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TREBUIE SĂ NE TEMEM DE CHINA? 

 
SHOULD WE BE AFRAID OF CHINA? 
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Rezumat: Republica Populară Chineză este, fără îndoială, țara cu cea mai 
interesantă evoluție în istoria umanității. Ascensiunea și expansiunea ei, pe toate 
planurile, la nivel mondial, nu mai surprinde pe nimeni. China, cu o mare 
intindere teritorială continental și oceanică (a treia după Rusia și Canada), cu 
importante resurse naturale și o populație ce depășește 1,4 miliarde (aproape 19% 
din populația Terei), prin dezvoltarea ei economică, ajungând să deţină 16,5% din 
economia mondială1, a juns a doua putere economică a lumii și a treia putere 
militară a contemporanității, ceea ce îi permite să-și apere interesele în zona sa de 
influență. De altfel, dezvoltarea economică susținută a Republicii Populare 
Chineze, dacă continua în ritmul actual, într-un orizont de timp mediu, va ajungă 
pe primul loc în economia mondială. 
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Abstract: The People's Republic of China is, without doubt, the most 

interesting country in human history. Its rise and expansion, on all levels, 
worldwide, no longer surprises anyone. China, with a large continental and 
oceanic territory (third after Russia and Canada), with significant natural 
resources and a population exceeding 1.4 billion (almost 19% of the Earth’s 
population), through its economic development, owning up to 16.5% of the world 
economy, has reached the position of second economic power of the world and 
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