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Abstract. Africa in one of the main preoccupations of the Chinese foreign
vision and policy. How to address this peculiar continent constitutes a
challenging question for the big world powers, interested in accessing this
reach natural resources basin avoiding as much as possible its dramatic
problems: poverty, non-democratic political regimes, demographics, food
security, medical issues, climate issues. China has a specific approach to
this challenge. The Chinese strategy is to offer the African states diverse
instruments – financial, commercial, political, medical, educational etc. –
without much interrogating the nature of their political regimes, and
building an alternative international cooperation axis: South-South.
FOCAC is one of this multidimensional frames by which China becomes
more and more active in Africa. The present article underlines the
principal directions and features of FOCAC, suggesting, briefly, some of
its difficulties, limits or controversies.
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Pãtrunderea chinezã pe teritoriul african nu este o chestiune recentã, dovezile
istorice atestând existenþa unor contacte vechi între aceste spaþii atât de îndepãr-
tate geografic ºi cultural.1 Ca ºi în trecut, ºi în prezent este vorba în principal de
o pãtrundere economicã a Chinei. China a devenit, dupã Rãzboiul Rece, o pu-
tere-cheie pe continentul african, fiind tot mai interesatã sã cucereascã aceastã
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„nouã frontierã“ a ascensiunii sale mondiale.2 Prezenþa sa în Africa s-a augmentat
de la o scarã geograficã de dimensiuni nesemnificative în epoca Rãzboiului Rece
– când China cultiva câteva amiciþii politice cu þãri africane – pânã la dimen-
siunea unui întreg continent, acum când China are relaþii cu aproape toate statele
ºi toate regimurile africane, indiferent de coloratura lor. Unul din instrumen-
tele care reflectã politica Chinei în ºi faþã de Africa este Forum on China-Africa
Cooperation (FOCAC), funcþional din 2000. Aceastã structurã relativ recentã,
constituitã la mai bine de un deceniu de la cãderea cortinei de fier ºi rãsturnarea
ordinii internaþionale bipolare, oferã un cadru integrat de reuniuni regulate între
China ºi Africa (cea mai mare partea a statelor africane, dar ºi organizaþii re-
gionale ale acestora, precum Uniunea Statelor Africane) cu obiectivul declarat
oficial de a realiza consultarea egalã, înþelegerea reciprocã ºi aprofundatã a
pãrþilor, extinderea consensului, întãrirea prieteniei ºi a cooperãrii; relaþiile diplo-
matice, comerciale, economice, culturale, sociale, demografice.

Acoperirea geograficã amplã a FOCAC reiese din faptul cã include în prezent
53 de state africane: Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Capul Verde, Cameroon, Africa Centralã, Chad, Comoros, Congo, Coasta de
Fildeº, Congo (Kinshasa), Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorialã, Eritrea, Ethiopia,
Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya,
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique,
Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles,
Sierra Leone, Somalia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Sudan, Tanzania, Togo,
Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Mecanismele FOCAC se structureazã pe trei niveluri: Conferinþe ministe-
riale, organizate din trei în trei ani (de fapt, FOCAC este definitã drept conferinþã
ministerialã, cu participarea miniºtrilor de externe ºi a miniºtrilor însãrcinaþi cu
cooperarea economicã internaþionalã, dar în practicã nivelul de reprezentare a
fost mai înalt, prin participarea diferiþilor preºedinþi de state, inclusiv a preºedin-
telui chinez); Senior Officials Follow-up Meeting for the ministerial Conference
ºi Senior Officials Preparatory Meeting for the Ministerial Conference, acestea
fiind organizate cu câteva zile înainte de conferinþa ministerialã, cu participarea
directorilor generali din departamentele interesate ale Ministerelor chineze ºi
africane; consultãri între Corpul diplomatic african în China ºi Secretariatul
pentru Chinese Follow-up Committee, care se organizeazã de douã ori pe an.
Pânã în prezent au avut loc opt conferinþe ministeriale, organizate alternativ în
China ºi Africa.

O prezentare a lucrãrilor acestor reuniuni ne permite sã decelãm principalele
trãsãturi ºi direcþii ale prezenþei chineze în Africa, într-o perioadã în care China
devine un actor inconturnabil al lumii.3

La prima întrunire FOCAC din 2000, Beinjing, au participat din partea
Chinei preºedintele Jiang Zemin, premierul Zhu Rongii ºi vicepreºedintele Hu
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Jintao, preºedinþii statelor Togo, Algeria, Zambia, Tanzania, precum ºi secretarul
general al Organizaþiei Unitãþii Africane. Mai mult de 80 de oficiali din China ºi
alte 44 de state ºi reprezentanþi ai 17 organizaþii internaþionale ºi regionale,
precum ºi ai sectorului de afaceri au fost prezenþi la dezbateri, în urma cãrora
au fost adoptate douã documente majore pentru proces: Beijing Declaration
of the Forum on China–Africa Cooperation ºi Programme for China–Africa
Cooperation in Economic and Social Development.

Fundamentele procesului de apropiere China-Africa sunt formulate de la
aceastã primã reuniune. Astfel, principiul cooperãrii Sud-Sud (o replicã la con-
sacrata formulã a cooperãrii Nord-Sud, marcatã de inegalitatea dezvoltãrii eco-
nomice, sociale, politice a acestei axe) între „aliaþi naturali“ este considerat
vector al creãrii unei „ordini noi internaþionale, politice ºi economice, ordine
echitabilã ºi justã“4. În acest context de cooperare Sud-Sud, interacþiunea diplo-
maticã ºi economicã cuAfrica va ocupa un loc central ºi va defini relaþiile viitoare
dintre pãrþi. Planurile specifice pentru traducerea în practicã a acestor orientãri
includ: expansiunea comerþului, investiþii, proiecte comune, cooperare sporitã
în agriculturã, transporturi, medicinã, exploatarea resurselor naturale, sistemul
bancar.

Cu aceastã ocazie a fost stabilit China-Africa Joint Business Council ca me-
canism pentru promovarea comerþului. S-au stabilit fonduri speciale pentru în-
treprinderi mixte, cu ajutorul China and the African Development Bank (ADB)
ºi al Eastern and Southern African Trade and Development Bank. Exploatarea ºi
utilizarea efectivã a resurselor naturale ale Africii, aspect cheie pentru creºterea
economicã a Chinei, au fost aduse de asemenea în discuþie. S-a discutat despre
ridicarea datoriilor pentru þãrile africane. A fost constituit, imediat dupã aceastã
reuniune FOCAC, un Accounts Committee, sub conducerea Ministerului de
Externe Chinez ºi al Ministerului Chinez al Comerþului Extern ºi al Cooperãrii
Economice (MOFTEC), pentru a alcãtui tabloul exact al valorii datoriilor afri-
cane, precum ºi al naturii lor ºi al compromisului financiar pe care îl presupun.
Datoria statelor africane urma sã fie analizatã pornind de la câteva scenarii
posibile: ºtergerea lor totalã, transformarea în împrumuturi fãrã dobândã, solu-
þionarea prin barter cu produse identificabile, revizuirea ºi reducerea datoriilor,
reprogramarea loc ca grafic de platã sau ca dobânzi, transformarea în beneficii
de taxe ºi bonusuri de investiþii pentru firmele chineze care doreau sã ocupe o
parte din piaþa africanã. Formula concretã de tratare a datoriilor se decidea de
la caz la caz, deoarece datoriile diverselor state africane erau considerate ca
non-comparabile, neegale, din cauza condiþiilor politice, istorice, economice ºi
financiare diferite. Pânã în 2009 mai mult de 2 miliarde din datoria africanã au
fost ºterse.5

A doua întâlnire FOCAC a avut loc la Addis Abeba, în Etiopia, în 2003,
cu participarea premierului chinez Wen Jiabao, a premierului etiopian, a
6 preºedinþi, a 3 vicepreºedinþi, a 2 premieri ºi a unui preºedinte de Senat din
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statele africane, precum ºi a preºedintelui Uniunii Africane, a unui reprezentant
al Secretarului General al ONU, a mai mult de 70 de miniºtri din China ºi din
44 de state africane. Tema centralã a acestei conferinþe a fost „cooperarea prag-
maticã ºi orientatã cãtre acþiune“. A fost propus un program de patru puncte:
consolidarea viitoare a relaþiilor sino-africane prin sprijin reciproc; democra-
tizarea relaþiilor internaþionale; provocãrile globalizãrii; cooperarea avansatã la
toate nivelurile. A fost adoptat Addis Ababa Action Plan (2004-2006), care
încuraja schimburile la nivel înalt, dialogul politic aprofundat, participarea
Chinei în acþiunile de menþinere a pãcii din Africa, cooperarea în domeniul se-
curitãþii ºi al altor aspecte relaþionate. În ce priveºte domeniul social, China
promite extinderea African Human Resources Development Fund pentru a putea
pregãti 10 000 de tehnicieni africani în 3 ani, pentru a îmbunãtãþi asistenþa medi-
calã ºi de sãnãtate publicã, pentru pregãtirea în agriculturã, pentru a continua
ºtergerea datoriilor uriaºe ale unora dintre statele africane, dar ºi pentru a încu-
raja schimburile people-to-people. În paralel cu aceastã reuniune FOCAC, a
avut loc Conferinþa China-Africa Business, programatã de China Council for the
Promotion of International Trade (afiliatã MOFTEC), în mod specific orientatã
cãtre aprofundarea relaþiilor comerciale ºi de investiþii între China ºi Africa.
Au fost semnate 20 de acorduri în valoare de 460 milioane dolari, cu participarea
a 17 companii chineze în 17 þãri africane. Au fost organizate ºi expoziþii de
afaceri chineze pe pieþe africane considerate prioritare, precum Egipt, Nigeria,
Kenia, Africa de Sud.6 FOCAC se prezintã astfel ºi ca un uriaº for de lobby
pentru interesele economice ºi discutarea ºi semnarea de contracte, sub umbrela
camaraderiei politice (spre exemplu, preºedintele Huawei l-a însoþit pe ministrul
de Externe chinez într-un tur diplomatic al Africii în 2000 ºi a pus bazele unuia
din cele mai mari contracte ale companiei, în valoare de 200 milioane de dolari,
pentru a construi o reþea în Nigeria. Mai recent, contracte mari au fost încheiate
de ZTE ºi Huawei în Lesotho ºi Ghana).

A treia întâlnire FOCAC a avut loc la Beijing, în 2006, cu participarea lui
Hu Jintao, preºedintele Chinei, a ºefilor de stat ºi de guvern din 48 de state afri-
cane. Preºedintele chinez a subliniat istoria îndelungatã a cooperãrii sino-africane
ºi obiectivul comun al dezvoltãrii economice ºi al prosperitãþii. Declaraþia FOCAC
din 2006 include elemente cheie precum intenþia Chinei de a dubla asistenþa faþã
de Africa pânã în 2009; acordarea unor împrumuturi preferenþiale de 3 miliarde
de dolari ºi a unor credite preferenþiale de 2 miliarde de dolari pentru Africa, în
urmãtorii trei ani; stabilirea unui China-Africa Development Fund (CADF),
în valoare de 5 miliarde, pentru a încuraja companiile chineze sã investeascã în
Africa; construirea unui centru de conferinþe pentru African Unity în Etiopia,
pentru a avansa în ce priveºte obiectivele unitãþii africane; ºtergerea datoriilor
pentru împrumuturile fãrã dobândã în þãrile sãrace foarte îndatorate; extinderea
de la 190 la 440 a numãrului de produse africane exportate la tarif zero; stabilirea
de 5 zone noi economice ºi de comerþ înAfrica; pregãtirea a 15 000 de specialiºti
africani în diferite domenii, construirea de spitale, centre de prevenire a malariei,
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de ºcoli, ºi dublarea numãrului de burse pentru studenþii africani. La Conferinþa
ministerialã din 2006, Beijing, s-a decis de asemenea ca reuniunile consultative
politice dintre China ºi Africa la nivel de miniºtri de Externe sã se organizeze pe
marginea sesiunilorAdunãrii Generale a ONU din anii în care au loc conferinþele
ministeriale. Astfel de consultãri politice pe lângã lucrãrile Adunãrii Generale a
ONU au avut loc la New York în 2007, 2010, 2013, 2017.

Reuniunea a patra a FOCAC a avut loc în 2009 la Sharm el-Sheikh, Egipt,
unde a fost adoptat încã un plan de acþiune pentru 2010-2012 ºi a fost analizatã
implementarea mãsurilor anterioare. Au participat premierul chinez Wen Jiabao,
preºedintele egiptean Hosni Mubarak, ºi ºefi de stat ºi de guvern din 49 de state
africane, precum ºi un reprezentant al Comisiei Uniunii Africane. Din partea
chinezã au mai participat ministrul de Externe Yang Jiechi ºi ministrul Comer-
þului Chen Deming. A fost anunþat un împrumut cu cost redus de 10 miliarde de
dolari, dublu faþã de împrumutul de 5 miliarde anunþat ºi implementat în 2006. A
fost stabilit un împrumut special de 1 miliard de dolari pentru IMM-urile dinAfrica.
China a anunþat de asemenea 8 politici menite a strânge relaþiile sino-africane,
în direcþia îmbunãtãþirii vieþii oamenilor. Wen a anunþat cã vor fi ºterse în conti-
nuare datorii ale unora din cele mai sãrace state africane. De asemenea, s-a anunþat
construirea a 100 de proiecte de energie curatã bazate pe energia solarã, bio-gaz
ºi hidrocentrale mici; reducerea taxelor vamale pentru 95% din produsele statelor
africane cu care China are legãturi diplomatice; 100 de proiecte de cercetare ºtiin-
þificã ºi tehnologicã, primirea a 100 de postdoctoranzi africani pentru a-ºi con-
duce cercetãrile în China ºi asistarea acestora la revenirea în Africa, crearea a
20 de centre de tehnologie agricolã în Africa, trimiterea a 50 de echipe de teh-
nologi în agriculturã ºi pregãtirea a 2000 de specialiºti agricoli pentru Africa,
pentru a consolida capacitatea Africii de a-ºi asigura securitatea alimentarã. China
va furniza de asemenea echipament medical ºi anti-malarie, pentru cele 30 de
spitale ºi 30 de centre de prevenire a malariei construite de partea chinezã, ºi va
pregãti 3 000 de doctori ºi asistenþi pentru Africa; va construi 50 de ºcoli ºi va
pregãti 1500 de profesori pentru þãrile africane; va mãri numãrul de burse
acordate de China pentru Africa, pânã la valoarea de 5500 pânã în 2012. China
va pregãti 20 000 de specialiºti în diverse domenii, altele decât agricultura pentru
Africa în urmãtorii 3 ani.

În contextul crizei globale, s-au evidenþiat douã arii-cheie: cooperarea agri-
colã alãturi de securitatea alimentarã, pe de o parte, ºi construirea de infrastruc-
turi, pe de altã parte. Securitatea alimentarã a devenit o chestiune strategicã ma-
jorã pentru China, obligând-o sã identifice soluþii la schimbarea obiceiurilor
alimentare în rândul noii clase mijlocii înstãrite chineze. Aceastã preocupare se
reflectã în investiþiile agricole fãcute de China în Sudan, Angola, Zimbabwe.
Participanþii au decis de asemenea un „nou tip de parteneriat strategic“ între
Africa ºi China, bazat pe principiile de egalitate, beneficiu reciproc ºi învãþare
reciprocã“. Lucrãrile acestei reuniuni au fost considerate ca fructuoase, în ciuda
dificultãþilor cunoscute în ce priveºte piaþa muncii în Africa, mai ales în domeniul
construcþiilor. A fost propusã aprofundarea anumitor arii din cadrul FOCAC:
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schimburi diplomatice la nivel înalt; contribuþia mai mare a Africii la planifi-
carea agendei FOCAC; prioritizarea asistenþei cãtre Africa, pentru îndeplinirea
Millennium Development Goals (MDGs); asistenþã acordatã Africii în consoli-
darea securitãþii alimentare.

La a cincea reuniune FOCAC din 2012, organizatã la Beijing, China a anunþat
o linie de credit în sprijinul Africii în valoare de 20 de miliarde de dolari, pentru
infrastructurã, agriculturã ºi IMM-uri. Acest pachet financiar este împãrþit în
împrumuturi ºi ajutoare gratuite, împrumuturi preferenþiale ºi credit de export în
termeni mai favorabili, capital pentru Fondul de Dezvoltare China-Africa ºi
Fondul de Împrumuturi Speciale pentru IMM-urile africane (Special Loan for
the Development of African SMEs), cooperarea China-Africa în ce priveºte ca-
pacitatea de producþie. Tot la reuniunea din 2015 a fost stabilit programulAccess
to Satellite TV pentru 10 000 de sate africane.

La reuniunea a ºasea, organizatã la Johannesburg, preºedintele chinez anunþã
planul de 10 mãsuri pentru urmãtorii 3 ani pentru a consolida cooperarea sino-
africanã, în domeniile deja consacrate: industrializare, modernizarea agriculturii,
infrastructurã, servicii financiare, dezvoltarea verde, comerþ ºi investiþii, redu-
cerea sãrãciei, sãnãtate publicã, schimburi people-to-people. China afirmã de
asemenea dreptul Africii de a se dezvolta independent ºi de a contracara retorica
neocolonialã.

La reuniunea a ºaptea din 2018, de la Beijing, toate statele africane membre
ale ONU au recunoscut Republica Popularã Chinezã ca singurul reprezentant
legitim al Chinei, cu excepþia Eswatini (Swaziland), care a menþinut relaþiile cu
Taiwanul, respingând încercarea Chinei de stabilire a relaþiilor diplomatice. La
acest summit FOCAC ar fi participat mai mulþi lideri chinezi decât la lucrãrile
programate cam în acelaºi timp ale Adunãrii Generale a ONU.

Cea mai recentã reuniune FOCAC7, a opta, a avut loc în noiembrie-decembrie
2021, la Dakar, Senegal. În discursul rostit cu ocazia deschiderii reuniunii,
preºedintele chinez reia, prin conferinþã video, în contextul pandemiei Covid-19,
câteva din argumentele cheie ale relaþiei sino-africane: spiritul durabil de prie-
tenie ºi cooperare în relaþia sino-africanã; spiritul de egalitate ºi de beneficiu
mutual, de tip win-win; sprijinul acordat de statele africane la momentul recu-
perãrii locului Chinei în cadrul Naþiunilor Unite; implementarea iniþiativelor
propuse la conferinþa anterioarã în sectoarele cheie ale comerþului, investiþiilor,
ale cooperãrii în contextul Belt and Road; comunitatea China-Africa.

Propunerile preºedintelui chinez pentru cooperarea sino-africanã se referã
la: lupta solidarã împotriva Covid 19 (ºtiinþã, vaccinare, imunizare în Africa);
aprofundarea cooperãrii practice (comerþ, investiþii, reducerea sãrãciei, coope-
rare în economia digitalã, antreprenoriatul în rândul tinerilor africani, dezvol-
tarea IMM-urilor, dezvoltarea sustenabilã); dezvoltarea verde ºi asumarea pro-
blemelor climatice, implementarea Acordului de la Paris privind schimbarea
climaticã; dezvoltarea echitãþii ºi justiþiei, a multilateralismului real, a pãcii,
democraþiei, libertãþii ca valori ale umanitãþii; dezvoltarea în funcþie de condi-
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þiile naþionale; susþinerea drepturilor ºi intereselor þãrilor în curs de dezvoltare;
interzicerea amestecului în probemele interne; opoziþia faþã de discriminarea
rasialã ºi faþã de sancþiunile unilaterale.

Ambele pãrþi au pregãtit, în contextul derulãrii conferinþei ministeriale,
documentul China-Africa Cooperation Vision 2035. Pentru primii 3 ani acoperiþi
de acest document, China avea în vedere implementarea a 9 programe pentru
Africa: 1. programul medical ºi de sãnãtate, pentru a ajuta Uniunea Africanã sã
vaccineze 60% din populaþia africanã pânã în 2022. China va furniza 1 miliard
de vaccinuri cãtre Africa, va prelua 10 proiecte medicale ºi de sãnãtate pentru
þãrile africane ºi va trimite 1500 de cadre medicale ºi experþi în medicinã în
Africa. 2. reducerea sãrãciei ºi programul de dezvoltare agricolã. China va
prelua 10 proiecte de reducere a sãrãciei ºi de dezvoltare agricolã, va trimite 500
de experþi în agriculturã în Africa, va crea centre comune pentru schimburi de
tehnologie agricolã, pentru demonstraþii ºi pregãtire în China, va încuraja insti-
tuþiile ºi firmele în crearea de sate în Africa, va sprijini Alliance of Chinese
Companies in Africa for Corporate Social Responsibilities în lansarea iniþiativei
„100 Companies in 1,000 Villages“; 3. promovarea programului comercial:
exporturi agricole cãtre China, proceduri de inspecþie ºi carantinã, tarife 0 pentru
þãrile mai puþin dezvoltate care au relaþii diplomatice cu China, pentru a atinge
nivelul de 300 de miliarde de dolari pentru importurile din Africa în urmãtorii
trei ani. China va furniza 10 miliarde de dolari pentru a sprijini exporturile dinspre
Africa ºi pentru a crea o zonã-pionier pentru cooperare comercialã ºi economicã
aprofundatã China-Africa ºi pentru un parc industrial pentru cooperarea Belt and
Road. China va susþine 10 proiecte de conectivitate pentru Africa, va forma un
grup de experþi pentru cooperare economicã cu Secretariatul African Continental
Free Trade Area (AfCFTA); 4. programul pentru investiþii: China va încuraja
oamenii de afaceri chinezi sã investeascã 10 miliarde de dolari în Africa în
urmãtorii 3 ani ºi va stabili o platformã de promovare a investiþiilor private
China-Africa. China va scuti þãrile africane mai puþin dezvoltate de la datorii
prin împrumuturi fãrã dobândã ºi va canaliza cãtre þãrile africane 10 miliarde
dolari din cota ce îi revine din noua alocaþie FMI din Special Drawing Rights;
5. programul pentru inovaþie digitalã. China va susþine 10 proiecte pentru eco-
nomia digitalã în Africa, va crea centre China-Africa pentru aplicaþii de control
la distanþã al sateliþilor, va dezvolta laboratoare comune China-Africa, institute
partenere, baze de cooperare ºtiinþificã ºi tehnologicã. China va lucra cu Africa
pentru a extinde cooperarea e-comerþ Silk Road, va þine festivaluri de shopping
on line cu produse africane ºi activitãþi de promovare a turismului prin e-comerþ
ºi o campanie pentru 100 de magazine africane ºi 1000 de produse pe platforme
e-comerþ. 6. programul de dezvoltare verde. China va susþine 10 programe de
dezvoltare în condiþii de protecþie a mediului ºi a climei pentruAfrica, va sprijini
„Great Green Wall“ ºi va crea în Africa centre de excelenþã în dezvoltarea emi-
siilor mici de carbon ºi a adaptãrii la schimbarea climaticã; 7. programul de
construcþii. China va ajuta la construirea sau îmbunãtãþirea a 10 ºcoli din Africa,
va invita 10 000 de profesioniºti de înalt nivel la seminarii ºi ateliere, va im-
plementa „Future of Africa – un proiect pentru cooperarea China-Africa în edu-
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caþie vocaþionalã ºi va începe o schemã de angajare „through train“ pentru stu-
denþii africani din China, va lucra cu þãrile Africane la „Luban Workshops“, ºi
va încuraja companiile chineze sã creeze 800 000 de joburi locale; 8. programul
cultural ºi de schimburi people-to-people. China va susþine toate þãrile africane
care au legãturi diplomatice cu China sã devinã destinaþii turistice aprobate
pentru grupurile de turiºti chinezi, va susþine festivaluri de film africane în China
ºi de film chinez în Africa, precum ºi un forum sino-african pentru tineret ºi
pentru femei. 9. programul pace ºi securitate. China va susþine 10 proiecte de
pace ºi securitate pentru Africa, va furniza asistenþã militarã pentru Uniunea
Africanã, va sprijini statele africane sã îºi menþinã în mod independent securi-
tatea regionalã ºi lupta împotriva terorismului ºi va conduce exerciþii comune ºi
training-uri pentru trupe de menþinere a pãcii ºi pentru cooperarea în ce priveºte
controlul armelor mici ºi a armelor uºoare.8

Activitatea FOCAC de pânã în prezent reflectã natura ºi amploarea rapor-
turilor sino-africane. China declarã cã politica sa africanã este fidelã principiului
win-win, poziþie susþinutã de efectele sprijinului chinez asupra unor sectoare
economice aleAfricii, dar ºi de realitatea faptului cã pentruAfrica, China a devenit
un partener mai confortabil de cooperare multi-dimensionalã decât partenerii
occidentali, preocupaþi de natura regimurilor politice africane ºi de chestiuni
precum respectarea drepturilor omului.9 Nouã politicã africanã elaboratã de
China dupã 1990 este însã ºi un vector pentru a rãspunde nevoilor în creºtere ale
economiei chineze, dar ºi pentru realitatea ascensiunii Chinei pe scena globalã.10

FOCAC a dat startul noii politici de angajare agresivã/masivã ºi multilateralã
a Chinei în Africa, fiind una din expresiile instituþionale ale mecanismului
„closed doors“ din aparatul de decizie politicã al Chinei11. FOCAC se înscrie în
ideologia Chinei Mari, transpunând în practicã direcþiile cheie din cele Cinci
Principii ale Coexistenþei Paºnice, ce ghideazã politica externã chinezã.12 În
contextul intereselor puternice ºi întrepãtrunse ale Occidentului pe continentul
African, Beijing-ul a oferit un pachet unic de stimulãri financiare, economice,
politice ºi de securitate, pentru a-ºi face cât mai rapidã intrarea pe continent ºi în
regiunile bogate în resurse naturale ale Africii. Ca exemple ilustrative ale acestei
strategii menþionãm faptul cã FOCAC a fost încã de la început un cadru institu-
þional în sprijinul companiilor petroliere chineze, adevãratã avangardã pentru
pãtrunderea diplomaticã a Chinei pe acest continent; dar ºi creditele mari acor-
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nemulþumirea populaþiei locale faþã de muncitorii chinezi dislocaþi în Africa, unde ocupã locuri de muncã în
detrimentul celei dintâi, ar ºi exemplul migranþilor chinezi implicaþi în diferite afaceri ilegale în Africa, a cãror
evidenþã ºi supraveghere sunt greu de realizat. Nu în ultimul rând, calitatea produselor de consum importate
din CHina, dar ºi a lucrãrilor de infrastructurã realizate cu participare chinezã au creat nemulþumiri locale
vizavi de cooperarea sino-chinezã.

10 Jean Pierre Cabestan, „Les relations Chine-Afriaque: nouvelles responsabilités et nouveaux défis d?une
puissance mondiale en devenir“, La Découverte, «Hérodote», 3/2013 n° 150, p. 150, https://www.cairn.info/
revue-herodote-2013-3-page-150.htm/

11 Institute of Developing Economies, China in Africa, www.ide.go.jp
12 Institute of Developing Economies, China in Africa, www.ide.go.jp



date de China statelor africane pentru construirea de infrastructuri, construite tot
cu participare chinezã, ºi care au dus la îndatorarea uriaºã a acestor state faþã de
China.13 Nu în ultimul rând, odatã cu expansiunea ºi aprofundarea cooperãrii
China-Africa, s-au stabilit diferite sub-forumuri sub egida FOCAC: China-Africa
People’s Forum, China-Africa Young Leaders Forum, Ministerial Forum on
China-Africa Health Cooperation, Forum on China-Africa Media Cooperation,
China-Africa Poverty Reduction and Development Conference, FOCAC-Legal
Forum, Forum on China-Africa Local Government Cooperation, China-Africa
Think Tanks Forum.

FOCAC constituie un for guvernamental de încadrare instituþionalã a rela-
þiilor sino-africane, un instrument pentru implementarea strategiei chineze cu
privire la Africa. Dar FOCAC antreneazã, prin politicile ºi planurile propuse,
ºi alþi actori chinezi în procesul de apropiere sino-africanã. Astfel de actori non-
guvernamentali foarte importanþi pentru structurarea ºi fixarea prezenþei chineze
în Africa sunt: întreprinderile de stat, ca parte a politicii chineze oficiale Go Out
menitã a asigura aprovizionarea cu materii prime a þãrii; întreprinderile private
chineze, care fructificã oportunitãþi în contextul de concurenþã acerbã de pe piaþa
chinezã; poporul chinez, prin implicarea diferitelor categorii de migranþi eco-
nomici, specialiºti, experþi, care pãtrund pe piaþa muncii din Africa. De asemenea,
ambasadele chineze þin, cu o precizie variabilã, evidenþa prezenþei chineze ºi a
activitãþilor diferitelor categorii de migranþi în Africa14.

FOCAC a fost instituit ca instrument pentru a atinge obiectivele chineze pe
continentul african, în contextul rearanjãrii ordinii globale, al globalizãrii urmate
de semnele deglobalizãrii, ale crizelor de diferite feluri (economice, financiare,
de securitate, sanitar-medicale sau climatice), dar ºi al emergenþei Chinei ca
mare putere mondialã, lider ºi competitor autentic pentru primele poziþii de
putere pe scena internaþionalã.Aceste obiective se sintetizeazã astfel: 1. Asigurarea
cantitãþilor de materii prime pentru China, inclusiv produse agricole; 2. Crearea
unei pieþe pentru mãrfurile ºi serviciile chineze; 3. Obþinerea de pãmânt pentru
agriculturã; 4. Canalizarea migraþiei chineze cãtre Africa; 5. Câºtigarea spri-
jinului diplomatic din partea þãrilor africane (aici intrã ºi slãbirea relaþiilor pe
care unele state africane le aveau cu Taiwanul); 6. Prezentarea unui model de
dezvoltare alternativ faþã de cel vestic, cu accentul pe stabilitatea Africii, nu pe
respectarea drepturilor omului ºi a mediului înconjurãtor. 7. Afirmarea statutului
de superputere al Chinei.15 Principalele direcþii ale politicii chineze faþã de
Africa sunt în armonie cu aceste obiective: uºurarea þintitã ºi particularizatã de
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mijlocii ale lumii aveau împreunã o datorie de 385 de miliarde de dolari faþã de China, rezultatã din
contractarea de credite pentru proiecte masive de infrastructurã, în contextul iniþiativei „Belt and Road“,
lansatã în 2013 sub forma unui program de investiþii internaþionale promovat de preºedintele Chinei, Xi
Jinping. A se vedea Victor Bratu, Cãmãtarul lumii moderne: 165 de state, datoare Chinei 385 miliarde dolari
pentru proiecte Belt and Road, https://cursdeguvernare.ro/camatarul-lumii-moderne-165-de-state-datoare-
chinei-385-miliarde-dolari-pentru-proiecte-belt-and-road.html, 31 octombrie 2021.

14 Meine Pieter van Dijk, The New Presence of China in Africa, „Introduction: objectives of and
instruments for China’s new presence in Africa“, Amsterdam University Press, p. 11. www.jstor.org.

15 Meine Pieter van Dijk, loc.cit., pp. 11- 12.



la caz la caz a datoriilor statelor africane16; participarea chinezã la operaþiuni de
peace-kiping, precum cele din Liberia, Republica Democraticã Congo, Sudan;
împrumuturi ieftine acordate Africii, pentru dezvoltarea infrastructurii; acapararea
de resurse naturale, de la cele miniere la pãmânturi fertile ºi pãduri; pãtrunderea
pe piaþa africanã cu produse chineze ieftine; turnee politice pentru liderii africani
în Beijing; sprijin pentru Africa în forumuri globale precum ONU, OMC, FMI,
BM; afaceri competitive în domeniul militar; proiecte de colaborare în medi-
cinile tradiþionale; stabilirea de instituþii de finanþare paralele cu cele tradiþionale
(FMI sau BM); promovarea legãturilor „sud-sud, vizând „desprinderea“ statelor
africane de mecanismul tradiþional al legãturilor „nord-sud“.

La 20 de ani de la crearea sa, lucrãrile celei mai recente reuniuni FOCAC
desfãºurate în contextul creat de pandemia de Covid 19 declanºatã la sfârºitul lui
2019, pun însã în evidenþã semnale potrivit cãrora China ar slãbi prezenþa sa pe
continentul african17, în ciuda agendei ample prezentate prin video-coferinþã de
preºedintele chinez. Aceastã retragere ar fi semnalatã de aspecte precum redu-
cerea numãrului diferitelor tipuri de burse ºi de pregãtire pentru specialiºtii ºi
studenþii africani ºi mai ales de reducerea pachetului financiar susþinut de China
pentru proiectele mari de construcþii în infrastructurile Africii, în condiþiile în
care marile ºantiere au constituit una din mãrcile principale ale prezenþei chineze
pe acest continent. În schimb, este pus accentul pe extinderea relaþiilor comer-
ciale sino-africane, în special pe facilitarea exporturilor africane cãtre China.
Aceastã opþiune este justificatã de existenþa unui dezechilibru comercial între
China ºi Africa, dar nu ar putea compensa prin volum, valoare, consecinþe, im-
portanþa participãrii chineze la proiectele de infrastructurã în Africa. Evoluþiile
ulterioare politice, economice, sanitare, etc. din China ºi de pe scena lumii vor
determina dacã aceastã „întrevãzutã“ repliere chinezã poate fi consideratã o
opþiune de moment sau o tendinþã mai amplã de politicã a Chinei faþã de Africa.
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