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Abstract. The present encyclopedic approach addresses the problematic
of China – Brexit in the context of deepening the named phenomenon,
using two reporting and receiving nodal points. On the one hand, the
presence, in the debate on the Brexit phenomenon, of the recent
comments/attitudes and China’s strategic proposals, which consider that,
on the background of Brexit, „the imminent repercussions will be felt
directly both in the European Union, as well as in the United Kingdom,
from which will benefit China“ (Analysis of China, 2016). On the other
hand, the use of critical arguments emitted by Andrew Small, referring to
the statement that „the winner of Brexit is China!“ approach which is
required to be decrypted and re-evaluated. The present text intents to be
balanced, quantifying the mentioned report/relationship, by pointing out
the objectives, the strategies and the directions involved in the Brexit
phenomenon, which becomes, in its post-, a project, and which provides
that any distance from China is both impossible and improbably.
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În corpus-ul dezbaterii fenomenului Brexit, recentele comentarii/atitudini ºi
propuneri strategice ale Chinei cu privire la acest fenomen, incluse în numãrul
tematic China Analysis1, evidenþiazã prefigura(n)t perspectiva necesar-prag-
maticã de raportare la realitatea imediatã: ca o consecinþã a Brexit-ului, reper-
cusiunile iminente se vor „resimþi direct atât în Uniunea Europeanã, cât ºi în
Marea Britanie, cea care va avea de câºtigat fiind China“2.
Orizontul evaluat, nu atât de optimist, cât pozitiv (în accepþia Chinei), con-

travine reacþiilor pesimiste ale Japoniei, diferenþa de abordare ºi de raportare
constând în natura specificã a relaþiei China-Marea Britanie: daune reduse în
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ansamblul investiþiilor chineze, preponderent financiare, ºi în domeniul imobiliar;
considerarea (la momentul dat, a) politicii lui David Cameron – George Osborne,
drept una deficitarã ºi orientarea înspre un alt susþinãtor-membru al Uniunii;
renegocierea acordurilor de liber schimb ºi promovarea unei iniþiative distincte,
privind statutul economiei de piaþã. Tranºant, pe baza propunerii explicite a lui
Jean-Claude Juncker împotriva posibilitãþii oricãrui stat, membru al Uniunii
Europene, de a se angaja în negocieri referitoare la încheierea de acorduri comer-
ciale proprii în afara spaþiului comunitar, China adoptã o poziþie-în-expectativã3.
Considerat, pe de o parte, produs ºi consecinþã surprinzãtoare a factorului de

decizie emoþional ºi, pe de altã parte, un exit inerent dintr-un spaþiu „care nu a
aparþinut nicicând, cu adevãrat, Uniunii Europene“4, Brexit-ul oferã Chinei o
strategie capabilã atât de recalibrare a poziþiei adoptate în contextul rezultatelor
negative înregistrate de pieþele financiare globale ºi de economia chinezã, cât ºi
o evaluare aprofundatã a noilor orientãri menite sã consolideze cooperarea atât
cu Uniunea Europeanã, cât ºi cu Marea Britanie. Privitã echidistant, dinspre
punctele/nodurile cardinale implicate, perspectiva raporturilor ºi a relaþiilor
actualizate se subsumeazã ecuaþiei directoare potrivit cãreia Uniunea Europeanã
îºi reafirmã sprijinul ºi participarea constructivã, angajatã în demersul integrativ,
prin reforme ca rãspuns oferit crizelor, cu rol major în arealul regional ºi interna-
þional; China sperã în soluþionarea eºalonatã a Brexit-ului, ºi, în acest sens,
avanseazã proiecte ºi iniþiative, la paritate, Uniunii Europene ºi Marii Britanii5.
În inventarierea ºi chestionarea potenþialelor oportunitãþi/blocaje pe care

Brexit-ul le oferã Chinei, Angela Stanzel6 îndosariazã ºi cuantificã reacþiile
transmise de China, cu referire la: incapacitatea Uniunii Europene de a-ºi con-
serva ºi consolida statutul de actant global; compromiterea negocierilor vizând
acordul bilateral de investiþii UE-China, posibilul acord de liber schimb ºi coo-
perarea în cadrul iniþiativei Calea Mãtãsii; ratarea de cãtre Marea Britanie a
rolului de factor de acces la investiþiile Uniunii; problemele survenite în con-
textul în care Londra se decide sã estompeze statutul de prim-centru de tranzac-
þionare financiarã al euro; reconsiderarea Chinei ºi a Indiei drept parteneri esen-
þiali pentru schimburile comerciale cu Marea Britanie; perturbarea fluxului de
capital, a cursului de schimb ºi a politicilor monetare ale Chinei; augmentarea
precauþiilor în ceea ce priveºte introducerea mãsurilor de liberalizare a output-ului
de capital; consecinþe indirecte posibil de reglat ºi armonizat prin efectul concu-
renþial UE-Marea Britanie, privind regimul investiþiilor chineze7.
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„Câºtigãtoarea Brexit-ului este China!“ – reprezintã afirmaþia-cu-valenþe-de-
dicton, vehiculatã ºi imperativ-etalatã, pe care Andrew Small8 o deconstruieºte
critic, apelând la un cadru general ºi la un set de elemente cuantificabile, concre-
tizate în/prin: declaraþiile evidente ºi directe (considerate de Andrew Small lipsite
de vreo tacticã abscons-ºireatã – invalidând presupoziþia de slãbire a Uniunii
Europene ºi de augmentare a ambiþiei Chinei de a „împãrþi ºi cuceri“ Europa) ale
lui Xi Jinping ºi ale oficialilor chinezi, de formulare în termeni clari a argumen-
tului de respingere a Brexit-ului, decizie subsumatã planurilor de acþiune econo-
micã, potrivit cãrora, „niciuna dintre marile economii asiatice nu doreºte ca
Regatul Unit sã pãrãseascã UE“; triada China – Japonia – India valorizeazã
Regatul Unit drept „cea mai bunã poartã de intrare pe piaþa unicã a Uniunii Euro-
pene“ (poziþie certificatã de direcþiile impulsiona(n)te, cu precãdere în relaþiile
Marii Britanii cu China, în mandatele lui David Cameron ºi George Osborne, dar
ºi de poziþia Regatului Unit drept spaþiu angajant-destinatar european de inves-
tiþii strãine directe din China, pierderea acestei poziþii implicând dacã nu anu-
larea, cu certitudine, complicarea acestor strategii ºi a imperativului Chinei, de
gãsire imediatã a unor pârghii suplimentar-alternative); Marea Britanie a repre-
zentat principalul aliat al Chinei în relaþia comercialã a acesteia cu Uniunea
Europeanã (cu referire la raportul tensional marcat de supracapacitatea indus-
trialã chinezã raportatã la cea europeanã, sau la votul de opunere al Londrei cu
privire la modificãrile Uniunii, cele care ar fi legiferat tarife crescute pentru
oþelul chinez. Regatul Unit a fost unul dintre puþinele state europene care a fãcut
eforturi constante, în cadrul negocierilorAcordului de Liber Schimb cu Beijingul).
China îºi menþine opþiunea (consecventã) de susþinere a proiectului european,
implicare care se cere raportatã la felul/modul în care „Uniunea Europeanã con-
teazã pentru obiectivele sale“, fiind dispusã printr-o diplomaþie abilã, inclusiv la
aprofundarea de strategii politice ºi comerciale care sã îi ofere avantaje în
echilibrarea ºi moderarea europeanã a Statelor Unite. Prin/din aceastã formulã
acþionalã, „China nu ar fi încântatã sã vadã o divizare fundamentalã a Uniunii
Europene ºi cu atât mai puþin dezintegrarea sa completã“9.
Toate acestea trebuie însã subsumate unei duble luãri de poziþie.
Pe de o parte, se reafirmã optimismul Chinei vizând statutul consolidat al

Marii Britanii, de economie extinsã, inclusiv post-Brexit, ºi speranþa deschiderii
canalelor de negociere diplomaticã cu Uniunea, acordând o pondere crescutã
mizelor geostrategice, prin consolidarea la paritate a relaþiilor economice ºi a
celor externe.
Pe de altã parte, sunt gestionate accentele pesimiste cu referire punctualã la

un set de probleme urgente: diminuarea semnificativã a intensitãþii ºi a diversi-
tãþii interacþiunilor economice ºi comerciale UE-China; despovãrarea Brexit-ului
de statutul de factor determinant pentru menþinerea coerenþei strategice în poli-
tica Uniunii faþã de China; modificarea ierarhizãrilor, în contextul post-Brexit,
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Uniunea Europeanã fiind privatã de statutul de cel mai mare partener comercial
al Chinei. În pofida acestor semne ºi semnale evidente, Tim Summers10 ia în
calcul o posibilã redresare în timp a investiþiilor chineze în Europa, în afara
Regatului Unit, considerând cã „impactul abordãrilor politice la nivel european
asupra investiþiilor chineze va avea mai multe consecinþe decât fenomenul Brexit
în sine (...) Din perspectiva Beijing-ului, relaþia UE – China va avea prioritate în
defavoarea legãturilor stabilite între Marea Britanie – China. Pe agenda Uniunii
Europene, concentrarea relativã a Chinei asupra Germaniei va deveni ºi mai
semnificativã“11.
Propunem abordarea raportului stabilit între China ºi situaþia britanicã, creatã

de fenomenul Brexit, din perspectiva dinamicã a trei direcþii prevalente.
Prima abordare vizeazã valorificarea unei matrice, drept proiecþie a conse-

cinþelor datorate performanþei deja obþinute de China (datând din perioada lui
1978), þarã care demonstreazã eficienta simbiozã a capitalismului cu socia-
lismul, probatã în/prin sporirea brutã a PIB-ului ºi prin creºterea standardelor de
bunãstare materialã.
Opinia enunþatã justificã paradoxul potrivit cãruia, deºi funcþioneazã sistemic,

dupã formula partidului unic, cu o ideologie marxistã, China reprezintã „cea mai
de succes naþiune capitalistã din lume“. Aceastã serie de paradoxuri funcþionale
îi permite lui Kerry Brown12 sã se întrebe dacã Marea Britanie poate „dubla
exemplul Chinei“, prin conceperea ºi susþinerea „internaþionalizãrii având ca-
racteristici insulare britanice“, ºi concluzioneazã cã destinderea este posibilã
doar printr-o relaþie echitabilã, manifestatã faþã de partenerul chinez: „În lumea
post-Brexit a unei Britanii globale proactive (...) China este cea care vine în
întâmpinare ºi gãseºte Marea Britanie (...). Trebuie sã aparã în curând semne cã
Marea Britanie s-a gândit la implicaþiile acestui fapt, înainte de a fi pur ºi simplu
depãºitã de evenimente“13.
A doua direcþie se referã la setul de replieri strategice ale ambelor pãrþi: dacã

la momentul anilor 2015, Marea Britanie se autodeclara „cel mai bun partener al
Chinei din Occident“, jumãtatea anului 2020, pe fondul intenþiei declarate a
Londrei de a bloca expansiunea 5G a Huawei ºi în contextul nefavorabil în care
Boris Johnson devine prudent ºi rezervat, ca reacþie la „Legea Republicii Populare
Chineze privind protejarea securitãþii naþionale în regiunea administrativã spe-
cialã din Hong Kong“, replaseazã relaþiile bilaterale sub semnul scepticismului
(a se vedea, în acest sens, inclusiv intervenþiile grupului conservator „China
Research Group“, cu inflexiuni publice sino-sceptice ºi cu precauþii manifeste
vizând „politicile economice agresive“ ale Beijing-ului).
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Alasdair Lane14 explica întreaga stare de lucruri apelând la o logicã evidentã:
„Post-Brexit, pentru Marea Britanie a câºtiga afecþiunea SUA înseamnã a contra-
cara China, ºi invers“15. Perspectiva este parte esenþialã a argumentului emis de
miniºtrii Brexit-ului, potrivit cãrora, în/din afara Uniunii Europene, Marea Britanie
va întreþine ºi aprofunda, prioritar, relaþiile comerciale ºi investiþiile independent
avantajoase cu SUA ºi cu China, în ceea ce o priveºte pe ultima, accentul fiind
deplasat de la „China drept partener al Marii Britanii globale la o atitudine de
ostilitate deschisã“16.
A treia interpretare repotenþeazã sensul ºi substanþa Brexit-ului cu plus-sem-

nificaþia unui „Brexit raportat la China“, ca reacþie-parte intermedia(n)t-inte-
grantã, proprie rivalitãþii comerciale SUA-China. Dacã „relaþia SUA-Marea Britanie
este destinatã sã fie mai specialã decât cea dintre Marea Britanie ºi China“,
accentuarea importanþei atribuite acesteia nu exclude, însã, recalibrarea la pari-
tate a acordurilor, integrate opiniei potrivit cãreia „Marea Britanie dispune direct
de cele mai multe investiþii strãine chineze, comparativ cu orice altã þarã din UE
ºi este unul dintre primii trei parteneri comerciali ai Beijing-ului în Europa. Din
punct de vedere economic, China percepe Brexit-ul ca pe o oportunitate de a
accelera un acord comercial între cele douã economii pe fondul unui rãzboi
comercial în creºtere cu SUA“17.
– Brexit-ul raportat la China – este corelat de John Ryan cu orizontul de pozi-

þionare al Marii Britanii, având consecinþe explicite orientate înspre: obligaþia
Londrei de a-ºi afirma deschis ºi ferm opþiunea – fie Washington, fie Beijing;
atitudinea severã cu privire la lipsa de transparenþã chinezã în ceea ce priveºte
virusul COVID-19; reacþia de condamnare a reprimãrii militanþilor pro-demo-
craþie din Hong Kong; analiza lucidã a ameninþãrilor economice ºi de securitate,
percepute de la Beijing; enunþarea unor luãri de poziþie clare cu privire la neres-
pectarea drepturilor omului, la securitatea regionalã ºi globalã, cu precãdere,
prin referire la situaþia Tibetului, a Taiwanului ºi a Hong Kong-ului. Concluzia
formulatã de John Ryan este una categoricã: „Ori de câte ori Londra este forþatã
sã aleagã între China ºi SUA, va opta pentru SUA“18. Opþiunea britanicã este
însã reajustatã de imperativul diplomatic, avut în vedere de Marea Britanie,
acela de a-ºi crea propria reþea de tranzacþionare post-Brexit, proiect care pre-
vede cã orice distanþare de China este atât imposibilã, cât ºi improbabilã.
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