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China ºi-a scos la rampã viitorul lider
Vicepreºedintele Xi Jinping, viitorul lider
al Chinei, a efectuat o vizitã oficialã în
Irlanda, a doua etapã a turneului sãu european, care a inclus, foarte interesant, ºi o
oprire în Turcia. Cel care va fi numit ºef al
Partidului Comunist chinez la convenþia
din toamnã ºi-l va înlocui probabil pe
preºedintele Hu Jintao în primãvara lui
2013 a poposit, înainte de Europa, pe tãrâm
american, aflându-se practic pentru prima
datã sub lumina reflectoarelor, dupã cum
nota Der Spiegel. Occidentul cunoaºte
foarte puþine lucruri despre oficialul chinez
în vârstã de 58 de ani. Gazdele de la Casa
Albã ºtiau însã cã oaspetelui îi place sã
danseze ºi sã joace tenis de masã. Pentru Xi
Jinping, acest prim turneu diplomatic ar
putea reprezenta un succes, venind dintr-o
Chinã aflatã în creºtere ºi care se pregãteºte
sã schimbe ierarhia economicã mondialã la
vârf. Xi Jinping va fi liderul þãrii care
deþine cele mai mari rezerve valutare din
lume (aproximativ 3.200 de miliarde de
dolari sau 2.400 de miliarde de euro) ºi care
ar putea sã profite de slãbirea Statelor
Unite ºi zonei euro. Noul lider va trebui sã
se confrunte totuºi cu pericolul unui crah

imobiliar intern ºi cu tulburãrile sociale în
creºtere. Vicepreºedintele actual al Chinei
reprezintã totuºi un regim la care au fost
nevoite sã cearã ajutorul puterile occidentale în timpul crizei financiare. Acest lucru
i-a oferit un plus de încredere atunci când,
la Casa Albã, preºedintele Barack Obama a
solicitat Chinei sã joace dupã aceleaºi reguli ca ºi alte þãri din economia globalã.
Liderul american a afirmat cã SUA ºi
China ar trebui sã lucreze împreunã pentru
reducerea dezechilibrelor comerciale ºi cã
o relaþie puternicã între cele douã þãri ar
aduce beneficii pentru întreaga lume.
Potrivit BBC, Beijingul a fost acuzat cã
menþine artificial o ratã de schimb scãzutã
a monedei naþionale pentru a ajuta exportatorii. Din acest motiv, parlamentarii americani susþin cã astfel de practici au afectat
creºterea economicã a SUA ºi au dus chiar
la pierderea multor locuri de muncã. Xi
Jinping a replicat cã Statele Unite ar trebui
sã rãspundã unor cerinþe formulate de þara
sa, cum ar fi ridicarea restricþiilor la exporturile de produse high-tech în China.
Cine este însã Xi Jinping? Un om relativ
înalt în comparaþie cu predecesorul sãu, un

politician care a crescut în ultimii 10 ani în
sânul partidului, fiind considerat un membru al aristocraþiei politice chineze. Tatãl
sãu a participat la luptele de gherilã sub
preºedintele Mao, a fost consilier de stat,
iar mai târziu a devenit vice-prim-ministru.
A fost însã degradat ºi obligat sã lucreze
într-o fabricã dupã ce a permis publicarea
unei cãrþi în care era criticat Mao.
Reabilitarea sa a început în 1978. Sub
reformatorul Deng Xiaoping, Xi Zhongxun
a fost numit ºef în provincia Guangdong,
unde a fost esenþial în promovarea dezvoltãrii economice ºi în creºterea exporturilor. Vedetã în familia lui Xi Jinping este
ºi soþia sa, Peng Liyuan, în vârstã de 49 de
ani, conducãtoarea unui grup vocal din
cadrul Armatei de Eliberare a Poporului.
Ea deþine gradul de general-maior. Iar fiica
viitorului lider de la Beijing este studentã la
Harvard, unde este înregistratã sub
pseudonim. Xi Jinping va prelua de la Hu
Jintao frâiele puterii, dar nu se ºtie dacã ºi
funcþia de preºedinte al comisiei militare
(adicã al armatei), o poziþie care are
aproape aceeaºi greutate ca aceea de
preºedinte.
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