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Abstract. The following article aims to provide an overview of the
„16+1“ format, a major initiative of China in the Central and Eastern
European region, subordinated to the „Belt and Road“, one of China’s
most ambitious projects. Therefore, below are presented the stages of
setting up this format, the measures proposed by the Chinese side at the
time of the launch of the initiative, the cooperation mechanisms
established in various fields with the CEE countries, and how this format
is defined by the Chinese side.
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I. Esenþa formatului de cooperare „16+1“

Formatul de cooperare „16+1“, întâlnit adesea ºi sub formularea de meca-
nismul de cooperare „16+1“ sau platforma de cooperare a Chinei „16+1“,
reprezintã o iniþiativã „a Republicii Populare Chineze care vizeazã intensificarea
ºi extinderea cooperãrii cu 11 state membre din Uniunea Europeanã (UE) ºi cu
5 þãri balcanice (Albania, Bosnia ºi Herþegovina, Bulgaria, Croaþia, Republica
Cehã, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Muntenegru, Polonia, România, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Macedonia) în domeniul investiþiilor, transporturilor, finan-
þelor, ºtiinþei, educaþiei ºi culturii“. În ceea ce priveºte cooperarea economicã în
cadrul acestui format, China a definit drept prioritare urmãtoarele trei domenii:
infrastructurã, tehnologii înalte ºi tehnologiile verzi1.

Obiectivul Chinei de a dezvolta relaþii mai strânse cu cele 16 þãri din Europa
Centralã ºi de Est (ECE) a fost exprimat pentru prima datã de cãtre premierul
chinez Wen Jiabao, pe data de 25 iunie 2011, în cadrul primului forum de afaceri
al Chinei cu þãrile ECE (Forumul Economic ºi Comercial China – Þãrile din
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Europa Centralã ºi de Est), organizat la Budapesta2. În acest scop, în 2012,
la Varºovia, premierul chinez a prezentat douãsprezece mãsuri menite sã sus-
þinã angajamentul stabilit în anul precedent pentru crearea grupului „16+1“.
(A se vedea Figura 1)

Figura 1:Mãsurile propuse de premierulWen Jiabao în 2012, în cadrul Summit-ului
de la Varºovia

Sursa: Discursul þinut de prim-ministrul Wen Jiabao în cadrul Forumului economic
ºi comercial China-ECE în anul 2012, la Varºovia, link: http://www.gov.cn/ldhd/
2012-04/26/content_2124141.htm, accesat în Septembrie 2021.
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Înfiinþarea unui secretariat pentru cooperarea între China ºi þãrile ECE, cu sediul
la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze (RPC).

Înfiinþarea unei linii speciale de credit de 10 miliarde USD, din care un anumit
procent îl vor reprezenta împrumuturile preferenþiale, care pun accentul pe proiecte de
cooperare în domenii precum: infrastructura, tehnologii înalte ºi economia verde.

Stabilirea unui fond de cooperare pentru investiþii între China ºi þãrile ECE, cu
obiectivul de a strânge 500 de milioane USD în prima etapã.

China va trimite „misiuni de promovare a comerþului ºi a investiþiilor“ în þãrile
din Europa Centralã ºi de Est pentru a încuraja întreprinderile chineze sã investeascã
ºi sã înceapã afaceri în þãrile ECE.

Luând în considerare situaþia realã ale þãrilor ECE, China va încuraja întreprinderile
chineze sã coopereze cu aceste þãri pentru a stabili o zonã economicã ºi tehnologicã
în fiecare þarã în urmãtorii ani.

China este dispusã sã negocieze ºi sã semneze acorduri de schimb valutar cu mai
multe þãri din Europa Centralã ºi de Est, sã efectueze schimbul în monedã localã
pentru comerþul transfrontalier ºi sã înfiinþeze sucursale bancare în þãrile respective.

Înfiinþarea unui comitet consultativ de experþi pentru construirea unei reþele de
transport între China ºi þãrile din Europa Centralã ºi de Est. Þãrile membre pot participa
în mod voluntar la construirea unei reþele demonstrative de cãi expres rutiere ºi cãi
ferate prin diferite forme precum: asociaþii comune, contracte comune ºi alte mijloace
similare.

Organizarea unui forum privind cooperarea culturalã între China ºi þãrile din ECE
în China, în 2013.

Oferirea a 5.000 de burse academice þãrilor ECE în urmãtorii cinci ani. Invitarea
a 1000 de studenþi la studii în China, în timp ce 1000 de studenþi ºi cercetãtori vor
fi trimiºi sã studieze în þãrile ECE.

Înfiinþarea unei alianþe de promovare a turismului între China ºi þãrile din Europa
Centralã ºi de Est.

Înfiinþarea unui fond de cercetare privind relaþiile dintre China ºi þãrile din Europa
Centralã ºi de Est, partea chinezã oferind 2 milioane de yuani finanþare pentru cercetare
în fiecare an.

Gãzduirea primului forum din organizaþiile politice de tineret din China ºi þãrile
din Europa Centralã ºi de Est în anul 2013.



Pe baza celor prezentate mai sus, am putea spune cã, pentru prima datã, a
apãrut o politicã mai concretã din partea Chinei faþã de þãrile ECE, promotorul
acestui mecanism plasând toate cele 16 þãri în aceeaºi categorie.

De la prima întâlnire din Polonia, au fost organizate anual summit-uri, în
cadrul cãrora þãrile membre au analizat mãsura în care obiectivele stabilite
anterior au fost îndeplinite, venind în continuare cu propuneri noi de mãsuri ºi
obiective. Ordinea summit-urilor organizate de-a lungul celor zece ani de la în-
fiinþarea acestui mecanism este urmãtoarea: Varºovia (2012), Bucureºti (2013),
Belgrad (2014), Suzhou (2015), Riga (2016), Budapesta (2017), Sofia (2018),
Dubrovnik (2019)3. În 2020, din cauza contextului epidemiologic, summit-ul ge-
neral a fost anulat, iar în 2021 s-a desfãºurat în format online ºi a fost prezidat
de preºedintele Xi Jinping.

Este important de subliniat faptul cã în anul 2019, în timpul summit-ului de
la Dubrovnik, Grecia a luat decizia de a se alãtura acestei forme de cooperare,
mecanismul fiind redenumit „17+1“4. Pe de o parte, aderarea Croaþiei la Uniunea
Europeanã, ºi pe de altã parte, aderarea Greciei la „16+1“ face în mod dramatic
mai uºor de argumentat faptul cã acest format este o altã dimensiune a interac-
þiunii Chinei cu Uniunea Europeanã. Aderarea Greciei a consolidat dimensiunea
mediteraneanã, a deschis posibilitãþile de sinergii cu alte iniþiative, inclusiv cele
viitoare ºi a îmbunãtãþit statisticile generale pentru întregul grup. În 2021, for-
matul revine la forma iniþialã „16+1“ prin decizia Lituaniei de a se retrage din
aceastã formã de cooperare. Tensiunile între China ºi Lituania au apãrut în mo-
mentul în care aceasta din urmã a decis deschiderea unui „Birou de Reprezentanþã
a Taiwanului“ la Vilnius, folosind numele de Taiwan în loc de cel al capitalei –
Taipei, gest care simbolizeazã o recunoaºtere a Taiwanului ºi o nerespectare a
politicii „o singurã China“ 《–个中国原, Yî gè Zhôngguó yuánzé5》

Figura 2: Þãrile membre ale formatului „16+1“

Sursã: Creat de autor
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II. Caracteristicile formatului de cooperare „16+1“

Pentru implementarea propunerilor menþionate mai sus, China, în calitate de
promotor, stabileºte diferite sedii ale acestui grup în þara sa, ceea ce îi va permite
supravegherea modului în care se va dezvolta ulterior formatul.

În orice caz, este necesar de a înþelege cadrul de cooperare al grupului bazat,
conform pãrþii chineze, pe egalitate ºi flexibilitate. Potrivit unei lucrãri6 elabo-
rate de Liu Zoukui7 pentru China-CEEC Think Tank Network, principalele ca-
racteristici ale acestui mecanism sunt:

1. Formatul de cooperare „16+1“ este pragmatic ºi flexibil.

În ultimii ani, în cadrul acestui format au apãrut mai multe mecanisme care se
centreazã pe domenii diferite. Sediul acestora a fost stabilit într-o þarã diferitã sau
se roteºte temporar. Þãrile membre „16+1“ au libertatea de a alege cãile ºi mijloacele
de participare în cadrul acestor domenii de cooperare ºi proiecte. Tabelul
urmãtor prezintã mecanismele pe care le gãzduieºte fiecare þarã membrã „16+1“:

1. Mecanisme de cooperare în diferite domenii
între China ºi þãrile ECE:
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Mecanisme Localizarea
sediului Organizator Stadiu

Centru de coordonare
a turismului China-ECE

Ungaria
Agenþia Naþionalã

de Turism a Ungariei
Înfiinþat

Consorþiu al institutelor
de Educaþie Superioarã

China-ECE

Preºedinþie
rotativã

Ministerul Educaþiei
din fiecare þarã

Înfiinþat

Mecanism de contact
pentru Agenþiile de Promovare

a Investiþiilor China-ECE
Polonia

Agenþia Polonezã
de Informaþii ºi Investiþii Strãine

Înfiinþat

Camera de Comerþ Comunã
China-ECE

Polonia (Agenþie
Executivã) China
(Secretariat)

Consiliul Chinei
pentru Promovarea Comerþului

Internaþional
Înfiinþat

Asociaþia guvernatorilor
de provincii ºi regiuni

din China ºi din þãrile ECE
Republica Cehã

Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Cehe

Înfiinþatã

Asociaþia de Promovare a
Cooperãrii în Agriculturã

China-ECE
Bulgaria

Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei din Bulgaria

Înfiinþatã



Sursã: Liu Zuokui, The Cooperation between China and Central&Eastern
European Countries (16+1) 2012-2017

5 FORMATUL DE COOPERARE AL CHINEI „16+1“ O ABORDARE DE ANSAMBLU 103

Centru de Transfer
de Tehnologie China-ECE

Slovacia
Centru slovac de Informare

ªtiinþificã ºi Tehnicã Înfiinþatã

Reþeaua de think-tankuri China-
CEE

China
Academia Chinezã
de ªtiinþe Sociale Înfiinþat

Asociaþia pentru cooperarea
în Transport ºi Infrastructurã

China-ECE
Serbia

Ministerul Comunicaþiilor
din Serbia Înfiinþatã

Asociaþia pentru cooperare
în logisticã China-ECE

Letonia
Ministerul Comunicaþiilor

din Letonia
Înfiinþatã

Asociaþia pentru cooperarea
forestierã China-ECE

Slovenia
Ministerul Agriculturii

din Slovenia
Înfiinþatã

Asociaþia pentru promovarea
cooperãrii în sãnãtate

China-ECE
China

Comisia Naþionalã
de Sãnãtate

ºi Planificare Familialã
Înfiinþatã

Centrul pentru dialog
ºi proiecte de energie China-ECE

România Neconfirmat Neînfiinþat

Secretariat maritim China-ECE Polonia
Ministerul Economiei
Transportului Maritim
ºi Terestru din Polonia

Înfiinþatã

Asociaþia de Întreprinderi Mici
ºi Mijlocii China-ECE

Croaþia Neconfirmat Neînfiinþat

Centru pentru Coordonarea
Cooperãrii Culturale China-ECE

Macedonia Neconfirmat Neînfiinþat

Asociaþia interbancarã China-ECE

China
(Secretariat),

Ungaria (Centru
de coordonare)

Banca de Dezvoltare
a Chinei

Banca de Dezvoltare
a Ungariei

Neînfiinþat

Centru pentru Cooperarea
în domeniul ºtiinþei Veterinare

China-ECE

Bosnia
ºi Herþegovina

Neconfirmat Neînfiinþat

Asociaþia pentru Protejarea
Mediului Înconjurãtor China-CEE

Muntenegru Neconfirmat Neînfiinþat



2. Formatul de cooperare „16+1“ aderã la principiul consultãrii extinse,
al contribuþiei comune ºi al unor beneficii de tip câºtig-câºtig

Cooperarea China-þãrile ECE este ghidatã prin summit-urile anuale ale lide-
rilor acestei platforme, încheiate cu o declaraþie comunã ce cuprinde linii direc-
toare ºi obiectivele fixate pentru urmãtorul an. În ciuda faptului cã secretariatul
înfiinþat de China joacã un rol central, fiind responsabil de coordonarea internã
ºi de ministerele ºi organizaþiile relevante, toate pãrþile negociazã în confor-
mitate cu principiile egalitãþii ºi iau decizii pentru a acþiona în mod colectiv.
Rezultatele sunt orientate înspre obþinerea unor beneficii de câºtig reciproc.

3. Formatul de cooperare „16+1“ este deschis ºi incluziv.

Deschiderea ºi incluziunea sunt esenþiale pentru menþinerea pragmatismului
China-ECE. Pentru atingerea obiectivului de cooperare constantã ºi durabilã este
promovatã deschiderea, aºadar pãrþile terþe interesate de a adera la acest format
nu sunt excluse.

De la înfiinþarea formatului de cooperare „16+1“, diferite þãri ºi organizaþii
din afara grupului ºi-au manifestat un interes profund pentru aderarea la el
(de pildã, Grecia, care ulterior a devenit membru cu drepturi depline, Austria,
Belarus, Elveþia ºi Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare). În ca-
drul summit-urilor liderilor China-ECE organizate de-a lungul timpului, au fost
invitaþi ºi reprezentanþi ai UE. China a salutat propunerile ºi participarea Uniunii
Europene la proiecte, subliniind necesitatea de a respecta regulile ei.

Cooperarea în cadrul „16+1“ este deschisã tuturor actorilor ºi pãrþilor terþe,
pãrþile interesate putând sã aleagã momentul potrivit pentru a se alãtura acestui
format într-un mod flexibil. Acest format este îmbogãþit ºi îmbunãtãþit în per-
manenþã printr-o serie de noi invenþii cu privire la instituþiile, conceptele ºi
acþiunile acestuia.

III. Mijloacele de sprijin financiar în cadrul „16+1“
ºi instituþiile financiare care intervin

Formatul „16+1“ este o iniþiativã subordonatã mega-proiectului „Centura ºi
Drumul“, prin urmare, pentru promovarea investiþiilor în infrastructura acestor
þãri, (în special în cadrul iniþiativei „Centura ºi Drumul“), China a dezvoltat
diferite mijloace pentru a le oferi sprijin financiar. Dintre acestea se remarcã
urmãtoarele:

1. Linia specialã de credit de 10 miliarde USD

Aceasta este una dintre cele douãsprezece mãsuri prezentate de prim-minis-
trul Wen Jiabao în timpul summit-ului de la Varºovia, din anul 2012. Principalul
obiectiv ar fi dezvoltarea de proiecte în domenii precum cel al infrastructurii, al
construcþiilor, al tehnologiei înalte ºi al economiei verzi. Pentru realizarea
acestuia, fiecare dintre cele 16 þãri ECE trebuie sã trimitã proiectele, în funcþie
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de specificul lor, urmãtoarelor bãnci chineze: China National Development Bank,
China Import and Export Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank
of China, China Construction Bank ºi Citic Bank.

Banca de Export-Import a Chinei (China Import and Export Bank) este cea
care îºi va asuma în principal furnizarea de finanþe, cu o dobândã scãzutã, care
va varia de la 1% la 3%. Investiþiile vor fi fãcute în cele 16 þãri, iar companiile
chineze vor participa direct la aceste proiecte. În acest scop, companiile chineze
trebuie sã dezvolte cel puþin 80% din proiectul cãruia îi este destinat împru-
mutul, dacã proporþia capitalului chinez o depãºeºte pe cea a þãrii beneficiare. În
cele din urmã, împrumuturile pe 15 ani care acoperã cel puþin 85% din investiþia
proiectului vor fi extinse la 20 de ani, atâta timp cât existã garanþii suverane din
partea statului beneficiar8.

2. Fondul de cooperare pentru investiþii între China ºi þãrile ECE

Acesta reprezintã o altã mãsurã prezentatã de Wen Jiabao în cadrul aceluiaºi
summit menþionat mai sus. În acest caz, banca desemnatã responsabilã pentru
execuþia ºi supravegherea acestui fond în anul 2013 este Banca de Export-Import
a Chinei. Prima fazã de colectare s-a încheiat cu un total de 435 milioane USD.
În a doua fazã de colectare, fondul avea deja 1 miliard USD.

Sumele acestea sunt destinate în principal proiectelor de telecomunicaþii,
infrastructurã, energie, educaþie ºi sãnãtate celor 16 þãri membre europene. Pânã
în prezent, fondul a servit la dezvoltarea a 10 proiecte cheie în cadrul iniþiativei
„Centura ºi Drumul“9.

3. China – CEEC Financial Holding Company Limited

În anul 2015, în timpul celui de-al patrulea summit al grupului „16+1“, a fost
înfiinþatã China – CEEC Financial Holding Company Limited pentru a îmbunã-
tãþi interconectarea ºi capacitatea de producþie a þãrilor membre „16+1“. Fondul
iniþial a ajuns la 10.000 de milioane de euro, obiectivul fiind acela de a ajunge
la 50.000 de milioane de euro pentru a fi folosit pentru finanþarea proiectelor.
Acest fond îºi propune sã implementeze îmbunãtãþiri în domeniile infrastructurii,
tehnologiei înalte ºi produselor de larg consum care sã cuprindã întreaga piaþã a
þãrilor europene care susþin interesele grupului „16+1“. Pentru a strânge resurse
financiare, Fondul negociazã activ cu companii ºi instituþii financiare chineze ºi
europene care sunt considerate potenþiali investitori10.

4. Fondul de cercetare privind relaþiile dintre China ºi þãrile ECE

Este o altã mãsurã dintre cele douãsprezece iniþiative prezentate la summitul
de la Varºovia. Cu acest fond, pentru care China alocã 2 milioane RMB în fiecare
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an, sunt finanþate schimburi academice ºi instituþii de cercetare academicã. Fondul
este deja în funcþiune de zece ani ºi are o mare contribuþie în ceea ce priveºte
schimbul de studenþi ºi sponsorizeazã, în acelaºi timp, diferite seminarii ºi cursuri.

Trebuie menþionat, de asemenea, faptul cã mai multe bãnci (Banca Chinei,
Banca Industrialã ºi Comercialã a Chinei, Banca Popularã a Chinei) ºi-au deschis
sucursale în unele þãri ECE. Ungaria, Polonia, Cehia, Serbia, România au deja
sucursale ale Bãncii Chinei (Bank of China).

În plus, în 2015, Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD)
ºi-a dat aprobarea ca R.P Chinezã sã se alãture acesteia, ceea ce înseamnã cã
aceasta din urmã a cooperat în mai multe proiecte pentru BERD în regiunea
Europei Centrale ºi de Est11. Totodatã, în ceea ce priveºte aportul de capital ºi
ajutorul pentru dezvoltare, China, ca orice alt membru îºi îndeplineºte obligaþiile
faþã de BERD.
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