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Un milionar la cârma
comuniºtilor din China
Averea familiei vicepreºedintelui
Chinei, Xi Jinping, care în toamna
acestui an îl va înlocui pe actualul
lider, Hu Jintao, este de sute de milioane de dolari, relevã o anchetã efectuatã de Bloomberg. Informaþiile
privind posesiunile conducãtorilor
Chinei au fost mereu secrete, de aceea
apariþia acestor date a provocat o
reacþie negativã din partea autoritãþilor,
care au blocat legãturile cu site-ul
respectiv. De fapt, nici Xi Jinping, în
vârstã de 59 de ani, nici soþia sau fiica
sa, care studiazã la Harvard, nu au
acces direct la cele 376 milioane de
dolari, care sunt trecute pe numele
diferitelor rude ale vicepreºedintelui
Chinei. Din aceastã sumã, 18% reprezintã, conform Bloomberg, investiþii
directe în compania minierã Jiangxi Rre
Earth & Rare Metals Tungsten Group
(valoarea de piaþã a întreprinderii fiind
estimatã la 1,73 miliarde de dolari),
precum ºi 20,2 milioane de dolari
investite în societatea tehnologicã
Hiconics Drive Technology. Familia Xi
deþine, de asemenea, o luxoasã vilã în
Hong Kong, evaluatã la cel puþin 31,5
milioane de dolari, plus alte ºase imo-
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bile în aceeaºi zonã administrativã a
Chinei, în valoare totalã de 24,1 milioane de dolari. În ceea ce-l priveºte
pe Xi Jinping, intrat în 2007 în
Comitetul permanent al Partidului
comunist chinez, numele lui nu apare
în vreun scandal de corupþie nici în
presa occidentalã, nici în cea localã. El
a ocupat funcþii cheie pe linie de partid
într-o serie de mari provincii ale þãrii,
inclusiv la Shanghai. Una dintre trãsãturile lui definitorii pare sã fie ambiþia,
potrivit cablogramelor Wikileaks - care
au publicat descrieri fãcute în 2009 de
fostul ambasador american în China,
Jon Huntsman. Bazându-se pe discuþii
cu oamenii din anturajul lui Xi, diplomatul i-a fãcut acestuia portretul unui
om extrem de ambiþios, carierist în
interiorul partidului. Xi pare sã creadã
cã singura soluþie a echilibrului “este
conducerea hotãrâtã a partidului, pentru a asigura stabilitatea socialã ºi
vigoarea naþionalã” conform cablogramei Wikileaks. Fiu al unui revoluþionar comunist din prima generaþie, Xi se considerã moºtenitorul legitim al luptei ºi crede, conform cablogramei, cã este îndrituit sã conducã

destinele Chinei. Momentan, el deþine
funcþia de vicepreºedinte al Comisiei
Militare Centrale, ºef al ºcolii de partid
ºi vicepreºedinte al Republicii Populare
Chineze. ªi este de aºteptat ca la cel
de-al 18 Congres al partidului sã devinã Secretar General. În ciuda convingerilor sale ideologice, Xi este un pragmatic, despre care se spune cã susþine
sectorul particular din economie. A fost,
între 2002 ?i 2007, lider al provinciei
Zhejiang, cunoscutã pentru numeroasele sale întreprinderi mici ºi mijlocii. În
viaþa privatã, Xi Jinping se aflã la al
doilea mariaj, cu cântãreaþa Peng
Liyuan, ale cãrei succese în carierã sunt
strâns legate de ascensiunea politicã a
soþului.
Acum, Peng este directoarea trupei de
dans a Departamentului General Politic
al Armatei de Eliberare a Poporului.
Gradul ei este de general maior. Ce
anume va aduce Xi Jinping la cârma
Partidului Comunist nu este deocamdatã clar. Despre el se spune deseori cã
este un candidat de compromis, între
facþiunile fostului lider comunist Jiang
Zemin ºi cele ale succesorului sãu, Hu
Jintao.

