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Summary: The paper discusses the Chinese leader Deng Xiaoping and his role in
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През 2019 г. се навършват три десетилетия от драматичните промени в
Източна Европа, които бележат разпадането на двуполюсния модел на световните сили, наложил се след края на Втората световна война. Случилото се
през втората половина на 1989 г. и последвалите го събития на дезинтеграция
на съветския блок в международните отношения и на самия Съветски съюз
оставят в сянка процеси, които се развиват десетилетие по-рано и които в
много отношения имат поне толкова, а от перспективата на ХХI век – дори поголямо, значение за бъдещето на света от крушението на източноевропейските
комунистически режими. Става въпрос за реформените промени, започнали в
най-многобройната като население и трета по териториален обхват страна в
света – Китайската народна република. Реформите са инициирани под ръководството на Дън Сяопин и отварят пътя към това, което по мое мнение днес
бихме могли да определим като глобализъм с китайска специфика.
След Мао Дзъдун, Дън Сяопин е може би най-известното в света име на
китайски лидер. В съобщението си за смъртта му през февруари 1997 г. британският вестник „Телеграф“ го нарича „последният велик император на китайския комунизъм“1. Неговата реформаторска политика често се определя
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като Втората2 голяма революция в Китай – драматична икономическа промяна
без паралел в модерната история на страната, тласнала китайския народ към
икономически просперитет и мястото на световна сила.
Бъдещият китайски лидер е роден през 1904 г. в семейството на дребен
земевладелец от Съчуан. През 1919 г. баща му подкрепя открилата се възможност Дън да се включи в програма за работа и обучение в Париж. Младият
китаец е само на 15 години, когато вечерта преди отпътуването за френската
столица баща му го пита какво се надява да научи в Европа. Отговорът е
почерпен от думите на учителите му: „Да получа знание и да науча истината
от Запада, за да спасим Китай“. Фразата е отражение на убеждението, че в
началото на ХХ в. Китай е слаб и беден, а пътят към излизането му от бедността
и изостаналостта е младите китайци да получат западно образование3.
Престоят във Франция се оказва повратен момент в живота на Дън, тъй
като липсата на средства го принуждава да работи в тежки условия (работник
в металургичен завод, огняр на локомотив, кухненски помощник, нискоквалифициран работник в автомобилните заводи на „Рено“) и го сблъсква, по собствените му думи, „със злините на капитализма“4. Този сблъсък подготвя
почвата за обвързването му със социалистическите и комунистическите идеи,
които са много популярни във френската столица през 20-те години на миналия
век. Дън се сприятелява с друг китайски студент и последовател на марксистките идеи – Джоу Ънлай, бъдещият пръв министър-председател на Китайската
народна република, с когото организират печатна пропаганда на марксистките
идеи сред китайските студенти и работници в Париж. В средата на десетилетието, макар теоретичното му познаване на марксизма да не е много задълбочено, Дън се налага като един от лидерите на китайския Съюз на комунистическата младеж във френската столица и започва да привлича недоброжелателното внимание на френската полиция. През 1926 г. той напуска Франция
и пристига в СССР, където вече като член на Китайската комунистическа
партия (ККП) се обучава в университета „Сун Ятсен“ в Москва. В края на
1927 г. се завръща в Китай, за да се присъедини към комунистическото революционно движение, оглавено от Мао и Джоу. Активната му подкрепа за
политическата фракция на Мао през следващите две десетилетия и сериозният
му принос за победата на китайските комунисти след Втората световна война
му осигуряват високо място в ръководната йерархия на ККП и Китайската
народна република.
През 1956 г. Дън е назначен за генерален секретар на ККП, с което получава висока степен на контрол върху организационния апарат на партията и
укрепва изградените си в революционния период тесни връзки с водещи китайски политически и военни лидери. Десетилетие по-късно обаче, по време
на Културната революция в Китай, Дън е заклеймен като отстъпник от маоистките принципи и е обявен за един от ръководните дейци, опитващи се да върнат
КНР към капиталистическия път на развитие. В резултат той е свален от всич258

ките си партийни и държавни постове и е изпратен на принудителен труд във
фабрика в провинция Дзянси, далеч от столицата Пекин. През 1973 г., с
протекцията на вече болния от рак Джоу Ънлай и със съгласието на Мао Дзъдун,
Дън Сяопин е реабилитиран и върнат в Пекин, при това отново във високите
етажи на комунистическата власт. Назначен е за вицепремиер с ресор външната
политика, а по-късно е натоварен и с контрола върху администрацията и
вътрешната политика. Той успява бързо да възстанови политическите си
контакти и скоро се налага като най-вероятен приемник на умиращия китайски
министър-председател. Хенри Кисинджър5, който се среща с Дън през април
1974 г., скоро след възстановяването му в ЦК на ККП, описва новия вицепремиер като много различен не само като външен вид6, но и като стил на поведение: както от Джоу, така и от Мао: „Як и набит, той [Дън] влизаше в стаята
сякаш движен от някаква невидима сила, готов за бизнес“7. В контраст с възпитания и изтънчен Джоу и с философски настроения и индиректен Мао, Дън
проявява „презрение към философското в полза на крайно практичното“, а
изказванията му са сухи, прозаични и фокусирани преди всичко върху
практическите детайли8 .
Средата на 70-те години на ХХ в. е повратно време в историята на КНР
и в личната съдба на Дън Сяопин. Кончината на несменяемия (от 1949 г.)
китайски министър-председател Джоу Ънлай на 8 януари 1976 г. и рязко
влошилото се здравословно състояние на Председателя Мао Дзъдун интензифицират фракционна борба за властта в Китай. Макар приживе Джоу да
демонстрира, че гледа на Дън като на свой приемник, на 7 февруари за министърпредседател е обявен относително неизвестният до този момент Хуа Гофън9.
Смъртта на „Великия кормчия“ Мао на 9 септември същата година противопоставя остро Дън и оформящата се около него група от партийни лидери с
умерени реформистки възгледи на ултралевите маоисти, групирани около
съпругата на Мао – Дзян Цин. Ултралевите застават зад виждането, че „незавършеният“ социализъм в Китай създава материална база за възможно възраждане на капитализма, предхождано от появата на заможна „социалистическа
буржоазия“ вътре в редовете на комунистическата партия – идея, която не е
чужда на по-ранните обвинения на Мао към Съветския съюз за „капиталистическа реставрация“, прикрита с комунистическа фразеология. След смъртта
на Мао привържениците на съпругата му дори призовават за ново издание на
чистките от периода на Културната революция. Дън и другите „прагматици“ в
партията контраатакуват с твърдението, че Китай е опасно изостанал в сферата
на икономиката, науката и технологиите от водещите страни в света. За да
компенсира това изоставане, нацията се нуждае от специалисти, за които от
първостепенна важност е експертното им ниво, а не политическите им пристрастия. Крайно левите виждат в подобна концепция отстъпление от идеите на
Мао и китайския социализъм. Под тяхно влияние Дън отново е обвинен в
пристрастие към „капиталистическия път“ и е свален от заеманите ръководни
постове.
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Прекомерните амбиции на Дзян Цин обаче превръщат новия ръководител
на ККП – Хуа Гофън – в неин политически противник. На 5 октомври 1976 г.
Хуа свиква тайно съвещание на Политбюро на ЦК на ККП, което предопределя
изхода от борбата за наследството на Мао. Дзян Цин и съмишлениците £ от
т.нар. „Банда на четиримата“10 са арестувани, съдени и осъдени. Ударът върху
ултралевите, осъществен под ръководството на Хуа Гофън, не само означава
на практика край на периода на Културната революция в Китай, но и отваря
пътя за втората политическа реабилитация на Дън Сяопин. В същото време изградената върху прагматични съображения и наличието на общ враг в лицето на
крайно левите политическа коалиция на Дън и Хуа се оказва временна и крехка.
През 1976 г. Хуа Гофън e успял да се наложи едновременно като приемник
на Мао (като председател на ЦК на ККП) и на Джоу (като министър-председател на КНР) единствено благодарение на подкрепата приживе на Мао.
Той е представител на провинциалната партийна номенклатура и не успява да
изгради стабилна подкрепа за властта си в китайската столица. В същото
време, след разправата с ултралевите, Дън демонстрира не само изключителна
политическа гъвкавост, но и способност да бъде безжалостен по отношение
на политическите си съперници, без това да провокира национални сътресения
или големи драми в китайското общество. Благодарение на умело култивираните
връзки с повечето висшестоящи партийни лидери, както и на подкрепата на
голяма част от висшите военни командири, в следващите две години той успява
да възстанови позициите си в управлението на партията и на държавата. Дън
привлича на своя страна не само партийната бюрокрация и повечето от
генералите в китайската Народна армия, но и редица китайски интелектуалци
и технократи. От една страна, той застава зад програмата за модернизация на
Китай, чието реализиране би означавало придобиване на водеща роля и висок
обществен статут на обвързаните с нея интелектуалци и научни работници.
От друга, бидейки самият той жертва на Културната революция, връщането
на Дън Сяопин на върха на управленската пирамида означава възможност за
реабилитация на всички несправедливо пострадали от нейните ексцесии и от
преследванията на хунвейбините11.
Умелото политическо маневриране на Дън принуждава през 1977 г. Хуа
да го възстанови на партийните и държавните позиции, заемани от него преди
второто му падане от власт през април 1976 г. По това време Дън вече е
представител на старшото поколение китайски политически лидери, доказал е
способността си да оцелява и в най-тежки политически ситуации12, а влиянието
му неотклонно расте. Окончателната му политическа победа е демонстрирана
от решенията на Третия пленум на Централния комитет (ЦК) на ККП през
декември (18–22) същата година. На пленума умерените прагматици триумфират, а в Политбюро и в ЦК на партията са избрани достатъчно от тях, за да
осигурят на Дън контрол върху двата ключови партийни органа. Макар Хуа
формално да запазва постовете си, на властта му е сложен край. До 1981 г. той
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изпълнява общо взето само церемониални функции, докато реалната власт в
партията и страната вече твърдо е в ръцете на Дън Сяопин13.
Третият пленум бележи началото на дълбока промяна в развитието на
Китай. Започва периодът на реформена политика на Дън и съмишлениците му,
която проправя пътя към съвременната позиция на КНР в световната структура
на силите. Едно от най-важните решения на пленума е преминаването към
акцент в партийната работа върху „социалистическата модернизация“ 14 .
Идеологически аспект на предприетата от партийния форум промяна е отказът
от специфичния за периода на Културната революция акцент върху класовата
борба. Вместо него пленумът поставя като водеща цел на партийната работа
гарантирана социална и политическа стабилност, в условията на която китайската нация да просперира икономически и да заеме достойно място сред
модерните индустриални нации в съвременния свят. Дън и „прагматиците“ в
ККП осъзнават, че подобна амбициозна цел би била непостижима при запазване
на командна централизирана икономика от съветски или от маоистки тип и при
отсъствие на материални стимули за населението. Според привържениците на
промяната компартията не трябва да затваря очите си за истината, а истината
е, че Китай е изоставащ не в политически, а в икономически план и че китайското
обществото се нуждае от прагматичен модел за икономически ръст, в който
идеологическите съображения са съподчинени на икономическите. Дън надгражда широко известната си фраза от началото на 60-те години на ХХ в., че
няма значение дали котката е черна или бяла, а дали хваща мишки15. Той застава
зад прагматичната концепция, че от първостепенна важност са не идеологическите дефиниции на социализма, а това дали реалностите отговарят на
целите и нуждите на съвременното китайското общество. „Под социализъм – казва
китайският лидер в разговор с японски представители в Китайско-японския
неправителствен съвет – ние разбираме социализъм, скроен според китайските
условия и носещ специфично китайски характер“16. Възприемането на икономическия напредък и утилитарният подход към развитието на социализма не
означават връщане към капитализма, твърдят Дън и другите представители
на прагматичния реформизъм. Целта на новата политика е не завой назад, към
отживели времето си обществени системи, а реформиране и подобряване на
съвременния китайския социализъм. Социализмът е млада система (по думите
на Дън Китай все още се намира в началната £ фаза), а методите за изграждането
и укрепването £ са отворени за експерименти дотогава, докато практиката в
условията на конкретната китайска среда не докаже правилността им17.
Реформите, осъществени с благословията на новия китайски лидер, започват в провинцията, където на селяните е дадена възможност да продават
излишъка от произведеното, а с времето им е позволено и да обработват парцели
земя не в рамките на вездесъщите по време на Културната революция селски
комуни, а като дългосрочни арендатори. Реформаторите тръгват към либерализиране и децентрализиране на цялата китайска икономика, като дават по-голяма
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автономия на стопанските предприятия. Промяната довежда до отказ от т.нар.
практика на „желязната купа за ориз“18 в полза на материалното стимулиране
на по-добрите работници и изграждане на „свободни търговско-икономически
зони“, които възстановяват материалните стимули за разширяване на стопанското производство при запазване на контрола на държавата върху цялостния
стопански и социален живот в страната. Започва използване на характерни за
капитализма пазарни механизми за икономическо регулиране, без да се премахва властовият монопол на компартията и държавната доминация над икономиката като цяло. Дън твърди, че социализмът не означава пълно изключване
на пазарните механизми, така както капитализмът не означава непременно
отказ от планиране – „както планът, така и пазарът са само икономически
лостове“19, с които може да се експериментира и които могат да се комбинират
прагматично, независимо от доминиращата политическа идеология и организация. За прагматиците съществуването на частен сектор в социалистическата
икономика е допустимо, тъй като създава необходимата конкуренция – стимул за
развитие на държавния сектор, а следователно – за икономически напредък на
цялото общество. Редица наблюдатели, особено на запад, определят същността
на реформите, започнати под ръководството на Дън, като преход към „пазарен
социализъм“. Самите китайци предпочитат формулировката „социализъм с
китайска специфика“20, тъй като тя поставя акцент не върху създаването
на хибриден обществен модел, съчетаващ пазарна икономика с еднопартийна
политическа диктатура, а върху приемствеността в идеологическите параметри
на обществен живот и специфично китайския път на постигане на цели и идеали
с общочовешко звучене.
Започналият от края на 1978 г. постмаоистки период в китайската история често, и не случайно, е наричан от изследователите му „Ерата Дън“.
Реформите от тази ера и особено въвеждането на пазарно-материалните
стимули както в селското стопанство, така и в промишлеността и търговията
дават силен тласък на икономическото развитие на страната, а Дън с основание
е определян като архитект на социалистическата модернизация на Китай. Чрез
„специалните икономически зони“ и смесените предприятия на КНР се
осигуряват не само нови работни места и значителни данъчни попълнения, но
и достъп до западни (и източни, ако имаме предвид Япония и Южна Корея)
авангардни технологии, управленски опит и ноу-хау, а международните пазари
се отварят за китайска продукция21. Важен мотивационен елемент за предприетите под ръководството на Дън Сяопин реформи е усещането за необходимост да се реагира на императивите на растящата интернационална взаимозависимост в света и да се компенсира изоставането на Китай от икономически
водещите държави. През 80-те и 90-те години на ХХ в. китайската държава
изпраща стотици китайски студенти на обучение в Америка22 и Западна Европа –
още един израз на новаторския подход на реформаторите прагматици към
политиката на модернизация в името на просперитета на китайската нация.
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Дън не е икономист и амбициите му далеч не са в сферата на научните и
теоретичните аспекти на реформите. Той очертава прагматичните жалони на
промяната и оставя конкретната им реализация на специалистите. По собствените му думи, цитирани от сп. „Тайм“: „В сферата на икономиката съм
лаик. Аз предложих икономическата политика на отваряне на Китай към
външния свят, но що се отнася до подробностите или спецификите на
прилагането £, наистина знам много малко“23. Резултатите от новия курс в
икономиката надхвърлят очакванията на инициаторите му. Реформите от
„Ерата Дън“ не просто модернизират и отварят Китай към света, те също
отварят света за Китай, създавайки основата за превръщането на КНР в една
от водещите икономически сили на границата между ХХ и ХХI век.
Двадесет години след началото на промените, в условията на несъмнен
успех на реформите и трансформирането на Китай в една от най-бързо развиващите се световни икономики, в лексикона на новото китайско държавно
ръководство24 все повече навлизат терминът „глобализация“ и темата за ефектите на последната върху китайските приоритети. Трябва да се отбележи, че
китайските лидери след Дън25 акцентират най-вече върху геоикономическите
и геополитическите аспекти на глобализацията и поставят курса към налагане
на Китай като световна икономическа сила с проспериращо население и
собствен глас в международните отношения именно в този контекст. В
политическия си доклад пред ХV конгрес на ККП (септември 1997 г.) Дзян
Дзъмин26 декларира продължаваща вярност към линията на Дън на „отваряне
на Китай към света“ като дългосрочна държавна политика и същевременно
фокусира вниманието върху приспособяването на тази политика към съвременните аспекти на глобализацията: „Изправени пред тенденцията за глобализация в икономическото, научното и технологичното развитие – посочва Дзян, –
ние трябва да заемем още по-активна позиция в света като подобрим модела
на отваряне във всички посоки, на всички нива и в широк обхват, развивайки
отворена икономика, укрепвайки националната си конкурентоспособност,
оптимизирайки икономическата си структура и подобрявайки качеството на
националната си икономика“27.
На границата между миналото и настоящото столетие китайските лидери
все по-определено свързват националната идентичност на китайците със способността им да отговорят адекватно на предизвикателствата на глобализацията в една нарастващо конкурентна интернационална среда. В изявленията си Дън Сяопин е акцентирал върху отварянето към света като необходимост с оглед преди всичко на икономическата модернизация на страната
в по-тесен, повече национален и регионален, отколкото глобален смисъл. Приемниците му се фокусират много повече върху задълбочаването на модернизацията като императив за постигне на конкурентоспособност на Китай на
глобалната икономическа арена и влизането му „в семейството на напредналите
нации“. Това довежда до по-нататъшно либерализиране на китайската ико263

номика, особено в сферата на външната търговия и режима за преки чуждестранни инвестиции в страната.
През декември 2001 г. КНР става член на Световната търговска организация, а международният търговски обмен и притокът на чуждестранни инвестиции към републиката в следващите години неотклонно растат. Разбира
се, това не означава отваряне на нова възможност за връщане на капитализма
или за прехвърляне на икономическата либерализация в политическата сфера,
нито пък за демократизиране на китайското общество в духа, който Западът
очаква или се надява да стимулира. Чуждестранните компании, които искат
да оперират на китайска територия, са допускани там само под формата на
съвместна дейност (joint ventures) с или като консултанти на местни китайски
предприятия. Това означава, че въпреки представяното като победа на Запада
отваряне на Китай за достъп на чуждестранни фирми и капитали, главният
печеливш в крайна сметка се оказва китайската страна. Чуждестранните инвестиции и предприятия в Народната република носят редица преки изгоди на
страната, като отваряне на нови работни места и данъчни постъпления в националния и местен бюджет28. Както самият Дън посочва в изводите си за първите
години на реформите, чуждестранните инвеститори получават от съвместните
предприятия известна печалба, но срещу това китайската държава получава
от тях данъци, а китайските работници – заплати, т.е. става въпрос за едно
„полезно допълнение към социалистическата икономика“, изгодно в крайна
сметка за социализма29. Съвместните предприятия означават също трансфери
на най-съвременна технологична информация и дори готови технологични линии,
които в друга ситуация биха се приели за недопустими или биха се таксували
като икономически шпионаж. Китайските предприемачи също така получават
възможност да се запознаят от първа ръка с начина на организация и управленския опит и подходи на чуждестранните си колеги. Натрупаните в хода на
този обмен знания, умения и капитали се интегрират в модернизирането на
китайската икономика и способстват за реализиране на първоначалната цел на
реформите – повишаване на материалното благосъстояние на китайския народ
и ликвидиране на икономическата и научно-техническата изостаналост на Китай
от водещите индустриални държави. В същото време през целия период на
реформите политическата власт остава непоклатимо в ръцете на комунистическата партия. Китайските ръководители, от Дън Сяопин до Си Дзинпин, не
пропускат възможност да подчертаят, че лидерската роля на ККП е най-важната характеристика на социализма с китайска специфика и неговото най-голямо
предимство. Така всеки успех на модернизацията и реформата се представя
като постижение на комунистическата партия и служи за укрепване на нейния
политически монопол в страната.
В икономически план съвременен Китай не само е компенсирал някогашната си икономическа изостаналост, но и с право може да се нарече
новата „работилница на света“. Още през 2005 г. доклад на Международния
264

форум по глобализацията говори за китайско „икономическо чудо“ и за КНР
като „зрелищен успех на икономическата глобализация“30. През ХХI век Китай
изоставя идеологизирания си имидж на жертва на глобализацията и се включва
в дейността на глобални институции, които доскоро е заклеймявал. В съвременната глобална икономика китайската държава се бори не просто да защити
собствения си национален пазар от конкуренцията на чужди страни, а и да се
позиционира трайно в челото на световната икономическа сила. Китайски предприемачи и спонсорирани от държавата компании все по-активно участват в
усвояването на чуждестранни пазари и успешно се конкурират с най-добрите
на интернационалната търговска и корпоративна арена. Привлекателността на
отворения китайския пазар като потребител на чуждестранна продукция,
източник на евтина работна ръка и магнит за чуждестранни инвестиции намалява значително остротата на реакциите на редица водещи икономически
сили срещу китайското проникване на техните собствени национални пазари и
в техни доскоро запазени пазарни периметри. Само един пример – когато през
2013 г. се разразява зреещият от доста време диспут между Европейския съюз
и КНР по повод дъмпинга на китайски соларни панели на европейския пазар,
германските управляващи отказват да подкрепят налагането на санкции срещу
Китай, въпреки че именно германски производители са първите, които
алармират Европейската комисия за нелоялна конкуренция от страна на китайците31. Очевидно геоикономическите съображения за запазване на „специалните отношения“ между Пекин и Берлин в условията на растящо икономическо
влияние на Китай надделяват над повика за общоевропейска солидарност32. И
това далеч не е изолиран случай.
Глобализирането на китайската икономика се превръща в авеню за засилване на интернационалното влияние на Китай33. Това отправя предизвикателство към останалите световни икономически сили и особено към хиперсилата от края на миналия век – САЩ34. Притесненията на Вашингтон, споделяни
от немалко анализатори на поведението на китайското ръководство, са, че от
позицията на икономическа суперсила Китай може да започне да експортира
не само произведени в страната стоки, но и собствени политически и социални
модели. Показателни в това отношение са световните реакции на представения
преди пет години от Си Дзинпин амбициозен проект „Един пояс, един път“
(също известен като Инициативата „Пояс и път“ или като план за „Икономически пояс по пътя на коприната и Морски път на коприната през 21-и век“).
Планът предвижда икономическо сътрудничество и китайски инвестиции с
равностойност от милиарди долари в изграждането на жп линии, летища,
пристанища, електроцентрали и други обекти във включилите се в него страни.
Първоначално той е насочен към подобряване на инфраструктурата и икономическото развитие в територии, покриващи най-общо мрежата от търговски
пътища по древния „Път на коприната“, но впоследствие мащабът му е разширен до почти глобален обхват35. Извън Китай инициативата предизвиква
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смесени реакции. Редица страни бенефициенти, за чиито икономики реализацията на китайския план би изиграл положителна роля, изразяват одобрение
и подкрепа. В същото време страни като САЩ и Индия привличат вниманието
към геостратегическите импликации на подобно амбициозно начинание, а други
изразяват опасения за възможни нарушения на човешките права и евентуални
екологични щети при осъществяване на плана под егидата на КНР. Амбицията
за реализиране на толкова мащабен проект очаквано довежда до сравнения с
американския план „Маршал“ от периода след Втората световна война, както
и до твърдения, че Пекин тръгва към неоколониализъм с китайски привкус.
Отговорът на китайския външен министър Уан И е, че „Един пояс, един път“ не е
нито ново издание на план „Маршал“, нито експанзионистична геостратегическа
концепция, а международен публичен продукт на Китай за света, целящ
взаимноизгодно сътрудничество и просперитет36. Независимо дали е възприемана
като алтруистичен порив с интернационален обхват, или като амбиция за глобална
доминация, остава безспорен фактът, че „Един пояс, един път“ е може би найярката досега демонстрация на желанието на Пекин да бъде възприеман като
основно действащо лице на съвременната глобална икономическа, и не само, сцена.
***
По думите на Хенри Кисинджър днешен Китай „като съвременна икономическа суперсила, е наследството на Дън Сяопин“37. В светлината на „Ерата
Дън“ и китайския „пазарен социализъм“ идеологемите от периода на Студената
война за неделима връзка между пазарна икономика и политическа демокрация
изглеждат анахронични. Последните 40 години потвърждават твърдението на
„върховния китайски прагматик“, че в Китай социализъм (разбирай върховен
контрол и доминация на държавата и ККП) и пазар (разбирай пазарни механизми, либерализирана икономика и отваряне към света) са напълно съвместими. Днешните китайски държавни ръководители потвърждават ангажимента
си за отвореност и обвързаност на КНР със световната икономика. Когато
говорят за глобализацията с позитивен тон обаче, те най-вероятно имат предвид
не глобализация изобщо, а глобализация с китайска специфика, т.е. либерална национална икономика, обвързана с международните икономически
институции и активно участваща в глобалния пазар на стоки и капитали, при
неотменен контрол на китайската държава и партия върху най-важните аспекти
на китайско икономическо присъствие отвъд граница и чуждестранно икономическо влияние вътре в страната.
От позициите на предходните четири десетилетия може да се твърди,
че присъствието на Китай сред лидерите в световната структура на икономическа сила не е нито случайно, нито временно. Въпреки че през последните
пет години темповете на икономически растеж са централно и контролирано
забавяни38, през 2017 г. ръстът на китайската икономика все още e от найвисоките в световен мащаб39 . По брутен национален продукт (12014,610
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милиарда щатски долара) през 2017 г. Китай е на второ място в света40, а
ускореното му икономическо развитие го извежда от 30-о (в края на 70-те
години на ХХ в.) до първо място в списъка на най-големите световни износители. Стойността на китайския износ за 2017 г. e близо 2 097 млрд. долара,
чуждестранните инвестиции в страната са 126 млд. долара, а сключените
договори за икономическо сътрудничество с чужди страни надхвърлят 244
млрд. долара41. КНР участва в 14 споразумения за свободна търговия и има
двустранни инвестиционни споразумения с над 100 държави 42 . Китайски
контрактори печелят проекти в страни като Нигерия, Иран, Саудитска Арабия,
Бразилия, Канада, Русия и дори САЩ. Насърчавани от правителството си, в
последните десет години китайски компании – както държавни, така и частни –
рязко увеличават инвестиционното си присъствие в чужбина. Интервенцията
на китайската държава в делата на опериращите на световните пазари китайски
компании и корпорации е безспорна, както са безспорни и аспирациите на Китай
за глобална изява на новопридобитата му икономическа мощ. Тази мощ,
съчетана с китайските инвестиции в чужбина и мащабните задгранични
инфраструктурни проекти на страната, има потенциал да променя драматично
глобалната икономика в близко, а вероятно и в по-далечно бъдеще. В този
смисъл звучи резонно въпросът дали след глобализма с британска специфика
от ХIХ в. и глобализма с американска специфика от ХХ в. няма да станем
свидетели на успех на глобализма с китайска специфика през ХХI век.
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