
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTENARUL ŞI PROPAGANDA 
Liderii Chinei comuniste au apăsat 
până la podea pedala triumfalismului 
de partid şi de stat de vreo jumătate 
de an încoace, în aşteptarea marelui 
moment 23 iulie, când Partidul 
Comunist (PCC) împlineşte 100 de 
ani de la înfiinţare (la vreo trei luni 
după cel românesc, cum ar veni). În 
cinstea evenimentului s-au îndeplinit 

                                                
1 https://www.bbc.com/news/world-asia-
china-56194622  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu anticipaţie planurile cincinale, cum 
ar fi acela de eradicare a sărăciei, 
obiectiv extraordinar declarat 
îndeplinit în februarie1. A sporit 
cadenţa filmelor patriotice, defilărilor, 
concursurilor tematice de muzică şi 
poezie, olimpiadelor şcolare de 
marxism şi istorie a Armatei Populare 
sub conducerea glorioasă a lui Mao, 
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Regimul de la Beijing sărbătoreşte în luna iulie 100 de ani de 
comunism chinez. Fastul pregătirilor şi intensitatea propagandei 
sunt fără precedent, doar că exact în perioada asta imaginea 
Chinei s-a erodat serios în Europa şi pe glob, arată EFOR 
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după un tipic pe care ni-l amintim şi 
noi foarte bine din vremurile dinainte 
de ’89. Oraşele şi satele s-au umplut 
de bannere roşii cu partidul şi 
conducătorul iubit.  

Secţia de agitprop a lansat primăvara 
asta o nouă versiune a Istoriei 
Scurte a PPC, lucrare clasică în 
tradiţia sovietică, doar că una mai 
agresivă şi ideologizată decât 
precedenta, estompând erorile lui Mao 
şi intensificând cultul personalităţii 
actualului lider Xi Jinping, consacrat 
de trei ani drept preşedinte fără 
termen limită (pe viaţă), care ocupă 
cam un sfert din volum. Tonul a 
devenit mai apăsat şi naţionalist, iar 
asta e important pentru că lucrarea e 
bibliografie obligatorie în şcoli, 
programa trebuind să fie ajustată în 
consecinţă.  

Este descurajat turismul în afara ţării 
(oricum dificil în pandemie) şi 
încurajat în schimb turismul roşu2, 
adică vizitarea organizată a locurilor 
simbolice din vremea războiului civil şi 
a Marşului cel Lung, unde comuniştii 
au luptat şi au înfăptuit chestii 
supraomeneşti, în luptă şi muncă 
patriotică (majoritatea episoade fake, 
desigur, după cum bine ştim că e felul 
acestor poveşti agitprop). Traseele 
sunt aprobate oficial iar grupurile de 
şcolari sau colectivele de oameni ai 
muncii sunt încurajate să îmbrace 
uniforme de epocă. Turismul roşu este 
pe de altă parte şi o formă de a 
stimula economia din zonele rurale şi 
sărace din centrul Chinei, aflate 
departe de coasta de est 
industrializată, pe unde armata 
ţărănească a lui Mao a purtat mare 
parte din bătăliile ei legendare.   

Toate semnele confirmă noua 
orientare pe care PPC sub 
preşedintele Xi o impune societăţii: 
patriotism, limitarea libertăţii de 

                                                
2 https://edition.cnn.com/travel/article/china-
red-tourism-sites-cmd/index.html  
3 Iniţial i s-a spus în One Belt, One Road, 
traducerea exactă din mandarină, dar ulterior 

exprimare, unitate în jurul partidului, 
ortodoxie maoistă în plan cultural. 
Dezastrele sociale inginerite de 
Partidul Comunist sub conducerea lui 
Mao (Marele Salt Inainte, Revoluţia 
Culturală) nu mai sunt nici măcar 
voalat asumate în noua ediţie a 
Istoriei, ci sunt calificate drept idei 
corecte în principiu dar eronat aplicate 
de sabotorii din interior, mână în mână 
cu cei din afară. Pe scurt, în China 
Populară are loc o adevărată cădere în 
trecut. 

PROGRAMUL NOLUI MAO 
De când a ajuns la putere, în 2012, 
secretarul general al PCC şi actual 
preşedinte Xi Jinping a schiţat treptat 
o agendă ambiţioasă, rezumată în 
câteva puncte explicit legate de 
Centenarul sărbătorit luna viitoare: 

1. Atingerea până în 2021 a 
“obiectivului secolului” de a avea “o 
societate moderat-prosperă”; 

2. Eliminarea sărăciei extreme, în 
special în zona rurală, legată şi de 
accesul la educaţie şi sănătate; 

3. Transformarea Chinei comuniste 
într-o putere spaţială şi “putere 
globală a internetului”; 

4. Toate acestea sunt puse sub 
umbrela “Chinese dream” 
(pastişă după American Dream), 
lozinca asociată de asemenea cu 
programul politic al lui Xi. 

5. În plan extern s-a lansat “proiectul 
secolului” numit Belt and Road3, 
menit să încercuiască planeta cu 
infrastructură critică de transport. 

Ţintele 1 şi 2 tocmai au fost declarate 
atinse, cum spuneam, inclusiv prin 
statistică creativă şi mutarea porţilor 
pe teren în timp meciului: circulă 
multe poveşti despre comunităţi rurale 
mutate forţat în blocuri şi programe 

şi-au dat seama că în engleză sună 
involuntar-amuzant şi au schimbat. 

http://www.expertforum.ro
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sociale-Potemkin, în care oamenii 
prezentaţi ca exemplu în media sunt 
altceva decât în realitate iar decorul 
festiv e strâns imediat după ce pleacă 
echipele TV, realizările rămânând pe 
hârtie. Am trecut şi noi prin asta şi nu 
e greu să ne imaginăm cu merge 
treaba. 

Misiunea spaţială pe Marte o certă 
realizare tehnică, după cum o arată 
seria de poze spectaculoase trimise de 
acolo de roverul chinezesc, deşi de ea 
s-a vorbit mai puţin publicului până 
când autorităţile s-au convins că totul 
merge conform planului, de teama ca 
un eşec să nu strice marea 
sărbătoare.  

Controlul internetului e de asemenea 
un succes în sensul reflexelor istorice 
ale PCC, anume de a izola cetăţeanul 
chinez de restul lumii, de a cenzura 
strict conversaţiile libere între oameni 
şi de a deveni un exportator de 
tehnologie de supraveghere socială 
către numeroase regimuri la fel de 
autoritare, dar mai puţin capabile 
tehnologic, din lumea a 3-a. 

Neo-maoismul suplimentat cu 
naţionalism, impus de Xi Jinping 
partidului şi propagandei de stat, a 
reprezentat o surpriză pentru 
observatori şi străinii prezenţi în 
China. În primul rând pentru 

                                                
4 Şi în România a funcţionat până în ’89 o 
organizaţie similară, Frontul Democrației și 
Unității Socialiste (FDUS), de unde se vede că 

companiile multinaţionale occidentale, 
care trebuie să accepte constituirea de 
celule de partid în interiorul 
sucursalelor lor, pe baza egalităţii 
legale de tratament pe care chiar ele 
au cerut-o în negocieri! E în plină 
expansiune Frontul Unit, organizaţie 
paralelă care se ocupă de mobilizarea, 
înregimentarea şi supravegherea ne-
membrilor de partid, în ţară dar şi în 
diaspora4.  

Pe scurt regimul e tot mai încrezător 
în forţele proprii iar şurubul ideologic 
se strânge. Revenirea la eroizarea lui 
Mao şi blocarea oricăror dezbateri care 
se abat de la linia oficială, calificate 
drept “nihilism istoric” şi reprimate 

drastic, au rolul de a 
şterge din mintea 
tinerelor generaţii 
amintirea dezastrelor 
produse de fostul 
dictator megaloman, 
într-un moment în care 
un alt lider cu simptome 
de megalomanie 
conduce ţara. Iar de aici 
încolo lucrurile devin 
chiar periculoase 
deoarece, pe acest fond 
de cenzură şi discurs 
revanşard, lumea 
suspectează că pe 

agenda lui Xi există şi un punct nr. 6, 
deocamdată nerecunoascut oficial: 
“anularea moştenirii coloniale”.  

Aceasta e eticheta, bazată pe un semi-
fake istoric, dată de Beijing procesului 
de aducere la sânul patrie-mamă a 
teritoriilor necontrolate de PCC, anume 
Hong Kong (obiectiv în mare parte 
realizat prin încălcarea promisiunilor 
de tip o-ţară-două-regimuri) şi 
Taiwan. Dar cum Republica China – 
denumirea oficială a statului 
democratic, pluralist şi prosper Taiwan 
– nu dă deloc semne că doreşte să se 
alipească Chinei Populare, ci 
dimpotrivă îşi consolidează 

repertoriul de soluţii al regimurilor 
comuniste nu e aşa diferit.  
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independenţa economică şi identitară 
de facto, s-a creat în Asia de Est o 
sursă de tensiune şi instabilitate 
extremă. Asta ca şi când problema 
Coreei de Nord, veche de peste 
jumătate de secol, n-ar fi fost o bătaie 
de cap suficientă. În anul 2021 au 
avut loc cele mai mari etalări de forţă 
armată ale Beijingului contra 
Taiwanului, cu exerciţii navale în 
apropierea coastelor şi incursiuni ale 
aviaţiei care să testeze reacţia 
Republicii, dar în special a marelui ei 
aliat, SUA. După cum scrie în Foreign 
Affairs o analistă de la Stanford, 
“pentru prima oară în trei decenii, e 
vremea să luăm în serios posibilitatea 
ca China că recurgă la forţă pentru a-
şi încheia războiul civil vechi de 
aproape un secol”5. 

PARTEA GOALĂ A PAHARULUI 
Acest marş triumfal, devenit memă în 
mass media globale, şi îndepărtarea 
geografică de noi fac ca europenii să 
nu realizeze că Republica Populară 
Chineză este o ţară destul de sărăcuţă 
şi extrem de inegală, cu 
probleme mari de 
guvernare, acoperire a 
teritoriului cu servicii de 
bază ori chiar, 
paradoxal, colectare de 
date (ceea ce s-a văzut 
în prima fază a 
pandemiei). 

Pandemia Covid neplanificată a fost 
transformată, după momentele iniţiale 
de derută şi spaimă de la începutul lui 
2020, într-o ocazie de a practica o 
diplomaţie agresivă a vaccinurilor şi a 
demonstra încă o dată cetăţenilor 
chinezi cât de indispensabili pe glob 
sunt conducătorii săi. În ciuda calităţii 
îndoielnice a serurilor şi materialelor 
sanitare produse de firmele 
chinezeşti, precum şi a faptului trecut 
                                                
5 Oriana Skylar Mastro, „The Taiwan 
Temptation: Why Beijing May Resort to Force” 
Foreign Affairs, Jul/Aug 2021. 
6 https://www.eiu.com/n/western-powers-
have-lost-the-vaccine-diplomacy-battle  

sub tăcere că vaccinarea în China 
merge încet, cu dificultăţi, operaţiunea 
Covid-2020 e considerată un success 
pentru că a permis drapelului PCC să 
fluture peste tot în lume, inclusiv în 
unele state UE6.  

Propaganda este foarte importantă, 
atât internaţional cât şi în plan intern, 
pentru că abate atenţia de la o lecţie 
crucială a pandemiei Covid: 
reglementările de siguranţă şi calitate 
în agricultură şi alimentaţie există în 
China, dar aplicarea lor e afectată de 
lipsă de capacitate administrativă şi 
corupţie pe scară largă. Guvernul din 
Beijing nu doar că ascunde 
partenerilor externi ce s-a întâmplat 
cu adevărat în Wuhan – realitatea este 
că nu ştie exact nici el însuşi! Rutina 
birocratică într-un stat comunist face 
ca informaţia să fie distorsionată între 
nivelurile ierarhice, fiecare şef 
manipulând-o ca să se ferească de 
sancţiuni şi în direcţia ţintelor 
solicitate de sus. Paradoxul e că o ţară 
super-tehnologizată şi care aplică 
recunoaştere facială minorităţii uigure 

nu are capacitatea să 
asigure monitorizarea 
sănătăţii publice sau a 
standardelor de calitate 
pentru produsele 
alimentare. De exemplu 
la vânzarea de animale 
vii, despre care nu are 
date fezabile. 

Deşi are internet suveran, trenuri de 
mare viteză şi modul de cercetare pe 
planeta Marte, China e cu 20% mai 
săracă decât România în cifre absolute 
(PIB/cap la preţuri curente) şi cu 
aproximativ 50% la paritatea puterii 
de cumpărare, iar ecartul creşte, nu 
scade: vezi graficele din pagina 
următoare7. Asta arată că dincolo de 
barajul de propagandă viaţa  

7 https://data.worldbank.org  
 

 

Guvernul din Beijing 
ascunde partenerilor 

externi ce s-a 
întâmplat în Wuhan – 

pentru că nu ştie exact 
nici el însuşi! 

http://www.expertforum.ro
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e grea pentru cetăţeanul de rând, 
preţurile mari iar sărăcia sub regimul 
socialismului Potemkin, destul de 
răspândită.  

Curios, după 100 de ani de comunism 
şi şapte decenii de guvernare 
neîntreruptă a PCC, inegalitatea 
veniturilor în China este printre cele 
mai ridicate din lume: indicele Gini e 
0.46, faţă de 0.36 în România, nivel 
considerat oricum cam mare pentru o 
ţară europeană, motiv pentru care ne 
şi autoflagelăm adesea. Simpatizanţii 
occidentali ai regimului de la Beijing 
nu reuşesc deloc să explice de ce un 
partid care se declară radical de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stânga şi are monopolul puterii 
netulburat de 70 de ani nu a reuşit să 
asigure cetăţenilor condiţii mai bune 
de viaţă, nici înainte, nici după 
reformele de piaţă introduse sub Deng 
Xiaoping.  
Apartheidul legal care separă populaţia 
cu buletin de oraş de cea născută la 
sat crează discriminare în accesul 
copiilor la şcoală şi în accesul tuturor 
la asistenţă medicală, servicii 
rudimentare în regiunile sărace din 
interior. Sistemul de pensii e de 
asemenea schematic şi nu acoperă 
cetăţenii chinezi de rangul doi, care   
s-au născut unde nu trebuie, iar    

 

http://www.expertforum.r


Policy Brief No. 119 

 

6

ww
w.expertforum

.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

politica stupidă de limitare a naşterilor 
(maxim un copil până în 2016, apoi 
doi copii până anul ăsta, când s-a dat 
voie la trei copii de cuplu) a creat o 
mamă a crizelor demografice care va 
lovi în viitor, când populaţia va 
îmbătrâni rapid.  

La aceste probleme structurale s-a 
adăugat în 2020-21 o evidentă 
pierdere de influenţă şi reputaţie 
publică pe plan global, multe ţări 
devenind sino-sceptice în urma 
stridenţelor propagandistice din 
pandemie şi agresivităţii manifestate 
moi nou de diplomaţia chineză. 
Concurând frenetic între ei ca să pară 
care mai de care mai zelos pe noua 
linie patriotică trasată de Xi Jinpig, 
efect perfect explicabil pentru cine 
înţelege cum funcţionează un 
asemenea regim, oficialii chinezi s-au 
întrecut în “wolf warrior diplomacy”, 
după numele unui blockbuster 
patriotic în stilul Rambo.  

                                                
8 https://cepa.org/europes-vulnerability-to-
chinese-propaganda-is-homegrown/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fapt surpriza ar trebui să fie doar 
pentru cei care încă trăiesc cu 
imaginea iluzorie a unei Chine conduse 
de strategi înţelepţi care chibzuiesc 
lucruririle pe termen lung, ca în jocul 
de Go, şi au capacitate nelimitată de 
a-şi aplica planurile, fără să realizeze 
cât de haotic, facţionalist şi 
imprevizibil a fost întotdeauna PCC, ca 
orice regim comunist dealtfel. Acest 
efect de auto-iluzionare al europenilor 
în privinţa Chinei populare l-am 
comparat în altă parte cu un soi de 
Orientalism pe dos, de nivel 2.08. 

Chiar şi aşa, imaginea Chinei în ochii 
occidentalilor a suferit o înrăutăţire 
dramatică în ultimul an şi ceva. 
Percepţia negativă a publicului 
european s-a accentuat exact în acele 
state europene cu care Beijingul are 
relaţii economice importante 
(Germania, Franţa, Marea Britanie, 
Suedia) după cum o arată graficul de 
mai sus9. Pentru majoritatea publicului 

9 https://www.gmfus.org/publications/ 
transatlantic-trends-2021  

http://www.expertforum.ro
https://cepa.org/europes-vulnerability-to-
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european China este azi mai curând 
un rival (52%) decât un partener 
(31%), o schimbare de atitudine 
importantă. Semnarea tratatului 
economic cu UE în ultimele zile ale lui 
2020, la insistenţele vădite ale 
cancelariei germane, a deranjat nu 
doar restul clasei politice din Uniune 
dar şi comentatorii ori publicul larg, 
care au fost unanimi în a spune că nu 
era momentul pentru aşa ceva, date 
fiind agresiunile anti-democratice ale 
Beijingului în Hong Kong şi contra 
propriilor cetăţeni musulmani din 
provincia Xinjiang.  

Sancţiunile individuale impuse unor 
membri ai Parlamentului European şi 
academici de pe continent reprezintă 
o călcătură hotărâtă în străchini, 
reducând şansele ratificării tratatului 
EU-China. Boicotul zgomotos şi 
naţionalist în China al firmelor Adidas, 
Hugo Boss ori H&M, evident încurajat 
de autorităţi – fără binecuvântarea 
regimului nu pot avea loc asemenea 
campanii online – şi ameninţările 
directe10 contra unor jurnalişti şi 
politicieni din Suedia ori Cehia din 
partea ambasadorilor Chinei 
(diplomaţia wolf warrior) au convins 
pe mulţi că ne aflăm cu adevărat în 
altă eră a relaţiilor cu Beijingul. 
Parlamentul de la Londra a calificat 
măsurile luate contra populaţiei uigure 
drept genocid iar Comisia Europeană 
are în lucru un raport în care critică 
“virajul autoritar” al Beijingului şi  

Încălcarea promisiunilor de a asigura 
firmelor străine acces echitabil pe 
piaţa internă. 

RECULUL DIN EUROPA DE EST 
Unele state mai mici din Est nici n-au 
mai aşteptat alegerile din Germania 
din luna septembrie, în care se 
anticipează un scor bun al Verzilor, cu  

                                                
10 
https://www.euronews.com/2021/04/12/china
-s-embassy-in-sweden-under-fire-over-
threats-to-journalist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o linie mult mai dură faţă de China (şi 
Rusia)11. La summitul 17+1 din 
februarie aproape jumătate din 
membri au ofensat pe preşedintele Xi 
Jinping participând în conferinţă cu 
miniştri de mai mică importanţă, iar  

11 Unul din deputaţii europeni puşi sub 
sancţiune de China este german şi 
membru al Verzilor 
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https://www.euronews.com/2021/04/12/china


Policy Brief No. 119 

 

8

ww
w.expertforum

.ro  

nu cu şefii de stat, cum insistase 
diplomaţia chineză. Mai mult, după 
summit Lituania a anunţat că 
părăseşte de tot iniţiativa regională 
chinezească 17+1, pe care o găseşte 
ineficientă. Alte state au continuat cu 
restricţiile impuse companiilor 
chinezeşti pe piaţa lor internă. 

Dezamăgirea pentru lipsa de rezultate 
a implicării Chinei în Europa de Est e 
reală şi vine pe fondul unei reduceri 
mai generale a investiţiilor sale în 
toată Europa, care a tot scăzut în 
ultimii cinci ani. Asistăm de fapt la o 
retragere a Chinei din economia 
globală după momentul de vârf 2016 
(vezi graficul din pagina anterioară12) 
deşi fanfara a tot continuat să cânte 
meritele schemelor propagandistice 
vag definite, ca Belt and Road 
(BRI). Aceasta este o listă cu 
geometrie variabilă de mari proiecte 
de infrastructură prin care China a 
reuşit o dublă contra-performanţă:  

 A stârnit o reacţie contrară născută 
din teama multor ţări de “capcana 
îndatorării”, suspiciunea fiind că 
Beijingul că va trece la confiscarea 
de infrastructură-cheie de la cei 
care nu pot rambursa creditele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 https://merics.org/en/report/chinese-fdi-
europe-2019-update  

(lucru care nu s-a prea întâmplat 
de fapt şi este improbabil să se 
întâmple); 

 Dar în acelaşi timp a îngropat 
fonduri masive în proiecte cu 
utilitate economică îndoielnică. 

Cu alte cuvinte, în urma BRI China a 
rămas şi cu banii luaţi, şi cu reputaţia 
ştirbită în arena internaţională. În 
schimb în Europa de Est nu s-a ajuns 
nici pe departe acolo, deoarece micul 
Belt-and-Road regional care trebuia să 
fie Iniţiativa 17+1 nu s-a concretizat 
niciodată, cu 2-3 excepţii în Serbia şi 
Muntenegru. Regiunea noastră n-a 
fost niciodată cu adevărat interesantă 
pentru China: investiţiile directe în 
statele nou-membre sunt infime, 
reprezintând doar 2-3% din totalul 
investiţiilor chinezeşti în UE, după cum 
se vede în harta de mai sus (aceeaşi 
sursă din nota 12). Paradoxal 
Taiwanul, care stă sub radar şi face 
doar business, nu propagandă, are o 
contribuţie economică mai importantă 
în părţi din regiunea noastră. Mai mult 
decât atât, s-a constatat că cele 
câteva investiţii în producţie sau 
şantiere de infrastructură (de exemplu 
în Serbia) crează puţine joburi pentru  
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localnici şi sunt afectate de scandaluri 
permanente privind condiţiile de 
muncă.  

Dezamăgirea reciprocă – a est-
europenilor faţă de China, şi poate că 
şi invers – era inevitabilă. În ţările 
nou-membre ale UE nu există 
nimic de vânzare din ce ar putea 
interesa China ca “investiţie 
strategică”: companii cu branduri 
puternice, tehnologii avansate, know-
how sau cote de piaţă semnificative. 
Atâtea câte existau, asemenea active 
se află deja de multă vreme în 
portofoliul partenerilor occidentali. Ce 
a mai rămas nu prea atrage 
investitorul chinez o dată ce i-am 
blocat accesul la puţinele lucruri care 
contau pentru el: licitaţiile pentru 
telefonie 5G ori investiţiile în mari 
proiecte de energie făcute cu ajutor 
de stat, care ar fi oricum ilegal pe 
legislaţia europeană (deci ar fi fost de 
fapt o formă indirectă de a accesa 
resurse publice). 

Agricultura noastră e la fel de 
neatractivă, fiind măruntă şi relativ 
necompetitivă global, în afara Europei, 
obişnuită să funcţioneze pe piaţa 
protejată de tarife şi standarde dure 
ale Uniunii. În ultimul summit 17+1 
titulara portofoliului agriculturii din 
Bulgaria s-a plâns de deficitul 
comercial al acest sector înregistrat cu 
China şi a obţinut de la preşedintele Xi 
repetarea promisiunii vagi că piaţa 

chineză va absorbi mai multe produse 
agricole bulgăreşti. Dar acest lucru e 
puţin probabil să se întâmple: fermierii 
est-europeni nu prea pot concura cu 
volumele mari şi preţurile mici din alte 
părţi de lume. România exportă în 
China în special lemn (în valoare de 
vreo 150 mil euro pe an); alte produse 
vegetale sau animaliere ajung la 
maxim 10 milioane euro pe an, adică 
nimica toată, din care vreun sfert sunt 
alcoolul şi produsele din cacao, 
această tradiţia solidă a agriculturii 
româneşti! 

CONCLUZII: CE-I DE FĂCUT? 
Centenarul triumfalist al Partidului 
Comunist Chinez de luna viitoare e o 
bună ocazie şi pentru noi est-europenii 
de a reevalua relaţia cu acest mare 
partid-stat, care în ultima vreme 
devine tot mai ideologizat, agresiv şi 
imprevizibil, cu o reputaţie în scădere 
pe plan global şi în tot cazul în Europa. 
Este o ţară cu PIB/cap mai mic decât 

al nostru şi inegalităţi 
sociale greu de imaginat, 
cu fracturi structurale în 
economie şi societate 
care-i vor crea mari 
probleme pe termen 
lung. E un exportator de 
autoritarism, practică 
deschis iredentismul şi 
investeşte în noile 
tehnologii mai cu seamă 
în scop de control social, 
pentru a disciplina şi 
constrânge populaţia să 
se mobilizeze pentru 
obiectivele stabilite de un 

cerc restrâns de lideri ai PCC selectaţi 
prin metode obscure. Ca şi Rusia, e un 
stat care propune un model de 
dezvoltare altul decât cel democratic, 
sacrificând drepturile şi libera 
exprimare în favoarea unui plan de 
industrializare rapidă. Beijingul 
capitalist-leninist NU are aceleaşi 
interese ca statele democratice, spre 
deosebire de ce-şi imaginează naivii 
din Occident, NU doreşte să le 
negocieze şi este capabil să plătească 
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un preţ ridicat pe perioade lungi de 
timp pentru a-şi atinge aceste 
interese specifice, lucru care într-o 
democraţie ar fi complet nesustenabil.  

2021 e anul în care Occidentul în 
general şi Europa în special se scutură 
de vraja orientalistă datorită căreia îşi 
imaginau că orice formă de cooperare 
cu China e reciproc avantajoasă, mai 
bună decât nimic. Câteva teme 
urgente se află pe agenda noastră a 
tuturor şi va trebui să luăm deciziile 
de care ne-am tot ferit, preferabil într-
o formulă comună pentru întreaga 
Uniune Europeană: 

 Boicotarea Olimpiadei de iarnă 
de la Beijing, în februarie 2022. 
Nu putem merge să facem sport 
dezinteresat şi apolitic într-o ţară 
în derivă dictatorială, cu lozinca 
ipocrită “sportul e sport, lagărele 
de concentrare sunt altă treabă, să 
nu le amestecăm”, aşa cum 
propun unii. Nu putem cauţiona 
strivirea societăţii liberale şi 
civilizate din Hong Kong,  unde 
oamenii nu doreau decât să fie 
lăsaţi în pace să-şi vadă de treabă 
cu succes, aşa cum o făcuseră mai 
bine de jumătate de secol; şi nu 
putem ignora ce se petrece cu 
minorităţile etnice în China ori cu 
ameninţarea perpetuă la adresa 
Taiwanului. 

 Multinaţionalele europene 
trebuie să se retragă din China 
după ce-şi încheie socotelile pe 
acolo. Nu neapărat cu tărăboi, 
replierea se poate face gradual, 
discret, dar direcţia asta trebuie să 
fie. Asta nu e o poziţie naivă sau 
ideologică, ci dimpotrivă una 
realistă, pragmatică, ce va reduce 
pierderile de business pe termen 
lung. Da, se vor sacrifica nişte 
profituri câţiva ani, dar în acelaşi 
timp companiile vor câştiga 
reputaţie şi vor fi ferite de 
boicoturile consumatorilor din 

                                                
13 https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-
sale 

Occident pe măsură ce 
radicalizarea PCC se va intensifica 
iar scandalurile publice se vor 
înmulţi. Acum multinaţionalele 
vestice sunt ostatice ai regimului, 
infiltrate cu organizaţii de partid, 
spionate şi folosite ca pârghie de 
presiune pe guvernele democratice 
de acasă când apare câte o criză: 
vezi ce au păţit H&M şi Suedia doar 
pentru că au îndrăznit să aducă 
vorba de sursa bumbacului folosit 
de firmă (provenit probabil din 
munca forţată a uigurilor). 
Lucrurile acestea nu se vor 
ameliora, ci se vor înrăutăţi pe 
măsură ce regimul de la Beijing va 
deveni tot mai dur şi mai 
aventurist.  

 Problema nu e doar cu bumbacul 
sau roşiile cultivate în lagărele de 
concentrare din Xinjiang, de care s-
a tot vorbit. Într-o evaluare recentă 
Australian Strategic Policy Institute 
a identificat o listă de branduri 
vestice care beneficiază direct sau 
indirect de producţie la care se 
utilizează muncă forţată a uigurilor 
în 27 de fabrici locale13. Ele sunt: 

Abercrombie & Fitch, Acer, Adidas, Alstom, 
Amazon, Apple, ASUS, BAIC Motor, 
Bestway, BMW, Bombardier, Bosch, Calvin 
Klein, Candy, Carter’s, Cerruti 1881, Cisco, 
Dell, Electrolux, Fila, Founder Group, Gap, 
General Motors, Google, Goertek, H&M, 
Hart Schaffner Marx, Hitachi, HP, HTC, Jack 
& Jones, Jaguar, Japan Display, L.L.Bean, 
Lacoste, Land Rover, Lenovo, LG, 
Mercedes-Benz, Microsoft, Mitsubishi, 
Mitsumi, Nike, Nintendo, Nokia, Panasonic, 
Ralph Lauren, Puma, Samsung, Sharp, 
Siemens, Skechers, Sony, TDK, Tommy 
Hilfiger, Toshiba, Uniqlo, Victoria’s Secret, 
Vivo, Volkswagen, Zara, Zegna. 

 Volkswagen este un caz extrem 
de sensibil din cauza istoriei de 
utilizare a muncii forţate în fabrici 
în Germania nazistă. Când şeful 
său n-a putut da asigurări ferme 
într-un interviu de acum câteva 
luni că situaţia nu se repetă la 
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uzina sa din Urumqi – a spus doar 
că “facem toate eforturile…” – asta 
a creat o explozit de comentarii 
negative pe reţelele sociale de 
acasă, unde s-au revărsat pozele 
cu Hitler inspectând primele 
modele Volkswagen14. Într-un alt 
episod recent care a răbufnit 
public, şefului Ericsson i s-a cerut 
să facă lobby pe lângă guvernul 
Suediei pentru a se anula 
interdicţiile asupra Huawei, asta 
fiind implicit legat de afacerile 
viitoare ale firmei suedeze în 
China. Probabil că exemplele de 
şantaj politici sunt mai multe în 
realitate, doar că nu s-a aflat de 
ele. 

 Mulţi occidentali se hrănesc cu 
ideea că actualul viraj dictatorial-
ideologic e o fază trecătoare iar 
după preşedintele Xi Jinping va 
veni din nou un lider care va 
readuce lucrurile la “normal”. 
Aceasta e iluzia normalizării 
post-Xi: trebuie să strângem din 
dinţi o vreme şi să păstrăm relaţiile 
cu regimul, chiar cu un anumit preţ 
(de exeplu sacrificarea democraţiei 
în Hong Kong, eventual şi în 
Taiwan) pentru a fi la locul potrivit, 
cu politica şi business-ul, când va 
avea loc din nou deschiderea15. Se 
ignoră faptul că, spre deosebire de 
toţi ceilalţi lideri de după Mao, 
actualul preşedinte e primul care 
şi-a formalizat şederea la putere 
pe viaţă şi a curăţat partidul de 
rivali, aripi reformiste sau 
dizidente, prin aşa-zisa campanie 
anti-corupţie. După aproape zece 
ani de prezenţă la vârful partidului 
şi statului, când ceilalţi dădeau 
semne că pregătesc un succesor, 
Xi abia s-a aşezat mai bine în 
scaun şi pare că a făcut gol în jur. 
Trăsăturile regimului său s-au 
instituţionalizat, devenind 
elemente structurale în politica 

                                                
14 https://www.bbc.com/news/world-asia-
china-54918309  

Chinei comuniste, prin selecţia 
cadrelor şi reşaparea relaţiilor între 
instituţiile de forţă. Acest efect de 
path dependence face dificilă o 
schimbare de traiectorie a Chinei 
într-un viitor îndepărtat, 
neprecizat, post-Xi Jinping. 

 Soluţia realistă o reprezintă 
replierea strategică a Vestului şi 
cooperarea cu Beijingul strict pe 
obiectivele cu adevărat comune, în 
domeniile în care regimul se 
confruntă cu presiunea propriei 
opinii publice: de exemplu, 
reducerea poluării şi politicile 
climatice. Est-europenii trebuie să 
renunţe la iluzia că din iniţiative ca 
17+1 poate ieşi ceva important şi 
viabil economic; România şi 
Bulgaria, membre UE, ar fi bine să 
mute accentul pe o cooperare în 
format 27+1. 

 Altă direcţie de acţiune o reprezintă 
mai buna înţelegere a diversităţii 
Chinei, care este aproape un 
continent, nu o simplă ţară, în 
special în regiunea Europei de Est, 
unde avem o imegine extrem de 
schematică şi vulnerabilă la 
propagandă rudimentară (în bine 
sau în rău) despre China. În special 
trebuie să încetăm să mai 
echivalăm regimul politic, adică 
Partidul Comunist Chinez şi agenda 
sa capricioasă, cu ţara, societatea, 
cultura ori poporul (sau popoarele) 
Chinei. Există minorităţi şi o mare 
diaspora, inclusiv în România, 
aflate în relaţii fluctuante şi 
complexe cu regimul.  

 Mai mult decât atât, există 
Republica China (adică Taiwanul), 
o ţară cu istorie autonomă de şapte 
decenii, iar de ani buni cu politică 
democratică, presă şi alegeri libere 
şi PIB/cap de trei ori mai mare 
decât cel al Chinei comuniste. 
Posibilităţile de a coopera cu 

15 Aşa cum mulţi speră că şi în Rusia 
după Putin se va reveni natural la 
“agenda normală de cooperare”. 
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regimul democratic de la Taipei 
trebuie explorate mai atent şi 
tratate ca priorităţi: în plan 
comercial; prin investiţii şi know 
how, de exemplu în finanţă, 
tehnologii sau cercetarea bio-
medicală; în plan cultural sau al 
cooperării academice. Dacă Cehia, 
Slovacia, Polonia şi chiar Ungaria 
au birou de reprezentare la Taipei 
(ultima, în ciuda relaţiilor extrem 
de calde pe care le întreţine şi cu 
Beijingul), iar Lituania îşi propune 
să deschidă unul, la fel ar trebui să 
facă România şi Bulgaria. 

Succesul economic şi democratic al 
Taiwanului demonstrează nu e nimic 
determinist în “cultura chineză” sau a 
Asiei de Est care să predispună la 
autoritarism, cum încă mai susţin 
unele analize superficiale, iar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liberalismul şi instituţiile de cooperare 
internaţională paşnică construite după 
Al Doilea Război Mondial funcţionează 
foarte bine acolo. Ca europeni, avem 
datoria ce decurge din propria noastră 
istorie totalitară să dăm mai multă 
atenţie dezvoltării relaţiilor cu 
cealaltă Chină, democratică şi 
prosperă, în special într-o perioadă în 
care PCC îşi sărbătoreşte centenarul 
printr-o re-cădere în propria tradiţie 
hard, tulbure şi nefericită. 

Sorin Ioniță este analist de policy la   
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Următoarele evenimente ale EFOR pe aceeaşi temă în iunie 2021: 

 Raport de cercetare şi podcast Diaspora chineză în ţările de la Marea Neagră 

 Conferinţă Perspectiva relaţiilor de cooperare între Taiwan şi statele din Europa de Est 

Proiect susţinut de Black Sea Trust (BST), un proiect al German Marshall Fund of the United States 
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