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Introducere
Ce se întâmplã în China, nu rãmâne doar în China. Reprezintã
„efectul fluturelui” asupra steroizilor.
– Ron Vara
China comunistã s-a afirmat pe scena mondialã ca o superputere capitalistã cu o vitezã uimitoare. În prezent, în condiþiile unei
concurenþe acerbe, aceastã þarã reuºeºte sã exporte cantitãþi imense
de bunuri la „preþuri chinezeºti”, bunuri de care noi, consumatorii,
beneficiem din plin. Dacã acesta ar fi sfârºitul poveºtii, atunci n-ar
fi, de fapt, nicio poveste – doar o micã odã, ce ar preamãri virtuþile
competiþiei într-o lume „tot mai platã”.
Din pãcate, aceastã poveste nu se încheie cu un corn al abundenþei plin cu produse proaspete chinezeºti. Dimpotrivã, povestea
spusã în „China – Rãzboaiele care vor veni” începe exact din acest
punct. Este o evocare complexã despre modul în care industrializarea extrem de rapidã ºi adesea haoticã a celei mai populate þãri de
pe planetã a pus China într-o competiþie cu restul lumii.
Cel puþin un aspect al acestei poveºti complicate este deja
clarificat. Cucerirea, de cãtre China, a atâtor pieþe de export din
întreaga lume, a vaporizat, pur ºi simplu, milioane de locuri de
muncã din fabrici ºi a coborât veniturile oamenilor, din inima
Americii ºi maquiladors-urile Mexicului, în cartierele mizere ale
Bangladeshului, pe þãrmurile Indoneziei ºi în fabricile de textile,
cândva prospere, ale Africii. Dar faptul cã „slujbele bune au devenit
proaste”, indiferent de aspectul tragic ºi exploziv din punct de
vedere politic, este doar o micã piesã în jocul de puzzle reprezentat
de „rãzboaiele viitoare ale Chinei”.
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Existã foarte multe variaþiuni pe tema celebrului „efect al
fluturelui” din teoria haosului, conform cãruia un fluture care îºi
agitã aripile în China pune în miºcare un întreg lanþ de fenomene
meteorologice, în aparenþã disparate ºi haotice, care, în cele din
urmã, produc taifunuri în Japonia ºi uragane în Golful Mexic. În
acest caz, China îºi pune în miºcare puternicele sale „aripi”
economice, generând tot felul de taifunuri pe întreaga planetã – în
producþia de energie, în calitatea mediului înconjurãtor, în
domeniul politic, social, militar. Nenumãratele efecte ale „fluturelui
chinez”, cu care se confruntã fiecare dintre noi, sunt cât se poate
de reale ºi, uneori, destul de personale, cum se poate observa ºi din
aceste frânturi, bazate pe realitãþi cotidiene, într-o lume aflatã tot
mai mult „Made in China”:
• La micul dejun, deschideþi televizorul dumneavoastrã „made
in China” pentru a vã uita la CNBC ºi urmãriþi, cu cel mai
mare interes, cum crainicul Dylan Ratigan anunþã cã încã un
copil a murit în urma unei acute intoxicaþii cu plumb, dupã
ce a înghiþit o componentã a unei brãþãri confecþionate sub
sigla Reebok. Brãþara fusese produsã în China, de un subcontractor Reebok, care a folosit un plumb ieftin, pentru a-ºi
mãri astfel profitul.
• Soþia dumneavoastrã, unul dintre cei mai buni agenþi mobiliari din comunitatea în care locuiþi, vi se alãturã la micul
dejun ºi este indignatã atunci când economistul CNBC,
Steve Liesman, relateazã cã ratele dobânzilor ºi preþurile de
rãscumpãrare ale ipotecilor continuã sã creascã, din cauza
dumpingului chinez asupra dolarului, ca represalii dupã mãsurile luate pe piaþa americanã contra unor mãrfuri chinezeºti de proastã calitate. În timp ce dumneavoastrã aþi avut
inspiraþia de a alege o ratã fixã pentru plata locuinþei, vecinul a preferat o ratã variabilã, cu speranþa cã astfel va economisi câþiva dolari din venitul sãu lunar. Acum, aceste rate
cresc vertiginos, iar el îºi epuizeazã cãrþile de credit doar ca
sã le poatã plãti.
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• Ceva mai târziu, în aceeaºi dimineaþã, pãrãsiþi Wal-Mart-ul
cu un computer, o imprimantã laser, un monitor plat ºi ceva
articole de îmbrãcãminte. Afarã, ochii încep sã vã înþepe ºi
plãmânii încep sã vã ardã, din cauza „norului brun” asiatic,
pe care acum îl poþi vedea la orizont. Este un chog chinezesc
de „calitate garantatã” – un smog atmosferic foarte toxic,
adus de vânturile de mare altitudine, tocmai din zona
industrialã a Chinei, acolo unde se fabricã toate produsele pe
care le duceþi cu dumneavoastrã.
• Conducând spre casã, vã opriþi la o benzinãrie, ca sã faceþi
plinul de benzinã la usturãtorul preþ de 4 dolari galonul. În
timp ce priviþi cum pompa de benzinã vã înghite banii mai
repede decât un aparat de jocuri mecanice din Las Vegas,
auziþi la radioul din maºinã un reportaj despre cum numãrul
maºinilor noi din China a crescut cu peste 100 milioane,
ceea ce a influenþat creºterea preþului petrolului la 125 de
dolari barilul.
• Ieºind din staþia de benzinã ºi revenind în trafic, sunteþi
oripilat sã vedeþi cum o maºinã sport, „made in Shanghai”,
scrâºneºte la stop ºi intrã direct într-un autobuz cu elevi,
întrucât frânele sale, confecþionate din materiale contrafãcute, nu reacþioneazã corect la comenzi. Din fericire,
niciunul dintre copii nu e grav rãnit, dar ºoferul va ajunge la
morgã, dupã ce partea din faþã a automobilului se face armonicã, din cauza oþelului de proastã calitate ºi a nedeclanºãrii
airbagurilor.
• Tot în acea zi, seara, primeºti un telefon de la spital, care te
alarmeazã. Tatãl tãu a trecut pe lângã moarte, din cauza unui
atac de cord, produs din cauza unui medicament împotriva
colesterolului, pe care îl cumpãrase de la un magazin cu mãrfuri ieftine ºi care era un fals chinezesc, fãrã nicio substanþã
activã.
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Deºi fiecare dintre aceste pericole este real, aceastã carte nu
este doar un avertisment asupra modului în care China, devenitã
„ fabrica planetei”, te-ar putea afecta direct, pe tine ºi pe familia ta.
Pentru a ilustra modul în care „efectul de fluture” chinez poate fi
resimþit oriunde pe planetã, sã ne gândim ºi la urmãtoarele scenarii:
• O familie filipinezã de ºase persoane este strivitã mortal,
atunci când casa lor, a cãrei construcþie tocmai se încheiase,
colapseazã în timpul unui taifun de o intensitate redusã.
Dupã accident, experþii guvernamentali aveau sã constate cã
vina accidentului o poartã materialele de construcþie chinezeºti, de o calitate necorespunzãtoare.
• Zece soldaþi americani au fost uciºi într-o singurã sãptãmânã
în Irak de gloanþe chinezeºti ce pãtrund prin vesta anti-glonþ,
ca un cuþit fierbinte prin unt. Gloanþele au fost vândute
guvernului iranian de o companie chinezã de stat, ca parte a
unei înþelegeri mult mai ample, cuprinzând ºi accesul la
rezervele iraniene de petrol. Gloanþele au fost aduse prin
contrabandã în Irak, prin operaþiuni sub acoperire, pentru a
destabiliza noul regim instalat.
• Telecomunicaþiile sunt întrerupte în Asia atunci când un
satelit-cheie este deteriorat de o mare cantitate de deºeuri
spaþiale. Ele au fost produse în momentul în care conducerea
armatei chineze, fãrã sã informeze în prealabil guvernul civil,
a produs explozia unuia dintre sateliþii lor, pentru a proba
performanþele armelor anti-satelit ale þãrii.
• O secetã grea loveºte America de Sud, compromiþând recoltele
ºi fãcând sã creascã preþul alimentelor. Climatologii considerã
cã seceta este efect al diminuãrii suprafeþei junglei amazoniene, o zonã bogatã în precipitaþii, din cauza defriºãrilor masive
impuse de extinderea culturilor de soia. Extinderea fãrã
precedent a culturilor de soia pe continentul sud-american se
datoreazã, în mare parte, creºterii bruºte a cererii Chinei, care
continuã sã construiascã pe multe dintre terenurile care odatã
erau destinate acestei culturi fabrici sau parcuri industriale.
8

• Peste 5 000 de sãteni din Darfur sunt obligaþi sã-ºi pãrãseascã locuinþele, dupã un atac coordonat de guvernul
sudanez, care a debutat cu un bombardament aerian efectuat
de o escadrilã de avioane Fantan, fabricate în China. Acest
atac aerian este urmat de un asalt terestru al miliþiilor
Janjaweed – o forþã paramilitarã arabã, sprijinitã tacit de
guvernul sudanez, al cãrui scop este de a-i extermina complet pe africanii negri din Darfur. Printr-o înþelegere devenitã
deja clasicã, „sânge pentru petrol”, avioanele de luptã
chinezeºti au fost vândute guvernului sudanez – cel mai
mare furnizor african de petrol al Chinei – prin violarea
fãþiºã a embargoului impus de Naþiunile Unite.
Fiecare dintre scenariile descrise mai sus, de tipul „efectul
fluturelui”, are scopul ilustrãrii puternicului ºi extinsului impact pe
care îl are China asupra lumii. Scopul acestei cãrþi este sã tragã un
semnal de alarmã asupra faptului cã, dacã nu se iau mãsuri
energice, atât în China, cât ºi în restul lumii, rãzboaiele viitoare ale
Chinei se vor purta din motive foarte diverse, de la slujbe decente ºi
salarii rezonabile la tehnologii de vârf ºi resurse strategice, ca petrolul, cuprul ºi oþelul, ºi în cele din urmã pentru cele mai primare
dintre necesitãþi – pâine, apã, aer.
Fiecare dintre urmãtoarele 11 capitole ale cãrþii se concentreazã pe un anumit „câmp de luptã”. Capitolul final este dedicat
gãsirii de soluþii constructive pentru conflictele în desfãºurare.
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Capitolul 1
Înºelãtorul „preþ chinezesc”
ºi armele de producere în masã

Preþul chinezesc. Aceasta este cea mai înºelãtoare sintagmã pentru
producãtorul american. Redu preþul cu cel puþin 30% sau îþi pierzi
clienþii. Aproape orice producãtor e vulnerabil – de la fabricantul
de mobilã la furnizorul de echipamente pentru teleconferinþe. Rezultatul: e de aºteptat o puternicã schimbare în ierarhia economicã.
– Business Week
„Preþul chinezesc” se referã la faptul cã produsele chinezeºti sunt
sensibil mai ieftine decât cele ale competitorilor, pentru o inimaginabil de largã gamã de bunuri. Ca rezultat al „preþului chinezesc”,
China produce peste 70% dintre DVD-urile ºi jucãriile fabricate în
întreaga lume; peste jumãtate dintre pantofii, telefoanele, bicicletele ºi aparatele de fotografiat ºi peste o treime dintre aparatele de
aer condiþionat, televizoarele color, monitoarele de computer, valizele, genþile de voiaj ºi cuptoarele cu microunde. China a obþinut
poziþii de piaþã dominante în toate sectoarele, de la automobile,
mobilã, frigidere ºi maºini de spãlat, la blugi ºi lenjerie intimã.
Datã fiind capacitatea demonstratã a Chinei de a cuceri pieþe
de export una dupã alta, se pune, în mod evident, întrebarea: care
sunt factorii economici care fac posibil acest „preþ chinezesc”?
Aceasta este o întrebare extrem de importantã, întrucât rãspunsul
ne va conduce chiar în centrul dezbaterii dezvoltatã în aceastã
lucrare. Dacã China reuºeºte sã domine pieþele de desfacere
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