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Abstract. The Republic of Kyrgyzstan plays an important role in the
People’s Republic of China’s policy. The country is not represents a
significant economic factor for People’s Republic of China, but it plays an
important role in People’s Republic of China’s extending influence in
Central Asia. In a new regional geopolitical play, this puts pressure on
Kyrgystan’s governance from its population and pursues a multi-vector
foreign policy. We intend in analyzing this dynamic evolution of a delicate
bilateral relationship between these two countries.
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În primul deceniu post-sovietic, relaþiile dintre Beijing ºi Biºkek au fost mai
degrabã simbolice. Ele au fost întreþinute în numele bunei vecinãtãþi izvorâte din
trecutul celor douã popoare. Dupã anul 2000, lucrurile s-au schimbat în mod
considerabil. Influenþa Republicii Populare Chineze (RPC) în Republica Kîrgîzã
(RK) a crescut în mod semnificativ. Astfel, China s-a transformat dintr-un mic
partener comercial (anul 1995) în cel mai mare investitor strãin al Kîrgîzstanului,
cu investiþii de 301 milioane USD (anul 2019), care reprezentau 39% din volu-
mul total al investiþiilor strãine în economia RK1.

Cooperarea comercialã, proiectele de investiþii chinezeºti, multe pe datorie,
au creat un raport de dependenþã a Republicii Kîrgîzstan faþã de China. Acest
fapt alimenteazã anxietatea kîrgîzilor ºi sporeºte determinarea chinezilor de a-ºi
implementa politica externã în regiune. Beijingul utilizeazã din plin cele douã
instrumente de influenþã pe care le-a inventat – „Centura ºi Drumul“ împreunã
cu Organizaþia pentru Cooperare de la Shanghai –, pentru a dezvolta relaþiile sale
cu (RK) ºi, mai departe, cu celelalte state din Asia Centralã.
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Marºul terestru spre Vest al Chinei trece ºi prin Kîrgîzstan

Dupã ce Uniunea Sovieticã s-a desfiinþat, China a inclus Asia Centralã în aria
preocupãrilor sale comerciale ºi de securitate. Pentru RPC, „Asia Centralã este
importantã din punct de vedere strategic datoritã energiei, transporturilor ºi luptei
împotriva a ceea ce Beijingul numeºte „cele trei rele“ – terorismul, separatismul
ºi extremismul“2.  În consecinþã, dupã destrãmarea Uniunii Sovietice, munca
diplomaþilor chinezi s-a concentrat pe latura comercialã bilateralã, oricât de mic
era atunci potenþialul partenerului de dialog. Conform viziunii autoritãþilor de la
Beijing, dezvoltarea economicã impune crearea unui climat de stabilitate regio-
nalã ºi raporturi paºnice cu vecinii. Aceste douã elemente sunt prezente în doctri-
nele de securitate ale Chinei, fapt demonstrat de Lucian Dumitrescu în articolul
„Schimbare ºi continuitate în doctrinele de securitate ale Chinei“3. Asia Centralã
reprezintã pentru China de astãzi, conform argumentelor prezentate de Dumitrescu,
„mai degrabã un coridor de tranzit cãtre Vest, cãtre Uniunea Europeanã, un pivot
infrastructural“4. De exemplu, Liu Qing, cercetãtor la Institutul Chinez de Relaþii
Internaþionale, susþine cã „dezvoltarea gândirii diplomatice chineze se bazeazã
pe conceptul de „amiciþie, sinceritate, beneficiu reciproc ºi incluziune“, ºi ple-
deazã pentru construirea unei comunitãþi cu viitor comun la periferie“5, pe care
autorul chinez o vede ca pe o „inovaþie teoreticã a marxismului“6. Cu certitudine
vorbim despre un viitor comun ºi interconectat în regiune, numai cã „armonia nu
este înþeleasã ca egalitate de cãtre puterea chinezã, nici ca valori împãrtãºite între
state, ci mai degrabã ca o ierarhie între state cu responsabilitãþi diferite bazate pe
capacitãþi de putere7. Mica republicã Kîrgîzstan a fost tot timpul un stat slab ºi
sãrac. Acesta se numãrã printre cele mai sãrace republici post-sovietice. Peste o
treime din populaþie trãia la limita subzistenþei în 20148. Când þara fãcea parte
din Uniunea Sovieticã, subvenþiile de la Moscova reprezentau trei sferturi din
bugetul total al republicii9. Beijingul, în ciuda dorinþei sale de a dezvolta relaþii
strânse cu oficialii de la Biºkek, nu s-a arãtat la fel de generos ca fostul imperiu
comunist rus. Chinezii au practicat o strategie bazatã pe investiþii ºi împrumuturi
cu scopul de a obþine acces la materii prime, la cãi de transport, o deschidere po-
liticã cât mai mare, respect ºi stabilitate. Astfel, pentru politicienii din Kîrgîzstan
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cooperarea cu cele douã puteri dominante în regiune, Rusia ºi China, a fost una din
cele mai la îndemânã opþiuni încã de la început, chiar dacã au existat ºi câteva
tentative de a diversifica relaþiile cu state occidentale cum e Canada sau Anglia. 

În acest context, Beijingul a acordat o atenþie deosebitã implementãrii pe teri-
toriul Kîrgîzstanului a unor importante proiecte comune socio-economice ºi de
infrastructurã, cu scopul declarat de a îmbunãtãþi nivelul de trai al populaþiei
locale. Cu asistenþa pãrþii chineze, au fost implementate proiecte precum con-
strucþia ºi lansarea liniei de transport electric Datka-Kemin, construcþia ºi reabi-
litarea infrastructurii dintre Oº–Sarî-Taº–Erkeºtam, Biºkek–Narîn–Torugart,
Oº–Batken–Isfana, modernizarea Centralei Electrice de Termoficare din Biºkek,
îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere în Biºkek ºi altele10. 

Documentul fundamental care stã la baza relaþiilor bilaterale a fost semnat în
anul 2002. Acesta se intituleazã: „Tratatul de bunã vecinãtate, prietenie ºi coope-
rare dintre Republica Kîrgîzã ºi Republica Popularã Chinezã“. Tratatul a dat un
impuls puternic intensificãrii, aprofundãrii, extinderii ºi dezvoltãrii legãturilor la
nivel statal ºi umanitar.

Frontiera dintre Republica Popularã Chinezã ºi Republica Kîrgîzstan11
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În ceea ce priveºte libertatea economicã, Kîrgîstan este cu mult înaintea veci-
nilor sãi autocraþi, Kazahstan, Tadjikistan ºi Uzbekistan. Acest lucru a condus la
dezvoltarea comerþului cu RPC, chiar dacã mica þarã, sãracã ºi muntoasã, nu
prea are ce oferi. În perioada 1995-2007, cifra de afaceri între cele douã state
s-a ridicat la 3,78 miliarde de dolari. Comerþul exterior al Kîrgîzstanului a crescut
ºi China a devenit cu uºurinþã unul dintre principalii parteneri comerciali ai
þãrii. Aproape 40% din toate investiþiile directe din Kîrgîzstan provin din China.
Cifra de afaceri între cele douã þãri aproape s-a dublat în perioada 2014-2019. În
perioada 2015-2019, pãrþile au semnat mai multe acorduri pentru ca Biºkek sã
primeascã 2,2 miliarde de yuani (mai mult de 300 de milioane de dolari) sub
formã de ajutor gratuit12.

Aceastã asistenþã financiarã din partea Chinei a fost acordatã pentru a con-
strui drumuri în marile oraºe ºi pentru a furniza apã potabilã în zonele îndepãr-
tate din Biºkek, conform promisiunilor livrate de autoritãþi. O dovadã în plus
care ne demonstreazã faptul cã liderii Partidului Comunist din China încearcã
sã-i þinã aproape pe liderii de la Biºkek ºi sã îmbunãtãþeascã imaginea RPC în
faþa kîrgîzilor. Demersul s-a anunþat însã dificil. Piedicile cele mai mari le repre-
zintã evenimentele din trecut ºi lipsa de transparenþã în politica dusã de oamenii
politici kîrgîzi. Datele Barometrului din Asia Centralã din ultimii trei ani, citate
de expertul Temur Umarov, „confirmã faptul cã nemulþumirea faþã de China este
în creºtere: 35% dintre respondenþii din Kîrgîzstan au o atitudine negativã faþã
de China. Imaginea Chinei se deterioreazã ºi în þãrile din Asia Centralã care nu
au o graniþã comunã cu aceasta“13. Populaþia localã este din ce în ce mai îngri-
joratã de creºterea datoriei publice faþã de RPC ºi de un eventual transfer de
terenuri cãtre chinezi pentru concesiune. Un asemenea precedent a avut loc în
Tadjikistan14, iar vestea s-a transmis rapid în rândul oamenilor de rând.

Odatã cu trecerea anilor, diferite autoritãþi kîrgîze au luat împrumuturi din
China pentru dezvoltarea infrastructurii – în principal pentru construcþia de
drumuri ºi repararea unei centrale termice din capitalã.  Împrumuturile au fost
acordate în condiþii preferenþiale, dar, dupã cum spun experþii Narghiza Rîskulova
ºi Temur Umarov, existã o capcanã la mijloc. Împrumuturile chinezeºti sunt pro-
cesate în acelaºi mod, de multe ori, contractorul bãncii chineze este o companie
din China care aprovizioneazã proiectul cu echipamente ºi forþã de muncã.
Astfel, banii împrumutului, de fapt, rãmân în China“15. ªi cum guvernanþii nu au
rãspunsuri cu privire la cum vor achita aceste datorii, teama populaþiei creºte în
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fiecare an. O teamã alimentatã ºi de partidele din opoziþie, care nu ezitã sã folo-
seascã aceste subiecte în scop politic ºi cautã sã intensifice mesajele despre co-
rupþia pe care se bazeazã relaþiile dintre liderii aflaþi la putere ºi puternicii vecini
chinezi. Totodatã, acest sentiment este alimentat ºi de presa din Kîrgîstan, cu
mult mai liberã decât cea din China, care a publicat diverse anchete jurnalistice
sprijinite de SUA despre fapte de corupþie între autoritãþile locale ºi oameni de
afaceri din RPC, ce se ridicau la sute de milioane de dolari16.

Marile proiecte chinezeºti din Kîrgîzstan

RPC nu a dat de înþeles cã ar urma o strategie anume în Asia Centralã, însã
în Republica Kîrgîstan a construit un cluster de proiecte strategice pe care se
poate baza în viitor.

Rafinãria din Kara-Balta este primul proiect de anvergurã. Situatã în nordul
Kîrgîstanului, rafinãria reprezintã una din cele mai ingenioase investiþii ale
Chinei în acest stat. Scopul ei a fost sã rafineze petrolul importat din Rusia ºi
Kazahstan pentru piaþa localã ºi sã exporte surplusul. În realitate, pe lângã profit,
China a reuºit sã reducã dependenþa vecinului sãu de Rusia în acest domeniu,
oferind locuri de muncã ºi adâncind dependenþa Kîrgîstanului faþã de Beijing.

Linia electricã Datka – Kemin. Linia de înaltã tensiune a fost inauguratã în
august 2015 de cãtre preºedintele de atunci Almazbek Atambayev. Lucrãrile au
fost realizate de compania chinezã Tebian Electric Apparatus (TBEA) pe baza
unui împrumut tot din China. Proiectul, chiar dacã nu deþine capacitatea de a
scãdea dependenþa de importurile de energie de la vecini, aºa cum afirma la
inaugurare preºedintele kîrgîz, a contribuit la înnoirea reþelei electrice naþionale,
care dateazã din perioada sovieticã. Se presupune cã, în viitor, China ar putea
investi ºi produce energie electricã ieftinã în Kîrgîstan pentru a o importa
ulterior.

Canalului de irigaþii Ciui-2. Având în vedere faptul cã ponderea principalã a
culturilor de cereale revine culturilor din regiunea Ciui, pentru a reduce lipsa
apei pentru irigare, autoritãþile de la Biºkek au solicitat sprijin Chinei pentru a
finanþa construcþia celui de-al doilea canal pentru irigaþii din regiune, numit
„Чүй каналы-2 (ОЧК-2)“. Beijingul a decis sã sprijine proiectul printr-un grant,
fapt ce va permite o utilizare mai eficientã a resurselor de apã disponibile pentru
a asigura securitatea alimentarã, precum ºi creºterea nivelului de dezvoltare
socio-economicã a regiunii Ciui17.

Extragerea aurului stârneºte de asemenea interes pentru RPC. Companiile
chineze de extracþie au fost tot timpul preocupate de minele din Kîrgîzstan.
Acestea au întâmpinat însã mereu probleme atunci când au încercat sã-ºi punã
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planurile în aplicare. Au existat foarte multe acuzaþii despre încãlcãri ale me-
diului sau legate de condiþiile mizerabile oferite lucrãtorilor locali, într-un sector
în care tensiunile cu comunitãþile locale sunt rãspândite ºi uneori explozive.
Companii mari, serioase, s-au trezit cu altercaþii violente pe proprietatea lor ºi cu
proprii angajaþi chinezi bãtuþi. În nenumãrate rânduri aceste incidente au fost
condamnate de ambasada chinezã, însã autoritãþile locale nu au putut sã facã
mare lucru. De aceea, Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing a fãcut apel la
diplomaþia publicã.

Soft power-ul Chinei în Kîrgîzstan

În 2007, la cel de-al 17-lea Congres al PCC, secretarul general al Comitetului
Central al PCC, Hu Jintao, a identificat „soft power-ul“ ca una dintre prioritãþi,
direcþiile de dezvoltare a politicii externe a þãrii sale18. Ulterior, tema „diploma-
þiei publice“ a pãtruns în multe documente referitoare la politica RPC în Asia
Centralã. În 2014, actualul ºef al þãrii, Xi Jinping, a cerut o creºtere ºi mai mare
a „soft power-ului“ ºi diseminarea unei imagini bune despre China în vecinãtate
ºi în întreaga lume. Sarcina principalã a Beijingului în zona din Kîrgîzstan, care
se învecineazã cu regiunea autonomã uigurã Xinjiang, este de a demonstra reali-
zãrile civilizaþiei chineze în vechime, care continuã sã se rãspândeascã datoritã
înaltelor tehnologii din prezent. Componentele importante ale imaginii RPC pro-
movate în republica vecinã sunt „pacea, respectul pentru statul partener, carac-
terul politic ºi cultural al acestuia, menþinerea egalitãþii civilizaþionale, stabilirea
principiilor cooperãrii reciproc avantajoase atât în   domeniul economic, cât ºi în
cel cultural“19.

Ministerul Afacerilor Externe Chinez a demarat o cooperare strânsã cu uni-
versitatea din Biºkek ºi cu alte centre de învãþãmânt din þarã, dar pe lângã univer-
sitate funcþioneazã ºi Institutul Confucius, al treilea pe care Beijingul l-a înfiinþat
în Kîrgîstan, dupã celelalte douã din Biºkek, care funcþioneazã din 2007. Din
informaþiile pe care o respectabilã jurnalistã din România le-a pus la dispoziþia
publicului, „peste cincizeci de profesori au fost trimiºi din China în Kîrgîstan
pentru a preda mandarina ºi tot mai mulþi studenþi sunt atraºi de posibilitatea de
a lucra pentru companiile chineze din þarã sau din afarã. Oamenii bogaþi din
Kîrgîstan îºi trimit copiii de mici sã înveþe chinezã, pentru cã viitorul pare mai
uºor dacã poþi vorbi limba celor care vor sã te domine20.

În vara lui 2022, Ministrul Afacerilor Externe al RPC, Wang Yi, a efectuat un
tur diplomatic în Asia Centralã ºi a anunþat cã partea chinezã doreºte sã accele-
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reze implementarea  proiectului de construcþie a cãii ferate China-Kîrgîzstan-
Uzbekistan. Dupã invadarea Ucrainei de cãtre Federaþia Rusã, conducãtorii de la
Beijing cautã rute alternative la transportul prin Rusia, având în vedere cã multe
companii mari ºi firme de transport maritim din Europa nu pot sau nu doresc sã
se bazeze pe transportul care tranziteazã statut rus. Acest blocaj determinã China
sã le solicite liderilor de la Taºkent ºi Biºkek sã dezgheþe proiectul feroviar
China-Kârgâzstan-Uzbekistan, parte din mai marele proiect „Centurã ºi Drumul“,
amânat de multã vreme. Odatã construitã, aceastã cale feratã va lega ºi mai mult
economia kîrgîzã de cea chinezã. 

Concluzii

În concluzie, Beijingul îºi atinge obiectivele declarate sau nedeclarate pas cu
pas în Kîrgîzstan. În termeni de energie, comerþ sau transport, acesta este teri-
toriul sãu, nu al Rusiei. De aceea, viziunea sa este sã modernizeze infrastructura
energeticã ºi de transport localã oferind finanþare ºi cãpãtând control, în detri-
mentul Rusiei, care a fost interesatã ca republicile sãrace în petrol, cum este ºi
cazul Kîrgîzstanului, sã cumpere energie direct de la ea. China însã a schimbat
strategia ºi a câºtigat central-asiaticii de partea sa. În plus, faþã de Rusia, Beijingul
dispune de finanþele atât de necesare pentru Kîrgîzstan. În consecinþã, îndato-
rarea Biºkekului creºte de la an la an, iar mica republicã devine din ce în ce mai
dependentã de giganticul vecin chinez. Problema care se pune în prezent este cu
ce îºi va plãti Kîrgîzstanul datoriile faþã de puternicul sãu vecin. Opiniile a tot
mai mulþi experþi susþin faptul cã „Republica Popularã Chinezã oferã aceste
împrumuturi nu de dragul rentabilitãþii financiare. Ea este interesatã de accesul
la materii prime ºi pentru a-ºi creºte influenþa geopoliticã“ (Horn, Reinhard,
Trebesch, 2020)21.

Potrivit deputatului kîrgîz Dastan Bekeshev, pânã în 2020 volumul datoriei
Kîrgîzstanului faþã de China, împreunã cu dobânda acumulatã, a depãºit 2,2 mili-
arde de dolari. Temur Umanov scria despre Sadyr Zhaparov, preºedintele
Kîrgîzstanului, care este prezentat drept un apropiat al Chinei, cã ar fi renunþat
la ideea naþionalizãrii zãcãmântului de aur de la Kumtor, iar investitorii chinezi
sunt interesaþi direct de compania de extracþie canadianã „Centerra Gold“ pentru
posibilitatea de a dobândi o participaþie22. Actualul preºedinte are în vedere
transferul unei pãrþi din zãcãmântul de minereu de fier Zhetim-Too în China
pentru a reduce datoria externã. 

Cu certitudine, Kîrgîzstanul rãmâne un element important al proiectelor
ambiþioase ale Beijingului, unite sub numele „One Belt–One Road“. De aceea,
felul cum China acþioneazã în acest stat poate servi drept exemplu despre cum
se extinde influenþa geopoliticã a acestei puteri în regiune ºi de aici, în Europa.
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21 Sebastian Horn, Carmen M. Reinhart, Christoph Trebesch, China’s Overseas Lending, National Bureau

of Economic Research, 2019, Massachusetts Avenue Cambridge.
22 Umarov, op. cit.
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