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Abstract. China’s digitalization has had notable achievements since
2015-2016. The vision of the Chinese Communist Party (CCP) aims to
achieve an ideal situation – a Chinese cyber sovereignty – in which China
would rely mostly or even exclusively on itself, and the Chinese authorities
would have extensive control over the Internet. In this sense, Chinese
digital soft power at home and abroad gave way to smart governance,
cyber sovereignty, e-bureaucracy, a Chinese cyberspace, as well as a digital
public diplomacy etc., all addressed to its netizens. The development of
Chinese government services is incomparably more advanced than in the
most developed countries in the world, the digital infrastructure is solid,
citizens and the private sector have indisputable advantages, the digital
economy thrives and access to goods of all kinds and improved public
services it is excellent. All these aspects are cultivated as new sources of
legitimacy for the CCP. Digitization also plays an important role in
ensuring national security, playing an important role in both cyber security
(ICT security and through ICT) and cultural security (information, cultural
diplomacy, propaganda, but also cleaning the internet of ideas, tensions
and information harmful to the party).
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Guvernare ºi digitalizare – „buna guvernare digitalã“
(smart governance) ºi „cyber sovereignty“

Modernizarea Chinei în general, inclusiv modernizarea guvernãrii se bazeazã
pe digitalizare ca direcþie de forþã a domeniului numit Tehnologia Informaþiei ºi
Comunicaþiilor (TIC) în China. Digitalizarea ºi TIC determinã schimbãri institu-
þionale ºi anumite dezvoltãri specifice în plan politic. Studiile aratã cã „Revizuirea
structurii de guvernanþã ºi a politicii digitale din anii 1980 prezintã un model de
guvernanþã digitalã condusã de stat. Acesta confirmã faptul cã statul a inclus izo-
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larea ca strategie de digitalizare, dar este, de asemenea, dornic sã faciliteze
tehnologia digitalã pentru dezvoltarea economicã ºi buna guvernare în ramura
executivã a guvernului.“1 Concluziile bunei guvernãri digitale indicã posibili-
tatea constituirii unui stat weberian chinez (regularizat, centralizat ºi raþionalizat
la extrem). Într-un astfel de stat agenþii individuali locali ar fi strict controlaþi ºi
prea puþin independenþi.2

Digitalizarea Chinei a început cu adevãrat încã din anii 2015-2016. Viziunea
Partidului Comunist Chinez (PCC) are drept scop realizarea unei situaþii ideale
– o suveranitate ciberneticã chinezã, cyber sovereignty – în care China s-ar baza
în mod majoritar sau chiar exclusiv pe sine, iar autoritãþile chineze ar controla
extensiv internetul.3 În acest sens, dezvoltarea serviciilor guvernamentale chi-
neze este incomparabil mai avansatã decât în statele cele mai dezvoltate de pe
glob, infrastructura digitalã este solidã, cetãþenii ºi sectorul privat au avantaje in-
discutabile, economia digitalã prosperã iar accesul la bunuri de tot felul ºi la ser-
vicii publice îmbunãtãþite este excelent. Toate aceste aspecte sunt cultivate ca
noi surse de legitimitate pentru PCC.4

Digitalizarea are un rol important ºi în asigurarea securitãþii naþionale, jucând
un rol important deopotrivã în securitatea ciberneticã (securitate TIC ºi prin in-
termediul TIC) ºi cea culturalã (informare, diplomaþie culturalã, propagandã, dar
ºi curãþarea5 internetului de idei, tensiuni ºi informaþii dãunãtoare partidului).

Un prim aspect important a impus stabilirea unui sistem instituþional pentru
managementul digitalizãrii. Ideea este ca cetãþenii „sã nu trebuiascã sã vinã în
persoanã la instituþiile statului mai mult decât o singurã datã“. În acest sens, ve-
rificarea online a identitãþii, recunoaºterea facilã, reprezintã un câºtig de timp
extraordinar pentru oameni, nemaitrebuind sã strãbatã mari distanþe pentru a-ºi
rezolva problemele.6 Dar, din perspectiva oficialã, aplicarea digitalizãrii repre-
zintã în primul rând o modalitate eficientã de a optimiza poziþia Chinei prin ra-
portare la puterile lumii, prin expansiunea economiei alimentate de opþiunile in-
ternetului, conducând la creºtere economicã ºi prin oportunitãþile de manage-
ment, control sporit, cenzurã ºi supraveghere, pentru autoritãþile chineze. Digita-
lizarea Chinei impune dezvoltarea unei independenþe tehnologice chineze. Ad-
ministraþia preºedintelui Xi Jinping a pus la punct un sistem instituþional pentru
managementul cyber-spaþiului ºi al tehnologiilor digitale.7 Acest tip de mana-
gement vizeazã o zonã amplã, de la supravegherea ºi administrarea legislaþiei în
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materie, mereu în expansiune, pânã la politicile concrete, necesare funcþionãrii
cyber-spaþiului ºi al digitalizãrii. Actorii economiei digitale sunt educaþi ºi dis-
ciplinaþi, platformele de afaceri sunt administrate îndeaproape ºi, în general,
navigatorii pe internet sunt supravegheaþi ºi, dupã caz, mobilizaþi.8

Arta conducerii se îmbinã cu arta supravegherii tehnologiilor digitale cheie ºi
controlul informaþiilor transmise, ceea ce nu descurajeazã utilizatorii. Guvernul
s-a implicat cu succes în dezvoltarea cu succes a infrastructurii de reþea. Astfel,
în 2021, numãrul utilizatorilor de internet (netizens) chinezi a trecut de un miliard,
ceea ce înseamnã o cincime din utilizatorii globali, iar rata penetrãrii acestor noi
tehnologii în populaþie a depãºit 70%.9 În luna mai 2021 erau instalate 819.000
unitãþi de telecomunicaþii de vitezã 5G.10

Figura 1: Graficul evoluþiei accesului la internet în China (în decursul ultimelor
douã decenii, analizat sub raport geografic, al device-urilor utilizate ºi al serviciilor
de tip e-guvernare)11
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Þelul smart governance este „modernizarea socialistã ºi întinerirea naþionalã“:
China a înregistrat evoluþii remarcabile în digitalizare, în special în ultimul
deceniu, în domeniul economic, vezi dezvoltarea exponenþialã a companiilor de
e-comerþ ºi internet chineze, acestea fiind printre cele mai importante la nivel
mondial (Xiaomi, Alibaba Group, Tik Tok etc.). De la finele anului 2020 s-au
dezvoltat mult ºi platformele pentru „internetul lucrurilor“ (Internet of Things
sau IoT: spre exemplu, telecontrolul consumului de electricitate, telesupravegherea
îngrijirii plantelor, telesupravegherea bãtrânilor ºi copiilor, în special în accesul
la sisteme potenþial periculoase de încãlzire, la electricitate în locuinþe etc.).

Raportul „Activate Technology & Media Outlook 2021“ aratã cã 58% din
e-commerce-ul global este concentrat în 6 companii, iar 4 companii sunt din China
(unde vânzãrile cu amãnuntul sunt deja digitalizate într-o mãsurã mai mare decât
în Europa sau America de Nord), deþin un procent de 44%; spaþiul e-commerce
care valora 3,4 trilioane $, la nivel global, încã din 2019 este controlat de com-
paniile chinezesti.12

Figura 2: Mai mult de jumãtate din veniturile primilor 6 jucãtori mondiali din
e-commerce provine din vânzãri

China este partener ºi competitor în principal cu SUA în procesul digitali-
zãrii, dar impactul sãu deosebit este datorat succesului în demersurile soft power,
bazate astãzi în mare parte pe valorificarea beneficiilor digitalizãrii.13 Conform
Foreign Policy. China Brief14 este posibil ca efectul demersurilor soft power
chineze sã fie resimþit mai degrabã de Japonia decât de SUA, stat devansat de
China în acþiunile soft power în Asia ºi în lume. Cu toate acestea, în Tailanda,
Japonia este în continuare prezentã în special în domeniul fabricãrii compute-
relor ºi al dezvoltãrii asistenþilor personali digitali.

8 HENRIETA ªERBAN 4

————————
12 https://ecompedia.ro/4-companii-din-china-detin-44-din-e-commerce-ul-global-raport/, accesat

4 aprilie 2022.
13 Cf. Joshua Kurlantzick, Charm Offensive. How China’s Soft Power Is Transforming the World,

A New Republic Book, New Haven and London, Yale University Press, 2007, p. 204.
14 https://foreignpolicy.com/category/china-brief/.



Dar digitalizarea extinde anvergura soft power înspre securitate militarã ºi
capacitãþi militare. Recent, producãtorul chinez de drone DJI, unul dintre cei mai
mari din lume, s-a trezit cã joacã un rol inconfortabil în rãzboiul din Ucraina.
Forþele ucrainene folosesc pe scarã largã dronele ieftine ºi fiabile ale DJI în sco-
puri de supraveghere ºi þintire, cu unele îndoieli privitoare la securitatea datelor
trimise cãtre DJI. „DJI neagã cã primeºte chiar ºi date de zbor cu excepþia ca-
zului în care utilizatorii le încarcã ei înºiºi, iar investigaþiile tehnice s-au alãturat
companiei, deºi existã ºi îngrijorãri cu privire la tehnologia Aeroscope a compa-
niei, care a întâmpinat dificultãþi în primele zile ale rãzboiului. Ucrainei, cãreia
i s-a promis deja un contingent de drone sinucigaºe care transportã explozivi de
cãtre Statele Unite, încearcã sã-ºi schimbe tehnologia cãtre furnizorii americani
– dar între timp, soldaþii folosesc tehnologie în care unii nu au încredere“.15

Smart governance prin smart cities

Totodatã, o consecinþã a smart governance este cultivarea unui sprijin sporit
din partea populaþiei pentru regimul comunist chinez. Planul cincinal în curs
(2021-2025) adoptat în martie 2021 prezintã în mod explicit Partidul Comunist
Chinez în versiune smart. Strategia chinezã „Internet+“ a cincinalului trecut a
vizat stabilirea bazelor funcþionale ale tehnologiilor ICT pentru eficientizarea
guvernãrii: smart governance.Mai concret, digitalizarea a realizat un acces mai
bun pentru cetãþeni la bunurile publice tradiþionale ºi la cele de tip nou, reducând
sãrãcia, crescând în general dezvoltarea economicã ºi economia sustenabilã în
special în oraºele inteligente (smart cities) care se confruntã cu probleme mult
diminuate în problema consumului de resurse de apã ºi energie ori de transport
ºi infrastructurã, în genere.16

Problemele infrastructurii digitale rurale treneazã însã, precum ºi cele de
alfabetizare ruralã în materie de digitalizare. Guvernul are în vedere soluþii
pentru extinderea accesului la internet în zonele rurale. Este nevoie de imple-
mentarea unor programe educaþionale în zonele rurale pentru consolidarea creº-
terii economice ºi a reducerii sãrãciei, prin simpla utilizare avansatã a interne-
tului ºi prin acces facil la bunuri prin intermediul internetului, chiar fãrã a avea
în vedere transformarea oamenilor din aceste zone în antreprenori.17

De asemenea, cu un dublu rol (de eficientizare a guvernãrii ºi creºtere a spri-
jinului popular faþã de guvernarea Partidului Comunist Chinez), digitalizarea
reprezintã un instrument redutabil de accelerare a reformelor instituþionale în
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zone precum asigurãrile sociale ºi sãnãtatea. Astfel de beneficii au fost realizate
ºi putem considera cã au fost multiplicate prin noul sistem digital de asigurãri
sociale care a facilitat accesul la beneficii specifice pentru mai mult de 460 de
milioane de cetãþeni chinezi.18

Strategia din 2015, desfãºuratã sub denumirea „China sãnãtoasã“, a inclus con-
sultaþii online ºi alte servicii electronice cu rolul de a conecta pacienþii ºi doctorii
mult mai eficient ºi mult mai ieftin. Aceasta reprezintã o cale de urmat, dat fiind ºi
tendinþa de îmbãtrânire a populaþiei Chinei, ca urmare a politicii copilului unic.19

Oraºele digitalizate, cum este ºi oraºul Fuzhou, se bazeazã pe dezvoltarea
unor multiple servicii disponibile prin aplicaþii – de la cumpãrarea biletelor
pentru transportul în comun, la iniþierea unor afaceri, administrarea conturilor de
asigurãri sociale, sau plata vizitelor la doctor, a electricitãþii ºi altele. China este
consideratã încã din 2020 un lider în iniþiativele privind oraºele inteligente
(smart cities initiatives), cu aproximativ 800 de oraºe inteligente în fazã de
proiect sau deja funcþionale reprezentând jumãtate din numãrul acestora la nivel
mondial. Oraºele inteligente constituie în China o adevãratã strategie naþionalã
de administrare a oraºelor ºi a spaþiilor publice. Agenþia chinezã de ºtiri Xinhua
prognoza o victorie a „cursei globale cãtre constituirea societãþii inteligente
bazatã pe analiza de date“.20

Politicile publice privind oraºele inteligente din China evidenþiazã faptul cã
aceste realizãri fac parte din strategia generalã de digitalizare ºi „informatizare“
menitã a îmbunãtãþi puterea naþionalã a Chinei, în plan intern ºi extern.21 Se
observã o abordare de sus în jos a guvernului central cu privire la programele
pilot pentru iniþierea ºi dezvoltarea oraºelor inteligente ºi o descentralizare a
implementãrii strategiei, cu o traiectorie de dezvoltare a oraºelor inteligente
neliniarã ºi imprevizibilã, ceea ce permite flexibilitate: corectarea cursului stra-
tegiei ºi anumite experimentãri.22 Politicile chineze privind oraºele inteligente
au început însã sã devinã mai unitare ºi sã se standardizeze dupã o perioadã
iniþialã de experimentare, datã fiind ºi imixtiunea birocraticã, ceva mai impor-
tantã odatã cu trecerea timpului.23

Tendinþele de dezvoltare a oraºelor inteligente din China se manifestã de sus
în jos, în sensul cã sunt facilitate de investiþiile guvernamentale ºi, în general, se
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armonizeazã cu modelele de dezvoltare regionalã; o zonã de interes în acest sens
este litoralul de est al Chinei, mai dezvoltat din punct de vedere economic.24

Estimãrile dimensiunii pieþei de soluþii pentru oraºe inteligente este variabilã ºi
în continuã schimbare, dar companiile chineze de consultanþã au fixat în mod
optimist piaþa la o evaluare de 7,9 trilioane RMB (1,1 trilioane USD) în 2018 ºi
au proiectat o ratã de creºtere anualã compusã de 33% între 2018 ºi 2022.25

Direcþiile principale de interes pentru autoritãþile municipale chineze implicate
în dezvoltarea oraºelor inteligente vizeazã transportul, serviciile publice, sigu-
ranþa publicã, educaþia, asistenþa medicalã ºi protecþia mediului.26 Fiind vorba
despre o zonã nouã de dezvoltare ºi despre un impact deosebit al vitezei de
dezvoltare a noilor tehnologii, existã încã multe provocãri legate mai ales de
sustenabilitatea programului pe termen lung, de managementul comunicãrii
inter-instituþionale ºi dificultatea de a pãstra o imagine exactã a progresului real
în domeniul smart, pentru a eficientiza ºi mai mult finanþarea ºi implementarea
proiectelor de dezvoltare ale acestor oraºe. În acest sens, se estimeazã cã va mai
dura pânã ce va fi cuprinsã întreaga þarã de fenomenul oraºelor inteligente.27

Supravegherea chinezã are rolul sãu managerial rezonabil pentru a extinde,
îmbunãtãþi ºi automatiza colectarea ºi analiza informaþiilor cât ºi pentru scopul
strict politic reprezentat de supravegherea în masã (prin IoT, internetul mobil,
cloud computing ºi big data).28 O mare parte din implementarea acestei „supra-
vegheri inteligente“ are loc la nivel local, deºi programele locale de suprave-
ghere folosesc din ce în ce mai mult informaþiile ºi resursele reþelei la nivel
naþional.29 Modernizarea ºi standardizarea echipamentelor de supraveghere în
sistemele din diferite regiuni ºi localitãþi din China ridicã dificultãþi, astfel cã pe
lângã tehnologii, se folosesc ºi voluntari pentru a monitoriza acþiunile populaþiei
generale ºi pentru a spori supravegherea oraºelor inteligente. Demersul se
numeºte „apãrare în masã, guvernare în masã“ (群防群治) ºi se înscrie într-o
tradiþie de acþiune a Partidului Comunist Chinez (PCC), potenþatã acum de utili-
zarea sporitã a tehnologiilor oraºelor inteligente.30 Intenþia PCC de a implementa
626 de milioane de camere video pânã în 2020, extinderea adoptãrii inteligenþei
artificiale ºi protecþia drepturilor civile inexistente din punct de vedere func-
þional pun bazele realizãrii unui panopticon digital chinez.

Promovarea chinezã a tehnologiilor oraºelor inteligente în strãinãtate au pro-
movat companiile de tehnologie chinezã: analiºtii au identificat 398 de cazuri
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raportate de 34 de firme chineze diferite care exportau tehnologii de oraºe
inteligente, prin proiecte de dezvoltare a oraºelor inteligente într-un total de
106 de þãri.31

Iniþiativa Belt and Road (BRI), principala direcþie de politicã externã a Chinei,
evidenþiazã oraºele inteligente ca o „oportunitate strategicã“ pentru companiile
chineze de a se extinde în strãinãtate. Ca urmare, promovarea oraºelor inteli-
gente ca parte a Iniþiativei Belt and Road va continua sã fie o prioritate interna-
þionalã, cu sprijinul celor mai înalte niveluri ale guvernului chinez.32 În þãrile în
curs de dezvoltare, proiectele de oraºe inteligente axate pe instalarea tehno-
logiilor de supraveghere ºi a infrastructurii de reþea au fost succese repurtate de
firme chineze precum Huawei, de multe ori cu sprijinul financiar al bãncilor de
stat precum Export-Import Bank of China. În strategia naþionalã, þãrile mai
dezvoltate sunt surse de tehnologie ºi expertizã, precum ºi pieþe pentru tehno-
logia chinezã, astfel încât se urmãresc parteneriate ºi stabilind laboratoare co-
mune în aceste þãri, promovându-se sau adecvându-se standardele tehnologice
chineze, dupã caz.33 Analizele americane apreciazã: „creºterea exporturilor de
oraºe inteligente din China reprezintã o provocare economicã ºi de securitate
serioasã pentru Statele Unite“.34

În contrast cu modelul Chinei, modelul SUA susþine o abordare de jos în sus
a dezvoltãrii oraºelor inteligente, cu o politicã concentratã pe securitate ºi confi-
denþialitate ca „principii de proiectare de primã ordine“.35 Statele Unite ºi-au
legat promovarea oraºelor inteligente în strãinãtate de iniþiative politice mai mari
în cadrul strategiei Indo-Pacific, care subliniazã un sistem condus de valori ca
alternativã la modelele de dezvoltare autoritare (ºi anume BRI-ul Chinei).36

Analizele indicã faptul cã hardware-ul chinezesc este în mare mãsurã la egalitate
cu produsele din SUA, în timp ce software-ul chinez rãmâne în urmã cu ofertele
din SUA. Analizele americane apreciazã cã oraºele smart americane au ºanse sã
dovedeascã cel puþin pe termen mediu o sustenabilitate mai mare datoritã unei
abordãri naþionale unificate a vieþii private ºi a securitãþii.37 Unele vulnerabilitãþi
pot proveni din dificultãþile de a securiza optim sistemele TIC ºi lanþurile de
aprovizionare americane, în condiþiile în care nu se poate renunþa la produsele
din oraºele inteligente din China, iar mandatele legale din RPC impun firmelor
chineze sã împãrtãºeascã cu guvernul orice informaþii le sunt solicitate.38
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Smart governance prin e-birocraþie ºi tehnologii digitale
pentru controlul politic

Soluþiile bazate pe analiza de date (tip big data) sunt considerate esenþiale
pentru eficientizarea birocraþiei. Conducerea Chinei considerã cã digitalizarea
pe scarã largã va îmbunãtãþi capacitatea agenþiilor guvernamentale de a identi-
fica nevoile ºi riscurile ºi de a determina prioritãþile în acordarea de licenþe ºi
resurse. Se pune accentul pe partajarea ºi integrarea datelor între agenþiile guver-
namentale, pentru a genera o mai bunã utilizare a analizei de big data ºi a IA
pentru a prezice ºi a preveni riscurile – de la riscuri economice ºi de mediu pânã
la riscurile de sãnãtate publicã ºi politice.39

Guvernarea unei þãri de întinderea, complexitatea ºi rata de dezvoltare a
Chinei trebuie sã dezvolte cât mai mult oportunitãþile oferite de e-birocraþie. De
la sfârºitul anului 2019, guvernul chinez are în lucru construcþia unui ecosistem
de baze de date publice sub eticheta de „internet + monitorizare“, în care vor fi
colectate diverse puncte de date privind comportamentul companiilor, organi-
zaþiilor neguvernamentale, persoanelor fizice ºi instituþiilor publice. În acest
sens, remarcabil este Sistemul de credit social al Chinei, care urmãreºte confor-
mitatea persoanelor, companiilor ºi instituþiilor cu legile ºi reglementãrile sub
numere de identificare unificate.40

Partidul-stat valorificã datele, inclusiv datele personale ca resursã pentru
guvernare ºi promovarea dezvoltãrii economice. În ciuda cantitãþilor masive de
date colectate, problemele de confidenþialitate ºi securitatea datelor au fost insu-
ficient abordate. Colectarea excesivã de date ºi scurgerile de informaþii de cãtre
companii ºi administraþiile publice au provocat nemulþumirea publicului. Într-un
sondaj din 2019, peste 77% dintre utilizatorii de internet au raportat cã au fost
afectaþi de aceastã colectare agresivã de date. Prima lege din China privind protecþia
datelor cu caracter personal, precum ºi noile reglementãri privind confidenþiali-
tatea ºi securitatea datelor ºi restricþii privind utilizarea recunoaºterii faciale ºi a
inteligenþei artificiale sunt în curs de elaborare. Colectarea datelor vizeazã în
principal sectorul privat. Tocmai interesul pentru eficientizare ºi bunã imagine
pentru acþiunile partidului comunist va stimula departamentele guvernamentale
sã adere la standarde mai înalte, mai apreciate de public ºi companiile private.

Apãrarea securitãþii naþionale ºi a securitãþii regimului rãmâne prioritarã pe
agenda politicã a PCC. Viziunea despre securitate este extensivã ºi cuprinde se-
curitatea ciberneticã ºi securitatea culturalã. În consecinþã, administrarea inter-
netului trebuie sã implice restricþionarea accesului la idei ºi informaþii dãunã-
toare conducerii PCC. Pentru implementarea proiectului politic, paradoxal, PCC
foloseºte tehnologii care au fost concepute în þãrile occidentale în favoarea dez-
baterii pluraliste ºi liberalizãrii politice.41
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Totuºi, stabilitatea socialã ºi securitatea regimului sunt considerate depen-
dente de competenþa ºi capacitatea statului de a monitoriza ºi cenzura. De aproape
douã decenii, China a exclus treptat principalele platforme internaþionale de co-
municare ºi media de pe piaþa sa. Companiile chineze au înflorit ºi au propus
produse inovatoare, atractive, oferind în acelaºi timp statului un grad ridicat de
control asupra conþinutului difuzat.42

Politica PCC axatã pe construirea unui „internet sãnãtos“ a condus la noile
reglementãri pentru reþelele sociale din ianuarie 2021 care limiteazã acþiunile
colective online dãunãtoare partidului, criticile legate de gestionarea de cãtre
guvern a izbucnirii pandemiei, dar nu ºi accesele naþionaliste, ori apelurile la
boicot împotriva companiilor internaþionale.

Conducerea Chinei adoptã o abordare dublã a utilizãrii TIC în guvernanþa
internã. Pentru a consolida legitimitatea, statul-partid investeºte în eficienþã ºi
servicii mai bune, în timp ce îºi construieºte capacitãþi pentru a-ºi proteja pu-
terea. Guvernul Chinei a construit o bazã solidã pentru infrastructura digitalã. În
ciuda criticilor interne cu privire la riscurile de confidenþialitate a datelor ºi ba-
rierele digitale pentru persoanele în vârstã, cu dizabilitãþi sau sãraci, cetãþenii
Chinei ºi sectorul privat au înregistrat câºtiguri tangibile; o economie digitalã
înfloritoare, un acces mai bun la bunuri ºi servicii publice îmbunãtãþite. Soluþiile
digitale vor continua sã fie folosite pentru a îmbunãtãþi eficienþa guvernanþei în
urmãtorii ani – inclusiv aplicarea lor pentru politici represive, cum ar fi cenzura
ºi supravegherea.

Figura 3: O imagine a bunei guvernãri moderne digitalizate

14 HENRIETA ªERBAN 10

————————
42 Ibidem.



În ochii Beijingului, este pionierat în viitorul guvernãrii moderne, bazatã pe
monitorizare, supraveghere ºi evaluare constantã ºi ghidatã la nivel central.
Aceastã evaluare a devenit parte a discursului tot mai mare din China despre
competiþia sistemicã, care vede „haos în Occident ºi ordine în China“
(西方之乱，中国之治).43 Modelul de guvernanþã bazat pe date ºi tehnologie al
Chinei este în contrast cu abordarea învechitã a guvernãrii occidentale; centrat
pe statul de drept ºi supravegherea independentã a puterii de stat prin separarea
puterilor, libertatea presei ºi societatea civilã. Guvernul ºi-a încadrat cu price-
pere succesele în limitarea pandemiei ca rezultat direct al avantajului sãu sis-
temic.44 În ciuda naraþiunii Beijingului despre modelul superior de guvernare al
Chinei, cantitatea mare de resurse care sunt investite pentru a detecta ºi a limita
ameninþãrile percepute la adresa stabilitãþii ºi a securitãþii regimului indicã re-
versul: infrastructura de supraveghere din ce în ce mai mare a Chinei este un
indicator pentru ceea ce se teme statul partid cã se va întâmpla dacã nu îºi poate
controla oamenii ºi diverºii „acþionari“ cu interese societale. O analizã a Fundaþiei
Jamestown arãta cã guvernul chinez a cheltuit pe cenzura digitalizatã 6,6 miliarde
de dolari în 2020, înghiþind resurse care ar fi putut rezolva probleme mai impor-
tante din perpectiva cetãþenilor: inegalitatea socialã, creºterea costurilor de trai
ºi sincopele din sistemele de educaþie ºi welfare (care, în general funcþioneazã).45

Largi „exceptãri de securitate naþionalã“ care permit statului sã solicite infor-
maþii au afectat, de asemenea, percepþia ºi oportunitãþile companiilor chineze din
strãinãtate (Huawei, ZTE, Bytedance au fost confruntate cu suspiciuni ºi regle-
mentãri în creºtere, mai ales cã unele companii au „reputaþia“ cã au luat parte la
suprimarea disidenþei ºi discriminãrii sau au încãlcat drepturile omului ale mi-
noritãþilor etnice ºi religioase).46 Economia internã ºi sistemul de inovare al
Chinei este acum probabil capabil de autosuficienþã/independenþã în majoritatea
domeniilor, deºi la niveluri de performanþã se estimeazã cã se aflã încã în urma
liderilor mondiali din industrie. Dacã firmele chineze s-ar confrunta cu o „decuplare“
coordonatã în tehnologia digitalã de cãtre SUA ºi aliaþii sãi, probabil cã nu s-ar
fi limitat la pieþele interne, având în vedere prezenþa lor internaþionalã extinsã ºi
influenþa în ecosistemele tehnologice emergente. O mare creºtere a economiei
digitale globale are loc în regiunile în care influenþa economicã a Chinei este relativ
puternicã. De exemplu, se preconizeazã cã economia digitalã a Asiei de Sud-Est
se va tripla ca valoare pânã la 300 de miliarde USD pânã în 2025. Pentru ca PCC
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sã-ºi realizeze obiectivele pentru 2035, capacitatea sa de a reconcilia acest model
cu presiunile externe tot mai mari pentru „decuplarea“ digitalã va fi esenþialã. Ea
se desfãºoarã prin jocul de recuperare tehnologicã cu liderii industriei strãine ºi
prin încercarea de a menþine deschise pieþele ºi parteneriatele strãine cheie în
faþa presiunii politice din partea guvernului SUA ºi a altor surse de influenþã.47

Figura 4: Cenzura internetului, „internetul civilizat“48

Partidul nu doreºte doar sã monitorizeze, sã modeleze ºi sã limiteze compor-
tamentul online, ci îºi propune sã monitorizeze ºi sã controleze ºi comporta-
mentul offline al cetãþenilor, printr-un sistem stratificat de platforme de moni-
torizare ºi supraveghere. Un indicator cheie este numãrul tot mai mare de oraºe
sigure ºi comunitãþi rezidenþiale, unde s-a îmbunãtãþit guvernanþa socialã, dar ºi
supravegherea, cu un accent puternic pe asigurarea „stabilitãþii sociale“.49

China a realizat cea mai cuprinzãtoare acoperire a supravegherii populaþiei
din lume, prin digitalizare: recunoaºterea facialã este aplicatã pe scarã largã în
practicã ºi este încurajatã dezvoltarea poliþiei inteligente, bazatã pe inteligenþã
artificialã. Succesul Chinei în limitarea pandemiei de Covid-19 a evidenþiat
aceastã acoperire, dar a ºi legitimat la nivel intern supravegherea pe scarã largã.50

Intensitatea controlului este cea mai mare în regiunile minoritare, cum ar fi
Xinjiang ºi Tibet, unde identitãþile distincte ale grupurilor minoritare etnice ºi
religioase sunt vãzute ca o ameninþare latentã la adresa securitãþii statului. Mã-
surile din Xinjiang includ, de exemplu, instalarea forþatã de spyware ºi monito-
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rizarea continuã a dispozitivelor mobile, dar se folosesc ºi aplicaþii prin care
cadrele ºi alt personal public furnizeazã informaþii în mai multe baze de date, în
special în Platforma de operaþiuni comune integrate, soluþii digitale pentru a
introduce informaþii ºi a ajuta la aplicarea politicii, la identificarea riscurilor, la
rezolvarea problemelor ºi la prevenirea protestelor. În plus, numeroase aplicaþii
ºi platforme încearcã sã mobilizeze cetãþenii pentru ca – de exemplu – sã alerteze
autoritãþile cu privire la comportamente suspecte sau sã raporteze eºecurile
ideologice, cum ar fi o înþelegere „incorectã“ a partidului ºi a contribuþiilor sale
istorice. Deocamdatã, nivelurile de automatizare din cadrul diferitelor iniþiative
de supraveghere, în special cele care sunt parþial construite la nivel local, rãmân
relativ scãzute, direcþia de dezvoltare vizând stabilirea unor standarde optime la
nivel naþional ºi o mai bunã integrare a surselor de date.51

Un ecosistem digital sigur ºi controlabil

Un accent important cade pe realizarea unei independenþe tehnologice în
constituirea unui ciberspaþiu chinez, cu implicarea firmelor chineze, deºi încã se
importã tehnologii cheie (core tehnologies). Þelul este o reformare a sistemelor
globale economice ºi tehnologice ºi a lanþurilor de aprovizionare, a competiþiei
militare, a inovãrii în apãrare ºi industria civilã, într-un mod favorabil Chinei.

„Diplomaþia publicã digitalizatã chinezã“ se impune în studiile recente ale
rãzboiului comercial SUA-China investigând modul în care Beijingul (a) folo-
seºte discursul ºi retorica instituþionalã pentru a conceptualiza diplomaþia publicã
digitalã bazatã pe sistemul autocratic al Partidului Comunist din China ºi (b) îºi
legitimeazã practicile de comunicare internaþionalã extrem de centralizate ºi
politizate. De asemenea, practicile de diplomaþie publicã internã ale Chinei îi
afecteazã comunicarea internaþionalã. Compararea activitãþilor online ale Minis-
terului chinez al Afacerilor Externe la nivel intern (de exemplu, Weibo) ºi inter-
naþional (adicã, Twitter) a relevat (a) cã China centralizeazã ºi politizeazã mai
întâi producþia ºi distribuþia de conþinut de comunicare pentru a se asigura cã
toate mesajele urmeazã direcþia politicã doritã ºi promovarea orientãrii valorice
dorite; ºi (b) cã, deºi inspiratã de perspectiva comunicãrii în reþea, diplomaþia
publicã digitalã a Beijingului pune accent pe advocacy ºi naraþiune, ignorã re-
plicile indezirabile ºi schimbul de opinii ºi nu urmãreºte adaptarea interculturalã
reciprocã. Ceea ce numim recent „diplomaþia publicã digitalã“ reprezintã un
instrument care serveºte afacerilor interne ale Chinei, controlând ºi ghidând
opinia publicã internã online pentru a apãra conducerea Partidului Comunist
din China.52
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Figura 5: China, lider global în tehnologiile cheie
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Un astfel de trend de dezvoltare a tehnologiilor cheie iniþiat în anii ’80 a
devenit evident în 2016, în planul cincinal specificându-se capacitatea naþionalã
pentru inovare care trebuie sã se concretizeze, iar preºedintele Xi precizând cã
„pericolul cel mai mare stã în tehnologiile esenþiale aflate sub controlul altora“.
Firme digitale precum Huawei s-au impus pe piaþã ºi au stabilit relaþii de cola-
borare ºi schimburi tehnologice cu SUA, dar presiunea este de a dezvolta capaci-
tãþile chineze sub toate aspectele, de-a lungul tuturor segmentelor tehnologice,
în termeni de furnizori ºi aplicaþii, creând o „infrastructurã“ chinezã, cu atât mai
mult, în perspectiva provocãrilor crizei pandemice. (v. ºi al XIV-lea Plan Cincinal,
2021-2025).53 Pe plan intern, se urmãreºte o mai mare dependenþã de capaci-
tãþile chineze prin stimularea activitãþii economice interne („circulare dublã“), în
timp ce furnizorii strãini de tehnologie se conformeazã din ce în ce mai mult
regulilor chineze (prezentate ºi recunoscute ca „sigure ºi controlabile“). Demersul
a fost stimulat ºi de dezvãluirile lui Edward Snowden despre capacitãþile guver-
namentale privind spaþiul cibernetic american. Deocamdatã, unele zone ale
dominaþiei americane în privinþa lanþurilor de aprovizionare sunt foarte puter-
nice ºi nu se întrevede o depãºire pe termen scurt sau mediu (în orizontul de timp
prognozat al anului 2035).

Accelerarea rapidã a progresului ºtiinþific ºi tehnologic, care a început la în-
ceputul secolului XXI, a devenit un factor decisiv în influenþarea globalã ºi eco-
nomie. Cine va conduce cursa globalã a inovaþiei? Aceastã problemã este rele-
vantã în special în domeniul inteligenþei artificiale (IA). În acest moment, Statele
Unite ºi China sunt principalele forþe care-ºi disputã dominaþia în domeniul
inteligenþei artificiale. Pe baza statisticilor pare cã dezvoltarea inteligenþei artifi-
ciale în China a atins un punct critic. China conduce cu încredere noua cercetare
fundamentalã a inteligenþei artificiale. Totuºi, în ceea ce priveºte numãrul ºi
calitatea specialiºtilor IA (IA Talents) ºi numãrul de companii implicate în AI,
China este încã în urmã în urma principalului sãu rival, ºi anume Statele Unite.54

Deºi PCC þine sub control strict spaþiul cibernetic chinez, nu se doreºte o
izolare ºi se urmeazã direcþii de dezvoltare care sã faciliteze ºi sã acomodeze
fluxurile informaþionale peste graniþe. Preºedintele Xi Jinping se pronunþã în
favoarea „integrãrii proactive“55 a Chinei în reþelele mondiale de ºtiinþã ºi tehno-
logie. Este de aºteptat cã abordarea de lungã duratã ºi pragmaticã a PCC caracte-
rizatã prin expresia „trecerea râului prin simþirea pietrelor“56 va impune formatul
eforturilor viitoare de a-ºi reconcilia obiectivele aparent contradictorii de control
ºi interconectare într-o societate digitalizatã.
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