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Abstract. Based on the technological progress in the last decades and the
economic soar of the economy, the geo-political strategists in Beijing saw
the opportunity to construct outposts in form of artificial islands in the
South China Sea. The purpose of this endeavor is the projection of military
and political power at regional and global level and by this, China aims to
increase its influence and to legitimize the hegemonic claims.
For Chinese policymakers, this zone is very important for multiple reasons,
whether economical or geo-political: it’s the heart of the ASEAN community
area, it is crossed by some of the most important maritime routes and it
can also be viewed as a potential defensive belt for mainland China.
However this step can unbalance the international equilibrium of forces,
which in turn can lead to a potential conflict, with unforeseen consequences
for the world in general and consequently for Romania also.
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O problemã importantã a ultimului deceniu în materie de securitate interna-
þionalã, care a suscitat interesul mediilor de specialitate, dar ºi al opiniei publice,
o reprezintã dorinþa de extindere teritorialã ºi, implict, ºi a sferei de influenþã a
Republicii Populare Chineze în direcþia Asiei de Sud-Est prin construirea de in-
sule artificiale. Nu este vorba de o expansiune în accepþiunea clasicã de sorginte
politico-militarã a termenului, în care un stat ar dobândi o suprafaþã de teren de
la altã entitate (prin cucerire, achiziþie sau cedare de teritorii deja existente), ci
de construirea unor întinderi de pãmânt complet noi, amplasate în areale marine
în care, pânã la momentul respectiv, nu existau formaþiuni terestre pretabile acti-
vitãþilor. Aceastã acþiune de lungã duratã poate fi privitã prin perspectiva a 2 pla-
nuri principale care se completeazã reciproc: planul fizic, reprezentat prin do-
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rinþa de a realiza o extindere teritorialã propriu-zisã a statului chinez materializat
prin revendicarea ºi construirea de insule, ºi planul intangibil, reprezentat de o
amplificare a tendinþelor hegemonice regionale (Severino, 2010), atât la nivelul
politic ºi al relaþiilor internaþionale, dar ºi din punct de vedere economic.

Concret, partea de extindere teritorialã la nivel insular din Marea Chinei de
Sud se prezintã sub 2 forme. Pe de o parte, existã o serie de insule naturale (zona
Insulelor Spratly), în mare parte nelocuite ºi considerate impracticabile din
punct de vedere economic din cauza dimensiunilor reduse ºi a reliefului inospi-
talier, asupra cãrora China îºi disputã suveranitatea cu celelalte state adiacente
zonei: Taiwan, Vietnam, Filipine, Malaezia etc., fãrã însã a se ajunge la un dez-
nodãmânt acceptat de toate pãrþile implicate. Totuºi aceste mici formaþiuni natu-
rale sunt deosebit de importante pentru cã pot reprezenta o bazã legalã de la care
sã se porneascã atât în formularea de pretenþii teritoriale ºi drepturi de exploa-
tare, cât ºi în materie de ape teritoriale ºi drepturi de navigare (Steffens, 2013).

Pe de altã parte, graþie posibilitãþilor economice semnificative ale Chinei ge-
nerate de avântul economic înregistrat dupã sfârºitul anilor ‘90 ºi a evoluþiei
tehnologice din ultimele 3 decade ºi concomitent cu cererile de recunoaºtere a
suveranitãþii asupra insulelor naturale menþionate, se vizeazã ºi crearea efectivã
de insule artificiale prin extinderea unor formaþiuni geologice naturale deja exis-
tente (atoli, recife, etc.). Spre deosebire de elementele naturale mai sus amintite,
insulele artificiale realizate conform unor proiecte definite în funcþie de necesi-
tãþi ºi posibilitãþi, ar putea susþine activitatea umanã, atât sub formã economicã,
dar mai ales din perspectivã militarã. De asemenea, odatã ce aceste corpuri insu-
lare sunt finalizate, Beijing-ul poate sã solicite ºi extinderea apelor teritoriale
chineze conform noii realitãþi geografice, adicã sã obþinã suprafeþe maritime în
plus faþã de situaþia actualã convenitã prin înþelegerile internaþionale existente.
Cel puþin teoretic, aceste noi structuri, dacã ar fi acceptate la nivel internaþional
ca insule per se, atunci ar trebui sã beneficieze în mod just, conform reglementã-
rilor internaþionale, de o zonã maritimã cu statut de ape teritoriale pe o distanþã
radialã în jurul lor.

Potenþialul militar ºi extinderea apelor teritoriale pot fi vãzute ca fiind în fapt
scopul primar al acestor acþiuni de extindere teritorialã realizate prin mijloace arti-
ficiale, în timp ce scopul strict economic ar avea cel mult o importanþã secundarã.

Însã de aici derivã o posibilã problemã pentru domeniul securitãþii internaþio-
nale. Acþiunile Chinei pot reprezenta o ameninþare asupra relaþiilor din regiune,
care însã ar avea repercursiuni ºi asupra echilibrului de forþe, ºi aºa sensibil,
existent la nivel mondial. Desigur se poate opina cã balanþa de putere la nivel
mondial este într-o continuã schimbare la intervale mari de timp ºi, inevitabil, cu
sau fãrã aceste operaþiuni realizate de statul chinez, schimbãri viitoare vor exista
oricum. Totuºi la nivel regional aceste acþiuni au un impact destul de important,
iar la nivel mondial pot reprezenta un catalizator al tensiunilor existente ºi un
factor de risc la adresa sferei de securitate internaþionalã, întrucât ºi celelalte þãri
cu statut de „mare putere“ ar putea adopta mãsuri de rãspuns faþã de operaþiunile
statului chinez.
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În ceea ce urmeazã ne vom concentra în principal asupra activitãþii specifice
de lãrgire propriu-zisã a teritoriilor Chinei – consideratã faza 1 – prin realizarea
de insule artificiale ºi, implicit, ºi de expansiune a spaþiului maritim de exclusi-
vitate revendicabil de statul chinez, analizând atât aspectele politico-militare, cât
ºi pe cele economice, considerentele enunþate fiind integrate în cadrul cuprin-
zãtor al relaþiilor geo-politice zonale ºi globale. În planul propus de strategii
chinezi, faza a doua a demersului o constituie construirea pe noile teritorii a ele-
mentelor de facturã militarã.

Prin construirea unor lanþuri de astfel de structuri artificiale intercalate printre
alte insule naturale cu statut incert la momentul actual, dar care în final ar putea
reveni Chinei, se poate extinde (cel puþin teoretic), din aproape în aproape, aria
apelor teritoriale chinezeºti, în detrimentul apelor internaþionale sau al apelor teri-
toriale aparþinând altor state ºi, de asemenea, se pot obþine veritabile „avanposturi“
necesare pentru impunerea intereselor politico-militare chineze cu incidenþã în
sectorul economic într-o zonã relativ depãrtatã geografic de coasta Chinei con-
tinentale.

La început a fost ideea...

Evidenþierea posibilitãþii de realizare a structurilor artificiale masive create
prin extinderea unor elemente naturale deja existente, dar impracticabile în forma
lor naturalã, a fost dat în prima fazã de construirea Aeroportului Internaþional
Hong Kong. Acesta a fost realizat pe o insulã artificialã ce leagã 2 mici insule
muntoase naturale (Chek Lap Kok ºi Lam Chau), fiind dat în folosinþã în 1998
(la un an dupã retrocedarea Hong Kong-ului cãtre China). Proiectul a implicat
investiþii de amploare, în cuantum de peste 20 miliarde de dolari americani la mo-
mentul respectiv1 ºi un timp de realizare de aproximativ 7 ani (între 1991 ºi iulie
1998), extinzându-se suprafaþa de uscat a Hong-Kong-ului cu aproximativ 1%.
Investiþia a fost demaratã ºi finanþatã de autoritãþile din Hong-Kong, fãrã impli-
carea directã a Chinei. Însã, mai important, acest proiect infrastructural de anver-
gurã a subliniat viabilitatea proiectelor ce au în vedere dezvoltarea a unor structuri
similare în viitor, ºi care ar putea fi localizate în alte puncte de interes pentru
statul chinez.

Chiar dacã din punct de vedere tehnic construcþia de insule este un proces
anevoios ºi costisitor, pe mãsurã ce tehnologia a evoluat, acesta a devenit din ce
în ce mai accesibil ºi mai fiabil economic. Trebuie remarcat cã insule artificiale
se puteau construi ºi acum câteva decenii, însã costurile erau prohibitive compa-
rativ cu utilitatea acestora, ºi, de aceea, s-au realizat numai câteva insule de acest
tip, ºi de mai micã întindere. Însã în ultimele 3 decenii din ce în ce mai multe
astfel de proiecte au fost realizate în diferite pãrþi ale globului, în locaþii care nu
prezentau întotdeauna elemente naturale pre-existente, suprafeþele create deve-
nind din ce în ce mai mari ºi mai complexe ca formã ºi alcãtuire. Un exemplu
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edificator în acest sens sunt insulele artificiale din Emiratele Arabe Unite, însã
în acest caz scopul a fost eminamente civil, stucturile artificiale gãzduind hoteluri
ºi zone rezidenþiale de lux.

Pe baza acestor posibilitãþi tehnico-economice, mai ales dupã anul 2010, s-a
manifestat o tendinþã a autoritãþilor chineze de punere în practicã a unor astfel
de programe de creare a insulelor artificiale. Stabilirea locaþiilor a fost aleasã
strategic, în proximitatea unor insule naturale cu statut incert, revendicate deja
de China, dar ºi de celelalte þãri limitrofe. Factorul de diferenþiere faþã de alte
proiecte de acest fel este dat de amplasamentul acestor noi construcþii ºi de posi-
bila utilizare în scop militar. Dacã pânã acum insulele artificiale realizate de
diferite state erau localizate în vecinãtatea þãrmurilor proprii ºi aveau un scop în
principal civil, trebuie remarcat cã în acest caz demersurile se proiectau a fi
realizate în zone mult mai depãrtate de zona litoralã a Chinei continentale, fiind
situate adânc în interiorul Mãrii Chinei de Sud, regãsindu-se în fapt mai aproape
de þãrmurile altor state. Originalitatea ºi unicitatea ideii proiectului chinezesc
rezidã astfel în amplasarea la o distanþã considerabilã faþã de teritoriul naþional,
în anvergura construcþiilor propriu-zise, dar ºi în posibilitatea de utilizare în sco-
puri militare.

Obiectivele geo-politice primeazã (aproape) întotdeauna

Din punct de vedere strict tehnic statul chinez vizeazã construirea de insule
artificiale prin extinderea ºi nivelarea unor stânci sau recife de corali (unde este
posibil), ranforsându-le cu elemente de structurã sub-marine de tip piloþi ºi ele-
mente flotante din beton, combinate cu cantitãþi semnificative de balast ºi nisip
dragat din stratul de bazã al mãrii (Nicol, 2017), transformându-le astfel în struc-
turi care sã poatã susþine rampe orizontale terestre, peste nivelul mãrii. Platfor-
mele astfel realizate, la rândul lor oferã posibilitatea construcþiei de structuri
supraterane ºi astfel, implicit, permit activitatea umanã, fie ea militarã sau civilã.
Construirea propriu-zisã este un proces relativ simplu la o primã vedere, însã, în
practicã, se dovedeºte a fi o acþiune foarte anevoiosã ºi costisitoare din cauza
mediului marin impropriu construcþiilor (necesitã beton armat rezistent la acþiunea
apei sãrate), a fenomenelor meteorologice, dar mai ales a scalei la care trebuie
realizatã ºi a necesarului de muncã implicat.

La o analizã de rentabilitate din punct de vedere strict economic, aceste aglo-
merãri de insule artificiale intercalate printre alte insule naturale nu prezintã o
importanþã realã la suprafaþã, spaþiul disponibil fiind redus ºi nepretabil activitã-
þilor economice extinse din cauza lipsei factorilor de producþie din proximitate
(lipsa mâinii de lucru de exemplu) ºi a materiilor prime (fiind ansambluri artifi-
ciale, de regulã nu au surse de apã potabilã). Se poate afirma cã, din contrã, mai
degrabã reprezintã o investiþie neviabilã economic; dacã s-ar evalua doar din
perspectiva beneficiilor economice care ar putea fi obþinute în mod direct de pe
urma acestor investiþii, atunci concluzia logicã ar fi cã realizarea de astfel de ar-
hitecturi complexe nu ar justifca efortul financiar, tehnologic ºi logistic necesar
pentru punerea în practicã a proiectelor. ªi totuºi au fost realizate. Întrebarea
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legitimã este de ce. Întrucât nu poate fi vorba de un demers ilogic la acest nivel,
atunci scopul primordial al acestor construcþii se presupune ca ar aparþine de fapt
altor sfere de interese, prin demararea acestor programe costisitoare urmãrindu-se
obiective care nu se supun principiilor economice de rentabilitate. În fapt, prin
aceste acþiuni, guvernul chinez urmãreºte nu doar ideea de extindere a spaþiului
teritorial ºi maritim aferent Chinei, ci ºi utilizarea efectivã în scopuri prepon-
derent militare a noilor insule artificiale. Deºi costurile mãsurate atât în resurse
financiare cât ºi în timp necesar sunt mari, totuºi pentru autoritãþile chineze
obiectivele geo-politice ºi militare se pare cã sunt suficient de importante prin
prisma unor eventuale beneficii indirecte semnificative ce urmezã a fi obþinute,
încât sã iniþializeze dezvoltarea acestor insule artificiale.Astfel ºi în acestã situaþie,
ca ºi în multe alte cazuri din istorie, statele care vizeazã obþinerea de avantaje
strategice importante subordoneazã interesele economice celor de naturã poli-
tico-militarã.

În relaþiile geo-politice cu aspecte adeseori antagonice dintre marile puteri
ale momentului, indiferent care ar fi acestea, de cele mai multe ori actorii cautã
sã întreprindã o acþiune care sã atingã cât mai multe obiective simultan, pentru
a obþine un raport efort-efect cât mai favorabil. Ca atare, indiferent de domeniul
în cauzã, fiecare acþiune care ar putea declanºa reacþii de opoziþie trebuie sã fie
suficient de importantã pentru entitatea iniþiatoare, astfel încât balanþa beneficiilor
ºi a costurilor sã încline în favoarea realizãrii respectivului demers, în pofida
eventualelor proteste sau mãsuri de retorsiune care ar putea fi adoptate de o parte
dintre celelalte state. Existã în acest sens, în istoria mai mult sau mai puþin recentã,
o multitudine de exemple de intervenþii de acest tip, în care, deºi se conºtienti-
zeazã de la început cã vor exista consecinþe nefavorabile semnificative în
anumite domenii, se estimeazã iniþial (eronat sau nu) cã beneficiul agregat pe
termen lung este mai important. Un exemplu ce poate fi catalogat în aceastã ca-
tegorie îl reprezintã acþiunea Federaþiei Ruse din Crimeea.

Nici programul Chinei de a-ºi extinde teritoriile prin construirea de suprafeþe
insulare situate mai departe de þãrmul natural al Chinei continentale nu face ex-
cepþie de la aceste principii generale. Este de aºteptat ca guvernul chinez sã fi
avut în vedere în acest sens un cumul de obiective strategice pe termen lung, care
aparþin atât planului fizic propriu-zis – construcþia de insule, dar mai ales celui
intangibil al influenþãrii celorlalte state din regiune prin expunerea forþei de
sorginte politico-militarã, ambele având în final menirea de a spori dominaþia
Chinei în zona Asiei de SE.

Obiectivele principale vizate

În primul rând se poate opina cã statul chinez dorea (ºi doreste în continuare)
o pãtrundere cât mai adâncã din punct de vedere teritorial-geografic în spaþiul
statelor din blocul ASEAN. Bineînþeles se poate argumenta faptul cã prezenþa
efectivã a Chinei în arealul geografic maritim al statelor care compun comuni-
tatea ASEAN existã deja (prin existenþa unor insule naturale deja revendicate de
China), cã acestã comunitate nu este un monobloc impenetrabil opus direct
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Chinei sau cã are, cel putin deocamdatã, un scop principal mai degrabã de facturã
economicã, deºi la nivel declarativ acoperã o multitudine de direcþii de dezvoltare:
educaþional, militar, de securitate etc. Absolut corect la o primã vedere, însã cu
cât sporeºte prezenþa fizicã, prin construirea artificialã de noi teritorii în interiorul
spaþiului geografic care se suprapune cu arealul comunitar al ASEAN a unui stat
care poate fi perceput ºi ca un concurent în domeniul economic ºi ca un preten-
dent la statutul de hegemon zonal în sfera politico-militarã, cu atât dezvoltarea
ºi consolidarea comunitãþii respective poate fi mai lesne stânjenitã, dacã situaþia
va fi de asemenea naturã ºi interesele chineze o vor cere. Aºadar, aceastã acþiune
cu valenþe politico-militare poate fi perceputã mai curând ca o cale de creare a
unor pârghii de exercitare a unui control mai intens asupra zonei în cauzã. Desigur
cã dorinþa de extindere a sferei de influenþã are în final ºi un scop care urmãreºte
interese economice; din acest punct de vedere s-ar putea afirma cã statul chinez
intenþioneazã sã se foloseascã de statutul sãu de forþã de prim rang, furnizat de
capacitatea sa militarã superioarã comparativ cu cea a statelor din grupul ASEAN
(atât din punct de vedere al tehnicii militare cât ºi al efectivelor disponibile) ºi
de avantajele tehnologiilor moderne de realizare a insulelor artificiale, pentru a
monitoriza ºi ghida dezvoltarea activitãþilor economice zonale ºi a comerþului
internaþional cu produse manufacturate în acest areal, în favoarea propriilor interese.
Problema nu se pune (încã) în termeni atât de radicali, concretizaþi prin lansarea
unor acþiuni directe îndreptate împotriva statelor din zonã, dar simpla posibilitate,
deºi la ora actualã puþin probabilã, ca aceste operaþiuni sã poatã fi desfãºurate la
un moment dat, are menirea de a tempera eventualele avânturi economice care
sã concureze din ce în ce mai serios economia chinezã, ºi totodatã pot avea ºi un
rol descurajant pentru investitori.

Miza aflatã în joc este una deosebit de importantã în condiþiile în care se pre-
zumã faptul cã pânã în anul 2030 zona Asiei (per total) va deveni principalul pol
de putere economicã la nivel mondial, surclasând celelalte zone (Petri, 2011), ºi
statul (sau statele) care vor avea cea mai mare putere ºi influenþã în aceastã parte
a lumii vor fi, în consecinþã, ºi cei mai mari beneficiari ai dezvoltãrii economice.

Nu este un niciun secret cã organizaþia ASEAN are ca obiectiv intrinsec pri-
mordial dezvoltarea economicã ºi socialã a statelor membre, ºi, în acest sens,
una din aceste cãi o reprezintã oferirea de avantaje competitive semnificative din
partea autoritãþilor eventualilor investitori strãini. Însã aceastã strategie a statelor
din grupul ASEAN poate fi perceputã în sine ca o ameninþare la dezirabilitatea
viitoare a Chinei din punct de vedere a recepþiei de ISD2-uri din partea com-
paniilor strãine. Nu ar fi exclus ca, în cazul oferirii (chiar a supralicitãrii) unor
condiþii macro-economice mai avantajoase, coroborate cu îmbunãtãþirile con-
stante din ultimele decenii a mediului de afaceri din þãrile membre ASEAN, prin
adoptarea unor reforme necesare (Diaconu, 2014), unele din marile companii
care vor dori sã se implanteze în Asia sã aleagã aceastã zonã, strict din condiþii
de economicitate ºi a cadrului comercial mondial, în detrimentul Chinei conti-
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nentale. Sau, mergând chiar mai departe cu raþionamentul, este posibil chiar ca
unele entitãþi care deþin deja stucturi de producþie ºi/sau depozitare semnificative
în China, în virtutea strategiilor de optimizare a costurilor, dar ºi a tensiunilor
comerciale pe relaþia SUA-China, sã caute sã se relocheze în þãrile din Asia de
Sud-Est, afectând astfel prosperitatea economicã ºi statutul actual al Chinei de
„atelier al lumii“ (Thomas, 2019). În mod real ºi pragmatic, dacã firmele manu-
facturiere îºi mutã capacitãþile de producþie din China cãtre alte destinaþii, atunci
produsele fabricate nu ar mai intra sub incidenþa îngrãdirilor comerciale ce se
anunþã a fi adoptate de SUA faþã de China în cazul unui „rãzboi comercial total“
desfãºurat la scarã mare ºi astfel profitabilitatea companiilor în cauzã nu ar mai
fi atât de tare afectatã. În altã ordine de idei, dezirabilitatea mai mare a spaþiului
ASEAN este generatã indirect ºi de erodarea internã a avantajelor competitive
ale economiei chineze, reprezentate în principal de forþa de muncã ieftinã. Socie-
tatea chinezã se schimbã, nivelul de trai este în creºtere, ceea ce conduce în con-
secinþã ºi la mãrirea pretenþiilor salariale, fapt care reduce însã atractivitatea pentru
investitori, care îºi vãd astfel profiturile diminuate. În contrapondere, unele din
statele din grupulASEAN pot oferi factori mai avantajoºi prin prisma remuneraþiei
mai mici a mâinii de lucru.

Desigur cã statul chinez nu îºi doreºte ca o parte din fluxul investiþional sã fie
deturnat spre þãrile ASEAN (dar nici sã renunþe la creºterea nivelului de trai
intern) ºi, prin urmare, cautã sã se foloseascã de o serie de mijloace de monitori-
zare ºi de descurajare indirectã a acestor acþiuni, una dintre ele putând fi ºi des-
curajarea de tip militar (cea mai severã în fapt). O zonã cu o prezenþã militarã
strãinã intensã din partea unui stat concurent, chiar dacã nu este neapãrat însoþitã
ºi de operaþiuni ofensive efective, poate reprezenta o barierã ºi un semnal de
alarmã pentru investitori, care iau în calcul o serie de analize de risc în etapa de
planificare a investiþiei, iar factorul stabilitate politico-militarã este unul dintre
cei mai importanþi.

Trebuie subliniat însã ºi faptul cã extinderea sferei de influenþã prin acþiuni
de etalare de putere, cu conotaþii mai degrabã negative la nivelul percepþiei gene-
rale, nu este singura direcþie în care marºeazã statul chinez în competiþia deschisã
cu celelalte state din zona analizatã. Dimpotrivã, la nivel militar, au existat recent
o serie de exerciþii militare comune între China ºi statele din zona Asiei de Sud
Est (Chan, 2019), Totuºi, deºi executate în comun, operaþiunile militare au fost
percepute la nivel internaþional ca fiind mai degrabã un mod de proiectare a
puterii hegemonice a Beijing-ului în zonã, decât un simplu exerciþiu cu scop pur
operativ.

La nivel economic existã un parteneriat funcþional China-ASEAN, aflat în
desfãºurare de mai bine de 15 ani, cu rezultate pozitive, cel puþin la nivel oficial.
De asemenea, se prefigureazã ºi posibilitatea efectuãrii unor investiþii majore
încruciºate, dinspre partea chinezã cãtre statele ASEAN ºi invers, dar se apreciazã
cã astfel de acþiuni sunt mai favorabile statului chinez ºi sunt lansate în perspec-
tiva escaladãrii „rãzboiului comercial“ dintre China ºi Statele Unite (Lee, 2018).
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Din aceste puncte de vedere se remarcã faptul cã decidenþii de la Beijing pro-
moveazã o strategie multi-nivel, încercând prin toate cãile posibile sã-ºi securi-
zeze puncte-pivot de sprijin în Asia de SE, în toate sferele de interes, fie cã este
vorba de cooperare economicã, fie cã este vorba de implantare de avanposturi
militare realizate pe insule artificiale.

Pe de altã parte ºi statele ASEAN (luate în discuþie ca un tot unitar, deºi la
rândul lor fiecare stat are propriile interese, uneori divergente faþã de ale celorlalte
state din grup) îºi urmãresc în mod logic o agendã de dezvoltare, ºi, întrucât co-
munitatea nu este încã suficient de consolidatã pentru a-ºi satisface revendicãrile
pe plan internaþional printr-un mesaj de forþã politicã sau economicã suficient de
puternic, la ora actualã s-a optat pentru o stare de expectativã, tradusã în fapt
printr-o „strategie de pendulare“ între cele douã mari forþe hegemonice cu interese
în regiune – SUAºi China –, vizându-se ca prin aceastã balansare sã se poatã atinge
scopurile, atât de securitate cât ºi de evoluþie socio-economicã.

Astfel pot fi explicate unele acþiuni ale statelor în cauzã, respectiv de apropiere
sau de depãrtare de unul sau altul dintre poli. În unele situaþii oarecum paradoxale,
se înregistreazã o tendinþã de apropiere de polul de putere emergent reprezentat
de statul chinez, deºi acesta prezintã valenþe de dominare a regiunii Asiei de SE,
din partea unor state cum ar fi Filipine, þarã care a fost perceputã în trecut ca un
aliat tradiþional al SUA (având în vedere relaþiile istorice) ºi care are chiar unele
dispute în prezent cu statul chinez, tot din cauze de suveranitate asupra unor
insule. Astfel se poate afirma cã diplomaþia statului Filipine doreºte sã realizeze
un triunghi de echilibrare a relaþiilor diplomatice asimetrice cu cele douã mari
puteri, cãutând pe aceastã cale sã-ºi stabilizeze cât mai bine situaþia pe plan in-
ternaþional (Hendler, 2018).

Din contrã, existã ºi cazul opus, reprezentat de o distanþare faþã de politica
regionalã dusã de China ºi o încercare de apropiere moderatã de SUA a unor
state care, cel puþin oficial, împãrtãºesc aceeaºi ideologie de sorginte comunistã
cu cea chinezã. În aceastã posturã se regãºeste Vietnamul, stat cu care SUA a
avut chiar un conflict militar sângeros în trecut. Cinic, dar pragmatic exprimat,
spectrul investiþiilor economice directe din partea firmelor americane ºi al tem-
perãrii tendinþelor hegemonice actuale provenite din partea Chinei depãºesc ca
importanþã memoria conflictului violent încheiat acum 44 de ani.

Fenomenele de acest tip pot fi explicabile prin faptul cã relaþiile internaþionale
actuale ºi interesele se schimbã pe mãsurã ce se întrevede din ce mai mult o trans-
formare a lumii, din cadrul unipolar post-1991 în care SUA era (ºi încã este)
principala super-putere, cãtre o probabilã situaþie de multi-polaritate, cu câteva
super-centre de gravitare (Shapiro, 2018); într-o astfel de conjuncturã, pentru
statele considerate ca având o putere economicã, militarã ºi de influenþare a
cadrului internaþional mai redusã, opþiunea balansãrii între sferele de gravitaþie
ale polilor de putere, în funcþie de conjunctura momentului, ar putea reprezenta
calea optimã pentru atingerea obiectivelor proprii de dezvoltare ºi pentru a men-
þine tendinþele de dominaþie externã la un nivel cât mai redus. ªi în cazul posibil,
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dar mai puþin probabil, de a asista la o non-polarizare pe plan mondial, alegerea
de a menþine o oscilare nepãrtinitoare în relaþiile internaþionale se poate dovedi
calea cea mai eficientã de evoluþie, deoarece s-ar putea obþine maximum de
avantaje din toate direcþiile.

Alte valenþe ale insulelor artificiale

Privite dintr-o altã perspectivã mai puþin evidentã, dar care face parte tot din
spectrul operaþiunilor militare „de forþã“, insulele fabricate, graþie statutului lor
ºi a localizãrii în puncte cheie, ar putea reprezenta (ipotetic) suportul de bazã
pentru efectuarea unor activitãþi de tip paramilitar în plan aerian ºi maritim în
spaþiul Mãrii Chinei de Sud.Aceste tipuri de operaþiuni se încadreazã într-un nou
tip de rãzboi, aºa-numitul „rãzboi hibrid“, în care forþele combatante sunt susþi-
nute tehnic ºi logistic de un stat fãrã de care nu s-ar putea susþine activitãþile (în
acest caz putând fi vorba de China). Particularitatea acestui tip de acþiuni este cã
nu comportã o implicare oficialã directã a statului susþinãtor ºi a forþelor sale
armate de tip regulat (cu însemne naþionale distinctive), astfel încât, conform re-
glementãrilor internaþionale în vigoare, statul respectiv nu poate fi tras la rãspun-
dere în baza convenþiilor existente.

Circumstanþa aceasta reprezintã în sine o posibilitate de exploatare a unor
vulnerabilitãþi ale cadrului de securitate mondial existent, deoarece principiile
fundamentale de funcþionare ale acestuia au fost elaborate în baza conjuncturii
geo-politice ºi a regulilor internaþionale dintr-o perioadã demult depãºitã. În con-
secinþã, cadrul de reglementãri nu conþine prevederi clare pentru aceste situaþii
ce fac parte din „zona gri“ a relaþiilor internaþionale ºi nu acoperã toate situaþiile
posibile. Mai important ºi mai îngrijorãtor este faptul cã, cel puþin pânã în acest
moment, nu s-au putut gãsi soluþii viabile de legiferare pentru aceste speþe.

Contextul este ºi mai complex în cazul în care chiar unul din cei 5 membri
permanenþi ai Consiliului de Securitate al ONU s-ar afla în poziþia de a susþine
acest tip de rãzboi hibrid, putându-se prevala de dreptul de veto pentru a bloca o
rezoluþie îndreptatã împotriva sa. Deoarece þãrile cu statut de mare putere mili-
tarã, membre permanente ale CS al ONU, vor cãuta sã evite pe cât se poate un
conflict militar direct deschis între ele, care ar putea degenera în distrugere mutualã,
nu este exclus ca în unele împrejurãri sã se apeleze la aceste manevre de intimi-
dare ºi/sau agresiune mascatã puse în practicã prin intermediul unor unitãþi de
luptã fãrã însemne naþionale, care la rândul lor sã nu implice responsabilitatea
entitãþii statale iniþiatoare.

Efectiv, în cazul de faþã, operaþiunile de sorginte paramilitarã de acest tip pot
avea rolul de a restrânge cãile de acces maritim ºi aerian înspre ºi dinspre o anume
zonã, prin derularea de acþiuni de intimidare ºi ameninþare, putându-se ajunge in
extremis la confruntãri armate directe ºi chiar la acte de piraterie (în cazul naval).
Toate aceste acþiuni concertate ºi realizate dupã un plan stabilit în prealabil, dar
imposibil de demonstrat cã ar avea o conexiune cu vreun stat susþinãtor, au meni-
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rea de a reduce gradul de siguranþã al navigabilitãþii în zona afectatã, fapt care
impacteazã negativ domeniul transporturilor comerciale în special ºi dezirabili-
tatea economicã în general. De asemenea, astfel de activitãþi, dacã se considerã
situaþii în care reacþiile sunt împinse pânã la limita unui rãzboi, pot fi folosite ºi
pentru a împiedica acordarea unui eventual sprijin economic sau militar din partea
altor state terþe neimplicate direct în conflict.

Acþiunile de acest gen ºi-au dovedit eficienþa relativã cel mai recent în cazul
Crimeei, cu amendamentul cã în acest caz a existat ºi o influenþã cu pondere
semnificativã a elementului surprizã, element care însã nu va mai avea aceeaºi
importanþã pentru urmãtoarele acþiuni similare, indiferent de zona în care s-ar
putea produce, deoarece antecedentul a fost deja creat.

Desigur cã astfel de scenarii sunt destul de puþin probabil a se înfãptui în
practicã pe scarã largã în arealul vizat din Marea Chinei de Sud deoarece, pe de
o parte, fiind vorba de o zonã maritimã destul de întinsã ar necesita un efort
substanþial atât militar cât ºi logistic, ºi pe de altã parte, dacã s-ar folosi forþe
neregulate neafiliate vreunei armate naþionale, acestea ar putea fi contracarate de
forþele altor state fãrã însã a implica un rãzboi declarat oficial statului susþinãtor.
Sunt o serie de scenarii posibile, dar improbabile a se înfãptui în realitate.

Totuºi în eventualitatea desfãºurãrii unor astfel confruntãri într-o astfel de
situaþie destul de delicatã s-ar putea afla Taiwan-ul, un stat nerecunoscut pe deplin
la nivel internaþional (numai 18 state recunosc oficial independenþa Taiwan-ului
sub denumirea de Republica China3, diferitã de Republica Popularã Chinezã,
deºi existã ºi state care recunosc de facto ºi chiar sprijinã militar Taiwan-ul, cel
mai important exemplu fiind SUA). Între Republica Populara Chinezã ºi entitatea
conducãtoare din Taiwan existã un conflict diplomatic ce dateazã de la sfârºitul
Rãzboiului Civil Chinez, fiind axat pe considerente de suveranitate asupra terito-
riului insulei. Noþiunea de „spaþiu chinez unitar“, aspect evidenþiat prin principiul
„one China“ introdus de Consensul din 19924, este un concept care postuleazã
faptul cã teritoriul insulei Taiwan este o parte inalienabilã a statului chinez
(Albert, 2020). Conform propriei interpretãri asupra acestei înþelegeri verbale,
Beijngul se considerã deþinãtorul just al dreptului de administrare a teritoriului
taiwanez ºi apreciazã entitatea de la Taipei ca fiind separatistã ºi nelegitimã. Ca
atare, decidenþii chinezi vizeazã „readucerea“ teritoriului insular în componenþa
statului chinez, chestiunea fiind socotitã doar o problemã de timp (Buckey &
Horton, 2019). În contrapondere, o parte din spectrul politic taiwanez respinge
categoric aceastã interpretare a acordului din 1992, fapt care ar putea reprezenta
un prim pas în direcþia formulãrilor unei eventuale cereri de independenþã care
sã fie recunoscutã la nivel internaþional.

Astfel, prin eventuala construire de structuri artificiale de pe care sã se poatã
porni operaþiuni militare sau paramiltare ºi în alte regiuni din zona Asiei de Est
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ºi de Sud Est, existã posibilitatea ca Taiwan-ul sã fie treptat „încercuit“ de ele-
mente care aparþin Republicii Populare Chineze, în vederea izolãrii de un posibil
ajutor extern ºi pentru a descuraja prezumptibilele demersuri fãcute pentru obþi-
nerea independenþei. O astfel de stare de fapt ar duce cel mai probabil la o esca-
ladare a tensiunilor din zonã ºi ar reduce semnificativ ºansele pentru o posibilã
re-conciliere.

Însã Taiwan-ul nu este singura entitate din zonã care are sau a avut relaþii pri-
vilegiate cu Statele Unite ºi care beneficiazã de o susþinere (cel putin declarativ)
în domeniul de securitate ºi integritate statalã din partea acestora. O parte din
statele din ASEAN se aflã în aceastã situaþie. În perspectiva unui posibil „rãzboi
rece“ pe relaþia China-SUA, declanºat ºi întreþinut de interese comerciale ºi de
echilibrare a raporturilor schimburilor comerciale (prin introducerea de bariere
tarifare), dar care cel mai probabil conþine ºi o componentã ce þine de interesele
de naturã geo-politicã ºi de extindere a sferelor de influenþã din partea Chinei ºi,
în contrapondere, de menþinere a influenþei din partea SUA, este foarte posibil
ca prin folosirea structurilor insulare atrificiale ºi prin pretenþiile de inviolabilitate
a apelor teritoriale aferente acestora, sã se constituie o zonã chinezã off-shore
extinsã ºi dispusã strategic în spaþiul Asiei de SE. Deºi momentan expansiunea
cãtre insulele din partea sudicã a Marii Chinei de Sud a fost suspendatã, nu este
exclus ca la un moment dat procesul sã fie reluat. La momentul actual însã se
pune accentul mai intens pe faza a doua a demersului, cea de militarizare intensivã
a insulelor create (Romaniuk & Burgers, 2019). În viitor, zona ar putea funcþiona
ca o barierã terestrã împotriva pãtrunderii navelor comerciale sau militare în spa-
þiul maritim din inima arealului þãrilor ASEAN, ajungându-se într-un orizont de
timp mediu la crearea unei veritabile blocade maritime în diferite puncte, însã nu
prin desfãºurarea de nave militare, ci prin implantarea de insule artificiale dotate
cu echipamente ofensive: piste pentru aeronavele de interceptare ºi atac, baterii
de rachete anti-navale ºi sol-aer, etc.

Potenþiale interese economice indirecte

Deºi s-a afirmat în prealabil indezirabilitatea economicã directã pentru activi-
tãþile de suprafaþã, insulele artificiale nereprezentând un spaþiu economic propice,
totuºi existã ºi o altã categorie de aspecte ce þin de sfera economicã care trebuie
luate în calcul ºi care se pot regãsi printre factorii determinanþi pentru con-
strucþia acestor insule artificiale, chiar dacã pot fi consideraþi cã sunt o serie de
vectori secundari. În primul rând este vorba de resursele subsolului marin, sau,
mai bine zis, de dreptul de exploatare economicã exclusivã dat de eventuala
lãrgire a spaþiului maritim de exclusivitate economicã din jurul noilor insule. În
zona de sud aMãrii Chinei de Sud ºi continuându-se înspre arhipelagiul Indonezian
ºi în subsolul Mãrii Celebes, existã zãcãminte importante de hidrocarburi (petrol),
fructificate la ora actualã în principal de Indonezia, Malaezia ºi Brunei. Exploa-
tarea acestor rezerve maritime de þiþei poate reprezenta la rândul ei una din þintele
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Chinei. Problema în sine nu este extragerea efectivã, care se poate executa mult
mai eficient cu platforme marine mult mai ieftin de construit ºi instalat (fiind ºi
re-utilizabile) comparativ cu realizarea unei insule artificiale, ci dreptul ºi baza
legalã de a exploata respectivul zãcãmânt. Valorificarea unui câmp petrolifer
submarin care se aflã în apele teritoriale ale altui stat presupune în primul rând
existenþa unui acord cu respectivul stat ºi în al doilea rând implicã, de cele mai
multe ori, plata unor redevenþe pentru dreptul de extragere ºi posibila existenþã
a unui set de condiþii din cele mai variate: prevederi de mediu, norme tehnologice,
contingente maxime de exploatare, drepturi de achiziþie la preþuri preferenþiale
etc. Cu totul altã situaþie este atunci cand exploatarea se efectueazã într-o zonã
economicã proprie (dacã este recunoscutã ca atare). În acest caz, o serie de
inconveniente atât pecuniare cât ºi non-tarifare ar fi eliminate ºi, în consecinþã,
profitabilitatea ar fi mult mai ridicatã faþã de situaþia concesionãrii resurselor de
la alte state.

Interesul Chinei pentru resursele de petrol este lesne de intuit: economia chi-
nezã are un necesar mult mai mare decât posibilitãþile de producþie din surse
proprii. Deºi China se claseazã pe locul 5 în lume la producþia de petrol brut5 (re-
prezentând aproximativ 5% din cantitatea totalã la nivel mondial, în anul 20186),
aceastã cantitate nu este suficientã pentru cererea internã, având în vedere numãrul
populaþiei ºi dimensiunea extinsã a ramurilor industriale care utilizeazã petrolul
ca materie primã (producþia internã reprezintã aproximativ 4 milioane barili pe
zi, la un consum de mediu de 10 milioane barili pe zi).7 La ora actualã, China
importã diferenþa necesarã de þiþei brut în principal din Iran, dar, întrucât existã
o serie de embargouri la nivel internaþional asupra cantitãþii maxime pe care
Republica Islamicã Iran o poate exporta (ºi care, conform unor presupuneri ne-
confirmate oficial, a fost deja depãºitã), ºi, coroborat cu dorinþa logicã a autoritã-
þilor de la Beijing de a-ºi securiza sursele energetice ºi de materii prime în scopul
de a menþine tendinþa de creºtere economicã ºi de sporire a producþiei de bunuri,
este posibil ca, la un moment dat, cantitãþile necesare sã nu mai poatã fi acoperite
din aceastã direcþie. De aceea, autoritãþile chineze urmãresc ºi alte variante se-
cundare pentru aprovizionarea economiei: investiþii în þãri producãtoare de petrol
din Africa (Angola, Nigeria), importuri din alte state. Prin urmare, nu poate fi
ignoratã nici posibilitatea exploatãrii în regim de ape teritoriale proprii a unor
zãcãminte, chiar dacã sunt partajate cu statele limitrofe din jurul Mãrii Chinei
de Sud.

Strict din acest punct de vedere se poate opina însã cã ar fi un demers cu o
dozã semnificativã de risc, întrucât, pe de o parte, prezumptibilele exploataþii de
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petrol nu este sigur cã ar putea atinge randamentul scontat ºi, pe de altã parte,
demersul chinez de a realiza insule artificiale este combãtut vehement (dar mo-
mentan doar la nivel declarativ) de comunitatea internaþionalã, cu precãdere de
SUA, Marea Britanie ºi Franþa, care în cazul unei escaladãri a conflictelor ar
putea recurge la unele sancþiuni economice, printre care sã figureze ºi schimburile
comerciale cu petrol brut ºi derivate ale petrolului, ºi astfel în pofida noilor ex-
ploataþii de petrol, cantitãþile sã fie în continuare insuficiente.

La toate aspectele menþionate mai sus s-ar putea adãuga ºi eventualitatea im-
punerii unor taxe de tranzit pentru navele cargo aparþinând companiilor înregis-
trate în alte state ºi care doresc sã tranziteze apele din jurul noilor insule clãdite
de China. Dacã statul chinez poate formula pretenþii de ape teritoriale (acceptate
sau nu), atunci poate considera cã ºi trazitul navelor strãine (indiferent de tipul
acestora) se poate face doar cu acordul Beijing-ului. Cum zona Asiei de Sud Est
este în plin avânt economic, existã multiple pãreri care considerã cã aceastã zonã
va deveni în scurt timp motorul dezvoltãrii Asiei iar rolul de producãtor de articole
manufacturate care înglobeazã muncã intensivã se va translata cãtre þãrile membre
ASEAN, în detrimentul Chinei8. Este plauzibil ca statul chinez în ideea menþinerii
performanþei propriei economii sã încerce la un moment dat sã adopte o serie de
mãsuri de descurajare a acestor miºcãri, inclusiv prin extinderea apelor teritoriale
care sã permitã impunerea de taxe de tranzit pentru mãrfurile de provenienþã
non-chinezeascã.

Totuºi, nu fondurile aduse de cuantumul taxei ar fi elementul primordial ur-
mãrit în aceastã ecuaþie, ci reducerea competitivitãþii mãrfurilor manufacturate
în þãrile din zonã. Pentru comercianþi, existã desigur ºi varianta ocolirii zonei în
care China ºi-ar putea exercita autoritatea, dar aceastã soluþie induce inevitabil
un cost financiar ºi de timp suplimentar. Pe de altã parte conformarea ºi plata
unei taxe de tranzit induce de asemenea un cost suplimentar, dar doar în dimensiune
materialã. În oricare din cele douã cazuri însã, produsele finite non-chinezeºti
destinate pieþelor mondiale vor include ºi aceste costuri suplimentare, ceea ce le
va face (eventual) mai puþin competitive în raport cu cele similare realizate în
China. Trebuie menþionat cã aceastã analizã este valabilã în condiþiile în care se
considerã fixe costurile de producþie ºi cã marja normalã de profit a firmelor pro-
ducãtoare sau transportatoare din statele terþe va rãmâne constantã (nu se alege
sã se acopere costul suplimentar prin diminuarea profitului, pentru a se menþine
preþul competitiv). ªi în varianta opusã, în cazul în care taxele de tranzit ar fi su-
portate de producãtorii sau transportatorii din regiune în detrimentul beneficiului
final, tot mediul de afaceri din China (ºi indirect statul chinez) ar fi într-o poziþie
de avantaj, chiar dacã mai redus, deoarece prin scãderea profiturilor s-ar frâna
dezvoltarea economicã a competitorilor din zona ASEAN, din cauza diminuãrii
disponibilitãþilor financiare destinate pentru noi investiþii de capital.
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Un modus operandi care
poate fi un precedent periculos

Deºi iniþial se referea la alte aspecte (alãturarea Chinei comuniste cu fostele
teritorii coloniale capitaliste Hong Kong ºi Macao sub o singurã entitate) totuºi,
într-o formulare extinsã la nivel conceptual, se poate spune despre China cã este
o þarã cu douã sisteme din mai multe puncte de vedere. La nivel economic este
implementat un „pseudo-capitalism“ original, denumit de Jiang Zemin în 1992
„economie socialistã de piaþã“, de facturã dualã, care îmbinã elemente din zona
socialistã cu principiile pieþei libere ºi concurenþiale, dar caracterizat în conti-
nuare de o prezenþã constantã ºi pregnantã a statului în economie, ºi un sistem
politico-militar rãmas (încã) bine ancorat în doctrina socialistã de facturã
maoistã. Este un sistem funcþional economic, dar atipic comparativ cu modelele
considerate clasice: democraþie – economie de piaþã ºi socialism sau comunism
– economie planificatã. Totuºi în cazul Chinei, sistemul politico-militar pare sã
fie cel care dirijeazã de facto miºcãrile economice la nivel macro ºi midi. Reali-
tatea este cã nu se poate vorbi de un amalgam capitalism – comunism în care ini-
þiativa antreprenorialã privatã sã aibã un grad de libertate suficient de dezvoltat,
ci doar de un model economic socialist cu elemente de capitalism, dar per total
subsumat total voinþei politice. Din aceastã perspectivã se pot explica acþiunile
autoritãþilor chineze, în pofida faptului cã sub aspect economic eforturile de a
realiza insule artificiale nu se justificã pe deplin ºi a faptului cã, din punct de
vedere al reglementãrilor internaþionale, pot fi vãzute ca niºte acþiuni duse la
limita legalitãþii sau chiar dincolo de aceasta.

Mai interesant ºi în acelaºi timp mai îngrijorãtor este cã, printr-un exerciþiu
analitic, situaþia poate fi proiectatã virtual la urmãtorul nivel de complexitate.
Practic, prin acest program de extindere teritorialã forþatã, China urmãreºte sã-ºi
extindã sfera de influenþã în zona Asiei de SE, dar ºi sã „patenteze“ un „prototip
de modus operandi„ care, dacã ar înregistra succesul scontat, sã poatã fi aplicat
ulterior ºi în alte imprejurãri, respectiv în Marea Chinei de Est ºi/sau în Marea
Galbenã, ºi de ce nu, ulterior ºi în alte areale geografice situate în zone ale globului
mult mai departate de China continentalã, dar care prezintã un interes deosebit
pentru statul chinez. Pur speculativ, este posibil ca aceastã tacticã de creare de
teritorii artificiale sã fie folositã, unde existã posibilitãþi geografice, în locaþii
cheie de pe glob: strâmtori, canale sau în proximitatea unor zone de extracþie a
bogãþiilor subsolului etc. cu scopul de obþinere a controlului. Trebuie reamintit
cã deja Beijing-ul marºeazã pe o strategie de implantare de baze militare cu rol
declarat de suport tehnic în anumite puncte critice. În acest sens, exemple edifi-
catoare ar fi baza navalã din Djibouti, situatã în proximitatea altor baze navale
ce aparþin Statelor Unite (Camp Lemonnier), Franþei sau Japoniei, ºi care oferã
posibilitatea Chinei de a fi „prezentã“ într-o zonã deosebit de importantã pentru
traficul maritim internaþional – strâmtoarea Bab-el-Mandeb sau presupusa baza
militarã din Cambodgia (nerecunoscutã oficial de autoritaþile de la Phnom Penh),
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care ar permite Chinei în caz de nevoie, sã poatã desfãºura acþiuni în zona Mãrii
Chinei de Sud ºi a strâmtorii Malacca, care face parte deasemenea dintr-o foarte
importantã rutã maritimã ce leagã Oceanul Indian de Asia de SE.

Conceptul de control al unor zone-cheie nu este neapãrat unul de noutate
absolutã, China preluând ideea constituirii unei reþele de avanposturi geografice
strategice de la entitãþi cu tradiþii în exploatarea ºi controlul propriilor spaþii
coloniale (imperiul britanic sau portughez). Factorul de inedit ºi de noutate este
faptul cã statul chinez aduce aceste tehnici la un nivel superior de operare, în
sensul cã nu-ºi propune sã utilizeze numai conjuncturi geografice naturale favo-
rabile care existã deja, ci, în virtutea tehnologiilor actuale ºi a resurselor disponi-
bile, sã reducã constrângerile geografice existente ºi sã-ºi creeze noi puncte de
suport pe harta globalã. Este adevãrat cã la momentul actual, nu se pot constitui
insule artificiale oriunde din cauza adâncimilor mari ale mãrilor ºi oceanelor,
însã în zonele cu ape mai puþin adânci care beneficiazã de recife sau stânci marine,
se poate dezvolta infrastructura pentru a susþine o insulã operaþionalã. Astfel, o
parte din barierele naturale în calea extinderii spaþiilor naþionale determinate de
repartizarea geograficã a uscatului pot fi depãºite prin posibilitãþile tehnologice
moderne.

Dacã pânã la ora actualã dimensiunea geograficã a conceptului de geo-politicã
era una consideratã constantã, fiind chiar perceputã în viziunea unor autori
precum Tim Marshall în lucrarea Prisoners of Geography (2015) ca fiind factorul
determinant în jurul cãruia s-au construit relaþiile internaþionale de-a lungul se-
colelor, iar factorii variabili fiind reprezentaþi de acþiunile din spectrul politico-
militar, de acum însã ºi dimensiunea geograficã ar putea fi modificatã, chiar dacã
doar într-o mãsurã micã în faza iniþialã. Pe mãsura evoluþiei, umanitatea ºi-a
dorit tot mai asiduu sã poatã altera cadrul natural în beneficiul sãu. Ideea de co-
rectare pe cale artificialã a „greºelilor naturii“ nu este una nouã, fiind ades evo-
catã în planurile de dezvoltare ale statelor cu regimuri ultra-autoritare cu încli-
naþii spre industrializare forþatã (de exemplu URSS), dar care, în fapt, pânã în
perioada contemporanã era mai degrabã de domeniul utopiei ºtiinþifico-fantastice.
Pragmatismul chinez însã nu îºi propune sã corecteze natura, ci sã exploateze la
maximum toate posibilitãþile care pânã de curând erau considerate nefezabile, în
scopul de a obþine un câºtig real din orice circumstanþã. Astfel, construirea de
teritorii artificiale din ce în ce mai întinse poate fi una din cãile de a atinge acest
deziderat.

În sens larg, din punct de vedere militar, stucturile insulare de acest tip pot fi
considerate ca fiind similare cu o flotã masivã de nave militare, deoarece pot fi
baza de lansare pentru aeronave de intercepþie, atac la sol sau supraveghere ºi
totodatã punct de lansare a diferitelor tipuri de rachete. Dincolo de costurile de
realizare, în comparaþie cu o flotã mobilã, acest sistem prezintã douã dezavantaje,
reprezentate pe de o parte de faptul cã sunt structuri fixe, ºi ca atare coordonatele
de localizare sunt cunoscute pentru potenþialul inamic ºi, pe de altã parte, deoarece
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capacitãþile de operare ale aeronavelor sau ale rachetelor au o razã fixã faþã de
aceste insule. Dar în acelaºi timp prezintã ºi o serie de avantaje majore, cel mai
important fiind simplul fapt cã întrucât este vorba de terra ferma, se pot construi
structuri militare de mai mare capacitate ºi/sau de mai mare putere, atât ofensive
cât ºi defensive. De asemenea un alt avantaj important este dat de faptul cã pot
fi anihilate relativ mai greu în cazul unui conflict – o insulã nu se scufundã la fel
de facil precum un vas militar ºi, chiar dacã ar înregistra avarii, acestea se pot
repara mai uºor ulterior.

Pentru a se atinge nivelul de eficienþã propus din punct de vedere militar, în
afarã de insulele propriu-zise sunt necesare ºi instalaþii cu tehnicã militarã cores-
punzãtoare. Din acest punct de vedere, China este una din þãrile care investeºte
sume considerabile în cercetarea ºi dezvoltarea de noi modele de armament
ultra-performant (de multe ori disimulate în proiecte de cercetare din alte domenii).
Un exemplu elocvent în susþinerea acestei afirmaþii ar fi programul de dezvoltare
de rachete balistice ºi/sau de croazierã cu viteze hipersonice, domeniu în care
statul chinez se situeazã pe poziþii destul de avansate faþã de celelalte þãri care
vizeazã la rândul lor construcþia acestor tipuri de sisteme, în special faþã de SUA
(Lague, 2019). Cu ocazia recentei aniversãri de 70 de ani a existenþei statului
chinez comunist (1949-2019), armata a etalat o astfel de armã funcþionalã cu razã
medie de acþiune (chiar dacã încã este în stadiul de prototip) denumitã DF-17, de
tip HGV9, care ar putea penetra (prezumptibil) scuturile defensive anti-rachetã.
Cel mai probabil în viitorul nu foarte depãrtat, pe baza acestor tehnologii se vor
dezvolta ºi alte elemente ofensive similare. Indiferent dacã sunt sisteme de rachete
care se bazeazã exclusiv pe impulsul cinetic generat sau dacã sunt rachete ce
conþin unul sau mai multe focoase explozibile (convenþionale sau nuclear-tactice),
avantajul vitezei hipersonice (Mach 5+, de peste 5 ori viteza sunetului) le face
sã fie aproape imposibil de interceptat cu tehnica defensivã actualã.

China vizeazã construirea acestor tipuri de arme tocmai pentru a contrabalansa
avantajul deþinut de puterea dominantã actualã – Statele Unite – ºi pentru a-ºi
extinde dominaþia militarã în zonaAsia-Pacific. Statele Unite se bazeazã pe forþa
ofensivã a flotei sale navale de proporþii impresionante, dar vasele militare ºi
mai ales portavioanele americane de dimensiuni considerabile sunt foarte vulne-
rabile la atacuri cu arme hipersonice, care pot fi lansate chiar de pe astfel de
tipuri de insule artificiale.

Accelararea cursei înarmãrilor

Demersul de creare a unor insule cu potenþial militar este doar un element
dintr-o întreagã pleiadã de acþiuni derulate cu scopul de a creºte capacitatea ope-
raþionalã în domeniul militar a marilor puteri, dar care conduc la accelerarea,
într-o spiralã ascendentã, a fenomenelor de radicalizare ºi (re)militarizare la nivel
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global. Adevãrata provocare la nivel macro pentru sfera relaþiilor internaþionale
ºi pentru echilibrul interacþiunilor la nivel geopolitic nu este strict construirea
câtorva insule, ci constituirea unui precedent ºi, subsecvent, al dezvoltãrii unei
strategii bazate pe aceste tipuri de extinderi teritoriale de tip artificial (fãrã sã fie
exclusiv sub formã de insule, ci pot îmbrãca mai multe forme: peninsule, modi-
ficãri ale unor elemente naturale etc.). Dacã modelul strategic utilizat în acest
caz de statul chinez devine funcþional ºi acceptat (tacit) la un moment dat pe plan
internaþional, atunci nu este exclus ca ºi alte state cu veleitãþi de mare putere ºi
cu posibilitãþi de a aloca resurse importante sã recurgã la astfel de proiecte strate-
gice. În acest sens, se poate întrevedea utilizarea tehnicii teritoriilor artificiale ca
parte integrantã din cadrul unei curse de re-înarmare pe scarã largã, accentul
acesteia punându-se atât pe latura cantitativã, dar ºi pe cea calitativã (Bãlãºoiu,
2017), prin implicarea din ce în ce mai mult a tehnologiilor din sfera IT&C.

Într-o însumare algebricã, poate cã efectele agregate pentru þara care recurge
la astfel de metode militaristice s-ar putea situa în sfera pozitivã ºi beneficiile pe
termen mediu ºi lung sã depãºeascã pierderile pe termen scurt, însã efectele directe
ºi indirecte pentru comunitatea internaþionalã în sine sunt mai degrabã negative.

În prezent atât opinia publicã la nivel global cât ºi o parte a statelor membre
ONU nu prezintã o atitudine favorabilã faþã de tendinþele Chinei de a-ºi extinde
artificial teritoriile, existând temerea cã, la un moment dat, în virtutea noilor teri-
torii create ar fi posibilã ºi o (eventualã) recunoaºtere a extinderii apelor teritoriale
chineze în spaþiile maritime internaþionale. Se poate vorbi ulterior de posibilitatea
de îngrãdire a traficului maritim prin reducerea arealului apelor internaþionale ºi
transformarea lor în spaþii maritime controlate de o entitate statalã (în acest caz
China), proces repetabil mai ales în punctele cheie ale mapamondului (strâmtori,
canale, zone importante în zãcãminte). Aceastã stare, la rândul ei, poate conduce
la reducerea activitãþilor comerciale maritime din zonele în cauzã, ºi implicit, la
pierderi financiare, ceea ce în final ar conduce la o escaladare rapidã a tensiunilor
politice de pe scena internaþionalã.

Totuºi, când este vorba de o putere militarã ºi economicã de anvergurã, de
multe ori se doreºte insistent evitarea declanºãrii confruntãrilor militare ºi, ca
atare, se formuleazã proteste oficiale ºi se impun o serie de restricþii sau penalitãþi
mai mult sau mai puþin eficiente, dar, de multe ori, în final se acceptã tacit astfel
de manevre ca un fait acompli.

Aºadar, dacã acest prototip de operaþiune este acceptat de facto, atunci ar
putea reprezenta un pericol major la adresa echilibrului balanþei de forþe pe plan
mondial, deoarece ar putea determina ºi alte state sã recurgã la astfel de mij-
loace, ca rãspuns la acþiunile declanºate de statele concurente în lupta pentru
supremaþie, ceea ce ar conduce la proliferarea de mãsuri ºi contra-mãsuri din ce
în ce mai ferme, adicã, în fapt, exact la declanºarea noii curse a înarmãrilor mai
sus amintitã, în care insulele artificiale cu potenþial militar ofensiv ºi defensiv sã
joace un rol destul de pregnant.
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Concluzii ºi implicaþii la nivel mondial

Din perspectiva raporturilor de forþe, lumea a fost, este ºi va fi într-o continuã
schimbare ºi întotdeauna polii de putere vor cãuta sã-ºi obþinã ºi sã-ºi legitimeze
hegemonia pe plan regional ºi influenþa pe plan mondial. Pânã aici nimic nu este
nou. Particularitatea conjuncturii actuale constã în ritmul mai alert al schimbãrilor
ce se succed pe scena internaþionalã ºi în complexitatea din ce în ce mai mare a
acestor tipuri de relaþii, alianþe ºi conflicte, care acoperã o gamã ce se întinde de
la sfera intereselor economice clasice, de tipul fluxurilor comerciale ºi financiare,
pânã la dimensiunea informaticã (cyber-wars) ºi chiar spaþialã (outer space wars).

Chiar dacã nu va exista un conflict armat în accepþiunea sa clasicã, totuºi
orice conflict de tip „rãzboi rece“ sau „rãzboi comercial“ între primele douã puteri
ale lumii din punct de vedere economic, dar care sã implice ºi proiecþii de po-
tenþial în domeniul militar, ar induce mai degrabã efecte nedorite la nivel global,
sporind gradul de incertitudine.

Existã însã ºi pãreri mai radicale (Alison, 2015) care, în virtutea conceptului
„Dilemei lui Tucidide“, considerã cã un rãzboi deschis între SUA ºi China este
inevitabil, rãmânând în discuþie doar momentul izbucnirii ºi modalitatea de des-
fãºurare a acestei conflagraþii. În aceastã viziune, în rolul de putere hegemonicã
dominantã la nivel global se regãseºte SUA, stat care a deþinut singur acest rol
într-o lume unipolarã post-URSS, dar care, la momentul actual, se confruntã cu
apariþia a 3 noi posibili poli de putere care sã-i conteste dominaþia: China, Federaþia
Rusã ºi Uniunea Europeanã, conjunctura globalã tinzând spre o reîmpãrþire a
lumii pe considerente de multi-polaritate. În particular, în arealul Asia-Pacific în
rolul de putere emergentã se identificã China, care cautã sã-ºi legitimeze ºi sã-ºi
consolideze statutul de centru de gravitare, în primul rând pe plan regional (în
Asia de Est ºi de Sud Est), deºi aceasta nu este singura direcþie în care marºeazã
decidenþii politici chinezi. Pentru a obþine ºi consolida însã acest statut ºi la nivel
global, este necesar sã fie perceput ca atare la nivel regional.

Totuºi se poate opina cã, în acest caz, nu poate fi vorba de o dilemã per se,
întrucât o dilemã presupune obligativitatea efectuãrii unei alegeri între douã sau
mai multe opþiuni de valori aproximativ egale, ori în acest caz (ºi în toate cazu-
rile de fapt, inclusiv cel al Atenei antice, de la care provine ºi conceptul acestei
dileme) nu se poate pune problema vreunei alegeri raþionale, deoarece variantele
nu sunt relativ similare. Nu existã putere emergentã care sã fie de acord sã-ºi
reducã voluntar gradul de dezvoltare, doar pentru a evita un rãzboi cu puterea
dominantã. Din contrã, orice entitate care aspirã la un statut de hegemon accele-
reazã dezvoltarea pe toate planurile, pentru a putea face faþã unui eventual con-
flict. De asemenea un contra-exemplu la conflictul dintre SUA ºi China este chiar
precendentul mare conflict, rãzboiul rece dintre Statele Unite ºi URSS. Deºi de
multe ori cele douã blocuri politice ideologic opuse s-au aflat în stare de ten-
siune, niciodatã nu s-au confruntat direct, ci doar indirect, prin diferite tipuri de
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intermediari (denumite proxy wars10), fie cã au fost implicate þãri de sine stãtã-
toare sau grupãri de gherilã nerecunoscute oficial.

Concluzionând, acþiunile care susþin pretenþiile hegemonice zonale ºi globale
ale Chinei, materializate în acest caz specific prin construcþia de insule artificiale
cu scop de lãrgire a zonei de influenþã, pot degenera într-un conflict cu Statele
Unite ºi aliaþii ei la un moment dat. Totuºi, pentru cã, cel puþin momentan, China
nu are un avantaj net superior la nivel combatant faþã de SUA ºi rezultatul unui
posibil conflict ar fi imposibil de previzionat, în ultima perioadã, China a decis
sã mai tempereze intensitatea activitãþilor de construire de noi insule, fãrã însã
ca aceasta sã însemne cã a abandonat complet ideea sau cã aceste operaþiuni nu
ar putea fi reluate oricând. În schimb, s-au intensificat eforturile de consolidare
ºi utilare a capacitãþilor militare ºi de transformare a noilor teritorii în veritabile
„vârfuri de lance“ ale prezenþei chineze din Marea Chinei de Sud.
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