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Global cyber attacks are becoming more and more frequent and complex, and the economic damage
caused is increasing. This makes each state adopt its own strategy in cyberspace. Thus, in recent
years for the People's Republic of China the State Council has issued a new set of cyber policies and
guidelines for intensifying the efforts to reduce and stop cybercrime and better protect citizens and
information. As such, China is today a doctrine underlying security and defense strategy of the
country, which is very concise but extremely interesting as to its depth and traditionalism.The "White
Paper on military strategy" states that China will follow the path of peaceful development unabated,
following an independent foreign policy of peace and a national defense policy that is defensive in
nature. That is why China reiterates opposition to the hegemony and power politics in any form. Also,
China will never follow hegemony or expansion.
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Cuvinte cheie:

Atacurile cibernetice la nivel mondial, sunt din ce în ce mai multe, mai frecvente și mai complexe, iar
pagubele economice cauzate sunt în creștere. Acest lucru face ca fiecare stat să adopte propria
strategie în spațiul cibernetic. Astfel, în ultimii ani pentru Republica Populară Chineză, Consiliul de
Stat a emis un nou set de politici și linii directoare cibernetice pentru intensificarea eforturilor de
reducere a criminalității informatice, precum și a unei mai bune protecții a informațiilor și cetățenilor.
Ca atare, China are astăzi o doctrină care stă la baza Strategiei de Apărare şi de securitate a țării,
care este foarte concisă, dar extrem de interesantă prin profunzimea şi tradiţionalismul ei. În "Cartea
albă privind strategia militară" a Chinei se afirmă că va urma neabătută calea dezvoltării paşnice,
urmând o politică externă independentă de pace şi o politică de apărare naţională, care este de
natură defensivă. Iată de ce, China reafirmă opoziţia în faţa hegemoniei şi politicii de forţă sub orice
formă. De asemenea, China nu va urmării niciodată hegemonia sau expansiunea.
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