
Chinaconstruieºte
oraºeverzi,dargãseºte
greurezidenþi

C
hina construieºte în
prezent, în afara
oraºului Chengdu
din sud-vestul þãrii,
un paradis urban
mai mare decât

Houston, unde vizitatorii sunt în-
tâmpinaþi de un mare gazon în-
grijit, care înconjoarã un lac artifi-
cial, presãrat cu nuferi, locul fiind
apropiat ca dimensiune de Cen-
tral Park din New York.

Potrivit Bloomberg, acesta este
Tianfu Park City, una dintre sutele
de dezvoltãri ”eco city” din China,
realizate pe terenuri rurale, în
condiþiile în care guvernul de la
Beijing a încercat sã determine
100 de milioane de locuitori sã se
mute din sate în zone urbane
pânã în 2020. Acum, dupã dece-
nii de urbanizare nestãvilitã, care
a permis ca suburbiile sã se extin-
dã în jurul oraºelor mari, eli-

minând terenuri agricole ºi ge-
nerând poluare, China încearcã sã
gãseascã o modalitate mai
durabilã de a creºte ºi de a le oferi
cetãþenilor un stil de viaþã mai
bun.

”Aerul de aici este foarte bun ºi
totul este verde”, declarã un rezi-

dent care s-a mutat în zona mai
sus amintitã în 2013, când era
încã o suburbie neglijatã a Chen-
gdu, adãugând: ”Nu regret deloc
decizia mea, valoarea apartamen-
tului meu s-a dublat”.

Proiectul ”verde” din Tianfu,
aprobat în 2014, beneficiazã de
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Tianfu Park City include sute de acri de
parcuri, însã oraºul are probleme cu

atragerea de rezidenþi.
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sprijin guvernamental ºi numai în
prima jumãtate a anului 2019,
oraºul a semnat contracte pentru
investiþii de peste 300 de miliarde
de yuani (44 de miliarde de dola-
ri). Când se va finaliza aceastã
construcþie majorã, în anul cu-
rent, aproape 60% din zonã va
cuprinde ºase lacuri artificiale, 30
de parcuri ºi alte spaþii verzi. Po-
pulaþia va fi limitatã la 6,3 milioa-
ne pânã în 2030 - un sfert din
dimensiunea celor mai mari oraºe
din China, cum este Shanghai.

”Oraºele noi sunt experimente
în care guvernele pot testa cu
uºurinþã idei inovatoare”, declarã,
conform Bloomberg, Zheng Siqi,
director al Laboratorului de urba-
nizare durabilã din cadrul Institu-
tului de tehnologie din Massa-
chusetts, adãugând: ”Noul oraº
nu trebuie sã aibã de-a face cu re-
zidenþii existenþi, ca atunci când
guvernul redezvoltã oraºe

existente”.
Abordarea ecologicã a Chinei

este conceputã pentru a rezolva
probleme presante de mediu,
scrie sursa, exemplificând: con-
strucþia pe scarã largã a infra-
structurii urbane ºi a locuinþelor
rezidenþiale a devenit una dintre
cele mai mari surse de gaze cu
efect de serã din þarã. Realizarea
obiectivului de urbanizare a Chi-
nei pare sã producã mai mult de
o gigatonã de dioxid de carbon
suplimentar, potrivit unui studiu
realizat de cercetãtorii de la
Universitatea din Maryland.

În acelaºi timp, atât mediul ru-
ral, cât ºi cel urban s-au deterio-
rat. Majoritatea oraºelor mari din
China nu au aer curat, iar calitatea
apei este slabã. Aproximativ 90%
din pajiºtile Chinei ºi 40% din zo-
nele umede majore ale acesteia
se confruntã cu degradãri, potri-
vit Ministerului Ecologiei ºi

Mediului.
În 2012, preºedintele Xi Jinping

a început sã-ºi accentueze teoria
unei ”eco-civilizaþii”, în care dez-
voltarea ia în considerare costuri-
le de mediu. Dar, aceasta nu s-a
tradus întotdeauna în politici
concrete. Liniile directoare guver-
namentale privind construirea de
noi oraºe conþin cuvinte-cheie
precum ”emisii reduse de car-
bon” ºi ”protecþia mediului”, dar
puþine cerinþe specifice în ceea ce

priveºte eficienþa energeticã ºi
materialele de construcþie.

Tianfu, susþinut de
Xi Jinping

Tianfu a înflorit datoritã susþine-
rii personale a lui Xi Jinping. În
2018, preºedintele Chinei a vizitat
Chengdu ºi a remarcat cã dezvol-
tarea acestuia ar trebui ”sã evi-
denþieze caracteristicile unui
oraº-parc”. Drept urmare, a fost
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înfiinþat un institut de cercetare
Park City astfel încât proiectul sã
devinã ”un model faimos ºi de
succes la nivel global” în privinaþa
urbanizãrii.

Wu Changhua, cercetãtor prin-
cipal la think tank-ul Centrul pen-
tru China ºi Globalizare din Bei-
jing, afirmã cã politicile Chinei
aratã cã Executivul este hotãrât sã
restaureze mediul, dar nu întot-
deauna acest lucru îi motiveazã
pe ”birocraþii locali”. ”Un factor
mai profund de accelerare ar pu-
tea fi subvenþiile foarte mari ºi sti-
mulentele pentru creºterea
economicã”, a subliniat Wu

Changhua.
Dintre sutele de proiecte clasifi-

cate drept dezvoltãri ”eco-city”,
multe nu folosesc strategii dura-
bile - clãdiri eficiente din punct
de vedere energetic, amenajãri
inteligente ale traficului ºi ener-
gie regenerabilã -, potrivit lui
Deng Wu, profesor asociat la De-
partamentul de Arhitecturã ºi
Mediu Construit de la Universita-
tea Nottingham Ningbo China. În
opinia sa, dezvoltatorii îºi promo-
veazã adesea clãdirile ca fiind
”ecologice”, deoarece menþin un
nivel stabil de temperaturã, umi-
ditate ºi oxigen în interior, dar

pentru a realiza acest lucru este
nevoie, de fapt, de un consum
mare de energie. ”Aceºtia echiva-
leazã termenul «ecologic» cu
«confortabil», dar astfel de
proiecte nu au nimic de-a face cu
cele ecologice ºi pot avea chiar
efectul opus”, mai declarã Deng
Wu.

Pentru mulþi locuitori, amenajã-
rile din Tianfu întruchipeazã
”oraºul eco” ºi reprezintã o îmbu-
nãtãþire imensã faþã de oraºele
din trecut, iar aerul curat, apa ºi
strãzile sunt barometre mai im-
portante ale ”eco-civilizaþiei”
decât clãdirile care conservã
energia.

Însã, sursa menþioneazã cã
oraºele au nevoie de afaceri ºi lo-
curi de muncã pentru a creºte, nu
doar de parcuri frumoase.

În districtul central de afaceri
Tianfu, unele companii locale au
fost atrase de subvenþiile guver-
namentale ºi scutiri de impozite,
deºi zona este departe de a fi una
”agitatã”. Lanþuri globale precum
Starbucks Corp. ºi Pizza Hut Inc.

au deschis, la rândul lor, puncte
de vânzare aici, dar problema e
cã nu sunt prea mulþi rezidenþi.

”Este prea devreme ca sã putem
spune dacã Tianfu va atrage de-
stui locuitori”, conchide Siqi
Zheng.

Aceasta este, însã, o situaþie
care s-a mai întâlnit în China. Spre
exemplu, oraºul nou Binhai din
Tianjin, aflat de-a lungul Coastei
de Est, a fost conceput ca o nouã
putere financiarã atunci când fo-
stul premier Wen Jiabao a lansat
proiectul, în urmã cu mai bine de
zece ani. În 2019, doar 100.000 de
persoane trãiau ºi lucrau în Tian-
jin Eco City, proiectul emblematic
din Binhai, departe de obiectivul
guvernului de a avea 350.000 de
rezidenþi permanenþi pânã în
2020.
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