice ale Chinei. Se considerã cã reformele au fost
„rezultatul extraordinarei inginerii politice“ a unei coaliþii a liderilor reformatori
(„a coalition of reform-minded leaders“)42, conduºi de Dend Xioaping43, care a
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36 Un partid care a parcurs el însuºi „spirala descentalizãrii“ în guvernare ºi reforme masive rapide, este

actualmente „una dintre cele mai de elitã organizaþii din lume. Este compus din 3 milioane de oameni educaþi
în mare parte în mediul urban, un grup care este complet nereprezentativ pentru vasta societate þãrãneascã pe
care o conduce...“. Ibidem, p. 99.

37 Ibidem, p. 93, p. 96, p. 95.
38 Decision of the Central Committee of the Communist Party of China on Some Issues Concerning the

Establishment of a Socialist Market Economic Structure (November 22, 1993), BeijingReview.com.cn, dispo-
nibil la http://www.bjreview.com.cn/special/2013-10/23/content_574000_2.htm, accesat la data de 23 august 2022.

39 Deng Xiaoping, Excerpts from talks given in Wuchang, Shenzhen, Zhuhai and Shanghai (18 January-
21 February, 1992), în Selected works of Deng Xiaoping, vol. III, Beijing, Foreign Languages Press, 1994, p. 236.

40 „Decision of the Central Committee of the Communist Party of China on Reform of the Economic
Structure“ (Adopted by the 12th Central Committee of the Communist Party of China at Its Third Plenary
Session on October 20, 1984), în Beijing Review, vol. 27, No. 44, October 29, 1984, p. VII.

41 Roland Boer, Socialism with Chinese Characteristics, Springer Nature Singapore, 2021, p. 117.
42 Ideea de coaliþie a liderilor reformatori este susþinutã nu doar de faptul cã Zhou Enlai, cel desemnat de

Mao sã prezideze nu doar Biroul Politic al PCC, ci ºi guvernul ºi structura partidului, ºi cel care a contribuit
în mod considerabil la tratativele care au condus la normalizarea relaþiilor cu SUA, în discursul rostit în ultima
sa apariþie publicã, la 13 ianuarie 1975, a chemat la creºterea eforturilor pentru realizarea celor „patru mo-
dernizãri“, în agriculturã, industrie, apãrare naþionalã ºi ºtiinþã ºi tehnologie, pânã la sfârºitul secolului, în spe-
ranþa cã „þara ar putea în sfârºit sã-ºi asume sarcina pe care Zhou o enunþase pentru prima datã cu unsprezece
ani mai devreme“. A se vedea Ezra F. Vogel, op. cit., p. 94. Zhou ºi Deng au pãstrat legãturile ºi au fãcut efor-
turi importante pentru a-i reabilita pe ofiþerii, liderii de partid ºi intelectualii persecutaþi în timpul Revoluþiei
Culturale, cei cu care împãrtãºeau dorinþa de schimbare, modernizare ºi chiar de „schimbare fundamentalã“ ºi
dintre care Deng ºi-a ales „echipa de lucru“ în 1975 ºi în 1978 – „intelectuali seniori din partid, strategi creativi
ºi scriitori buni“. Alãturi de ei au fost „experþi“ în ghidarea propagandei cu „background teoretic serios ºi
pregãtire intelectualã extinsã“.

43 Folosindu-se de prestigiul personal al lui Deng, ca ºi de prejudiciile provocate de Revoluþia Culturalã
(1966-1976) ºi nerezolvate, coaliþia „l-a împins pe succesorul imediat al lui Mao Zedong, Hua Guofeng, în
afara scenei politice ºi a început o importantã etapã de reîncadrare de personal ºi de restructurare a Partidului



aplicat o „strategie de demarare la scarã naþionalã a programelor susceptibile sã
producã creºteri considerabile ale producþiei ºi standardelor de viaþã doar dupã ce
ele s-au dovedit de succes în experimente locale“44. Aceeaºi strategie a implicat
ºi amânarea mãsurilor care ar fi avut un impact radical perturbator asupra econo-
miei, din acest punct de vedere „abordarea“ chinezã fiind diferitã de „cea a refor-
melor simultane pe toate fronturile numitã uneori «Consensul de laWashington»“,
diferitã astfel de abordarea rusã a terapiei cu ºoc aplicatã sub Boris Elþîn45. „În
schimbul unei «mari explozii» (big-bang) Beijingul a ales o abordare progre-
sivã“, gradualistã, „capitalismul cu caracteristici chinezeºti“: nu a închis imediat
toate întreprinderile ineficiente, nu a pus capãt creditelor neperformante ºi nu a
adoptat o privatizare la scarã largã, ci politici de marketizare, politici care au
crescut economia în jurul zonelor cu pierderi, zone care în timp au devenit o
parte din ce în ce mai restrânsã în economia de ansamblu. Prin aceastã strategie,
„Beijing a câºtigat timp pentru a-ºi rezolva treptat problemele“, abia la zece ani
de la începutul reformelor, în contextul unei economii care s-a dublat în dimen-
siune ºi s-a diversificat considerabil, fiind implementate reforme „de curãþare“
în domeniul bancar ºi financiar46, reforme de trecere de la „superconcentrarea
deciziei“ la o decizie adecvatã „condiþiilor concrete ºi cerinþelor specifice de creº-
tere economicã“ ºi la o „extindere a puterii de decizie a întreprinderilor deþinute
de întregul popor“47, de la planificarea centralã obligatorie la o îmbinare a planifi-
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ºi a birocraþiilor statului care a condus la un program de reforme economice ºi politice de mare amploare“.
Harry Harding, op. cit., p. 2. Se impune a fi subliniat faptul cã Deng „avea în 1978 o jumãtate de secol de
experienþã în gândirea strategiilor utilizate de liderii de top ai Chinei în ghidarea þãrii“, el fiind „un participant
central la planificarea ºi crearea unei structuri socialiste care a caracterizat colectivizarea agriculturii ºi
naþionalizarea industriei“, a jucat un rol central în reforma agrarã din sud-vest ºi, între 1959-1961, „a jucat un
rol important în ghidarea ajustãrilor la structura socialistã dupã eºecurile Marelui Salt Înainte“. A se vedea Ezra
F. Vogel, op. cit., p. 7. Astfel, dacã înainte de 1949 a fost un revoluþionar ºi dupã 1949 „un constructor al
statului socialist“, între 1969 ºi 1973, în timpul Revoluþiei Culturale, ostracizat fiind la þarã, a reflectat la
nevoia de schimbare, iar din 1977, reîntors la muncã, a devenit un reformist, mai întâi sub Hua Guofeng, mai
apoi, din 1978, ca lider preeminent. Ibidem, p. 14. Vogel subliniazã cã nu Deng a început reforma ºi des-
chiderea, ci Hua Guofeng, înainte ca Deng sã vinã la putere, ºi cã nu Deng a fost „arhitectul cu un design
grandios pentru schimbãrile care aveau sã aibã loc sub conducerea lui“, ci cã Deng „a fost managerul general
care a asigurat leadershipul de ansamblu în timpul transformãrii“, a formulat ºi a prezentat ideile „într-un ritm
ºi într-un mod prin care ele au putut fi acceptate“. Ibidem, pp. 603-694.

44 Harry Harding, op. cit., p. 2. Strategia experimentalã în general ºi strategia „experimentelor locale“ a
fost rezumatã adesea în discursurile lui Deng Xiaoping ºi reluatã adesea în cometarii de diferite facturi prin
aforismul „trecere a râului simþind pietrele [mozhe shitou guohe]“. Aforismul, atribuit lui Deng, a fost folosit
iniþial de Chen Yun pentru a sublinia cã „programele pilot ar putea fi testate într-o zonã ºi apoi, sub rezerva
evaluãrii ºi revizuirii, ar putea fi utilizate în alte zone“. El arãta cã, dat fiind gradul lor de complexitate,
reformele ar trebui instituite fãrã grabã ºi cu grijã, „ar trebui sã se bazeze pe cercetãri teoretice, statistici
economice ºi previziuni economice, dar mai important, ar trebui sã plecãm de la programe-pilot ºi întotdeauna
sã însumãm experienþa pentru când este necesar. Adicã ar trebui sã «trecem râul simþind pietrele». Ar trebui sã
facem paºi mici pentru a avansa încet la început“ (Chen Y. 1980, p. 279) apud Roland Boer, op. cit., p. 12.

45 Pe care liderii chinezi îl citeazã adesea ca exemplu negativ, în acord cu ceea ce Strobe Talbot a numit
„Prea mult ºoc, prea puþinã terapie“. Fareed Zakaria, op. cit., p. 94

46 Ibidem.
47 Care devin „entitãþi economice relativ independente“, îndreptãþite sã adopte „forme de operare flexibile

ºi diversificate“, sã-ºi planifice producþia, oferta ºi marketingul, sã aibã responsabilitatea propriilor profituri ºi
pierderi, sã aibã capacitatea de a se transforma ºi dezvolta ºi de a acþiona ca persoanã juridicã cu anumite
drepturi ºi obligaþii. A se vedea „Decision of the Central Committee of the Communist Party of China on
Reform of the Economic Structure“, October 20, 1984, loc. cit., p. VI.



cãrii obligatorii care însã „respectã legea valorii“48 ºi a planificãrii de ghidare care
foloseºte pârghiile economice.

De asemenea, tot sub semnul unicitãþii a stat modul în care Deng a înþeles sã
se consulte cu specialiºtii în privinþa reformelor economice pe care intenþiona sã
le aplice. Impresionat de evoluþia miraculoasã a Japoniei ºi de „decolarea celor
patru Dragoni mici, Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong ºi Singapore, toate þãri
capitaliste care creºteau mai rapid decât Uniunea Sovieticã ºi þãrile socialiste“,
conºtient de decalajul economic dintre China ºi HPAEs ºi deopotrivã de cel dintre
China ºi þãrile occidentale, dar ºi deosebit de motivat sã demonstreze practic cã
„superioritatea socialismului“ poate fi „relevatã în primul rând în ritmul de creº-
tere ºi de eficienþã economicã“, Deng i-a consultat constant nu numai pe specia-
liºtii chinezi, ci ºi pe experþii japonezi49 ºi pe cei de la Banca Mondialã în pri-
vinþa a ceea ce considera a fi „scopuri realiste“50. Nicio instituþie nu a jucat un
rol comparabil ca importanþã cu cel jucat de World Bank în China ºi pentru nicio
altã þarã WB nu a fãcut ce a fãcut pentru China. Vizita preºedintelui WB, Robert
McNamara, la Beijing în 198051 pentru a deschide calea în dezvoltarea noii relaþii
dupã ce China a înlocuit Taiwan-ul ca membru al WB, s-a soldat cu trimiterea în
China52 pentru o perioadã de trei luni a unei echipe de studiu formatã din treizeci
de experþi, mulþi dintre ei importanþi specialiºti ai lumii în economie chinezã,
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48 Loc. cit., p. VIII. În evaluarea lui Dominique de Rambures, noul sistem de planificare, supravegheat de

Comisia Naþionalã de Reformã ºi Dezvoltare a Chinei (CNRD), este aplicat de o manierã mult mai flexibilã.
Ca „instrument politic aflat la dispoziþia guvernului ºi care nu este supus constrângerilor pieþei sau evenimen-
telor politice“, sistemul de planificare este o modalitate de asigurare a obiectivelor pe termen lung indiferent
de „cine este numit în poziþiile de vârf“. Dat fiind cã planurile cincinale sunt mai flexibile (în funcþie de sec-
torul industrial, tipul ºi dimensiunea firmelor ºi provincia implicatã), „sistemul de planificare este astfel com-
patibil cu sistemul de piaþã: cu cât mai importantã este o problemã din punct de vedere politic, cu cât este mai
intensã implicarea CNRD ºi invers“. Ca atare, sistemul tri-stratificat de planificare cuprinde: (a) la nivelul
superior, planificarea are caracter obligatoriu ºi vizeazã companiile ºi bãncile de stat ºi sectoare monopoliste
aflate sub control guvernamental strict, cum ar fi Ministerul Cãilor Ferate, ºi cuprinde seturi detaliate de
obiective, inclusiv resursele umane necesare, aprovizionarea cu materii prime ºi nevoile de finanþare, precum
programe de infrastructurã, planuri de dezvoltare pentru provinciile vestice, planuri de educaþie ºi de cheltuieli
de sãnãtate, obiective de cercetare º.a.m.d.; (b) la al doilea nivel, planificarea are caracter contractual ºi
cuprinde seturi de obiectivele pentru un anumit sector industrial ºi cãile ºi mijloacele de realizare care sunt apoi
negociate cu corporaþiile pentru stabilirea obiectivelor detaliate ºi alocarea resurselor; (c) la al treilea nivel ºi
cel mai de jos, planificarea are doar caracter orientativ ºi cuprinde programul guvernamental, obiectivele
sectorului industrial, companiile implicate ºi mãsurile de stimulare (subvenþii guvernamentale, scutiri de impo-
zite, creditare bancare ºi pieþe financiare). A se vedea Dominique de Rambures, The China Development
Model: Between the State and the Market, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2015,
p. 20, p. 21.

49 Demersurile Japoniei de a stabili colaborãri cu China s-au desfãºurat bilateral, deºi Japonia era membrã
a Bãncii Mondiale, ºi la o scarã mai mare decât relaþiile Chinei cu orice altã þarã. A se vedea în acest sens Ezra
F. Vogel, op. cit., pp. 461-463. În general, în anii 1980, Japonia a oferit Chinei mai mult ajutor ºi i-a construit
mai multe fabrici industriale decât a fãcut orice altã þarã. „Fabricile japoneze construite în China au stabilit
standarde dupã care China ºi-a mãsurat progresul în realizarea producþiei industriale eficiente... mai multe
utilaje noi [destinate] construirii liniilor de asamblare în fabricile chineze au venit din Japonia decât de oriunde
altundeva...“ Ibidem, p. 463.

50 A se vedea ibidem, p. 126, pp. 360-361.
51 În cursul cãreia Deng i-a spus lui McNamara cã în relaþiile viitoare cuWB, „ideile ar fi mult mai impor-

tante pentru China decât banii“, cã modernizarea în China era inevitabilã ºi cã, prin cooperarea cu Banca
Mondiale, „China ar putea creºte mai repede“. Ibidem, p. 456.

52 Lucru pe care WB nu l-a fãcut niciodatã pentru o altã þarã.



precum ºi agronomi, ingineri ºi specialiºti în sãnãtate ºi educaþie, care au lucrat
cu o echipã de experþi chinezi. Studiul „de þarã“ întreprins a fost cel mai mare
desfãºurat sub egida WB, a jucat un rol important în „deschiderea Chinei“, a
indicat zonele susceptibile la schimbãri politice ºi a stat la baza deciziei WB
asupra primului împrumut cãtre China. Recomandãrile WB au vizat: pãstrarea în
stare de funcþionare a economiei chineze în timpul trecerii la un sistem mai
deschis ºi mai puþin controlat; utilizarea preþurilor pentru a promova cât mai efi-
cient deciziile de investiþii ºi o mai mare flexibilitate în promovarea comerþului
exterior; relaxarea migraþiei interne în scopul unei mai mari eficientizãri în
folosirea muncii. Raportul a atras atenþia cã schimbãrile în preþuri ºi alte reforme
nu ar trebui fãcute prea rapid pentru a se evita haosul; nu a recomandat liberali-
zarea rapidã cuprinzãtoare a pieþei sau privatizarea. Dupã acordarea primului
grant pentru asistenþã în învãþãmântul superior, WB a înfiinþat programe speci-
fice pentru a ajuta formarea specialiºtilor chinezi în diverse domenii econo-
mice53; a contribuit, de asemenea, la înfiinþarea, cu finanþare din partea PNUD ºi,
mai târziu, Fundaþia Ford, a unui program de instruire a economiºtilor chinezei
timp de un an la Universitatea Oxford54; „ca ajutor suplimentar cãtre China“, WB
„a folosit reþeaua sa incomparabilã de contacte cu economiºti din întreaga lume
pentru a rãspunde cererilor chinezilor de a se întâlni cu specialiºti din diverse
domenii“55; a organizat (august 1982) o întâlnire a specialiºtilor chinezi cu omo-
logii lor din Europa de Est (polonezi, cehoslovaci ºi unguri, în principal) care a
contribuit la întãrirea îndoielilor legate de adecvarea reformelor est-europene – re-
formele radicale introduse toate odatã – ca modele pentru China ºi la cristali-
zarea convingerii cã „singura modalitate realistã pentru China“ era deschiderea
pieþelor ºi relaxarea „pas cu pas“ a controlului preþurilor care permite apoi ajus-
tãri treptate. De asemenea, la cererea lui Deng, WB a trimis o a doua misiune în
China pentru a studia fezabilitatea obiectivului de a multiplica de patru ori pro-
ducþia Chinei pânã în 2000. Din concluziile Raportului misiunii WB – asupra
posibilitãþilor Chinei de a atinge obiectivul fie prin concentrarea pe producþia
industrialã, fie prin promovarea dezvoltãrii mai echilibrate a altor sectoare, in-
clusiv a serviciilor – China a ales sã se concentreze asupra industriei. În fine, un
al treilea grup de experþi a vizitat China în urma cererii adresate de China WB
în 1985 de a acorda consiliere în problema trecerii de la o economie controlatã
la una în care pieþele mai joacã încã un rol important. Aflat printre participanþi,
laureatul Nobel James Tobin a pus problema posibilitãþii utilizãrii mãsurilor
macroeconomice, îndeosebi reglementarea cererii, pentru a controla pieþele56, parti-
cipanþii chinezi ajungând la concluzia cã „constrângerile bugetare blânde“, „care
au permis firmelor sã supravieþuiascã chiar ºi cu performanþe ºi cicluri scãzute
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cursuri pentru pregãtirea personalului.
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majoritatea ocupând ulterior poziþii cheie în „îndrumarea“ economiei chineze. De asemenea, Fundaþia Ford a
sprijinit studii în Statele Unite pentru economiºti chinezi.

55 Ibidem, p. 459.
56 Ibidem, p. 461.



de supraproducþie, erau probleme sistemice în sistemele de planificare ºi au
ajuns astfel la o ºi mai mare acceptare a rolului pieþelor concomitent cu acceptarea
introducerii controalelor macroeconomice57.

În fine, unicã este China prin acumularea de capital ºi de „canale de resurse
în arii înalt prioritare“ care i-au permis sã depãºeascã Uniunea Sovieticã ºi
Europa de Est în anii 1980 ºi care s-au datorat „sursei de capital ºi cunoaºtere“
la care China continentalã a putut apela, anume cei aproximativ 20 de milioane
de emigraþi chinezi ºi descendenþii celor care au pãrãsit China continentalã în
ultimele douã secole pentru a se stabili în Hong Kong, Taiwan, Asia de sud-est
ºi vest58. Hong Kong-ul s-a dovedit a fi „poþiunea magicã“ a „decolãrii econo-
mice a Chinei“, dat fiind cã aproximativ douã treimi din investiþiile directe în
China între 1979 ºi 1995 au provenit din Hong Kong, sau cel puþin au trecut prin
„poarta de sud“ dintre Hong Kong ºi China continentalã. Centru financiar interna-
þional de top încã din anii 1960, Hong Kong-ul „a devenit o sursã de capital in-
vestiþional, de dinamism antreprenorial ºi de cunoºtinþe despre lumea exte-
rioarã“59. Investiþiile ºi tehnologia din „zonele economice speciale“ au provenit
din Hong Kong, Taiwan ºi de la „chinezii de peste mãri“, Deng apelând pentru
investiþii la „chinezi de peste mãri“, la cei din Asia de Sud-Est, din Statele Unite
ºi mai ales la „fraþii“ (tongbao, literalmente „cei din acelaºi pântec“) din terito-
riile revendicate de China — Taiwan, Macao ºi Hong Kong60.

Relevant în cea mai înaltã mãsurã este faptul cã „efectul cumulativ“ al inves-
tiþiilor, noilor utilaje ºi noilor sisteme de producþie ºi management introduse de
firme cu sediul în Japonia, Europa, Hong Kong ºi, începând cu sfârºitul anilor
1980, Taiwan „a avut cel puþin la fel de multã influenþã asupra creºterii econo-
mice pe cât au avut reformele sistemului introduse de oficialii de la Beijing“.
Aceastã „nouã deschidere“ „a provocat o revoluþie industrialã importatã, revoluþia
informaþionalã, ºi revoluþia consumatorului“61.
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