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Abstract. The speeches of the Chinese president use the concept Socialist
market economy with Chinese characteristics/Socialism with Chinese
characteristics, which in the CCP ideology appear as a continuity by
adaptation of Marxism, Leninism, Maoism and Deng Xiaoping’s theories.
In PR China, SME differs from the ante-reform planned economy but also
from the Western liberal market economy, implying the coexistence of
market mechanisms with those of the planned economy under the control
of the CCP. For Deng Xiaoping, SME had the role of burning the stages
and accelerating the rate of economic growth as an objective of Socialism
and also to demonstrate the superiority of the system over the capitalist
system. Another feature of the system are state-owned companies
belonging to various public entities but behaving competitively. The
claims made by the West that the Chinese economy has become more
capitalist than Western capitalism have no basis as long as the Beijing
power controls all the mechanisms for defining and regulating the
economy and does not hesitate to use them when it sees necessary.
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În RP China, Economia Socialistã de Piaþã cu caracteristici chinezeºti (ESP)
diferã de economia planificatã anterioarã reformelor dar ºi de economia de piaþã
liberalã occidentalã. Implicã coexistenþa mecanismelor pieþei cu cele ale econo-
miei planificate sub controlul PCC (Partidul Comunist Chinez). Conceptul ESP
apare în discursurile oficiale începând cu 1992, dupã Congresul 14 al PCC afiºat
ca obiectiv al reformelor economice care erau în testare la acea datã în cadrul
Zonelor Economice Speciale1. În China nu existã o definiþie clarã oficialã a Eco-
nomiei socialiste de piaþã. Studiile consultate încearcã sã articuleze variabilele
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conceptului din analiza diverselor discursuri oficiale ale liderilor de la Beijing.
Limbajul folosit în RPC este ambiguu în condiþiile în care existã obstacole ideo-
logice. Conceptul „capitalism“ în asociere cu ESP este evitat. Se utilizeazã for-
mulãri care justificã pragmatismul ºi utilizarea mecanismelor pieþei pentru dez-
voltarea socialismului. ESP cu specific chinezesc conform ideologiei PCC evo-
lueazã în stagii2, stagiul actual corespunzând obiectivului de realizare a unei so-
cietãþi „moderat prospere“, respectiv materializãrii visului renaºterii poporului
chinez3. Uneori dezvoltarea economicã susþinutã a RP China este pusã în con-
trast cu slãbiciunile economiei mondiale, ale SUA ºi Japoniei4. Discursurile pre-
ºedintelui Xi conþin referiri la etapa istoricã în care se aflã socialismul chinez,
aflat încã într-o etapã iniþialã, o continuitate prin adaptare a marxism leninis-
mului, a maoismului, respectiv teoriilor lui Deng Xiaoping5. Aceleaºi discursuri
pun accent ºi pe ideea deschiderii, a evitãrii izolãrii ºi oferirea de roluri supli-
mentare mecanismelor pieþei în deciziile de alocare de resurse ale statului6.
Evitarea izolãrii are valenþe istorice.Marea renaºtere a poporului chinez implicã
depãºirea orizontului intern reprezentat de Fluviul Galben spre „orizontului extern“
reprezentat de Ocean la rândul sãu o metaforã pentru Mapamond7. În discursurile
adresate publicului extern deschiderea externã a Chinei este consonantã cu pers-
pectiva cooperãrii economice menitã sã detroneze hegemonia tehnologicã a SUA.
În 2017, cu ocazia Congresului 19 al PCC preºedintele Xi vorbea de intrarea

Chinei într-o nouã erã de dezvoltare, un al treilea stagiu de evoluþie a comunis-
mului chinezesc în continuarea perioadei de „ridicare“ din timpul lui Mao Zedong,
respectiv a perioadei Deng Xiaoping (1979-2017) când China a devenit „bogatã“,
spre o a treia perioadã în care, odatã cu Congresul 19, China trebuie sã devinã
„puternicã“8. Un simbol al puterii ºi încrederii implicã o întoarcere la segmente ale
ortodoxiei ideologice. În acest caz „ortodoxia ideologicã“ implicã intervenþia
statului în mecanismele pieþei pentru reaºezarea „relaþiilor de producþie“ acolo unde
dezvoltarea „forþelor de producþie“ au produs dezechilibre. Aceasta presupune în
ideologia actualã a PCC întãrirea rolului conducãtor ºi a autoritãþii partidului9.
Opiniile privind incompatibilitatea dintre mecanismele unei economii plani-

ficate socialiste ºi cele ale unei economii axate pe mecanismele pieþei sunt tribu-
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tare unei interpretãri puriste a teoriilor marxiste în condiþiile în care existã plani-
ficare ºi intervenþie în mecanismele pieþei ºi în economiile þãrilor occidentale dupã
cum ºi în unele þãri conduse de regimuri comuniste funcþionau (mai mult sau mai
puþin) mecanismele pieþei (Iugoslavia, Cehoslovacia, Ungaria etc). Mecanismele
economice ale þãrilor occidentale nu sunt nici ele imune la ideologia partidelor.
Economiºtii din RP China s-au strãduit sã argumenteze reforma de la sfârºitul
anilor ’70 ca fiind o trecere de la economia planificatã la o economie în care funcþio-
neazã mecanismele pieþei în acelaºi timp cu planificarea la eºaloanele superi-
oare10. În discursurile sale, Deng Xiaoping se referea la: „a introduce puþinã eco-
nomie de piaþã nu înseamnã a deveni capitaliºti“11, respectiv, „economia planifi-
catã nu este echivalentul socialismului deoarece ºi în economiile capitaliste
existã planificare“12, iar „planificarea ºi piaþa sunt doar instrumente economice,
ceea ce conteazã fiind scopul final ºi redistribuirea plus valorii“13. Ideologic,
pentru guvernanþii de la Beijing economia socialistã de piaþã pãrea o treaptã
preliminarã în dezvoltarea socialismului chinezesc, o etapã obligatorie de dezvol-
tare a forþelor de producþie (în care se intervine periodic pentru ajustarea „relaþiilor
de producþie“). ESP pentru Deng Xiaoping avea rolul de a dezvolta rapid forþele de
producþie, de a „arde“ etapele ºi de a accelera rata de creºtere economicã spre un
nivel menit sã demonstreze funcþionalitatea ºi superioritatea sistemului14.
Justificând ESP, economiºtii chinezi vorbeau despre echitate socialã în condi-

þiile eficienþei economice datoratã mecanismelor concurenþiale ale pieþei15. Mai
mult, ESP era argumentatã ideologic ca o întoarcere la filonul marxist tradiþional
potrivit cãruia trecerea la socialism este posibilã doar dupã ce economia de piaþã ºi-a
epuizat rolul istoric ºi mecanismele de selecþie naturalã a pieþei au devenit obsolite16.
ªi în þãrile „socialiste“ est europene în care funcþionau într-o anumitã mãsurã

mecanismele pieþei (ex. Polonia sau Ungaria) s-au încercat definiri ale sistemului
pentru a compatibiliza ideologia marxist-leninistã a partidelor comuniste cu rea-
litatea economicã. Se puteau distinge modele, de la cel al centralizãrii totale din
URSS spre modele care permiteau descentralizarea la eºaloanele inferioare (Ungaria,
Cehoslovacia) pânã la modelul socialismului de piaþã (cazul Iugoslaviei)17. Aceste
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abordãri sunt teoretice, realitatea inclusiv din economiile þãrilor socialiste ante
1989 fiind prea complexã pentru a fi integratã unor structuri tranºate. Ideea unei
economii care sã aibã funcþionalitatea mecanismelor pieþei dar care sã evite con-
centrarea avuþiei ºi sã faciliteze redistribuirea, a fost dezbãtutã ºi în Europa occi-
dentalã ºi aplicatã mai ales în þãrile scandinave.
Occidentalii înþeleg greu modelul economic chinez care contrazice funda-

mente ale gândirii economice occidentale pentru care economia de piaþã implicã
dominarea proprietãþii private ºi nu un stat care este în acelaºi timp proprietar,
antreprenor, posesor de capital ºi mecanism reglator. Unii analiºti occidentali
numesc noul sistem economic practicat de Beijing drept Capitalism de stat, în
care statul chinez joacã rolul antreprenorului18. În RP China caracteristicã a sis-
temului este predominarea firmelor cu capital de stat aparþinând unor entitãþi
publice dar care se comportã concurenþial. ªi Curtis J. Milhaupt ºi Wentong Zheng
defineau în 2015 sistemul economic al RPC drept capitalism de stat argumen-
tând cã statul controleazã direct sau ghideazã indirect majoritatea deciziilor eco-
nomice19. Rolul de coordonare ºi control prin PCC asupra membrilor consiliilor
de administraþie ale marilor corporaþii a fost explicit introdus în lege de noua admi-
nistraþie chinezã20. Întreprinderile private sunt considerate componentã a econo-
miei socialiste de piaþã cu caracter chinezesc alãturi de întreprinderi de stat cu
diverse forme de organizare. Întreprinderile private trebuie, precum cele de stat,
sã urmeze directive ale politicilor ºi implicit monitorizãrii de partid ºi de stat
aceasta fiind o componentã ce separã o datã în plus modelul economic chinezesc
de modele occidentale. Regimul preºedintelui Xi a accentuat ºi mai mult amintita
dimensiune de reglementare ºi control21. Teoreticienii Julan Du ºi Chenggang Xu
utilizeazã ca metodologie de analizã a economiei din China continentalã pentru
a o plasa în categoria economiilor socialiste/dirijate sau capitaliste urmãtoarele:
a) dacã existã sau nu pieþe financiare care permit prin vânzarea de acþiuni copro-
prietatea unor firme de stat sau private, b) care este parcursul profitului marilor
companii ºi, c) în ce mãsurã acestea se întorc ca dividende sociale, o caracteris-
ticã a economiei de piaþã socialiste22. Se mai au în vedere ºi în ce mãsurã eco-
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nomia chinezã este planificatã, respectiv mãsura în care producþia pentru satisfa-
cerea necesitãþilor de bazã a fost înlocuitã cu o producþie pentru profit, sau mã-
sura în care proletariatul este clasa dominantã care controleazã pârghiile econo-
mice ºi destinaþia plus valorii23. Anumite idei consonante cu ale economiei de
piaþã socialiste pot sã fie gãsite ºi în filosofia politicã occidentalã la James
Mende care propunea un model de socialism liberal în care majoritatea actorilor
economici sunt de stat dar acþioneazã independent de acesta24.
Puþin probabil ca abordãrile ºi disputele teoretice sã ducã la un consens sau

un model descriptiv cu o corespondenþã suficient de mare cu realitatea din teren.
Dincolo de dispute teoretice, indubitabil iniþiativele private individuale au înflorit
în China ultimelor trei decenii dând naºtere unei pãturi antreprenoriale de care
industria produselor de lux occidentalã, piaþa imobiliarã a marilor metropole sau
bugetul universitãþilor de top occidentale depinde considerabil.
Se mai argumenteazã ºi cã modelul liberal de guvernare ar fi opus modelului

confucianist care implicã loialitatea faþã de familie ºi autoritate la care se adaugã
principiile marxist-leniniste ale rolului conducãtor al partidului unic ºi disciplinei
de partid ºi mai ales condiþiile specifice din aceastã þarã cu 1,5 miliarde locuitori,
în care stabilitatea face parte din formula supravieþuirii fizice25. Argumentul
„condiþiilor specifice“ este justificabil în cazul unei þãri cu 1,5 miliarde locuitori
ca ºi sintagma „caracteristici chinezeºti“ ataºatã unor concepte adesea de import.
Argumente în virtutea cãrora ºi într-o societate chinezã tradiþionalã precum cea
din Taiwan sau Hong Kong liberalismul economic ºi politic funcþioneazã, trebuie
sã aibã în vedere atât orizontul de timp limitat al acestora (4 decenii pentru Taiwan)
cât ºi condiþiile socio-economice incomparabile (Taiwan-ul este o economie de
23 milioane locuitori).
Probleme generate de funcþionarea mecanismelor pieþei (ex. creºterea inegali-

tãþilor sociale) sunt abordate de autoritãþile de la Beijing cu atenþie pentru dimen-
siunea politico/ideologicã. Nu se menþioneazã direct ca potenþialã problemã ine-
galitãþile sociale create de ESP ci necesitatea eradicãrii sãrãciei, a redistribuirii,
a reajustãrii „relaþiilor de producþie“26. Noua preºedinþie chinezã a intervenit cu
„recomandãri“ la adresa marilor corporaþii cu capital privat precum Alibaba,
Pinduoduo, Tencent vizând donaþii sociale ºi asumarea unui mai mare rol în finan-
þarea de proiecte sociale27. Campania anticorupþie a preºedinþiei chineze în urma
cãreia s-au luat mãsuri inclusiv de reducere cu 50% a salariilor membrilor consi-
liilor de administraþie ale giganþilor economici chinezi face parte dintr-un set de
mãsuri menite sã ofere consistenþã sintagmei economie socialistã de piaþã28.
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Marile companii chineze de tehnologie au donat anual zeci de miliarde de dolari
pentru iniþiative sociale pentru a se alinia noilor directive ale PCC reunite în
Politica prosperitãþii comune29. Capitalismul funcþioneazã însã pe alte reguli.
Aceste companii sunt listate pe marile burse ale lumii iar investitorii pot sã se
întrebe cine controleazã în fapt aceste companii în acþiunile cãrora îºi investesc
economiile, de ce banii care ar trebui sã le parvinã sub formã de dividende sunt
alocaþi altor scopuri fie ele ºi caritabile. Alocarea unei pãrþi din profitul compa-
niilor chineze a determinat scãderi abrupte ale cotaþiilor acestora pe bursele lu-
mii. A fost situaþia giganþilor Pinduoduo listat pe Wall Street sau Tencent listat
la bursa din Hong Kong30. Ceea ce societatea chinezã câºtigã pe de-o parte, poate
sã piardã pe de alta prin diminuarea fluxului de investiþii strãine sau prin scãderea
cotaþiei unor mari companii. Politica companiilor a fost urmatã de gesturile miliar-
darilor precum Lei Jun fondatorul Xiaomi, Wang Xing (Meituan-Dianping) sau
Jack Ma (Alibaba) care au donat, pentru a se alinia sugestiilor PCC, miliarde de
dolari pentru proiecte de educaþie, cercetare sau eradicare a sãrãciei31. Jack Ma
unul dintre cei mai vizibili multimiliardari chinezi, dupã un discurs critic la adresa
mecanismelor de reglementare financiarã guvernamentale a dispãrut din viaþa
publicã apãrând doar la începutul anului 2021 cu un scurt discurs despre eradi-
carea sãrãciei ºi necesitatea operaþiunilor filantropice, toate idei consonante cu
politica PCC32. În cadrul ESP, donaþiile filantropice din partea antreprenorilor
bogaþi ºi a marilor companii devin pentru guvernul chinez sursã suplimentarã de
intervenþie pentru atenuarea efectelor sociale ale pieþei alãturi de politici guver-
namentale specifice. Politica co-prosperitãþii care încurajeazã (sau obligã) donaþii
pentru proiecte sociale sau educaþionale este ilustrativã pentru o economie în
care funcþioneazã mecanismele pieþei dar diferã de liberalismul occidental ºi cã
regulile pieþei funcþioneazã în RP China pânã la un punct. Politica co-prosperi-
tãþii include recentele acþiuni anti monopol din China. Timp de douã decenii
giganþii internetului din China s-au dezvoltat pe un fundal în care lipseau regle-
mentãrile, domeniul în sine fiind atunci considerat neesenþial pentru economia
chinezã iar dezvoltarea de mici afaceri încurajatã. Dezvoltarea giganþilor on line
a fost mai rapidã decât eventualele sisteme de regularizare. În ultimii ani au fost
iniþiate investigaþii soldate cu amenzile de miliarde de dolari pentru practici de
monopol33. Nu doar în China ci peste tot în lume atât în SUA cât ºi în UE au loc
investigaþii acolo unde se constatã practici de monopol fiind fireascã preocuparea
de a facilita dezvoltarea de noi antreprize ºi iniþiative private care erau sufocate
„din faºã“ de jucãtorii principali. Diferenþa dintre China ºi situaþia corporaþiilor
din SUA sau UE constã în faptul cã trebuie sã se supunã necondiþionat. Intervenþia
regimului de la Beijing era de aºteptat în condiþiile în care giganþii tehnologici
din domeniul e-commerce, social media sau financiar au acces la un volum uriaº
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de date socio-demografice, comportament social sau de consum al populaþiei,
respectiv date despre sectoare cheie ale economiei chineze pe care cu ajutorul
tehnologiilor sofisticate le pot prelucra, stoca, utiliza. Gigantul Tencent este pro-
prietarul aplicaþieiWeChat care reuneºte într-o singurã aplicaþie servicii similare
WhatsUp, TickTok, PayPall, Uber deci convorbiri telefonice, social media, plãþi
on line, transport etc34. Produsele oferite oferã o imagine asupra capacitãþii de
influenþã a acestora care dacã în SUA sau UE stârneºte îngrijorare ºi preocupãri,
în contextul specific al Chinei este intolerabilã având în vedere politica PCC de
control asupra a orice ar putea sã pericliteze stabilitatea socialã, ordinea politicã
ºi rolul conducãtor al partidului.
Conform lui Rambures Dominique în cadrul ESP din RP China modalitatea

de planificare economicã obligatorie (inclusiv pentru economia privatã) se des-
fãºoarã pe cel puþin trei niveluri, fiecare nivel cu propriile mecanisme: Planifi-
carea obligatorie limitatã la întreprinderile de stat, cu precãdere cele care ope-
reazã în sectoare strategice se referã la obiective de atins, resurse financiare ne-
cesare, accesul la materii prime; Planificare contractualã prin care se stabilesc
obiective ºi se schiþeazã în linii mari modalitãþile de a le atinge dupã care
urmeazã o etapã de negociere cu întreprinderi ºi autoritãþi locale asupra obiecti-
velor de detaliu ºi disponibilitãþii resurselor; Planificare indicativã care ºi ea
stabileºte obiective generale de atins în domeniul industrial dupã care se utilizeazã
instrumente specifice pieþei precum scutiri de taxe, subvenþii, credite bancare cu
dobândã micã etc. pentru a stimula întreprinderi din anumite sectoare sã-ºi atingã
obiectivele35. Intervenþii în piaþã ºi politici menite sã asigure o redistribuire a
profitului ºi implicit a bunãstãrii în societate în mod special, prin supra impozi-
tare sunt practicate de multe state din lume, europene mai ales, un argument în
virtutea cãruia standardul SUA de economie capitalistã cu care este pus în oglindã
regimul de la Beijing nu este neapãrat unicul ºi cel mai inspirat.
Reforma agrarã a fost unul dintre cele mai ambiþioase planuri ale noii pre-

ºedinþii chineze. Cetãþenii chinezi nu pot sã deþinã în proprietate pãmânt. Inclusiv
terenul aferent construcþiilor pentru blocuri de locuinþe este cedat în folosinþã pe
termen limitat (70 de ani). În cazul þãranilor în cadrul ESP aceºtia pot sã valori-
fice pe piaþã nu pãmântul în sine (care aparþine statului) ci dreptul de utilizare a
pãmântului, care în anumite cazuri a fost transformat în capital pentru iniþierea
unor mici afaceri, sau oferirea în leasing a acestor drepturi de utilizare cãtre mari
corporaþii sau antreprenori. ªi autoritãþile locale, municipalitãþile pot sã vândã
dreptul de folosinþã al pãmântului cãtre dezvoltãtori imobiliari.
Coabitarea dintre principiile economiei de piaþã ºi controlul etatist a funcþionat

pânã acum eficient, liderii de la Beijing dând dovadã de creativitate ºi flexibi-
litate pentru a le asigura coabitarea în contextul specific al Chinei. În documen-
tele PCC proiectul de creare a Socialismului cu specific chinezesc este prezentat
sub forma a cinci sfere integrate de modernizare (Planul integrat al „celor cinci
sisteme“): modernizare economicã, modernizare socialã, modernizare cultu-
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ralã, modernizare ecologicã, modernizare militarã36 Referirile la dezvoltarea in-
dustrialã a Chinei în documentele recente ale PCC au în vedere o etapã postin-
dustrialã axatã pe o predominanþã a serviciilor în structura PIB, respectiv o redu-
cere a ponderii agriculturii spre 4% din PIB. E un obiectiv ambiþios, acest pro-
cent al agriculturii la crearea PIB caracterizeazã doar statele dezvoltate cu un
nivel înalt de urbanizare37.Se constatã ºi o tranziþie de la un accent pe creºtere,
dezvoltare economicã susþinutã indiferent de costuri (incluzând aici costul eco-
logic) spre dezvoltare economicã sustenabilã38. Planul celor 4 strategii compre-
hensive ca strategie a ESP cu caracteristici chinezeºti include apeluri la protecþia
mediului ca dimensiune esenþialã a societãþii moderat prospere39. În documen-
tele PCC crearea ESP este parte componentã a unei strategii pe termen lung
Strategia de reîntinerire naþionalã. Conform PCC, Strategia de reîntinerire vine
în continuarea altor trei strategii de la fondarea RPC în 1949 pânã în prezent:
Revoluþia 1949-1977, Refacerea 1978-1989, Construirea unei capacitãþi naþio-
nale puternice 1990-200340. Implicã ca obiectiv pentru 2049 (când se aniver-
seazã 100 de ani de la crearea RPC) ca aceastã þarã sã fie bine guvernatã, stabilã
social, prosperã economic, avansatã tehnologic ºi puternicã militar41. Concepte
precum prosperitate, bunã guvernare, avans tehnologic sunt generale iar fãrã
fixarea unor date cuantificabile/mãsurabile lasã spaþiu generos pentru interpretãri.
Analiºtii americani caracterizeazã aceste obiective ca fiind greu de atins pânã în
2049, o Chinã în ascensiune chiar dacã nu îºi va atinge toate obiectivele fiind cel
mai plauzibil scenariu42. Dincolo de disputele teoretice avem o realitate concretã
în virtutea cãreia Economia socialistã de piaþã cu caracteristici chinezeºti a fost
mecanismul care a permis dezvoltarea economicã fãrã precedent a RPC în trei
decenii. Intervenþiile de mânã forte ale regimului de la Beijing în mecanismele
pieþei ºi în activitatea firmelor private dau consistentã conceptului de economie
socialistã de piaþã ca sistem diferit de liberalismul economic occidental43. Opi-

8 FUNDAMENTE IDEOLOGICE ALE ECONOMIEI DE PIAÞÃ CHINEZEªTI 65

————————
36 Xi Jinping,“Secure a decisiveVictory in Building a Moderately prosperous Society in All Respects and

Strive for the Greatest Success of Socialism with Chinese Characteristics,“ speech delivered at the 19th
National Congress of the Communist Party of China, 18 October 2017, http://www.xinhuanet.com/english/
download/Xi_Jinping%27s_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf, accesat 26 Oct 2021.

37 Hu A., Yan Y., Tang X., Liu S. Integrated Plan of Modernization. In: 2050 China. Understanding Xi
Jinping’s Governance. Springer, Singapore 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-15-9833-3_5.

38 Xi Jinping,“Secure a decisiveVictory in Building a Moderately prosperous Society in All Respects and
Strive for the Greatest Success of Socialism with Chinese Characteristics,“ speech delivered at the 19th
National Congress of the Communist Party of China, 18 October 2017, http://www.xinhuanet.com/english/
download/Xi_Jinping%27s_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf, accesat 26 Oct 2021.

39 Stern, Rachel E.“The Political Logic of China’s New Environmental Courts.“ The China Journal 72,
July 2014: 53-74.

40 Hu A., Yan Y., Tang X., Liu S. Integrated Plan of Modernization. In: 2050 China. Understanding Xi
Jinping’s Governance. Springer, Singapore,2021, p.29: https://doi.org/10.1007/978-981-15-9833-3_5.

41 Andrew Scobel, Edmund J, Burke, Cortez A. Cooper, Sale Lilly, Chad J. R Ohlandt, Eric Warner, J.D
Williams, China’s Grand Strategy - Trends, Strategies and Long-Term Competition, Published by the RAND
Corporation, Santa Monica, Calif, 2020, „Summary, p.ix“ available: https://www.rand.org/content/dam/rand/
pubs/research_reports/RR2700/RR2798/RAND_RR2798.pdf, accesat 15 sept. 2021.11.8.

42 Ibidem, p. 10.
43 Zhou Xin, „Why the socialist element of China’s market economy is important“, China Macro

Economy 26 aprilie 2021: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3131151/why-socialist-
element-chinas-market-economy-important, accesat 15 septembrie 2021.



niile în virtutea cãrora economia chinezã a devenit mai capitalistã decât capita-
lismul occidental nu au fundamente atâta timp cât puterea de la Beijing are sub
control toate mecanismele de definire ºi reglaj a economiei ºi nu ezitã sã le
foloseascã atunci când considerã necesar. Interesant ºi faptul cã în discursurile
lui Xi Jiping Economia socialistã de piaþã cu caracteristici chinezeºti ºi o socie-
tate moderat prosperã sunt fixate ca obiectiv pentru 2049 fãrã referinþe la o etapã
post economie socialistã de piaþã precum în cazul predecesorilor Deng Xiaoping
sau Hu Jintao. Cu toate acestea, importanþa ideologiei marxist-leniniste în deciziile
de la Beijing nu trebuie subestimatã. Prioritãþile s-au schimbat de la „lupta de clasã“
a erei Mao la „dezvoltarea economicã“ respectiv de la „dezvoltarea economicã
indiferent de costuri“ a lui Deng Xiaoping la „Dezvoltare economicã sustenabilã“
a noii preºedinþii44. Intervenþiile preºedintelui Xi, ideologic vorbind, sunt menite
sã reajusteze derapajele ideologice create în „relaþiile de producþie“ ale societãþii
chineze de perioada „descãtuºãrii forþelor de producþie“ a etapei Deng45. Perioada
Deng Xiaoping nu este atacatã ideologic de noua preºedinþie, din contrã apare ca
etapã necesarã care a creat fundamentul economic solid pentru „era nouã“ deschisã
de Congresul 19 al PCC46. În „noua era“ intervenþia etatistã de coordonare, ajustare
ºi control este reintrodusã pentru a aborda problema „dezvoltãrii neechitabile“
pentru ca ulterior sau în paralel sã fie abordatã problema „dezvoltãrii inadecvate“
(nesustenabile, ne-ecologice)47.
Ambiþiile noii administraþii de la Beijing sunt mari ºi pe lângã provocãrile

majore cunoscute trebuie sã facã faþã unor situaþii neprevãzute cum ar fi „rãzboiul“
comercial cu administraþia Trump care a implicat pe lângã tarife ºi blocarea
accesului la tehnologii respectiv criza majorã provocatã de Covid-19 în paralel
cu încetinirea ritmului de creºtere economicã de care se leagã stabilitatea socialã
internã din partea unei societãþi cu aºteptãri din ce în ce mai mari. Alte douã
provocãri majore ale noii administraþii chineze sunt: Provocarea demograficã
reprezentatã de fenomenul de îmbãtrânire accentuatã a populaþiei care va pune
presiune pe sistemul de pensii ºi ritmul prognozat de creºtere economicã, respectiv
provocarea reprezentatã de decuplarea de economia mondialã ºi în primul rând
de economia SUA. Sunt provocãri pe care regimul Xi încearcã sã le contrabalan-
seze prin investiþii în cercetare respectiv achiziþia de firme europene sau japo-
neze cu acces la tehnologii de vârf, mãsuri destinate sporirii natalitãþii, iniþiativa
„Belt & Road“ poate sã fie pentru unii un apel la cooperare economicã multilate-
ralã, dupã cum pentru alþii poate sã însemne un apel la o nouã ordine mondialã
care sã înlocuiascã hegemonia SUA. Maturizarea economiei chineze, creºterea
numãrului antreprenorilor privaþi ºi a clasei de mijloc poate sã creeze în viitor
disfuncþionalitãþi în modelul economic al economiei socialiste de piaþã din China,
ºi rãmâne de vãzut dacã PRC va gãsi din timp pârghiile necesare amorsãrii acestora
fãrã a distorsiona prea mult mecanismele pieþei.
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