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„Cu douã secole în urmã, se spune cã Napoleon Bonaparte a avertizat:
«Lãsaþi China sã doarmã, cãci dacã se va trezi, va zgudui lumea.»“

(Thomas J. Christensen)

Abstract. China’s rapid economic growth in recent decades and its rise as
a great power in the international system has a milestone recognized by
Chinese space researchers: the coming to power of Deng Xiaoping in
1978. This was the moment to launch the reforms that transformed China
from an isolated and self-sufficient state in one of the greatest powers of
our times.
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Creºterea economicã fulminantã a Chinei din ultimele decenii ºi ascensiunea
ei ca mare putere în sistemul internaþional au un punct de reper recunoscut de
cercetãtorii spaþiului sinic: venirea la putere a lui Deng Xiaoping în anul 1978. A
fost acesta momentul declanºãrii reformelor care au transformat China dintr-un
stat izolat ºi autosuficient într-una dintre cele mai mari puteri ale vremurilor
noastre. Deng Xiaoping a fost o personalitate cu multiple calitãþi personale
despre care cel mai important cercetãtor al activitãþii acestuia, Ezra F. Vogel –
autor al unui volum enciclopedic despre liderul chinez, de aproape nouã sute de
pagini1 – spunea: „Este îndoielnic cã altcineva decât el avea atunci combinaþia
de autoritate, adâncimea ºi lãrgimea experienþei, sensul strategic, siguranþa, re-
laþiile personale ºi judecata politicã necesarã pentru a manageria transformarea
Chinei cu un succes comparabil.“2 Aceastã apreciere întãreºte concluziile unui
alt biograf al lui Deng Xiaoping, David S. G. Goodman, care scria în anul 1994:
„Dacã o singurã persoanã poate fi responsabilã de creºterea economicã rapidã a

RELAÞ I I INTERNAÞ IONALE

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XVII, 3, pp. 5–16, Bucureºti, 2020.

————————
* Cercetãtor ºtiinþific III dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al

Academiei Române; cristina.vohn@ispri.ro
1 Vezi Ezra F. Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China, Cambridge, Massachusetts, and

London, England, The Belknap Press of Harvard University Press, 2011, 876 pp.
2 Ibidem, p. 695.



Chinei... începând de la finalul anilor ’80, atunci acel individ trebuie sã fie Deng
Xiaoping.“3 Iar celebrul diplomat american Henry Kissinger, care s-a întâlnit de
mai multe ori cu liderul chinez, nota: „China de astãzi – 2012, n.n. –, o superpu-
tere economicã, este moºtenirea lui Deng Xiaoping. Nu e vorba de faptul cã el
ar fi conceput programe specifice pentru a-ºi atinge obiectivele. Mai degrabã,
Deng a îndeplinit sarcina esenþialã a unui lider – de a duce o societate din locul
în care se aflã spre un meleag unde nu a fost nicicând.“4

Deng nu a deþinut niciodatã funcþia de secretar general al Partidului Comunist
Chinez, nici pe cea de preºedinte al Republicii sau de prim ministru (într-un
sistem politic monopartidist dar în care structura de putere este divizatã între mai
multe instituþii – cele mai importante fiind Partidul Comunist, Guvernul ºi Armata
de Eliberare a Poporului5 –, ºi în care prevaleazã puterea personalã, caris-
maticã) ºi cu toate acestea a reuºit sã reformeze statul chinez ºi sã-i modifice
ireversibil raportarea la lumea exterioarã.

Deng Xiaoping

Numit de chinezi „arhitectul ºef“6 al creºterii economice chineze, Deng
Xiaoping s-a nãscut în anul 1904 în provincia Sihuan, situatã în sud-vestul
Chinei. Spre deosebire de mulþi dintre liderii comuniºti chinezi, Deng Xiaoping
a avut ºansa sã studieze în strãinãtate: cinci ani de zile în Franþa (1920-1925) ºi
un an în URSS (1926), o experienþã care va contribui la gândirea ºi strategia lui
viitoare despre reformarea Chinei. În perioada studiilor franceze s-a înscris în
Partidul Comunist Chinez, iar la întoarcerea în China, în anul 1926, s-a alãturat
revoluþiei chineze, mai precis aripei conduse de Mao Zedong. Participant la
Marºul cel Lung (1934-1935), a început sã ocupe funcþii importante în cadrul
Partidului Comunist, mai întâi ca membru al Comitetului Central pentru ca în
anul 1955 sã devinã vice-premier al Consiliului de Stat ºi membru al Biroului
Politic al Comitetului Central iar un an mai târziu sã ajungã secretar general al
Comitetului Central. Cu toate cã a ajuns unul dintre cei mai apropiaþi oameni ai
lui Mao, nu a fost ferit de efectele devastatoare ale revoluþiei culturale. A fost
destituit din toate funcþiile ºi trimis la munca de jos, dar ºi-a fãcut autocritica
(singura modalitate pentru cei acuzaþi de deviaþii în timpul revoluþiei culturale
pentru a supravieþui) ºi a revenit mai târziu în conducerea partidului.

A fost rechemat în anul 1973 ºi reinstaurat ca vice-premier al Consiliului de
Stat. Trei ani mai târziu a fost din nou destituit din toate funcþiile, în urma pro-
testelor din Piaþa Tian-an-men (aprilie 1976) – primele manifestaþii spontane din
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China comunistã, prilejuite de comemorarea morþii fostului prim ministru Zhou
Enlai, cel care se bucurase de o mare apreciere în rândul chinezilor, ca personaj
ce reuºise sã modereze politicile excesive ale lui Mao din timpul revoluþiei cul-
turale – de care, în fapt Deng Xiaoping s-a þinut departe (nu a avut nicio im-
plicare ºi ºi-a instruit inclusiv membrii familiei sã se þinã departe de manifes-
taþii). Momentul a fost de fapt folosit în lupta pentru putere care se prefigura,
Mao fiind la acel moment grav bolnav.

Moartea lui Mao Zedong (septembrie 1976) l-a gãsit pe Deng într-o situaþie
delicatã. Hua Guofeng, noul lider al Chinei comuniste, cel care fusese numit
chiar de Mao succesorul lui, reuºise sã câºtige iniþial lupta pentru putere, prin
eliminarea ºi arestarea aºa-numitului „Grup al celor 4“ – un grup de înalþi oficiali
format în jurul soþiei lui Mao care urmãrise preluarea puterii. Hua îl plasase pe
Deng în aceeaºi categorie a trãdãtorilor cu „Grupul celor 4“ ºi-l acuzase cã se
opunea „gândirii maoiste ºi liniei revoluþionare“7. Abil, Deng Xiaoping, ºi-a
arãtat supunerea faþã de Hua Guofeng, un lider care nu avea în niciun caz ampli-
tudinea ºi sprijinul de care se bucurase Mao ºi care avea nenumãraþi contestatari
în structurile de putere. Lideri din armatã, din partid ori din structurile guverna-
mentale – vechi amici de luptã armatã ºi politicã ai lui Deng ori nemulþumiþi cã
nu au fost numiþi de Hua Guofeng în funcþii politice ºi guvernamentale – s-au
reorientat rapid spre Deng Xiaoping, cãruia îi recunoºteau calitãþile de lider ºi
ideile reformatoare de care considerau cã avea nevoie China dupã „oboseala
ideologicã istovitoare“ produsã de revoluþia culturalã. Sprijinul pentru Deng a
crescut constant, acesta reuºind „sã aducã laolaltã persoane care nu aveau nimic
în comun“8 (o caracteristicã a liderilor prin excelenþã), din diverse zone ale pu-
terii de la Beijing ºi din provincii, producând o slãbire accentuatã a puterii lui
Hua, care în anul 1977 a fost nevoit sã-i redea lui Deng toate funcþiile pierdute
din partid, guvern ºi armatã.9 Începând de acum Deng ºi-a sporit constant pu-
terea realã, câºtigând din ce în ce mai mulþi adepþi ai politicilor promovate de el.
Apropiaþi ºi susþinãtori ai lui Deng au ocupat funcþiile importante în stat ºi în
partid (Zhao Ziyang – prim ministru, Hu Yaobang – secretar general al parti-
dului), Deng mulþumindu-se sã pãstreze ca singurã funcþie oficialã pe cea de
„preºedinte al Comisiei pentru Probleme Militare, arãtând cât de important era
pentru el controlul Armatei de Eliberare“10. A refuzat, chiar dacã i s-a propus (în
anul 1980) sã preia funcþia de secretar general al partidului, opþiunea lui fiind
pentru o conducere colectivã a Chinei comuniste. Lupta pentru putere a durat
pânã în anul 1981, atunci când i-a fost acceptatã demisia lui Hua Guofeng din
toate funcþiile deþinute, dupã ce în decembrie 1980, „a fost atacat fãrã milã, în
Biroul Politic ºi s-a ajuns la concluzia cã îi lipseºte capacitatea politicã ºi organi-
zatoricã sã fie preºedintele partidului.“11
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Spre deosebire de majoritatea liderilor politici despre care se considerã cã au
preluat puterea odatã cu obþinerea unei funcþii în stat, în cazul lui Deng Xiaoping,
a rãmas ca reper al „erei Deng“ discursul pe care l-a susþinut în decembrie 1978
la cea de-a treia Plenarã a celui de-al Unsprezecelea Comitet Central al Partidului
Comunist Chinez. Prin acest discurs, Deng a anunþat reformele politice, econo-
mice ºi sociale pe care le preconiza, care, în opinia liderului de la Beijing, nu
puteau fi realizate decât prin „emanciparea minþii, cãutarea adevãrului din fapte
ºi unirea ca unul în privirea cãtre viitor.“12 Noua conducere a partidului „a anunþat
oficial schimbarea epocalã a politicii de la lupta de clasã maoistã la dezvoltarea
economicã. S-a stabilit un nou ton, unul care a încurajat o nouã gândire ºi un
accent pe practicã ºi îmbunãtãþirea concretã a nivelului de trai. A marcat o înde-
pãrtare bruscã de la insistenþa epocii Mao asupra puritãþii doctrinare. A fost o
atmosferã caracteristicã unui nou început, un punct de cotiturã care a alimentat
optimismul ºi entuziasmul în China ºi în strãinãtate. Deng a devenit de facto
ºeful partidului ºi al statului ºi a reuºit de acum sã se angajeze în reformele ºi
deschiderea care au pus bazele dezvoltãrii economice rapide a Chinei în urmã-
toarele trei decenii.“13

Preliminariile declanºãrii reformelor

Marea strategie pe care Deng o va implementa dupã anul 1978 o avea deja
cristalizatã dupã rechemarea lui de cãtre Mao în anul 1973. Se spune cã, la re-
venirea lui la Beijing, Mao l-a întrebat, la prima lor întâlnire, cum a petrecut
ultimii ani, iar rãspunsul lui Deng a fost: „Aºteptând“.14 Petrecând mult timp în
provinciile chineze, Deng ºi-a dat ºi mai bine seama de înapoierea economicã a
Chinei, în condiþiile în care sãrãcia era larg rãspânditã (se estimeazã cã în 1978,
din totalul de 962 milioane de locuitori, peste 250 de milioane trãiau în sãrãcie
lucie15), mai ales în zonele rurale. Decalajul faþã statele capitaliste (inclusiv cele
vecine – Japonia, Coreea de Sud) era imens ceea ce, pentru Deng, reprezenta o
ameninþare pentru securitatea Chinei. Rãzboiul ideologic continuu al lui Mao
vulnerabilizare armata, slãbise economia þãrii ºi fãcuse din societatea chinezã una
extrem de înapoiatã tehnologic faþã de þãrile dezvoltate. Toate acestea consti-
tuiau vulnerabilitãþi la adresa statului comunist, pe care Deng le voia estompate.

Spre deosebire de Mao care-ºi gândea ºi aplica strategia de la Beijing, Deng
lucra mult timp în provincii: „era pretutindeni, fãcând totul, vãzând cât de mari
erau distrugerile provocate industriei de anii de rãzboi, încercând sã facã agricul-
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tura sã meargã din nou.“16 Avea contact direct cu oamenii, cu liderii guverna-
mentali ºi militari din teritoriu ºi cunoºtea starea de spirit care predomina în
rândul populaþiei. Vizitele pe care le-a fãcut în aceastã perioadã în provinciile
chineze au fost folosite pentru a promova programul lui de reformã, în special
cel din domeniul agriculturii, considerat esenþial de liderul chinez, în condiþiile
unei predominante economii rurale – la acea vreme, patru din cinci chinezi
locuind la sate ºi numai unul din cinci în oraºe.

Deng Xiaoping era conºtient de faptul cã reformarea ºi deschiderea interna-
þionalã a statului chinez trebuiau susþinute oficialii de rang înalt care fuseserã
izolaþi de restul lumii ºi nu cunoºteau transformãrile uriaºe care se petreceau,
mai cu seamã în statele capitaliste dezvoltate. Vizita pe care Deng a fãcut-o în
Franþa în anul 1975, cu un înainte de moartea lui Mao, însoþit de un grup de înalþi
oficiali din diferite domenii – industrie, transport, cercetare etc. – a constituit un
precedent care va fi multiplicat rapid între anii 1977-1980, prin vizite de infor-
mare ºi documentare în state din Europa Vesticã, Japonia, Hong Kong dar ºi în
statele comuniste din Europa de Est.17 Rapoartele întocmite ºi prezentate de
aceste delegaþii în faþa forumurilor statului ºi ale Partidului Comunist Chinez au
stârnit, nu de puþine ori, uimire din partea liderilor chinezi care nu conºtientiza-
serã pânã atunci decalajul imens care exista între dezvoltarea propriului stat ºi
statele capitaliste. Deng a reuºit astfel sã-i facã pe oficialii de rang înalt de la
Beijing sã iasã din carapacea propriului stat ºi sã conºtientizeze dezvoltãrile care
aveau loc pe plan mondial, indiscutabil superioare transformãrilor care avuse-
serã loc pânã atunci în interiorul statului. China trebuia, conform lui Deng, sã
priveascã mai mult spre exterior, ºi nu numai spre interior, ºi sã înveþe din expe-
rienþele altor state mult mai dezvoltate, la acel moment.

Deng ºi-a asigurat astfel sprijinul suficient atât al liderilor din provincii cât ºi
al oficialilor de la Beijing pentru a declanºa reformele care au schimbat irever-
sibil statul chinez.

Strategia lui Deng Xiaoping
pentru dezvoltarea Chinei

Reformismul care l-a caracterizat dintotdeauna pe Deng Xiaoping nu s-a
putut afirma deplin în perioada lui Mao. Dupã decesul acestuia ºi preluarea pu-
terii, noul lider chinez a putut însã sã înceapã rapid implementarea ideilor lui
pentru dezvoltarea Chinei. El a vizat o reformare amplã a statului – politicã, eco-
nomicã, socialã, legislativã etc. –, cu scopul „menþinerii ordinii sociale ºi a stabi-
litãþii“, noua legislaþie având scopul de a asigura succesul modernizãrii eco-
nomice. Inovaþiile aduse au urmãrit conservarea puterii ºi autoritãþii Partidului
Comunist Chinez, în condiþiile în care, dupã experienþa revoluþiei culturale,
„manipulãrile ideologice ale partidului nu mai erau efective“18. Spre deosebire
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de Mao, care considera cã este necesarã „o luptã de masã permanentã pentru a
ajunge la o puritate ideologicã“19 a populaþiei, pentru ca statul chinez sã devinã
mai puternic, Deng Xiaoping era ferm convins cã aceastã dezvoltare trebuie sã
înceapã în zona economicã ºi sã fie bazatã pe prosperitatea chinezilor care, la
acel moment, era inexistentã. Nivelul de înapoiere economicã al Chinei ca ºi
nivelul de trai erau unele extrem de înapoiate la acel moment faþã de statele capi-
taliste dezvoltate. Deng a numit noua politicã una de „reformã ºi deschidere“, ce
urma sã se axeze pe patru piloni esenþiali: agriculturã, industrie, ºtiinþã ºi tehno-
logie ºi domeniul apãrãrii naþionale. Strategia de dezvoltare naþionalã aplicatã de
acum înainte în China accepta faptul cã schimburile domestice ºi internaþionale
prin intermediul pieþei sunt acceptate ºi promovate de statul comunist chinez.

Strategia lui Deng a vizat în primul rând întãrirea statului ºi a capacitãþilor lui
de a-ºi apãra propria securitate. Reforma ºi deschiderea internaþionalã a Chinei
au fost instrumentele prin care Deng a cãutat sã întãreascã statul comunist chinez.
Pentru cã aºa cum au remarcat unii autori, „Deng ºi colegii lui nu au avut un plan
amãnunþit pentru reforme sau o nouã politicã economicã elaboratã ºi compre-
hensivã“20. Reformele au fost adoptate treptat ºi modificate ºi adaptate în funcþie
de contexte ºi evenimente. Adoptarea ºi implementarea primelor mãsuri speci-
fice economiei de piaþã (ce se vor amplifica în anii urmãtori) a creat paradoxul
Chinei – ceea ce a fost numit economia socialistã de piaþã –, un stat comunist cu
o economie de piaþã, o dilemã care persistã pânã astãzi – cum poþi acomoda un
regim cu un partid unic, cu o economie de piaþã – ºi care a cunoscut de-a lungul
timpului dezvoltãri fie spre o foarte firavã democratizare21, fie spre accentuarea
autoritarismului.22

Unul din primele acte ale lui Deng Xiaoping dupã preluarea puterii a fost lan-
sarea „Miºcãrii de Eliberare Ideologicã“ (1978), o miºcare menitã sã-i elibereze
pe chinezi de trauma revoluþiei culturale. Existau, de pildã, dogmatisme în gân-
direa chinezilor – rezultat al revoluþiei culturale – de genul dacã un þãran are trei
gãini este comunist dar dacã are ºase gãini este capitalist. Deng a insistat pe
necesitatea „emancipãrii minþii“ chinezilor, ca premisã a realizãrii reformelor, el
fiind cel care a afirmat cã socialismul nu este echivalent cu sãrãcia ºi i-a încu-
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rajat pe chinezi sã caute prosperitatea. A insistat sã fie trimiºi în strãinãtate peste
zece mii de chinezi, chiar cu riscul ca aceºtia sã nu se mai întoarcã acasã. „«Nu
conteazã dacã fug ºi nu se mai întorc», a declarat el. Lumea s-a schimbat, a ob-
servat liderul chinez: «Engels nu zbura cu avionul ºi Stalin nu purta terilenã»“.23
China trebuia sã înveþe din experienþa altora ºi sã fie parte a transformãrilor care
se produceau pe plan mondial.

„Cunoscut pentru pragmatismul lui, Deng a promovat politici interne ºi ex-
terne care urmãreau dezvoltarea economicã a Chinei. El a înþeles cã o economie
puternicã va spori puterea Chinei ºi a considerat cã deschiderea Chinei cãtre
lume este esenþialã pentru atingerea acestui obiectiv. China avea nevoie de ca-
pitalul ºi tehnologia vesticã ºi japonezã. Avea nevoie de acces la pieþele externe.
ºi pentru asta trebuia sã abandoneze economia planificatã în stil sovietic, pe care
a substituit-o cu o «economie de piaþã socialistã» vag definitã“.24

Reformele economice

În acelaºi an – 1978 –, la a treia plenarã a Comitetului Central al Partidului
Comunist Chinez, Deng a stabilit punctele cheie ale planului de dezvoltare
economicã ºi deschidere a Chinei spre exterior. Primele mãsuri au fost luate în
agriculturã, prin instituirea unui sistem de responsabilitate distribuitã, numit
sistemul de responsabilitate a gospodãriilor – prin care a permis micilor fermieri
sã-ºi administreze micile loturi de pãmânt ºi sã beneficieze de roadele propriului
lor efort, ceea ce „a sporit masiv entuziasmul în China ruralã“25. Acest sistem a
fost aplicat gradual, mai întâi experimental în douã provincii ºi apoi extins la
nivelul întregii þãri ºi a constituit baza dezvoltãrii economice rapide a Chinei.

În domeniul industrial au „fost adoptate metode ºtiinþifice de gestionare
pentru a îmbunãtãþi eficienþa întreprinderilor de stat ºi pentru a permite apariþia
întreprinderilor private.“26 Noul regim a fãcut primii paºi înspre crearea unui
„mediu instituþional pentru atragerea investitorilor strãini în China ºi încurajarea
companiilor chineze sã investeascã la nivel internaþional.“27 Au fost autorizate
anumite societãþi comerciale ce funcþionau sub auspiciile Ministerului Comer-
þului din China pentru a înfiinþa filiale strãine, acestea trebuind sã corespundã
unor criterii clar stabilitate de guvernul chinez. Aceste societãþi trebuiau sã pre-
zinte proiecte care sã se încadreze în una dintre urmãtoarele patru categorii: „(i)
asigurarea accesului la resurse naturale rare pe plan intern, (ii) accesarea ºi
transferul de tehnologie cãtre China, (iii) îmbunãtãþirea posibilitãþilor de export
pentru companiile chineze ºi (iv) creºterea nivelului managerial prin formare de
abilitãþi «la locul de muncã». Un sprijin special a fost acordat înfiinþãrii de socie-
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tãþi mixte strãine, formule prin care se putea permite partenerului chinez sã
transfere tehnologie ºi cunoºtinþe manageriale înapoi în China ºi pentru a atenua
riscul de afaceri.“28

O altã dimensiune a noii ordini economice care se prefigura în China ºi
pentru care i se acordã credit direct lui Deng Xiaoping a fost crearea zonelor eco-
nomice speciale. Ele au fost iniþial propuse la Conferinþa centralã de lucru con-
vocatã în aprilie 1979 pentru a discuta reformele economice. Zonele economice
speciale au fost concepute ca zone cu un mediu economic ºi fiscal avantajos
pentru antreprenorii strãini ºi care ar atrage tehnologia strãinã, precum ºi in-
vestiþiile. „Deng a propus ca acestea sã fie stabilite în provinciile Guangdong ºi
Fujian din sudul Chinei – oraºele Shenzhen, Zhuhai, Shantou ºi Xiamen –, nu în
mod special pentru cã erau adiacente Hong Kongului ºi respectiv Taiwanului, ci
pentru cã acestea erau provinciile care acþionaserã în mod istoric ca poartã a
Chinei cãtre restul lumii.“29 În aceste zone economice speciale, investitorii
strãini beneficiau de o protecþie legalã pe care companiile chinezeºti nu o aveau.

Reformele economice au fost susþinute de mãsuri ºi acte legislative care au
vizat îmbunãtãþirea eficienþei administraþiei ºi a guvernului prin afirmarea ca
prim criteriu pentru promovare, competenþa profesionalã. Administraþia atât de
stufoasã a Chinei, letargicã ºi ineficientã, putea constitui o frânã în implemen-
tarea reformelor. Astfel cã schimbarea acesteia ºi aducerea unor persoane care sã
corespundã profilului reclamat de noii conducãri de la Beijing a constituit o
necesitate pentru succesul reformelor economice. Deng a impus promovarea
unui numãr mare de tineri ºi a subliniat, în mai multe discursuri, necesitatea ca
primul criteriu pentru promovarea în funcþiile administrative sã fie competenþa
profesionalã ºi tehnicã.30 Se susþine astfel ideea potrivit cãreia „construirea
instituþiilor sub Deng a servit la acomodarea liberalismului economic ºi a autori-
tarismului politic, dar contradicþia dintre combinaþia între socialismul de stat cu
un singur partid ºi capitalismul competitiv nu a fost rezolvatã.“31

Deschiderea internaþionalã

În viziunea lui Deng reformarea economicã a Chinei era interdependentã cu
deschiderea ei internaþionalã. China nu putea sã progreseze din punct de vedere
economic singurã, fãrã sprijinul statelor dezvoltate. De la ele puteau învãþa chi-
nezii know how-ul, puteau importa tehnologia ºi expertiza necesare pentru a face
faþã unei economii de piaþã. Iar pentru aceasta, statul chinez trebuia sã aibã relaþii
diplomatice ºi politice cu aceste state dezvoltate. Aceastã viziune s-a întâlnit cu
interesele statelor dezvoltate care au susþinut dezvoltarea Chinei – care oferea
nenumãrate oportunitãþi pentru afaceri ºi o piaþã de desfacere imensã – creºterea
economicã fulminantã a Chinei din urmãtoarele decenii asigurând creºterea eco-
nomiei mondiale per ansamblu.
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Deschiderea politicã internaþionalã a Chinei nu a fost inauguratã de Deng.
Mao a fost cel care a fãcut primele demersuri în acest sens. În contextul rãz-
boiului rece, China ºi Uniunea Sovieticã nu au avut relaþiile cordiale presupuse
a exista între douã state cu aceeaºi ideologie.32 Neînþelegerile ºi conflictele
dintre cele douã au adus China la masa negocierilor cu Statele Unite ale
Americii. SUA cãuta ºi ea aliaþi pentru a lupta cu URSS iar China era cel mai
important stat (ca mãrime, populaþie etc.) din tabãra comunistã. Vizita pre-
ºedintelui Richard Nixon în China a deschis calea cãtre normalizarea relaþiilor ºi
a constituit baza pe care se vor dezvolta relaþiile bilaterale (inclusiv cele econo-
mice, comerciale, ºtiinþifice) din deceniile urmãtoare.

În tradiþia modernã a gândirii strategice chinezeºti (care viza evitarea unei
situaþii ca cea din secolul al XIX-lea – începutul secolului XX, atunci când China
s-a aflat singurã în faþa inamicilor coalizaþi împotriva ei), Deng a cãutat sã cul-
tive relaþiile cu þãrile de la care statul chinez putea obþine cele mai multe bene-
ficii (strategice, economice, de securitate etc.) Pragmatismul lui Deng l-a deter-
minat ca „în politica externã, sã aprobe o abordare echilibratã a tuturor þãrilor
(fãrã sã se teamã de niciuna ºi sã nu urmeze niciuna), astfel încât China sã se
poatã elibera de politica mondialã complexã, sã beneficieze de contactele sale cu
toþi vecinii ºi sã se concentreze pe propria sa dezvoltare economicã.“33 Dezvol-
tarea relaþiilor bilaterale a fost strategia pe care a utilizat-o liderul de la Beijing,
China evitând sã intre în diferite organizaþii internaþionale, create de establish-
mentul american dupã cel de-al doilea rãzboi mondial.

O componentã importantã a politicii externe promovate în perioada lui Deng
a fost normalizarea relaþiilor cu multe din statele vecine – Birmania, Nepal,
Thailanda, Malaysia, Singapore, Coreea de Sud – pe care le-a vizitat în anii 1978
ºi 1979. Prima þarã vizitatã dupã preluarea puterii a fost Japonia (octombrie
1978, urmatã de o altã vizitã în februarie 1979) – a doua economie a lumii la acel
moment ºi un rival istoric al Chinei – o vizitã care a relevat faptul cã „interesele
strategice – dintre cele 2 þãri, n.n. – erau în general compatibile, deºi cu siguranþã
nu identice“ aºa cum exista ºi o „confluenþã a intereselor economice... Aceste in-
terese strategice ºi economice suprapuse au constituit piatra de temelie a rela-
þiilor dintre Japonia ºi RPC pentru o mare parte din urmãtoarele douã decenii.“34

Probabil cã cea mai importantã dimensiune a deschiderii internaþionale din
aceºti ani a fost relaþia cu Statele Unite. Din 1979, cele douã mari puteri au sta-
bilit relaþiile diplomatice oficiale, prin deschiderea de ambasade în cele douã
capitale. În iulie acelaºi an a fost semnatã Convenþia privind relaþiile comerciale
dintre cele douã state. Normalizarea relaþiilor a inclus ºi poziþia vizavi de
Taiwan, SUA acceptând „poziþia Beijingului cã existã o singurã Chinã, care
includea insula ºi cã administraþia RPC reprezenta singurul guvern legal“, dar în
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„în legea relaþiilor cu Taiwanul, votatã de Congresul american, se spunea cã
orice încercare forþatã de a influenþa viitorul insulei va fi privitã de Washington
«cu foarte mare îngrijorare»“.35 Acest „compromis între cerinþele americane ºi
cele chineze“36 în privinþa Taiwanului a fost perpetuat ulterior, dar a devenit mai
târziu „regretul“ lui Deng cã nu a insistat acum sã tranºeze definitiv aceastã pro-
blemã. La sfârºitul anului 1979, Deng a efectuat o vizitã oficialã în SUA. „A fost
un succes uriaº. Micul comunist – Deng avea puþin peste 1,5 m., n.n. – a apãrut
la un rodeo cu o pãlãrie de cowboy pe cap, a vizitat Bursa de la New York, a
fãcut turul unei fabrici Ford din Georgia ºi s-a aºezat la panoul de control al
simulatorului de zbor pentru rachetele spaþiale. I-a fãcut pe petroliºtii texani con-
servatori sã-l aplaude ºi a fost fotografiat privindu-i atent pe jucãtorii de la
Harlem Globetrotters.“37 Vizita a însemnat semnarea mai multor acorduri de co-
laborare în domeniul consular, comerþ, ºtiinþã, tehnologie, culturã. Deng a tratat
aceastã vizitã ca parte din responsabilitatea lui faþã de þarã. Scopul sãu fusese
acela de a înfrâna URSS ºi de a primi asistenþã pentru modernizarea Chinei38,
ceea ce a ºi obþinut.

Deng a afirmat deschis în vizitele lui nevoia Chinei de a învãþa de la statele
dezvoltate, datã fiind înapoierea ei economicã. Era un contrast izbitor faþã de
predecedorii lui, inclusiv împãraþii chinezi ori Mao, care preferaserã sã „se
bizuie pe ce avea þara, cu preþul sãrãcirii ºi izolãrii“39. Era o rupturã evidentã faþã
de tradiþia diplomaþiei chineze, dar acceptatã pragmatic de Deng, cu scopul mo-
dernãrii þãrii.

În doi ani, 1978-1979, Deng a întreprins cinci turnee diplomatice. Dupã 1980
nu a mai cãlãtorit niciodatã în strãinãtate, dar reuºise deja sã producã schimbarea
fundamentalã a percepþiei statelor capitaliste faþã de China ºi sã o lanseze pe o
direcþie de dezvoltare care a propulsat-o între cele mai mari puteri economice ale
contemporaneitãþii.

Concluzii

Politica reformatoare a lui Deng Xiaoping ºi a echipei lui a plasat China pe o
traiectorie a dezvoltãrii economice nemaiîntâlnitã în istoria modernã a uma-
nitãþii. (Vezi figurile 1 ºi 2.) „Creºterea economicã a Chinei, viteza cu care a
devenit o þarã comercialã importantã ºi un participant important pe pieþele in-
ternaþionale de capital au fost extraordinare. Rata sa de creºtere procentualã
pentru anii 1978-1993 a fost cea mai rapidã dintre toate þãrile din lume. PNB-ul
sãu l-a depãºit pe cel al Germaniei, plasând China pe locul al treilea în lume, în
spatele Statelor Unite ºi Japoniei... (În 2010 a devenit oficial cea de-a doua eco-
nomie a lumii, n.n.) ºi, în ciuda venitului pe cap de locuitor redus, oamenii sãi

14 CRISTINA VOHN 10

————————
35 Jonathan Fenby, op. cit., p. 513.
36 Henry Kissinger, op. cit., p. 342.
37 Jonathan Fenby, op. cit., pp. 514-515.
38 Erza F. Vogel, op. cit., p.
39 Henry Kissinger, op. cit., p. 343.



mâncau mult mai bine decât în zilele lui Mao. Cu toate acestea, inegalitatea veni-
turilor a fost foarte mare... Dar, din punct de vedere economic, China se im-
pusese printre liderii lumii.“40

Figura nr. 1. Creºterea procentualã a PIB-ului Chinei între 1979-2017
Sursa: IMF, World Economic Outlook Database, April 20198

Figura nr. 2. Creºterea PIB-ului Chinei în dolari ºi ca procentaj din economia mondialã
Sursa: National Bureau of Statistics, World Bank
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