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Abstract. The sea route, known as China’s Maritime Silk Road Initiative
(MSRI), designed to link the South China Sea and the Mediterranean Sea,
as part of the „Belt and Road Initiative“ (BRI), proposes a long route that
will pass through the Strait of Malacca, the Indian Ocean and the Suez
Canal. China has been a great land power for centuries, but now China
wants to become a maritime superpower, and its objectives regarding MSRI
are oriented towards this goal. In this study, we propose to highlight some
of the economic targets which are targeted by Beijing under the MSRI, but
also a number of aspects of the development of Chinese naval forces, in
the context of China’s strategic goal to become a maritime superpower. We
will try to highlight some relevant aspects of the Chinese state efforts to
achieve this strategic objective, referring to the concept of maritime power
defined by Alfred T. Mahan and to a series of precepts of offensive realism
promoted by John J. Mearsheimer.
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Introducere

Studiul apariþiei, evoluþiei ºi declinului marilor puteri din sistemul de relaþii
internaþionale, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea ºi pânã în zilele noastre,
conduce la concluzia cã atât statele-hegemon, cât ºi celelalte mari puteri care nu
au avut aceastã calitate, au acordat o importanþã deosebitã dezvoltãrii puterii ma-
ritime. Aºa cum au existat de-a lungul timpului teoreticieni militari care au apro-
fundat particularitãþile tactice, operative ºi strategice ale mediului terestru ºi ae-
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rian, istoria gândirii strategice a cunoscut gânditori care au cercetat cu deosebitã
acurateþe mediul maritim.

Un rol determinant în înþelegerea importanþei pe care o are puterea maritimã
a unui stat ºi care a avut o influenþã majorã asupra unor lideri de stat, din pers-
pectiva necesitãþii dezvoltãrii acestui tip de putere, l-a avut americanul Alfred
Thayer Mahan. Astfel, Mahan, cãpitanul de navã care în urmã cu 130 de ani a
publicat cartea The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783, înþelegând
poate cel mai bine în epoca sa necesitatea statelor cu ieºire la Oceanul planetar
de a-ºi dezvolta puterea maritimã, a oferit o concepþie strategicã privind necesi-
tatea creºterii acestui tip de putere, reuºind sã exercite o influenþã considerabilã
pentru o lungã perioadã de timp asupra politicilor militare ale unor importanþi
actori statali în domeniul maritim. Forþa de influenþã în mediul politic ºi militar
a concepþiei mahaniste cu privire la importanþa puterii maritime avea sã se mate-
rializeze, în anii care au urmat, în strategiile adoptate de unele state pentru dez-
voltarea forþelor navale, în primul rând de SUA, dar ºi de unele puteri europene.

Pornind de la argumente de ordin istoric, cu referire la rolul ºi influenþa ma-
rilor bãtãlii navale asupra deznodãmântului unor rãzboaie, Mahan a arãtat cã,
deoarece marea este unul dintre cele mai importante bunuri comune ale civili-
zaþiei, puterea navalã sau protejarea flotelor comerciale au fost mereu factorul de-
terminant în luptele politice din Europa2. De asemenea, se poate spune cã Mahan
este cel care a creat principiile pe baza cãrora s-a dezvoltat puterea maritimã a
Statelor Unite, demonstrând un spirit pragmatic deosebit bazat pe primatul inte-
reselor economice, precum ºi pe necesitatea construirii de cãtre americani a unei
flote comerciale puternice care sã desfãºoare un comerþ la scarã globalã. În ace-
laºi timp, demersul intelectual al lui Mahan a avut o influenþã puternicã asupra
gândirii strategice a unor preºedinþi americani ca William McKinley ºi Theodore
Roosevelt, dar ºi a Kaizerului Germaniei Wilhelm II, toþi aceºtia fiind influenþaþi
de ideile mahaniste, care i-au determinat sã sprijine dezvoltarea sectorului na-
velor maritime pentru rãzboi în perioada premergãtoare Primului Rãzboi Mondial.

Deºi a trecut mai mult de un secol de la apariþia lucrãrii lui Mahan, chiar dacã
o parte din informaþiile conþinute de aceastã carte de referinþã pentru domeniul
strategiei navale, al operaþiilor militare în mediul maritim, nu mai sunt de actua-
litate, existã însã idei importante care aparþin gândirii strategice a lui Mahan care
îºi pãstreazã valabilitatea, chiar ºi în condiþiile în care securitatea a încetat sã mai
fie privitã, de cãtre o parte importantã a cercetãtorilor relaþiilor internaþionale,
doar din perspectivã politicã ºi militarã. Mai mult, state cu ieºire la mare care în
ultimul secol au neglijat ideile lui Mahan au descoperit în secolul al XXI-lea cã
securitatea lor ºi supravieþuirea ca stat într-o lume anarhicã au o legãturã directã
cu strategiile lor de dezvoltare a puterii maritime.

Ne propunem sã abordãm, succint, câteva aspecte strategice care privesc dez-
voltarea sectorului maritim al Chinei, atât în zona civilã cât ºi militarã, domeniu
în care statul chinez a acumulat tot mai multã putere în ultimele douã decenii,
având în vedere ritmul foarte înalt de creºtere economicã, dar ºi alocãrile buge-
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tare foarte mari destinate sectorului de apãrare. De altfel, cei peste 14 mii de
kilometri de litoral pe care îi are China, cu posibilitãþile destul de favorabile de
realizare a unor porturi naturale foarte bine situate geografic, pe de o parte, dar
ºi punerea în practicã a ambiþiilor Beijingului de a valorifica în interes propriu
posibilitãþile oferite de zonele de litoral ale altor state din Asia de Sud ºi de
Sud-Est, utilizând eficient instrumentul diplomaþiei, pe de altã parte, sunt douã
dintre argumentele principale care favorizeazã obiectivul Beijingului de a deveni
o superputere maritimã3 în viitoarele decenii. Iar în domeniul maritim, ca în multe
alte domenii în care China se afirmã de peste patru decenii, aºa cum acþioneazã
celelalte state concurente, în spiritul gândirii lui John J. Mearsheimer, China
„urmãreºte neîncetat maximizarea pãrþii ce îi revine din puterea mondialã“4.

Acest studiu îºi propune sã ofere rãspunsuri la urmãtoarele douã întrebãri:
1. Este MSRI o pârghie esenþialã a Chinei de a deveni o superputere maritimã în
urmãtoarele decenii? 2. Dezvoltarea Forþelor navale ale armatei chineze va pro-
pulsa China spre statutul de superputere navalã? Pentru a contura rãspunsuri la
aceste întrebãri, vom încerca sã evidenþiem, pentru început, o parte dintre obiec-
tivele economice strategice vizate de Beijing în cadrul MSRI, dar ºi care ar putea
fi atuurile câºtigate de statul chinez, în acest context, pentru a deveni o superpu-
tere maritimã. De asemenea, vom prezenta câteva aspecte relevante ale dezvol-
tãrii forþelor navale ale armatei chineze din ultimele douã decenii, ca parte a întã-
ririi sectorului de apãrare a statului chinez.

Literatura de specialitate cuprinde diverºi autori în care se fac distincþie între
puterea maritimã ºi puterea navalã a unui stat. Referindu-se la puterea americanã
pe mãrile ºi oceanele lumii, geopoliticianul Robert Kaplan aprecia în urmã cu
doi ani cã „deºi rãmân o mare putere navalã, Statele Unite nu mai sunt o putere
maritimã; motivul este cã nu mai avem destulã flotã comercialã pentru a susþine
navele de rãzboi într-o situaþie de urgenþã“5. Din multitudinea de definiþii ale pu-
terii maritime, pentru acest studiu am optat pentru urmãtoarea definiþie: „Puterea
maritimã a statului cuprinde totalitatea mijloacelor de exploatare a oceanului
planetar ºi a mijloacelor folosite pentru apãrarea intereselor statului pe mare.
Aceasta determinã capacitatea unei þãri de a folosi facilitãþile economice ºi mili-
tare ale mãrii în scopuri proprii, de a-ºi promova interesele proprii pe oceanul
planetar, utilizând potenþialul acestuia pentru dezvoltarea activitãþilor economice
ºi militare, pentru atingerea obiectivelor naþionale în timp de pace ºi rãzboi“6.
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Pornind de la aceastã definiþie cuprinzãtoare, care include ambele sectoare,
civil ºi militar, în conceptul de putere maritimã, vom aborda în cadrul acestui
studiu puterea maritimã a Chinei, referindu-ne la o serie de aspecte diverse, cum
sunt dezvoltarea de cãtre Beijing a unei reþele de porturi în state care au ieºire la
Oceanul Indian, dezvoltarea flotei comerciale, dar ºi creºterea puterii forþelor na-
vale ale armatei chineze în primele decenii ale acestui secol. Demersul nostru are
la bazã o cercetare calitativã, utilizând surse secundare de informaþii – cãrþi, arti-
cole din jurnale, studii publicate cu prilejul unor conferinþe, articole din reviste
de specialitate, diverse documente publice guvernamentale ºi diverse site-uri din
reþeaua Internet – utilizate pe scarã largã pentru a atinge obiectivele propuse.

Ne propunem, de asemenea, sã subliniem pe scurt o serie de aspecte privind
creºterea puterii militare a Chinei, evidenþiind ambiþiile statului chinez de a dez-
volta foarte rapid forþele navale ale armatei chineze, având în vedere o serie de
aspecte, cum ar fi: structura balanþei de putere navalã în mãrile din jurul Chinei,
grupurile navale puternice dislocate de Statele Unite în mãrile din nord-estul ºi
sud-estul Asiei, dar ºi investiþiile importante pe care le fac statele din aceste re-
giuni pentru creºterea puterii forþelor navale. În acelaºi timp, avem în vedere cã,
datoritã modificãrii circumstanþelor strategice ale Chinei în ultimii douãzeci de
ani – creºterea puternicã a intereselor economice ale Chinei în strãinãtate; pre-
zenþa permanentã a navelor militare ale Statelor Unite, unica superputere mari-
timã a lumii, în mãrile din apropierea teritoriului Chinei; dorinþa tot mai puternicã
a Beijingului de unificare cu Taiwanul; litigiile cu diverse state asiatice privind
numeroase insule din Marea Chinei de Est ºi Marea Chinei de Sud, etc. – pentru
statul chinez obiectivul de transformare a Chinei într-o superputere maritimã
este unul de importanþã vitalã.

Componenta maritimã a BRI ºi obiectivul strategic
al Beijingului de a deveni o superputere maritimã

„One Belt, One Road“ (OBOR), cunoscutã acum sub denumirea Iniþiativa
„Belt and Road“ (BRI), lansatã în anul 2013 de cãtre preºedintele chinez Xi
Jimping cu prilejul vizitelor sale din Kazahstan ºi Indonezia, este o strategie
globalã a guvernului chinez care vizeazã dezvoltarea unor proiecte majore de in-
frastructurã în diverse domenii (transporturi rutiere, aeriene ºi maritime) în peste
70 de þãri, concomitent cu realizarea conectivitãþii între obiectivele grandioase
care vor fi realizate în interiorul unui imens spaþiu geografic, în state din Asia,
Africa ºi Europa. Prin aceastã iniþiativã: „În secolul al XXI-lea China revigo-
reazã vechiul Drum al Mãtãsii pentru a reveni la vechea glorie din trecutul strã-
lucitor când era o putere economicã a regiunii asiatice. Se doreºte realizarea vi-
sului în care a crezut liderul sãu naþional Deng Xiaoping în anii ‘70 de transfor-
mare a Chinei în una dintre cele mai dezvoltate ºi industrializate þãri ale lumii“7.
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Marile proiecte de infrastructurã pe care le are în vedere China în cadrul BRI,
în cei ºapte ani de la lansarea iniþiativei, au început sã fie dezvoltate în þãrile
situate pe cele douã centuri care formeazã acest nou Drum al Mãtãsii, trasee
foarte bine gândite de cãtre strategii chinezi încã de la început, în mediul terestru
ºi în cel maritim, în conformitate cu interesele economice ºi de securitate ale
Beijingului. Toate aceste proiecte fac parte dintr-o strategie amplã de cooperare
a Beijingului cu state din trei continente, în domeniile economic, politic, tehno-
logic, militar etc., strategie prin care Beijingul urmãreºte sã câºtige un important
capital geopolitic pentru a deveni cea mai mare putere din emisfera esticã. Însã,
deºi se poate vedea foarte uºor dorinþa Chinei de a coopera cu toate statele lumii,
îndeplinirea unor obiective circumscrise interesului naþional ºi spiritul gândirii
realiste sunt elemente constante ale politicii externe chineze.Aºa cum precizeazã
Mearsheimer, „din cauzã cã marile puteri acordã o atenþie deosebitã balanþei de
putere, atunci când au în vedere cooperarea cu alte state gândirea lor se concen-
treazã asupra câºtigurilor relative.“8

Spaþiul geografic imens pe care-l vizeazã iniþiativa BRI, pe uscat ºi pe coas-
tele maritime, din partea de est a Chinei ºi pânã cãtre nordul Europei, a repre-
zentat deseori o temã de reflecþie pentru unii autori care au abordat în aceºti ani
geopolitica Chinei, considerând cã acest proiect impresionant al Beijingului are
o evidentã componentã geopoliticã pe care statul chinez doreºte sã o valorifice
în viitor. Se are în vedere faptul cã, concomitent cu construcþia ºi modernizarea
infrastructurii de transport pentru comerþ din Asia pânã în Africa ºi Europa, pe
rutele terestrã ºi maritimã pe care le urmãreºte strategia BRI, va creºte nivelul de
influenþã geopoliticã a Beijingului în statele care sunt parte a iniþiativei chineze.

Aºa cum se cunoaºte, China a fost de-a lungul istoriei sale o putere terestrã,
chiar dacã în cele aproximativ patru milenii de când dateazã primele urme ale
civilizaþiei chineze, contactul vechilor chinezi cu marea nu le-a creat o motivaþie
suficientã pentru a dori sã devinã „stãpâni ai mãrilor“ ºi pentru a se impune ca
putere maritimã în secolele trecute. Însã transformãrile reuºite pe care le-a cu-
noscut China în ultimele decenii, începând cu ultima parte a anilor ‘70, propulsând
economia chinezã în anii care au urmat Rãzboiului Rece în rândul primelor douã
economii ale planetei, au fãcut ca Beijingul sã gândeascã ºi sã promoveze o nouã
viziune strategicã privind rolul statului chinez în sistemul de relaþii internaþio-
nale al secolului al XXI-lea. Astfel, menþinerea unui ritm înalt de dezvoltare a
economiei chineze reprezintã în continuare o direcþie strategicã fundamentalã
impusã de autoritãþile de la Beijing, iar în acelaºi timp, politica externã a Chinei
este orientatã, atât declarativ, cât ºi din punct de vedere al acþiunilor diplomatice
concrete, spre realizarea unui sistem multipolar în politica mondialã actualã.

Studiile din ultimele decenii privind dezvoltarea economicã a Chinei, atât din
perspectiva importurilor de materii prime necesare susþinerii unui înalt ritm de
dezvoltare economicã, cât ºi a relaþiilor comerciale pe care Beijingul le dezvoltã
cu un numãr tot mai mare de state, pun în evidenþã tot mai mult faptul cã, marea
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în general, ºi transporturile navale au dobândit o importanþã fundamentalã pentru
realizarea obiectivelor de importanþã strategicã ale statului comunist. Din aceastã
perspectivã, proiectul BRI, care a început sã prindã viaþã odatã cu demararea
unor importante investiþii chineze într-o serie de state ale lumii, se va dezvolta
puternic în urmãtoarele trei decenii în domeniul maritim, fiind cunoscutã depen-
denþa economiei chineze de cantitãþile uriaºe de materii prime aduse din import
pe cãile maritime. Date fiind avantajele transportului pe mare, strategii Beijingului
au în vedere faptul cã conexiunile logistice care se fac în mediul terestru nu vor
putea concura niciodatã cu transportul maritim din punct de vedere al costurilor
ºi capacitãþii9. Astfel, deºi extinderea raporturilor comerciale cu multe state din
Eurasia necesitã, în continuare, investiþii majore pe care Beijingul a început sã
le facã pentru dezvoltarea ºi modernizarea sectorului transporturilor terestre, în
acelaºi timp, statul chinez a demarat proiecte extrem de importante ºi a alocat
resurse financiare uriaºe pentru sectorul maritim în cadrul iniþiativei BRI, ceea
ce denotã intenþiile clare ale statului chinez de deveni o superputere pe mãrile ºi
oceanele lumii.

Având în vedere importanþa tot mai mare pe care o acordã statul chinez dez-
voltãrii sectorului naval, pentru întãrirea domeniului securitãþii economice ºi
militare, ne propunem sã evidenþiem, pe scurt, o serie de aspecte economice,
geopolitice ºi de securitate care privesc componenta maritimã a iniþiativei OBOR,
în ciuda faptului cã Beijingul a respins de fiecare datã toate acuzele privind inte-
resele geopolitice ascunse ale acestui mare proiect al statului chinez. De ce îºi
doreºte China sã-ºi dezvolte foarte mult puterea sa navalã? Rãspunsul este oferit
de Robert D. Kaplan: „Forþa oferitã de prezenþa pe mare a unei naþiuni a fost
adesea, de-a lungul istoriei, cel mai bun barometru al puterii ºi perspectivelor
ei.“10 Astfel, autoritãþile chineze, cunoscând importanþa ºi utilitatea pe care for-
þele navale le au în contextul puterii sale militare, în ansamblul ei, au alocat fon-
duri uriaºe pentru programele de dezvoltare a forþelor navale, realizând atât din
punct de vedere numeric, cât ºi al utilizãrii tehnologiilor de ultimã generaþie, o
gamã diversã de nave maritime dotate cu echipamente ºi sisteme de armament
care se regãsesc în dotarea celor mai moderne armate din lume.

Într-un articol publicat în octombrie 2019, jurnalistul taiwanez Frank Fang
remarca ambiþiile Chinei cu privire la politicile de dezvoltare a comerþului dar ºi
a infrastructurilor portuare în zonele de coastã, atât în Asia, cât ºi în multe alte
locuri ale lumii. De asemenea, acesta sublinia ºi îngrijorãrile Washingtonului cu
privire la proiectele de dezvoltare cuprinse în cadrul componentei maritime a BRI,
planuri care chiar dacã vizeazã pentru început doar scopuri economice, într-o
altã etapã proiectele economice respective care sunt realizate de chinezi pot fi
folosite ºi în alte scopuri. Astfel, preºedintele Subcomitetului pentru Garda de
Coastã ºi Transportul Maritim al SUA (Chair of the Subcommittee on Coast Guard
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and Maritime Transportation), Sean Patrick Maloney, a declarat la 17 octombrie
2019 cã prin „proiectele cuprinse în Noul Drum Maritim al Mãtãsii (MSR), China
poate promova, simultan, atât obiective economice, cât ºi non economice. Aceste
proiecte acþioneazã ca infrastructurã cu dublã utilizare, dezvoltãri care servesc
atât în scopuri comerciale, cât ºi militare.“11

Pentru a scoate în evidenþã amplitudinea ambiþiilor chineze pentru refacerea
vechiului Drum al Mãtãsii, pe dimensiunea maritimã, vom face câteva scurte
referiri la douã state asiatice – Sri Lanka ºi Myanmar – þãri unde Beijingul a în-
ceput sã materializeze proiecte de infrastructurã impresionante, de mare impor-
tanþã economicã pentru statul chinez, dar cu relevanþã pentru specialiºtii în secu-
ritatea regionalã ºi internaþionalã. Astfel, strategia maritimã pe care a dezvoltat-o
China în ultimele decenii are atât motivaþii economice, cât ºi de securitate, fiind
puternic influenþatã de concurenþa geopoliticã a Indiei, în regiunea Oceanului
Indian, dar mai ales de prezenþa navalã ºi de interesele Statelor Unite în spaþiul
maritim al Asiei de Est ºi de Sud-Est.

O serie de specialiºti care studiazã evoluþia puterii navale a Chinei au evi-
denþiat faptul cã o opþiune strategicã extrem de importantã a statului chinez
pentru a deveni o superputere maritimã este ºi aceea de dezvoltare a unei reþele
de porturi în regiunea Oceanului Indian. „În ultimii ani – aprecia acum 11 ani ex-
pertul britanic în economie mondialã David Snowdon – planificatorii americani
în domeniul apãrãrii ºi-au exprimat îngrijorarea cã asistenþa economicã pe care
China o furnizeazã în Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka ºi Pakistan face parte
dintr-o strategie mai amplã a «ºiragului de perle», de a crea facilitãþi navale
pentru a domina nordul Oceanului Indian ºi rutele sale cheie pe axa est-vest.“12

În cadrul BRI, una dintre direcþiile strategice de maximã importanþã avutã în
vedere de statul chinez o reprezintã Asia de Sud-Est ºi Asia de Sud, Beijingul
urmãrind realizarea unei mai mari conectivitãþi a Chinei cu state situate în aceste
regiuni ale continentului asiatic. Astfel, în cadrul Noului Drum Maritim al Mã-
tãsii Beijingul a început sã concretizeze obiective strategice de importanþã ma-
jorã încã din primii ani de la lansarea BRI, iar Sri Lanka reprezintã unul dintre
statele asiatice unde chinezii au început sã dezvolte investiþii importante pentru
modernizarea infrastructurii portuare pentru statul srilankez, dar ºi crearea unor
facilitãþi portuare pentru interes propriu în zonele închiriate de la statul gazdã.
Alegerea statului Sri Lanka pe lista marilor proiecte ale Beijingului se circum-
scrie creºterii rivalitãþilor geopolitice în Oceanul Indian, unde India este un con-
curent tot mai puternic, dar ºi al dorinþei Chinei de a deveni un jucãtor de prim
ordin pe mãrile ºi oceanele lumii.

Datoritã poziþiei geografice a statului Sri Lanka, dezvoltarea de cãtre China
a unor investiþii importante în aceastã þarã ºi creºterea volumului mãrfurilor ex-
portate de chinezi cãtre statul insular configureazã în prezent, cum s-a vãzut ºi
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în anii trecuþi, o creºtere a influenþei geopolitice a Beijingului, evidenþiind tot
mai mult interesele majore ale Chinei în regiunea Oceanului Indian. Dezvoltarea
unor proiecte importante de investiþii, cum este Port City în Colombo, sau cele
din portul Hambantota, sunt parte din marele proiect chinez al Drumului Mãtãsii
pe traseul maritim. De altfel, se cunoaºte faptul cã în ultimii ani China este
mereu criticatã pentru faptul cã prin iniþiativa BRI statul chinez îºi propune, fãrã
sã declare în mod oficial, o creºtere a influenþei Beijingului la nivel global.
Astfel, referitor la Sri Lanka, se poate spune cã „sunt îngrijorãri cu privire la
faptul cã China va folosi porturile ºi alte proiecte în scopuri militare care, în
parte, sunt determinate prin anxietãþi geopolitice. Drept rãspuns, Sri Lanka ºi-a
consolidat prezenþa navalã la Portul Hambantota.“13

Conform statisticilor realizate de autoritãþile din Sri Lanka, dupã închirierea
de cãtre statul chinez a portului Hambantota pentru 99 de ani, doar într-un an
(2017-2018) sosirile navelor chinezeºti au crescut de la 8 la peste 290, ceea ce
indicã importanþa strategicã ºi utilitatea foarte mare pe care o are acest port
pentru China14. Pornind de la astfel de statistici, tot mai mulþi analiºti ai spaþiului
asiatic sunt de pãrere cã obiectivele chineze cuprinse în noua Cale Maritimã a
Mãtãsii, în primul rând modernizãrile/construcþia unor noi porturi, au o dublã
utilizare (atât pentru uz comercial cât ºi militar). De aici ºi concluziile acelor
analiºti cu privire la efectele nocive pe care influenþa chinezã în Sri Lanka o
poate avea asupra securitãþii naþionale a acestui stat insular, mai ales cã, privind
prin prisma securitãþii economice, datoria pe care Colombo o are faþã de Beijing
reprezintã un procent de circa 6% din PIB-ul sãu anual15. Aceste concluzii con-
firmã faptul cã, spre deosebire de geopolitica altor puteri ale lumii care se ba-
zeazã pe alianþe sau pe extinderea teritoriului, geopolitica Beijingului este strâns
legatã de geo-economie ºi se bazeazã pe extinderea reþelei de parteneri pentru
procurarea de resurse economice necesare economiei chineze, dar ºi pe acþiunea
de a-ºi face aliaþi în toate regiunile lumii16.

Myanmarul, cunoscut anterior anului 1989 sub denumirea de Birmania, este
un alt stat, situat la intersecþia Asiei de Sud-Est ºi de Sud, care se aflã pe lista
prioritãþilor Beijingului pentru dezvoltarea unor importante proiecte de infra-
structurã pe reþeaua maritimã a Noului Drum al Mãtãsii. Resursele importante de
care dispune aceastã þarã, pe de o parte, dar ºi avantajele poziþionãrii geografice
ºi strategice (are graniþe cu China ºi cu India, douã state rivale), includ aceastã
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þarã pe lista obiectivelor de politicã externã extrem de importante ale statului
chinez. Chiar dacã în decursul timpului religia ºi cultura Indiei, ca þarã vecinã,
ºi-au pus amprenta asupra societãþii din Myanmar, în acelaºi timp China a reuºit
sã exercite o puternicã influenþã geopoliticã asupra acestui stat asiatic, influenþã
care ºi-a pus amprenta asupra politicii externe a Myanmarului.

Încã din mijlocul anilor ‘80 conducerea de la Beijing, cu diverse ocazii, nu a
ezitat sã evidenþieze avantajele geostrategice pe care le oferea Myanmarul pentru
dezvoltarea economicã a Chinei. Conform unui studiu publicat în urmã cu doi ani
ºi jumãtate de cãtre profesorul american J. Mohan Malik, în perioada 1988-2016
investiþiile directe ale Chinei în Myanmar au fost de 18,53 miliarde de dolari
SUA, materializate în aproximativ 130 de proiecte în diverse domenii econo-
mice: hidro-electricitate, minerit, exploatarea petrolului ºi gazelor naturale, tran-
sportul hidrocarburilor prin conducte, cãi ferate ºi infrastructura portuarã17.

Relaþiile economice dintre China ºi Myanmar din anii ‘80, în domeniul public
ºi privat, s-au amplificat ºi mai mult odatã cu trecerea pragului noului mileniu.
Având în vedere obiectivele economice de importanþã strategicã planificate de
comuniºtii chinezi, de a transforma þara într-o mare putere economicã, dezvol-
tarea relaþiilor de cooperare economicã ºi a investiþiilor directe chineze înMyanmar
au reprezentat o opþiune geoeconomicã importantã începând cu primii ani ai
secolului al XXI-lea. Astfel, acordurile economice semnate în ultimele douã
decenii de un numãr important de corporaþii multinaþionale chineze pentru a dez-
volta proiecte miniere, hidroenergetice, de infrastructurã, de petrol ºi gaze în
Myanmar, sunt o dovadã clarã a importanþei geostrategice ºi geoeconomice pe
care o atribuie China statului Myanmar.

Literatura de specialitate conþine o serie de studii cu privire la importanþa pe
care China o acordã Myanmarului, atât din perspectivã geostrategicã, cât ºi geo-
economicã, pornind de la faptul cã una dintre obsesiile Beijingului este legatã de
strâmtoarea Malacca. Se cunoaºte cã transporturile maritime ale Chinei, într-o
proporþie foarte mare utilizeazã aceastã strâmtoare, iar o posibilã blocare a acesteia
în caz de conflict armat ar pune economia Chinei într-o situaþie de sufocare, din
cauza întreruperii aprovizionãrii cu materii prime. Astfel, din perspectivã strate-
gicã, dezvoltarea de cãtre China a unor proiecte importante în zona litoralã a
Myanmarului ºi conexiunea acelor proiecte cu sudul statului comunist prin dez-
voltarea reþelei de transport de cãtre chinezi care sã traverseze Myanmarul, re-
prezintã, conform analiºtilor, un „obiectiv“ major de interes naþional al Chinei,
atât economic, cât ºi de securitate. „Din perspectiva Chinei, Myanmar are un rol
strategic esenþial în ceea ce priveºte aprovizionarea cu energie, oferind accesul
maritim la Golful Bengal, asigurând apoi legãtura pânã la centura terestrã a noului
Drum al Mãtãsii ºi facilitând planurile de dezvoltare ale provinciei mai puþin
dezvoltate Yunnan.“18
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Relaþia Chinei cu Myanmarul are o semnificaþie geoeconomicã foarte im-
portantã, având în vederea posibilitatea de dezvoltare a unor investiþii chineze în
regiunea litoralã a acestui stat care sã ofere o soluþie alternativã pentru aprovi-
zionarea economiei chineze, atât în condiþii de pace, dar mai ales într-o situaþie
de crizã în care strâmtoarea Malacca ar fi blocatã. Astfel, în prezent Myanmarul
este în viziunea strategilor chinezi o posibilã „poartã“ de intrare a resurselor
energetice ºi materiilor prime cãtre zona de sud a Chinei, pe un traseu mai scurt,
folosind mai întâi transporturile maritime pânã pe litoralul Golfului Bengal, iar
apoi mai departe prin utilizarea rutelor terestre, pânã în regiunea chinezã Yunnan.
Din punct de vedere al securitãþii economice este o opþiune strategicã foarte bine
gânditã de cãtre Beijing, care are misiunea de a spori ºansele economiei chineze
sã poatã funcþiona în bune condiþii ºi în situaþia unui conflict armat, dacã s-ar
bloca traseul maritim principal de aprovizionare a economiei care trece prin
Strâmtoarea Malacca. Astfel, în cadrul MSRI, o importanþã strategicã pentru China
o are portul Kyaukphyu situat în zona de litoral a regiunii Rakhine de unde pornesc
o conductã de gaz ºi una de petrol strãbãtând Myanmarul pânã la provincia chi-
nezã Yunnan. Este o rutã alternativã de aprovizionare a economiei chineze, care
face parte din coridorul economic China-Myanmar, având o importanþã uriaºã
mai ales în condiþiile unui conflict armat.

Investiþiile importante pe care Beijingul le-a demarat în ultimele douã decenii
în Myanmar ºi în alte state din Asia de Sud-Est sunt acum parte a MSRI, iar în
viitor China va continua sã-ºi extindã prezenþa economicã prin construirea de cãi
ferate, porturi ºi coridoare economice, pentru a facilita dezvoltarea comerþului
cu statele regiunii ºi aprovizionarea economiei chineze cu resurse energetice ºi
materii prime. Deºi a fost o perioadã în care conducerea civilã a Myanmarului,
prin guvernul prooccidental instalat în anul 2011, a avut relaþii tensionate cu
Beijingul în urma suspendãrii de cãtre autoritãþile de la Naypyidaw a unor pro-
iecte de investiþii chineze în Myanmar (suspendarea construirii barajului de la
Myitsone, a construcþiei unei cãi ferate ºi a minei de cupru Letpadaung), începând
cu noiembrie 2015 relaþiile dintre cele douã state au fost redefinite, depãºindu-se
perioada de distanþare care s-a manifestat în mare mãsurã pe timpul conducerii
militare.

Schimbarea conducerii politice în Myanmar a condus, începând cu anul 2016,
la relansarea colaborãrii politice ºi economice dintre cele douã state vecine. În
cadrul marelui proiect chinezesc BRI, din perspectiva unei strategii alternative
pentru aprovizionarea economiei Chinei de care aminteam ceva mai înainte,
China a propus Myanmarului în noiembrie 2017 realizarea unui coridor econo-
mic China-Myanmar (CMEC), proiect care are o importanþã uriaºã pentru secu-
ritatea economicã a statului comunist, mai ales în situaþii de crizã sau rãzboi. Co-
ridorul economic propus de Beijing este proiectat sã se întindã din sud-vestul
Chinei (provincia Yunnan), pânã în zona vesticã a Myanmarului (statul Rakhine),
dar ºi pânã în sud, la Yangon. Deºi nu sunt publice obiectivele economice con-
crete care vor fi cuprinse în cadrul CMEC, conform declaraþiilor oficiale, dar ºi
diverselor publicaþii care apar în spaþiul Asiei de Sud-Est, acest coridor econo-
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mic va avea în vedere obiective de infrastructurã de mare anvergurã, cum ar fi:
calea feratã Mandalay-Muse, portul de apã adâncã Kyaukpyu ºi Zona Econo-
micã Specialã, zone de cooperare economicã situate în apropierea graniþei co-
mune dintre China ºi Myanmar, proiectul NewYangon City (NYDC), etc. Dezvol-
tarea acestor obiective cuprinse în coridorul economic China-Myanmar, aºa cum
opineazã diverºi specialiºti în studii strategice, are o importanþã majorã pentru
statul chinez prin realizarea conexiunii provinciilor din sud-vest, fãrã ieºire la
mare, cu Oceanul Indian. Sau, altfel spus, este o direcþie strategicã extrem de
importantã care, valorificatã foarte bine de Beijing, face din China o putere la
douã oceane, Oceanul Pacific ºi Oceanul Indian19.

Nimeni nu se îndoieºte de faptul cã Myanmarul este dependent economic ºi
geopolitic de China, însã existenþa unui procent masiv de populaþie în statul sud-est
asiatic care manifestã o respingere realã faþã de implicarea puternicã a statului ºi
companiilor chineze în economia acestei þãri a fãcut ca deciziile majore aºteptate
de Beijing cu privire la CMEC sã fie deocamdatã amânate. Deºi s-a semnat un
memorandum de înþelegere între cele douã state în septembrie 2018 cu privire la
coridorul economic, progresele au fost limitate în ultimul an ºi jumãtate. Nici
chiar vizita preºedintelui chinez Xi în Myanmar de la începutul acestui an, când
au fost semnate o serie de acorduri, nu a produs schimbãri majore din perspec-
tiva unor aspecte mult mai concrete privind CMCE, ceea ce face ca acest proiect
economic uriaº sã rãmânã a fi decis în perioada urmãtoare.

Nevoia de dezvoltare economicã a Myanmarului este destul de acutã, însã o
serie de probleme importante de politicã internã, aºa cum sunt alegerile generale
din toamna anului 2020, fac ca factorii de decizie politicã care conduc acum
aceastã þarã sã adopte poziþii prudente pe tema raporturilor economice cu Beijingul
având în vedere o anumitã percepþie negativã a Chinei în rândul populaþiei.
Chiar dacã, pânã în prezent, Myanmarul nu a luat decizii tranºante cu privire la
CMCE, nu puþini sunt specialiºtii în geopolitica Asiei de Sud-Est care spun cã
acest proiect se va realiza cu siguranþã, într-o formã sau alta, deoarece autoritã-
þile de la Naypyidaw nu-ºi pot permite o relaþie tensionatã cu China, stat care în
afara puterii economice uriaºe, este unul dintre membrii permanenþi ai Consi-
liului de Securitate ai ONU. Iar Myanmarul are mare nevoie de o infuzie de
investiþii chineze în economia sa, dar ºi de influenþa politicã a Chinei în cadrul
ONU, având în vedere condamnarea autoritãþilor de la Naypyidaw de cãtre fo-
rumul mondial pentru incapacitatea de a rezolva conflictele de naturã etnicã care
persistã de multe decenii în anumite regiuni nordice ale statului sud-est asiatic.
Chiar dacã Myanmarul este supus unei influenþe puternice dinspre India, stat
aflat în rivalitate cu China, dar ºi dinspre Washington, considerãm cã actuala
situaþie geopoliticã ºi geoeconomicã din sud-estul Asiei favorizeazã Beijingul sã
materializeze în viitorii ani coridorul economic China-Myanmar, ceea ce oferã
avantaje uriaºe ambelor state.
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Aspiraþia Beijingului la statutul de hegemon regional
ºi dezvoltarea forþelor navale ale armatei chineze

Literatura de specialitate utilizeazã deseori conceptul de hegemon cu sensul
de stat foarte puternic care dominã toate celelalte state din sistem. Cu alte
cuvinte hegemonia înseamnã primatul unui stat în conducerea sistemului inter-
naþional, iar aceastã conducere poate fi exercitatã de un stat hegemon care deþine
suficientã capacitate de a îndeplini acest rol.20 Existã, însã, autori care utilizeazã
conceptul de hegemon nu doar pentru a reflecta acumularea unei mari cantitãþi
de putere de cãtre un anumit stat din sistemul internaþional, ci ºi pentru a se ra-
porta la subsisteme ale politicii mondiale, cum sunt cele regionale. „Hegemonia
– aratã John J. Mearsheimer – înseamnã dominarea sistemului, adicã, în interpre-
tarea uzualã, a întregii lumi. Totuºi conceptul de sistem poate fi aplicat într-un
sens mai restrâns, pentru a descrie anumite regiuni, cum ar fi Europa ºi Asia de
Nord-Est sau emisfera vesticã.“21

Conform teoriei realismului ofensiv pe care o dezvoltã Mearsheimer, toate
marile puteri se strãduiesc sã devinã hegemoni, adicã sã devinã cea mai mare pu-
tere din sistemul global sau statul care deþine cantitatea de putere cea mai mare
într-un sistem regional. Deºi se aminteºte deseori de cãtre anumiþi autori despre
statutul Marii Britanii de hegemon global la mijlocul secolului al XIX-lea, în
realitate lumea era multipolarã în acea perioadã deoarece, aºa cum susþin mai
ales gânditorii realiºti, Europa mai avea patru mari puteri – Franþa, Prusia,
Austria ºi Rusia. Hegemonia globalã, în sensul atribuit de teoreticienii relaþiilor
internaþionale contemporane, a fost deþinutã doar de Statele Unite timp de peste
douã decenii dupã terminarea Rãzboiului Rece, odatã cu dispariþia Uniunii So-
vietice. A fost perioada în care statul american a avut, la o diferenþã apreciabilã,
cea mai puternicã economie a lumii ºi cel mai temut potenþial militar, ceea ce-i
permitea sã proiecteze o forþã militarã redutabilã în cele mai îndepãrtate puncte
ale planetei ºi sã învingã, teoretic, orice stat din lume într-o acþiune militarã clasicã.

La peste trei decenii de la cãderea Zidului Berlinului, dupã o trecere prin pe-
rioada hegemoniei Statelor Unite, sistemul de relaþii internaþionale se reseteazã
ºi se reconfigureazã într-o formã multipolarã. Alãturi de Statele Unite, care
rãmân principala putere a politicii mondiale, Federaþia Rusã, Japonia, India, dar
în mod deosebit China sunt mari puteri care din punct de vedere al puterii poten-
þiale, dar ºi a puterii reale22, joacã un rol tot mai important în geopolitica mon-
dialã, ceea ce face ca ordinea liberalã a lumii actuale sã fie tot mai mult pusã sub
semnul întrebãrii. Dintre toate aceste mari puteri, având în vedere evoluþiile înre-
gistrate în ultimele douã decenii din perspectiva acumulãrii de putere hard, China
este statul care în conformitate cu prezumþiile teoretice ale realismului ofensiv
are în prezent calitatea de hegemon potenþial în regiunea Asiei de Nord-Est.

28 EUGEN LUNGU 12

————————
20 Graham Evans and Jeffrey Newnham, The Penguin Dictionary of International Relations, Published

by the Penguin Group, 1998, p. 19.
21 John J. Mersheimer, op. cit., p. 34.
22 Conform lui John J. Mersheimer puterea potenþialã a unui stat se bazeazã pe dimensiunea populaþiei

ºi nivelul sãu de bogãþie, iar puterea realã a unui stat constã, în esenþã, în forþele terestre, maritime ºi aeriene
care o susþin direct (John J. Merasheimer, op. cit. p. 36).



Statutul Chinei de hegemon potenþial, deºi creeazã un disconfort strategic
altor mari puteri din sistemul internaþional, a devenit o certitudine a geopoliticii
mondiale actuale, situaþie care va evolua în anii viitori cãtre o realitate pe care o
estimeazã o mare parte din experþii în politica mondialã, respectiv cãtre o Chinã
cu statut de hegemon regional. Mai mult decât atât, sunt o serie de studii stra-
tegice care considerã cã ambiþiile Beijingului nu se vor opri în viitoarele decenii
doar la statutul de hegemon al regiunii Asiei de Nord-Est, ci Beijingul îºi doreºte
hegemonia întregii emisfere estice, aºa cum Statele Unite sunt de foarte multã
vreme hegemonul emisferei vestice. Dar pentru a-ºi atinge acest obiectiv stra-
tegic, de a deveni hegemon al emisferei estice, strategii chinezi ºtiu foarte bine
cã menþinerea dezvoltãrii accelerate a economiei trebuie sã se facã simultan cu
creºterea puternicã a potenþialului militar al statului chinez în domeniul forþelor
terestre, aeriene ºi navale, pentru ca China sã devinã ºi o mare putere militarã.

Dacã nivelul ºi ritmul de dezvoltare a economiei chineze sunt un subiect care
s-a vehiculat frecvent în mass-media ultimilor decenii, o idee tot mai des dezbã-
tutã în spaþiul occidental din ultimii ani este aceea a promovãrii de cãtre Beijing
a unei strategii foarte ambiþioase în sectorul de apãrare, alocând an de an fon-
duri uriaºe pentru cheltuieli militare. În prezent China este o putere militarã în
ascensiune în zona Pacificului, însã comportamentul sãu o recomandã, deocam-
datã, ca o putere mai puþin agresivã, comparativ cu Japonia imperialã începând
cu deceniul ºapte al secolului al XIX-lea23.

Timp de secole China s-a exprimat ca o putere continentalã, iar aceastã tra-
diþie a acumulãrii de putere în mod deosebit la nivelul structurilor militare apar-
þinând forþelor terestre a continuat ºi în primele decenii dupã instaurarea regi-
mului comunist, în ciuda faptului cã lungimea þãrmului statului chinez, deschi-
derea teritoriului care aparþin statului asiatic la mãrile din jur, sunt impresionante.
Începând cu anii ‘80, apreciazã o serie de specialiºti în geopolitica Beijingului,
conducerea Chinei a fost tot mai mult influenþatã de ideile lui Alfred Mahan cu
privire la puterea maritimã, iar decidenþii chinezi au început sã fie conºtienþi de
ideea cã expansiunea comercialã a unui stat ºi creºterea puterii militare sunt în
strânsã legãturã cu nivelul puterii maritime a statului respectiv. „Situaþia curentã
favorabilã pe uscat – aprecia Robert D. Kaplan în urmã cu opt ani – mai mult
decât oricare variabilã, îi permite Chinei sã se orienteze cãtre construirea unei
forþe navale puternice, pentru a lua iarãºi în primire Oceanul Pacific ºi poate
chiar ºi Oceanul Indian ca pãrþi componente ale propriei geografii.“24 De ase-
menea, dobândirea hegemoniei regionale, obiectiv strategic pe care-l are în ve-
dere Beijingul, chiar dacã nu este declarat în mod explicit de cãtre autoritãþile
comuniste, nu se poate obþine fãrã a deþine controlul asupra mãrilor din jurul
Chinei ºi fãrã o prezenþã operaþionalã foarte bunã în punctele strategice ale
Pacificului de Vest ºi Oceanului Indian.
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Atât mediul academic, cât ºi practicienii din conducerea politicã a Chinei, s-au
preocupat îndeaproape în ultimele trei decenii de a formula o strategie de dez-
voltare a puterii maritime a statului chinez, care sã se materializeze în dezvol-
tarea puternicã a sectorului comercial ºi militar al marinei, pentru ca China sã
devinã o superputere maritimã. Pentru atingerea acestui obiectiv de importanþã
strategicã, s-a pornit de la premisa cã, în conformitate cu principiile enunþate de
Mahan, puterea maritimã a Chinei trebuie sã se sprijine pe trei elemente funda-
mentale: producþia industrialã realizatã în interiorul statului chinez ºi pieþele din
exterior; o flotã comercialã puternicã, precum ºi o flotã militarã variatã ºi foarte
bine echipatã tehnologic; dispunerea de baze navale cu o infrastructurã modernã,
dispuse pe traseele maritime utilizate de China, la care sã aibã acces navele co-
merciale ºi militare.

Punerea în aplicare a strategiei Beijingului de a deveni o superputere navalã
a avut în vedere considerente atât de ordin economic, cât ºi de securitate, por-
nind de la situaþia geopoliticã ºi geoeconomicã de ansamblu a Asiei de Est ºi de
Sud-Est, dar ºi de la problemele de securitate care caracterizeazã aceste regiuni,
mai ales din punct de vedere al litigiilor care privesc insulele din primul lanþ al
zonei Pacificului de Vest. Prezenþa permanentã a unor grupãri importante de
forþe navale ale Statelor Unite în Marea Chinei de Est ºi Marea Chinei de Sud,
ca ºi întreaga infrastructurã militarã pe care Washingtonul a dezvoltat-o dupã
1945 într-o serie de state asiatice situate în apropierea Chinei, sunt alte motivaþii
de facturã geopoliticã care au impulsionat Beijingul, în ultimele decenii, sã
acorde o importanþã tot mai mare creºterii puterii sale maritime. Mai mult, pro-
blema unificãrii Taiwanului, o temã care nu a gãsit încã o rezolvare pe cale paº-
nicã, impune strategilor chinezi sã reflecteze la o eventualã soluþie militarã în
viitor, extrem de periculoasã pentru pacea lumii, dar care, având în vedere po-
ziþia geograficã a statului insular ºi alianþa cu Statele Unite, necesitã din partea
Beijingului o flotã militarã redutabilã, pe care o construieºte în prezent.

Dezvoltarea într-un ritm foarte înalt a economiei chineze a impus crearea
unei flote comerciale foarte bine înzestrate, care sã ofere o gamã largã de facili-
tãþi companiilor chineze pentru operaþiuni de comerþ în cele mai îndepãrtate state
ale lumii, dar ºi posibilitatea de a aproviziona economia cu materii prime ºi re-
surse energetice. Statul comunist a devenit cel mai mare exportator al lumii,
livrând cea mai mare parte a mãrfurilor sale prin intermediul transporturilor ma-
ritime, iar flota comercialã a Chinei s-a mãrit într-o proporþie foarte mare în ultimul
deceniu ºi jumãtate, devenind de peste trei ori mai mare decât în urmã cu un
deceniu ºi jumãtate. Iar faptul cã în prezent China dispune de o flotã de pescuit
de peste douã ori mai mare decât cea a Japoniei, þarã cu o bogatã tradiþie în con-
strucþia de nave, cã începând cu 2010 China a devenit lider global în construcþia
de nave comerciale demonstreazã ascensiunea uriaºã a Beijingului în ierarhia
puterilor maritime25, având ºanse reale ca în urmãtoarele douã-trei decenii sã
devinã, conform unor opinii exprimate de experþi în acest domeniu, cea mai
mare putere maritimã a lumii.
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În strategia maritimã a Chinei, focalizatã pe obiectivul de a deveni o superpu-
tere maritimã, expansiunea comercialã a Beijingului reprezintã o direcþie de im-
portanþã fundamentalã. În acest sens, dezvoltarea de relaþii de cooperare econo-
micã în care sã primeze atât interesele comerciale ale statului chinez, cât ºi o
poziþionare geopoliticã cât mai bunã, reprezintã astãzi principalele opþiuni ale
politicii externe chineze în direcþia transformãrii Chinei într-o superputere mari-
timã. Folosind raporturile comerciale cu diverse state pentru a-ºi dezvolta ºi
consolida puterea maritimã, China, aºa cum am arãtat mai sus, acordã o impor-
tanþã deosebitã ºi dezvoltãrii unei reþele de porturi în diverse state, la Oceanul
Indian, porturi „dual use“ care sunt folosite în scop comercial, dar ºi militar.
Acordurile încheiate de companiile chineze cu o serie de state care au ieºire la
Oceanul Indian privind dezvoltarea infrastructurii unor porturi ºi utilizarea acestora
de cãtre vasele comerciale chineze permit, de asemenea, accesul ºi staþionarea
navelor militare chineze în porturile respective, ceea ce demonstreazã cã puterea
maritimã a Chinei se consolideazã permanent ºi devine un factor de importanþã
majorã al echilibrului de putere în regiuneaAsiei de Nord-Est, în cea de Sud-Est,
dar ºi în Asia de Sud. Astfel de porturi, cum sunt Hambantota, Colombo, Gwadar,
Pireu sau Darwin au o importanþã comercialã foarte mare pentru China, dar în
acelaºi timp, poziþionarea lor geograficã, oferã statului chinez avantaje de im-
portanþã uriaºã, având în vedere rivalitãþile strategice ale Beijingului cu state
ca Statele Unite, India ºi Japonia, la care China este decisã sã gãseascã rãspun-
suri adecvate în anii viitori. De asemenea, transformarea portului din Djibouti
într-un punct de importanþã strategicã pentru China, din punct de vedere naval ºi
comercial, este una dintre deciziile de mare inspiraþie ale conducerii de la Beijing,
cu o mare încãrcãturã geopoliticã, decizie care i-a pus foarte serios la lucru pe
specialiºtii în studii strategice preocupaþi de evoluþiile statului chinez în deceniile
viitoare. Investiþiile importante, de peste 30 de milioane de dolari, fãcute de
chinezi în Zona Internaþionalã de Comerþ Liber din Djibouti, dar mai ales inau-
gurarea primei baze militare a Chinei în strãinãtate, în Djibouti, sunt repere
foarte clare ale strategiei statului comunist de a construi o flotã globalã, care sã
domine mãrile ºi oceanele lumii.

Diverse documente oficiale ale statului chinez, dar ºi o serie de studii ºi arti-
cole de specialitate, aratã faptul cã dezvoltarea forþelor marinei militare chineze
în perioada post-Rãzboi Rece este de-a dreptul impresionantã. Eliberatã de ten-
siunile pe care le aveau în mediul terestru în zona de frontierã cu Uniunea Sovie-
ticã, în anul 1991, odatã cu desfiinþarea fostului Imperiu Sovietic, China a început
sã se concentreze tot mai mult spre mediul maritim, având în vedere importanþa
spaþiului maritim pentru dezvoltarea sa economicã, dar ºi ambiþiile Beijingului
de a deveni o superputere maritimã. Deºi sunt anumite semne de întrebare refe-
ritoare la corectitudinea datelor care se vehiculeazã cu privire la sectorul de apã-
rare a Chinei, cunoscându-se lipsa de transparenþã a statului chinez în ce pri-
veºte alocãrile bugetare pentru Armata Popularã de Eliberare (PLA), datele pe
care le avem la dispoziþie din diverse studii de specialitate scot în evidenþã
trendul ascendent al Beijingului, mai ales în secolul actual, cãtre statutul de
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superputere maritimã, un obiectiv strategic care pânã în prezent, deºi oficia-
litãþile comuniste refuzã sã recunoascã, este îndeplinit în bunã mãsurã.

Deºi interesul pentru dezvoltarea forþelor navale ale Chinei s-a declanºat în-
cepând cu anii ‘80 ai secolului trecut, din studiul literaturii de specialitate rezultã
cã progresele cele mai mari în acest domeniu au început sã se înregistreze de
cãtre statul chinez începând cu primul deceniu al secolului actual. Astfel, „ca
rãspuns la expansiunea intereselor naþionale ºi la schimbãrile revoluþionare în
purtarea rãzboiului aduse, deopotrivã, de armele de mare precizie ºi cu razã lungã
de acþiune, conducerea civilã de la Beijing a început sã priveascã marina din ce
în ce mai mult ca pe o componentã decisivã a structurii de securitate naþionalã a
Chinei.“26

În ultimii ani tot mai multe studii despre dezvoltarea forþelor navale ale
Republicii Populare Chineze au remarcat un înalt prag de ambiþie a autoritãþilor
chineze de a crea o forþã militarã care sã fie capabilã cã controleze mãrile din
jurul Chinei, sã poatã asigura securitatea traseelor comerciale ale navelor de
transport chineze în spaþii maritime îndepãrtate, precum ºi sã poatã desfãºura
operaþii navale în Oceanul Pacific ºi în Oceanul Indian. Ultima analizã realizatã
de Congressional Research Service (CRS), în luna mai 2020, cu privire la mo-
dernizarea forþelor navale ale Chinei scoate în evidenþã faptul cã înnoirea ma-
rinei militare a Beijingului „face parte dintr-un efort mai larg de modernizare
militarã a Chinei, care include accentul pe mai multe domenii suplimentare, în
curs de derulare de mai bine de 25 de ani, de la începutul pânã la mijlocul anilor
1990 ºi care a transformat marina Chinei într-o forþã mult mai modernã ºi mai
puternicã.“27

Conform unor rapoarte elaborate de structuri de informaþii din SUA, marina
militarã a Chinei este în prezent mult mai puternicã comparativ cu oricare þarã
din Asia de Est, însã ceea ce meritã remarcat este faptul cã forþele navale ale
Chinei s-au dotat în ultimul deceniu cu nave de luptã foarte puternice, apro-
piindu-se din acest punct de vedere de mãrimea forþelor navale ale SUA. Astfel,
un raport din 2015 al Office of Naval Intelligence (ONI) menþioneazã faptul cã
la sfârºitul anului 2020 China va avea forþe navale care vor însuma 360 de nave
de luptã, comparativ cu marina militarã a Statelor Unite care va avea 297 de
nave de luptã la sfârºitul acestui an. Mai mult, acelaºi serviciu de informaþii pre-
cizeazã cã în urmãtorii cinci ani, în 2025, numãrul navelor de luptã ale Chinei
va creºte la 400, iar în 2030 marina militarã a statului comunist va ajunge la 425
de nave de luptã, ceea ce demonstreazã ritmul accelerat de dezvoltare a puterii
maritime a Beijingului, ceea ce va conduce, cu siguranþã, la modificarea balanþei
de putere maritimã în vestul Oceanului Pacific ºi în mãrile din jurul Chinei.

Modernizarea forþelor navale ale Chinei, proces ale cãrui termene ºi date
finale nu sunt fãcute publice de cãtre autoritãþile chineze, cuprinde pe lângã pro-
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curarea unor nave de luptã tot mai performante, achiziþionarea de arme, in-
cluzând rachete de croazierã anti-navã (ASCMs), rachete balistice anti-navã
(ASBMs), submarine, aeronave, nave de suprafaþã, vehicule fãrã pilot (UVs) ºi
suport pentru sisteme C4ISR (comandã ºi control, comunicaþii, computere, in-
formaþii, supraveghere ºi recunoaºtere). Dacã luãm în considerare, conform ra-
poartelor de informaþii, caracteristicile a douã tipuri de rachete balistice terestre
cu capacitate de lovire a navelor pe mare, respectiv DF-21D (o rachetã balisticã
anti-navã cu o razã de lovire de peste 1 500 kilometri) ºi DF-26 (o rachetã balis-
ticã, mobilã, multi-rol, cu o razã maximã de aproximativ 4 000 de kilometri), se
poate deduce cu uºurinþã spre ce tinde dotarea forþelor navale ale Chinei ºi care
este nivelul de putere militarã atins de aceastã categorie de forþe.

Referitor la dotarea cu submarine a forþelor navale chineze, din informaþiile
care sunt difuzate în mass-media, precum ºi din alte surse deschise, rezultã cã
China ºi-a modernizat constant flota de submarine, având în dotare atât modele
de fabricaþie chinezã, cât ºi din Rusia. Chiar dacã modelele de submarine fabri-
cate de chinezi nu au atins nivelul de performanþã al celor fabricate de Rusia,
specialiºtii apreciazã cã în comparaþie cu modelele mai vechi submarinele
chinezeºti fabricate în ultimii ani sunt de o calitate mult mai bunã. În prezent,
forþele navale ale armatei chineze dispun de 55 de submarine diesel cu propulsie
electricã (SSK) ºi 8 submarine cu propulsie nuclearã de atac purtãtoare de
rachete anti-navã (SSN). De asemenea, o serie de studii precizeazã cã în anii
urmãtori China va continua dotarea forþelor navale cu noi submarine, fiind pre-
vãzut a se ajunge la o flotã de submarine de 76 de nave, alãturi de 65 de nave
mari de suprafaþã ºi 135 de fregate ºi corvete28.

Nu putem vorbi despre dezvoltarea forþelor navale ale armatei chineze fãrã sã
ne referim ºi la portavioane, adevãrate simboluri al puterii maritime, aflate în
dotarea flotelor militare dintr-un numãr restrâns de state ale lumii. Începând cu
anul 2012, chiar în anul în care Beijingul ºi-a anunþat intenþia sa ambiþioasã de
a deveni o superputere maritimã, a intrat în serviciul marinei militare Liaoning
(Modelul 002), primul portavion din dotarea armatei chineze, care mai întâi
aparþinuse Ucrainei, iar ulterior a fost vândut Chinei. Aºadar, în urmã cu opt ani
China s-a alãturat Statelor Unite, Rusiei, Franþei ºi Marii Britanii, grupul mic de
state care deþin astfel de capacitãþi militare care pot proiecta forþa militarã la dis-
tanþe foarte mari de propriile teritorii.

În anul 2019, pe 17 decembrie, China a introdus în dotarea forþelor marinei
militare cel de-al doilea portavion, Shandong (Modelul 002), construit în totali-
tate de ingineri chinezi, fãcându-i pe specialiºtii în studii strategice care priveau
cu scepticism creºterea puterii militare a Chinei sã-ºi reconsidere opiniile cu pri-
vire la nivelul de putere maritimã pe care China îl poate atinge în viitoarele de-
cenii. Potrivit informaþiilor furnizate de ONI China construieºte cel de-al treilea
portavion (Modelul 003), un model mai mare decât primele douã, care probabil
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va intra în serviciu pânã în anul 2024. Mai mult, ambiþiile Chinei de dezvoltare
acceleratã a forþelor navale nu se opresc aici, vehiculându-se informaþii despre
cel de-al patrulea portavion care se estimeazã cã va intra în fabricaþie pânã la
sfârºitul anului 2021. De asemenea, diverse surse de informaþii prezintã o serie
de elemente cu privire la proiectarea de cãtre chinezi a unui portavion din a treia
generaþie (Modelul 004), cu propulsie nuclearã ºi cu o serie de dotãri tehnologice
de cel mai înalt nivel la care poate aspira, cu adevãrat, o armatã modernã.

Forþele navale ale armatei chineze se dezvoltã în mod continuu, iar autoritã-
þile de la Beijing sunt conºtiente cã o superputere maritimã este un stat care are
aceastã categorie de forþe la un nivel foarte ridicat. Astfel, diverse informaþii re-
feritoare la forþele navale ale Chinei, care apar deseori în mass media dar ºi în
studii de specialitate, pun în evidenþã noile progrese ale marinei militare a Chinei
în drumul sãu de neoprit pentru a deveni o forþã navalã redutabilã în Pacificul de
Vest ºi în Oceanul Indian. În urmã cu aproximativ ºase luni, la sfârºitul anului
2019, Marina Armatei Populare de Eliberare (PLAN) a pus în funcþiune o nouã
corvetã (Modelul 056A), navã de luptã care a intrat în dotarea structurii de forþe
navale ale Flotei Mãrii de Sud. Aceastã navã, împreunã cu alte douã corvete
intrate în serviciu cu o lunã înainte, pentru a întãri forþele Flotei Mãrii de Est ºi
cele ale Flotei Mãrii de Sud, vor fi destinate pentru operaþiuni de patrulare ºi
escortare în zonele economice exclusive ale Chinei, dar ºi pentru rãzboi antisub-
marin29. Deºi autoritãþile chineze nu au recunoscut oficial intrarea în serviciu a
noilor nave de luptã, fapt ce se înscrie pe linia lipsei de transparenþã privind
cheltuielile pentru apãrare ale Beijingului, un astfel de eveniment nu putea trece
neobservat de cãtre serviciile de informaþii ºi de presa internaþionalã, mai ales cã
tema creºterii masive a puterii maritime a Chinei este tot mai mult în atenþia cen-
trelor de putere ale lumii actuale.

Diferit de lansarea corvetelor de la sfârºitul anului trecut, când nu s-a dorit sã
se realizeze un eveniment mediatic, presa internaþionalã a prezentat lansarea de
cãtre China a celei de-a doua nave de asalt amfibie, un portelicopter (LHD)
cunoscut ca Modelul 075, în luna aprilie 2020, în ºantierul naval din Shanghai,
navã de mari dimensiuni care va creºte considerabil capacitatea de atac pe verti-
calã a navelor de desant amfibiu ale forþelor navale chineze. Intrarea în serviciu
a noului portelicopter, cu o capacitate de 28 de elicoptere, fiind dotat cu sisteme
moderne de armament, inclusiv sisteme de rachete, se înscrie pe linia creºterii
continue a puterii navale a Beijingului, parcurs în urma cãruia balanþa de putere
navalã înAsia de Nord-Est ºi de Sud-Est va deveni una dominatã de China. Având
în vedere dezvoltarea într-un ritm extrem de rapid a forþelor navale ale armatei
chineze, concomitent cu întãrirea an de an a flotei comerciale a statului co-
munist, credem cã drumul Chinei cãtre obiectivul sãu strategic de a fi o super-
putere maritimã în urmãtoarele douã-trei decenii nu mai poate fi oprit. Aºa cum
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apreciazã Robert D. Kaplan, „China este acum pregãtitã sã se reverse în afarã,
pe mare, pentru a-ºi proteja liniile de comunicare maritimã cu Orientul Mijlociu
ºi, astfel, a garanta bunãstarea economicã a numeroasei sale populaþii.“30

China, conform datelor care sunt prezentate în diverse studii de profil, îºi
continuã traseul spre a deveni o superputere pe mãrile ºi oceanele lumii. Dacã în
cele mai multe domenii maritime se apreciazã cã statul chinez a atins deja ni-
velul unei mari puteri maritime, o serie de experþi apreciazã cã din punct de
vedere al dezvoltãrii „sectorului militar“ pe care-l include conceptul de putere
maritimã, Beijingul mai trebuie sã consume multe resurse materiale ºi financiare
pentru a avea o marinã militarã redutabilã. Sunt date certe cã China va depune
eforturi uriaºe în aceastã direcþie pentru a-ºi dezvolta foarte mult forþele navale.
Douã întrebãri, cel puþin, vor rãmâne farã rãspuns în urma acestui studiu: 1. Cât de
mari vor deveni forþele navale ale Chinei? 2. Vor fi forþele navale ale armatei chi-
neze, în urmãtoarele douã-trei decenii, mai puternice decât cele ale Statelor Unite?

Concluzii

Marele proiect BRI, demarat de China în urmã cu ºapte ani, are potenþialul
de a produce efecte economice ºi civilizaþionale pozitive pentru Sri Lanka ºi
Myanmar, douã dintre statele la care ne-am oprit mai mult în cadrul acestui
studiu, însã acest proiect exprimã, pe de o parte, uriaºul potenþial economic ºi
tehnologic acumulat de China, iar pe de altã parte, opþiunea strategicã a statului
chinez de a deveni o putere globalã. Aflatã într-o competiþie permanentã pentru
putere31, în spiritul realismului ofensiv, China nu a exclus niciodatã cooperarea
cu alte state, una dintre constantele pe care se bazeazã BRI, însã acest lucru se
desfãºoarã cu mare atenþie de cãtre statul chinez, astfel încât fiecare þarã cu care
China coopereazã sã nu influenþeze negativ talerul balanþei de putere pe care este
aºezatã China.

Având în vedere obiectivele majore pe care le urmãreºte China în cadrul BRI
pentru urmãtoarele decenii, pe de o parte, dar mai ales realizãrile concrete ale
statului chinez în anii care au trecut de la lansarea acestei impunãtoare strategii,
în mod deosebit în regiunea Oceanului Indian, pe de altã parte, considerãm cã
MSRI este o pârghie esenþialã a Chinei de a deveni, în viitor, o superputere ma-
ritimã. Însã, concomitent cu îndeplinirea acestui obiectiv de importanþã stra-
tegicã pentru Beijing, ne raliem opiniilor diverºilor specialiºti în problematica
Chinei ºi concluzionãm cã, în mod sigur, va creºte substanþial puterea de in-
fluenþã geopoliticã a statului chinez în multe regiuni ale celor trei continente
vizate de BRI.

Considerãm cã China, asemenea Statelor Unite în Marea Caraibilor, va do-
mina într-un viitor nu prea îndepãrtat, cu ajutorul forþelor sale navale aduse la un
înalt nivel de înzestrare ºi tehnicitate, mãrile situate în apropierea þãrmurilor
sale, respectiv Marea Chinei de Est ºi Marea Chinei de Sud. Atât „puterea blo-
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cantã a apei“ de care aminteºte Mearsheimer, cât ºi puternica capacitate ofensivã
a forþelor navale ale armatei chineze sunt factori care fac din Republica Popularã
Chinezã un stat extrem de puternic, cu o capacitate de apãrare la un nivel foarte
ridicat. Iar dezvoltarea Marinei Armatei Populare de Eliberare, aºa cum s-a putut
constata din datele vehiculate în ultimii ani, va propulsa China spre statutul de
superputere maritimã, o þintã doritã de Beijing pentru a deveni apoi hegemonul
emisferei estice.
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