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CHINA IN THE WORLD ECONOMIC CROSS 

Marius BĂCESCU1, Florea DUMITRESCU2 

Rezumat. Cea mai dinamică economie din lume din ultimele trei decenii a fost şi încă 

este cea a Republicii Populare Chineze. În ultimele decenii, nici un alt stat nu a avut o 

atât de lungă perioadă de dezvoltare şi o rată medie ca cea de aproximativ 10 la sută 

pe care le-a înregistrat China. 

Ceea ce caracterizează această perioadă de dezvoltare, pe care faimoşi analişti politici 

şi economici ai lumii contemporane au numit-o surpriza secolului douăzeci, a fost 

stabilitatea politică şi economică, fără urcuşuri şi coborâşuri. Creşterea sănătoasă şi 

puternică a economiei chineze a creat fundalul pentru stabilirea preţului şi a ratei de 

schimb a monedei naţionale, Yuanul, ca o alternativă la USD şi la alte monede străine 

convertibile, aspect benefic pentru economia şi viaţa chineză. 

Principiile reformei şi celelalte politici de deschidere către lume au fost astfel gândite 

şi formulate de către conducătorii chinezi pentru a permite Chinei trecerea de la 

economia socialistă excesiv centralizată la economia de piaţă socialistă cu specific 

chinez, conjunctură în care condiţiile de trai din China s-au îmbunătăţi constant, iar 

China a devenit una dintre cele mai mari puteri economice din lume. Pe parcursul a 

aproape trei decenii de reformă, în China, dintre cele 350 de milioane de persoane 

care trăiau în sărăcie, peste 250 de milioane au depăşit acest statut umilitor şi 

degradant. După vizita sa în China din 2005, Preşedintele Băncii Mondiale, le-a 

adresat ţărilor în curs de dezvoltare recomandarea ca, dacă doresc să scape de 

sărăcie, să analizeze mai bine cum a procedat China în acest domeniu – precizând că 

nu doreşte să spună că în China nu ar exista probleme, că totul ar fi perfect. Astfel, 

PIB-ul pe cap de locuitor al Chinei est, astăzi, jumătate din cel al României şi de 30 de 

ori mai mic decât cel al SUA. 

Abstract. In the last three decades the most dynamic economy in the whole world was 

and still holds the world record People’s Republic of China. In the last decades, no 

other country had such a longer period and so high yearly average development rate of 

about 10 per cent, as China registered. 

What characterizes this development period, which political and economic analysts, 

famous personalities of contemporary world define as the twentieth century surprise, 

was political and economic stability, a constant growth, no ups and downs.  

Healthy and strong growth of Chinese economy created a background for setting up 

prices and national currency rate, Yuan as against USD and other convertible foreign 

currencies, aspects benefic for the economy and the Chinese life. 

The reform principles and other policies opening to the world were thus thought and 

formulated by the Chinese leaders, so that allowed China passing from the excessively 

centralized socialist economy to the market socialist economy with Chinese specific, 

when Chinese living conditions have continuously improved and China has become one 
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