
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUÇOM DE GALIZA VERMELHA PARA ESTA EDIÇOM 

 

O PCI(maoista) é agora mesmo o maior Partido Comunista do mundo. Ademais 
este Partido Comunista está dirigindo o maior Exército Vermelho existente na 
atualidade, na sua Guerra Popular contra o poder dum estado burguês semi-
feudal, mas que é umha potência nuclear. O novo poder revolucionário está-se 
consolidando nas bases de apoio da Índia e é precisamente isto o que 
transforma ao PCI(maoista) num referente para o proletariado consciente de 
todos os povos. Esta realidade é conhecida polo maoismo galego do que a 
nossa organizaçom forma parte. 

O avanço na integraçom entre a teoria revolucionária como a imprescindível 
guia para açom coa prática social consciente do proletariado, unido à 
necessidade de que esta prática social poda pola sua parte alimentar à teoria é 
umha necessidade, um problema real do Movimento Comunista Internacional 
(MCI) neste momento. A soluçom deste problema implica dar-lhe um especial 
protagonismo ao fator consciente, a necessidade de entender e transfomar o 
mundo conscientemente. É imprescindível conhecer a história do proletariado 
revolucionário para criar a nossa cosmovisom, a nossa nova cultura 
revolucionária. É imprescindível conhecer as mudanças sociais, económicas, 
políticas, culturais e militares que se dérom até hoje. É imprescindível conhecer 
as evoluçons e transformaçons dos estados burgueses e muito mais dos 
estados que algum dia fôrom socialistas. 

É por isto desde Galiza Vermelha consideramos que o presente texto, “China: 
umha nova potência Social-Imperialista!” é umha obra útil para a formaçom do 
proletariado galego. Trata-se dumha análise sobre a restauraçom capitalista na 
China, sobre qual foi o rumo ditado polo revisionismo, sobre o papel atual do 
Estado Chinês na distribuiçom mundial capitalista, sobre como se tornou umha 
nova potencia social-imperialista, sendo parte do sistema capitalista-
imperialista mundial e sobre como se tornou um inimigo das naçons e povos 
oprimidos do mundo. 

Umha boa leitura camaradas. 

Galiza Vermelha. 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

Nota 

 

O Comitê Central do PCI (Maoísta) escreveu o 
documento 'China – umha nova potência social-
imperialista! Parte integrante do sistema 
imperialista capitalista mundial!' e o lançou em 
julho de 2017. Posteriormente, o CC recebeu 
algumhas sugestons, comentários e emendas de 
alguns camaradas do CC e camaradas dos Comitês 
Estatais. O CC discutiu isso e está divulgando o 
documento alterado. 
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Prefácio 
Em seu IX Congresso, realizado em janeiro de 2017, o Congresso Unido do 

Partido Comunista da Índia (Maoísta) (PCI-Maoísta) decidiu estudar as 
mudanças sociais, económicas, políticas, culturais e militares na China 
capitalista-revisionista. A responsabilidade pola implementaçom dessa decisom 
foi atribuída ao Comitê Central. De acordo com a decisom da IV Conferência do 
CC, retomou o estudo da evoluçom da China e da sua transformaçom em 
potência social-imperialista. Após o estudo, o Comitê Central adotou a seguinte 
tese em sua V Conferência: "China atual se tornou umha nova potência social-
imperialista, é parte integrante do sistema capitalista-imperialista mundial e se 
tornou um inimigo das nacionalidades e povos oprimidos do mundo". 

Com o objetivo de tornar a Revoluçom Socialista Mundial um sucesso, os 
partidos, grupos e forças marxista-leninistas-maoístas em todo o mundo 
tenhem que consolidar as massas de camponeses-operários, o resto das massas 
oprimidas e os povos oprimidos e fazer avançar o movimento revolucionário 
em direçom a eliminar o revisionismo, o imperialismo no mundo e o Social 
Imperialismo Chinês e a contra-revoluçom que hoje se tornou inimiga das 
massas mundiais. Ambas serám as principais tarefas dos partidos e 
organizaçons comunistas que tenhem o internacionalismo proletário 
revolucionário. O caráter do Social-Imperialismo Chinês deve ser exposto para 
cumprir essas tarefas. Temos que entender o desenvolvimento da China como 
umha importante potência imperialista competitiva e seu desenvolvimento e, 
portanto, os atuais amigos e inimigos de acordo com a polarizaçom de classes 
no mundo. Temos que analisar corretamente as contradiçons básicas que se 
intensificam no mundo e as condiçons específicas do mesmo. A menos que 
estudemos essas questons, nom podemos compreender ou analisar 
corretamente as contradiçons no sistema imperialista contemporâneo, a 
política do revisionismo moderno e as guerras modernas. 

O século XX provou a formulaçom de Lenin de que "O Imperialismo é o 
estágio mais alto do Capitalismo", que o Imperialismo nom significa nada além 
de guerra, está no leito de morte e que o imperialismo significa o início da 
Revoluçom Socialista. Isso se aplica até hoje. A guerra é a forma mais elevada 
de divisom e redivisom do mundo polo imperialismo para seus lucros. Ele entra 
em conflito pola hegemonia mundial. Ele obtém grandes lucros monopolistas 
por meio da guerra. As guerras som inevitáveis enquanto existir o imperialismo. 
O imperialismo se estende a áreas atrasadas para desencadear a exploraçom e 
a opressom nas formas neocoloniais. É um monstro sugador de sangue em 
relaçom às naçons e povos oprimidos no mundo atual. Está colocando-os em 



 

sérias dificuldades. Lenin dixo repetidamente que "o imperialismo só criou 
guerras modernas". As duas Guerras Mundiais ocorridas na primeira metade do 
século XX fôrom as guerras entre os imperialistas pola divisom e redivisom do 
mundo. Mao dixo que ‘guerras mundiais imperialistas eclodírom como 
resultado das tentativas dos países imperialistas de superar as novas crises 
económicas e políticas’. 

O imperialismo dos EUA explorou propriedades em todo o mundo apenas 
por meio de guerras. As organizaçons monopolistas dos Estados Unidos 
vendérom armamentos em grande escala e tivérom ganhos inesperados em 
ambas as Guerras Mundiais. Assi, os EUA se tornárom umha superpotência 
imperialista e potência dominante no mundo. Desde que o sistema económico 
imperialista dos Estados Unidos se tornou um sistema económico de guerra, 
sua concentraçom estava principalmente nas guerras. Ele constantemente se 
entrega a guerras de ocupaçom. Podemos ver isso nas guerras que vam da 
Coréia e do Vietnã até as do Afeganistão, Iraque, Líbia e Síria. Portanto, 
enquanto o imperialismo exista, a fonte das guerras modernas também 
continuará a existir. Se as guerras devem ser eliminadas, todo o sistema 
capitalista-imperialista deve ser eliminado. 

Na maioria das guerras que se desenvolvérom e ocorrérom nos países 
desenvolvidos e atrasados como parte da Guerra Fria entre as duas 
superpotências (EUA e a entom União Soviética) após a Segunda Guerra 
Mundial, elas eram umha parte direta ou indireta disso. Nessas 125 guerras 
locais, guerras civis e conflitos armados na Ásia, África e países latino-
americanos em 1945-1990, quatro milhons de pessoas morrérom e milhons 
ficárom feridas. A quantidade de perdas económicas nessas guerras foi muito 
maior do que a quantidade total de perdas na Segunda Guerra Mundial. 

Houvo muitas dessas guerras desde 1990. No século XXI, os golpes 
militares conspiratórios do Exército dos EUA em Honduras, Ucrânia e Egito; 
Sugestom do Parlamento no Brasil; a interferência militar de aliados dos EUA 
em vinte países levou direta ou indiretamente à morte de quase 32 milhons de 

muçulmanos; na África, o país secular e rico da Líbia, que antes fornecia o 
máximo de abrigo aos refugiados do mundo, foi destruído e mais da metade de 
sua populaçom foi deslocada; centenas de milhons de pessoas estám vivendo 
em extrema pobreza e desnutriçom por um longo tempo; 7 milhons de pessoas, 
metade delas crianças, morrem todos os anos; umha vez que os EUA 
reservárom o bem-estar das pessoas e estám gastando 40 trilhons de dólares 
em umha base prolongada para cumprir o aumento dos gastos de Israel e 
trilhons de dólares para massacrar muçulmanos em nome da 'Guerra ao Terror' 



 

(Guerra contra os Muçulmanos), 1,7 milhons de cidadans americanos estám 
morrendo todos os anos. 

Meio milhom de pessoas morrérom e quase dous milhons ficárom feridas 
devido aos ataques na liderança dos imperialistas dos EUA por mais de cinco 
anos para derrubar o governo de Bashar al-Assad na Síria. 12 milhons de 
pessoas fórom deslocadas nesta guerra e migrárom para os países vizinhos e 
países europeus. A sociedade secular em que muitas tribos tradicionais antigas 
viviam em paz e harmonia foi destruída. As guerras de ocupaçom imperialistas 
em curso no Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria e outros países levárom à morte de 
milhares de pessoas. Muitos mais milhares de pessoas fôrom feridas e milhares 
de pessoas estám cada vez mais migrando para os países vizinhos e países 
europeus. 

Imperialistas e revisionistas criam contos e iludem as pessoas sobre as 
condiçons em mudança, a fim de proteger o sistema imperialista e enganar as 
pessoas do mundo. Devemos expor e derrotar esses contos de vez em quando. 
A natureza política reacionária geral do imperialismo é um reflexo político 
natural do sistema económico capitalista monopolista. O imperialismo expande 
sem limites seu mecanismo de estado para implementar a ditadura fascista e 
suprimir o povo. Quanto mais a supressom, mais forte é a resistência. As 
nacionalidades oprimidas, camponeses-operários, pequeno-burgueses e outras 
massas oprimidas estám fazendo luitas revolucionárias implacáveis contra o 
imperialismo. Nosso Partido PCI (Maoísta) está fazendo os melhores esforços 
para unir as nacionalidades e massas oprimidas com o objetivo de eliminar o 
imperialismo desta terra e estabelecer o Socialismo-Comunismo em todo o 
mundo. Ele os lidera e luita junto com eles. 

Nas condiçons em que a China surgiu como Social-Imperialismo, os 
partidos proletários em todo o mundo devem desenvolver táticas de acordo. 
Naçons e povos oprimidos devem ser mobilizadas na liderança proletária na 
Revoluçom Socialista Mundial dependendo dessas táticas. Portanto, o Comitê 
Central de nosso Partido está divulgando este documento para explicar como a 
outrora China Socialista se tornou um país capitalista e umha potência 
imperialista e as táticas contra isso. Vamos estudar isso profundamente. 
Analisemos e sintetizemos à luz dos três aspectos e cinco características básicas 
do imperialismo que o grande professor marxista Lenin ensinou e chegaremos 
a umha compreensom científica à luz do MLM. 

 
 

 



 

1. Revoluçom Socialista, 1949-1976 
Em 1949, quando a Revoluçom de Nova Democracia foi realizada na China, 

o Partido Comunista da China adotou a política de "três anos de preparaçom e 
dez anos de construçom económica planejada" sob a orientaçom de Mao. 
Consequentemente, em 1956 a propriedade individual foi basicamente abolida 
na agricultura, artesanato, indústrias capitalistas, comércio e instrumentos de 
produçom. O método coletivo passou a ser praticado na agricultura em todo o 
país. A transformaçom socialista foi concluída principalmente e a sociedade 
socialista foi formada na China. O novo estado democrático da China se 
transformou em um estado socialista. Em vez de aspirar a lucros, no socialismo, 
esquemas fôrom trazidos para a produçom para atender às necessidades da 
sociedade. Durante este período, a China Socialista nom tivo nenhum 
empréstimo interno ou externo. Ele desempenhou o papel de umha base 
revolucionária para o avanço da Revoluçom Socialista Mundial. Após a 
restauraçom do capitalismo pola camarilha de Khrushchev na União Soviética, 
o único país independente do sistema de mercado capitalista-imperialista 
mundial e das áreas controladas polas duas superpotências (EUA e União 
Soviética) foi a China Socialista. 

Baseando-se na política de "autossuficiência", os movimentos de "Grande 
Salto para a Frente" e "Segure a Revoluçom, Promova a Produçom" fôrom 
adotados na China Socialista. Dependendo da agricultura e da indústria 
(caminhando sobre duas pernas), trouxo a compreensom de como avançar com 
tecnologia independente e fontes indígenas por meio da coordenaçom da luita 
de classes, da luita pola produçom e da experimentaçom científica. Houvo 
mudanças revolucionárias nos setores agrícola e industrial. Os padrons de vida 
dos trabalhadores e camponeses melhorárom em umha escala considerável. O 
desemprego foi abolido. Todos tinham trabalho garantido. 

Durante a década da Grande Revoluçom Cultural Proletária, houvo um 
aumento médio de 13,5% na produçom industrial do país. A taxa de 
industrializaçom neste período foi maior do que em qualquer outro país. 
Superou o crescimento industrial da Alemanha, Japão e União Soviética. 
Embora houvesse ligeiros obstáculos por parte dos revisionistas no período 
GRCP, o crescimento da produçom continuou. Houvo umha taxa de crescimento 
de 9,2% no carvom, produtos químicos e produçom de eletricidade ao ano. 
Houvo umha luita de classes severa contra a linha contra-revolucionária da 

teoria revisionista das "forças de produçom"1 que os seguidores do capitalismo 
Li Shao-Chi, Lin Piao e Deng Hsiao-ping trouxérom. Houvo umha luita aguda e 
complexa na esfera teórica entre o Marxismo-Leninismo-Pensamento Mao e o 



 

revisionismo. ‘Novas cousas socialistas’ surgírom nos campos da educaçom, 
democratizaçom, indústrias, agricultura, na luita contra a dominaçom patriarcal, 
na remoçom das desigualdades entre mulheres e homens, saúde, cultura e 
campos militares. Assi, a GRCP destruiu dous quartéis-generais burgueses de Li 
Shao-Chi e Lin Piao. Impediu a restauraçom do capitalismo por dez anos. 

Na liderança do grande professor marxista Mao, o Partido Comunista da 
China construiu umha sociedade neste mundo sem disparidades consideráveis 
em três décadas. Os trabalhadores, camponeses, militares, mulheres, 
estudantes, intelectuais e outras massas oprimidas trabalhárom arduamente 
para transformar sua pátria mãe em um país industrial moderno e um sistema 
político, económico e social muito avançado, onde todos e cada um recebam 
assistência médica e educaçom gratuitas. Eles transformárom o país na sexta 
maior força produtiva industrial. 

De qualquer forma, as condiçons para a existência e ascensom da classe 
burguesa e dos reacionários continuarom no estado socialista. Naquela época, 
havia disparidades salariais de 8 graus de acordo com a produçom de material, 
o consumo por meio do dinheiro e a distribuiçom por trabalho. Havia dinheiro 
e alguns instrumentos de produçom nas mãos das classes que perdêrom o 
poder. O campesinato e as classes médias tinham poucas propriedades. Essa é 
a base da produçom em pequena escala. Isso dá origem ao capitalismo e à 
classe burguesa em grande escala. Havia disparidades entre trabalho físico e 
trabalho intelectual, entre operários e camponeses, entre cidades e aldeias, 
entre agricultura e indústria, entre diferentes áreas e entre diferentes 
nacionalidades. A cultura, as tradiçons e os hábitos exploradores que darám 
umha oportunidade para perturbar a base económica socialista continuarám na 
superestrutura. Imperialistas, reacionários e revisionistas formam umha 
"aliança sagrada" da qual ganham apoio em todos os sentidos. Novas forças 
burguesas surgem devido ao crescimento desses fatores capitalistas. Portanto, 
temos que revolucionar constantemente as relaçons de produçom para 
desenvolver a superestrutura e as forças de produçom de acordo com a base 
económica socialista. A ditadura proletária tem a tarefa mais importante de 
criar as condiçons nas quais a classe burguesa nom poda existir e umha nova 
classe burguesa nom se levante. Tais condiçons surgirám somente após umha 
transformaçom social de acordo com as leis do processo de desenvolvimento 
social de umha fase histórica prolongada. Isso nom aconteceria de acordo com 
seus desejos. 

Os poucos seguidores do capitalismo que tomárom o poder superior no 
PCCh utilizárom exatamente essas condiçons e começárom a restaurar o 



 

capitalismo. Eles implementárom a teoria revisionista das "forças de produçom" 
de umha maneira secreta e aberta. A Grande Revoluçom Cultural Proletária 
continuou na liderança do PCCh por dez anos em 1966-76 de acordo com o 
ensinamento de Mao de continuar a luita de classes no socialismo expondo suas 
conspiraçons e continuando a revoluçom até que o objetivo do comunismo seja 
alcançado e de acordo com seu chamado, 'Bombardear os Quarteis-Generais'. 
De qualquer forma, os seguidores do capitalismo na liderança de Hua-Deng 
tomárom o poder por meio de umha conspiraçom armada contra-
revolucionária e tivérom sucesso em reverter as vitórias da Revoluçom Cultural. 
Eles poderiam sistematizar o capitalismo nos campos teórico, económico, 
político e cultural. Eles poderiam transformar o partido comunista em um 
partido revisionista, a ditadura do proletariado em umha ditadura burguesa e o 
país socialista em um país capitalista e cumprir seu objetivo. Assi, o capitalismo 
foi restaurado na China e o proletariado mundial enfrentou umha derrota 
histórica mais umha vez. 

Podemos compreender este processo de desenvolvimento na 
restauraçom capitalista na China e as mudanças qualitativas apenas a partir de 
umha perspectiva materialista histórica. Desenvolvimento significa movimento 
ou mudança que leva umha cousa ou processo de um nível inferior a um nível 
superior, de estruturas simples a complexas. No processo de desenvolvimento, 
haverá mudanças irreversíveis na estrutura interna daquela cousa. Novas 
propriedades e características agregam-se à cousa. O desenvolvimento nunca é 
um avanço suave e direto. É um movimento complicado de avanço e retrocesso. 
Em última análise, o mundo está se movendo na direçom do desenvolvimento, 
o que significa isso com o movimento de avanço e retrocesso. Nom há 
oportunidade de que o sistema social anterior reviva como está. Os estágios 
anteriores que passam na história nom podem ser revividos. Entom, que tal a 
restauraçom do capitalismo na Rússia e na China? Este nom é um reavivamento 
dos estágios anteriores? Nom! Por quê? Porque o socialismo é apenas umha 
etapa transitória entre o capitalismo e o comunismo. Por si só, nom é um novo 
estágio de desenvolvimento social. Durante todo o período de transformaçom 
social, haverá umha luita entre as forças revolucionárias e contra-
revolucionárias. A base material para as relaçons capitalistas continua no 
socialismo. É por isso que a restauraçom capitalista de um novo tipo é possível 
durante este período. A restauraçom do capitalismo nom é equivalente ao 
renascimento do capitalismo. Vitórias e derrotas continuam ocorrendo.  

A China era independente do mundo imperialista externo durante o 
período do Socialismo. Nom era mais "subdesenvolvido" na época da morte de 



 

Mao. Já havia feito grandes avanços no desenvolvimento independente de sua 
economia durante o período do socialismo. Ainda mais importante, a classe 
capitalista burocrática que emergiu da liderança do Partido durante o período 
de restauraçom do capitalismo na China era independente do controle 
imperialista estrangeiro. Esta foi a classe que assumiu o poder após a morte de 
Mao. Nom há oportunidade para esta classe reviver o antigo sistema 
semicolonial e semifeudal. É porque os interesses dessa classe estám 
entrelaçados com o desenvolvimento do capitalismo monopolista. Como parte 
dele, essa classe primeiro estabeleceu o controle sobre a economia do país e, 
mais tarde, realizou várias reformas. Em um processo, estabeleceu o 
capitalismo monopolista de estado com características chinesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

2. A situaçom na China revisionista após a restauraçom do 
capitalismo 

Após a morte de Mao, a camarilha reacionária revisionista e renegada de 
Hua-Deng fortaleceu sua posiçom no partido que agitava a bandeira vermelha 
apenas para receber. Eles avançárom passo a passo, desencadeando sua 
horrível conspiraçom. A linha Hua-Deng é a continuaçom da linha contra-
revolucionária que Li Shao-chi e Lin Pia desenvolvérom. Eles, portanto, 
provárom ser obstinados seguidores do capitalismo. O camarada Mao Tse-tung 
dixo - "Quando o revisionismo chega ao poder, significa que a classe burguesa 
chega ao poder". "Atualmente, a União Soviética está nas mãos da ditadura da 
grande classe burguesa, tipo de ditadura fascista alemã, tipo de ditadura de 
Hitler e outras ditaduras de classe burguesa". Mao dixo assi sobre esses 
renegados no período da GRCP - "Os representantes da classe burguesa som 
revisionistas contra-revolucionários que penetrárom no Partido, no Governo, 
no Exército e em vários campos culturais. Quando as condiçons amadurecerem, 
eles transformarám a ditadura do proletariado em ditadura de classe burguesa". 

Esses revisionistas inicialmente se cobrírom com a ideologia 
revolucionária para desarmar o povo teoricamente/ideologicamente. Eles 
assumírom a tarefa de moldar o povo ideologicamente de acordo com a 
restauraçom do capitalismo de umha forma distorcida. Para este propósito, a 
camarilha utilizou reacionários domésticos e estrangeiros dos imperialistas e 
Social-imperialistas da União Soviética. A camarilha revisionista de Deng 
publicou muitos artigos em série acusando abertamente todos os valores 
revolucionários plantados nos cérebros das pessoas na liderança do PCCh 
guiado por Mao. Eles classificárom a GRCP como aventureira e rejeitárom todos 
os aspectos relacionados a ela. Eles rejeitárom totalmente os valores da política, 
revoluçom, luita de classes, igualdade sócio-político-económica, 
democratizaçom da sociedade, autossuficiência, ditadura do proletariado e 
destruírom a sociedade socialista. Esses traidores figérom várias acusaçons 
erradas contra Mao. A camarilha revisionista de Deng apresentou o 

pragmatismo2 como alternativa ao pensamento Marxista-Leninista-
Pensamento Mao em todos esses artigos. Os seguidores do capitalismo na 
liderança de Deng minárom o prestígio dos seguidores de Mao, os prendérom 
conspiratoriamente, os reprimírom, matárom e enforcárom até a morte e 
fortalecérom sua posiçom. 

A camarilha de Deng publicou muitos artigos propagando estabilidade 
política, disciplina, crescimento económico, incentivos materiais, habilidade, 



 

tecnologia estrangeira e a necessidade de reformas para se abrir. Assi, 
pavimentou o caminho para a restauraçom do capitalismo em grande escala. 

A camarilha de Deng restaurou o capitalismo através da expansom dos 
direitos burgueses em todos os aspectos relacionados às relaçons de produçom. 
Como dixo Deng, 'Nem as reformas nem a abertura som erradas. A China nunca 
mais deve se tornar um país de portas fechadas. A liderança deve tentar 
alcançar a coordenaçom entre o sistema económico socialista planejado e a 
política económica de mercado. Nom haverá qualquer alteraçom nesta política'. 
Com isso, a contradiçom entre socializar a produçom e o sistema de produçom 
e consumo privados surgiria como a principal contradiçom. Essa contradiçom 
levaria aos seguintes desenvolvimentos - 

•  Devido a esta contradiçom, haveria contradiçom e competiçom entre 
os fabricantes privados. Com isso, os pobres se tornariam mais pobres 
e os ricos mais ricos. Isso levaria a mais polarizaçom da sociedade. Os 
ricos se tornariam capitalistas. Eles obteriam lucros explorando o 
trabalho do povo. Os pobres seriam degradados como trabalhadores 
assalariados e venderiam sua força de trabalho para seu sustento. A 
tendência de se desenvolver como capitalismo é inerente ao sistema 
económico de mercado. 

•  A fim de socializar a produçom (para desenvolver o capitalismo), o 
poder de trabalho objetivo e os instrumentos de produçom devem 
estar disponíveis gratuitamente. Construir um sistema económico de 
mercado significa comprar e vender força de trabalho. Os instrumentos 
de produçom som comprados através do investimento de "capital". 
Assi, o sistema de mercado construído por meio da socializaçom da 
produçom seria definitivamente um sistema económico de mercado 
capitalista. Nunca seria um "sistema económico de mercado socialista". 
Nunca pode ser um tal 'sistema'. 

Portanto, fazer "reformas" para a construçom de um "sistema económico 
de mercado" significaria fazer "reformas" para o desenvolvimento do 
capitalismo. O objetivo dessas 'reformas' seria desenvolver 'Capitalismo com 
características chinesas' e nada mais. 

A China implementou reformas no país de 1978-1989 em fases. Essas 
fôrom consideradas as reformas económicas liberais da primeira geraçom. As 
reformas após a década de 1990 fôrom consideradas reformas económicas 
liberais de segunda geraçom. 

 



 

Reformas económicas liberais de primeira geraçom 

As reformas agrícolas fôrom iniciadas na China em 1979. Em 1984, as 
reformas urbanas fôrom iniciadas. ‘Portas fôrom abertas’ para permitir o capital 
estrangeiro. Em 1980, a China juntou-se ao FMI e ao BM. Os revisionistas 
chineses tornárom-se parte do sistema capitalista-imperialista mundial por 
seus interesses de classe. Na China, a economia capitalista governamental foi 
reformada como monopólio capitalista privado em fases. Como resultado, 
houvo umha onda de privatizaçons e demissons em grande escala, e assi surgiu 
o capital privado. A China revisionista reiniciou a "lei do valor" capitalista que 
Marx analisou. Isso significa que a economia do país se tornou um sistema que 
depende da venda de força de trabalho no mercado. Isso levou à exploraçom 
dos trabalhadores, para a acumulaçom de capital, os efeitos e resultados 
decorrentes disso. Empresas estrangeiras entrárom na China livremente. 
Enquanto em 1982 havia 2,6 milhons de organizaçons privadas, em 1983 elas 
subírom para 5,8 milhons. O Banco Mundial concedeu um empréstimo de 220 

milhons de dólares3 à China para a expansom de linhas ferroviárias. 

O sistema de comunas era muito forte na China Socialista. A liderança 
revisionista inicialmente trouxo mudanças políticas fundamentais para quebrar 
seus alicerces. Isso formou a base para dar um salto no desenvolvimento do 
capitalismo. Como parte das reformas na agricultura, eles figérom mudanças na 
coletivizaçom que alcançárom um alto nível no período socialista. Eles abolírom 
a propriedade coletiva da terra, dos animais domésticos e do equipamento 
agrícola e introduzírom o sistema de contrato. Gradualmente, a terra foi 
transformada em propriedade individual e o sistema capitalista foi restaurado. 
As indústrias, o comércio e a administraçom das minas estavam sob a 
propriedade coletiva das comunas; métodos capitalistas fôrom implementados 
no lugar do sistema socialista na gestom da educaçom, saúde, bem-estar das 
crianças e dos idosos, entretenimento e outras cousas semelhantes. 

As seguintes principais reformas económicas fôrom anunciadas na 
agricultura - 1. As comunas agrícolas e as organizaçons de cooperativas 
agrícolas fôrom abolidas. O estado fijo contratos para comprar produtos 
agrícolas de todas as famílias de camponeses. A agricultura individual em nome 
de assumir a responsabilidade do contrato na base de Aldeia/Cidade foi 
reintroduzida. 2. As famílias camponesas podiam vender qualquer produto 
excedente livremente, além da cota de venda acordada em seus contratos no 
mercado local. Como o governo propagou amplamente o livre comércio de 
leguminosas, surgírom comerciantes privados de leguminosas. 3. Juntamente 
com o direito de mobilizar trabalhadores (voluntários) para o serviço do 



 

governo nas funçons das comunas, muitos poderes relativos a estes fôrom 
removidos. O nome do poder da aldeia ou da cidade foi alterado. Além disso, a 
fim de incentivar o aumento da produçom, o preço de aquisiçom de produtos 
agrícolas foi aumentado para 20%. Por tudo isso, aumentárom as desigualdades 
no meio rural no uso das terras e na possessom de animais domésticos e 
equipamentos agrícolas. De acordo com a lei alterada em abril de 1988, o 
direito de utilizar a terra poderia ser transferido. Os camponeses fôrom 
submetidos a pressons de mercado, levando ao desemprego de milhares de 
agricultores. Aqueles que nom tinham meios de subsistência tornárom-se 
trabalhadores "livres". De acordo com umha estimativa, havia mais de 150 
milhons de trabalhadores "gratuitos" adicionais durante esse período na área 
rural. Essas forças fôrom usadas para desenvolver empresas rurais, empresas 
privadas e corporaçons conjuntas de capital nacional e estrangeiro. Os governos 
locais da China cobrárom impostos do campesinato para mobilizar 
investimentos. 

Em relaçom às reformas urbanas, havia três políticas principais - 1. Muitas 
províncias e cidades costeiras do mar do Sul da China fôrom incluídas nas ‘Zonas 
Económicas Especiais’ (ZEEs). As restriçons a negócios privados de pequena e 
média escala, comércio exterior e comércio fôrom removidas nessas zonas. 2. 
A formulaçom de um plano económico uniforme por meio do estado foi abolida. 
O principal objetivo da gestom das empresas era o lucro. Em vez de relaçons 
socialistas com apoio mútuo e coordenaçom de acordo com um plano de 
governo uniforme, as relaçons entre as empresas tornárom-se capitalistas com 
competiçom no mercado livre e antagonismo. 3. O mais importante é que as 
finanças e o plano do governo fôrom reconstituídos. 

O governo revisionista de Deng nom utilizou o setor privado, nom impujo 
restriçons a ele, nom o transformou e gradualmente o eliminou, mas seguiu 
umha política sem quaisquer regras e regulamentos. Eles destruírom as 
indústrias de propriedade do Estado (ou seja, na propriedade de todo o povo 
chinês) que desempenhárom o papel mais decisivo por muito tempo no sistema 
económico. A propriedade foi separada da administraçom. Gestores 
qualificados fôrom selecionados por meio de competiçom. Eles recebérom 
todas as responsabilidades. Dependendo de seu desempenho económico, eles 
recebiam recompensas, suas propriedades eram aumentadas ou diminuídas e 
umha compensaçom também era imposta. Os direitos de propriedade de todas 
as pessoas fôrom postos de lado. Eles começárom a vender pequenas empresas 
para comunidades e indivíduos. Alguns fôrom dados aos proprietários 
anteriores também. 



 

No sistema de mercado na China, como dixo Deng, 'nom apenas um 
mercado de matérias-primas e umha política de produçom de mercadorias de 
consumo, mas haveria mercados para os aspectos necessários à produçom - por 
exemplo, fundos, trabalho, tecnologia, informaçom e imóveis. Os revisionistas 
implementárom as seguintes formas de distribuiçom desde o período das 
primeiras reformas (1979-89). Eles eram - os juros seriam pagos para aqueles 
que comprassem títulos; os acionistas receberiam dividendos; haveria renda 
adicional para os gerentes que assumem riscos; os proprietários de empresas 
privadas que contratam trabalhadores em um determinado número ganhariam 
renda sem qualquer dificuldade. 

Neste período de primeiras reformas, umha política de "abrir as portas 
para o mundo exterior" foi implementada para convidar as forças imperialistas 
a explorar a China. As empresas estrangeiras podem aproveitar as instalaçons 
esperadas. O monopólio estatal do comércio exterior foi abolido. O Estado 
permitiu que as empresas conduzissem o comércio exterior de forma 
independente. A China se tornou umha parte inseparável do mercado 
imperialista mundial ao se tornar um mercado para as mercadorias 
imperialistas e ao abrir as portas para o seu capital. Foi concedido direito 
especial para as empresas estrangeiras obterem mais lucros. O direito de decidir 
salários e vencimentos e de despedir trabalhadores de acordo com a sua 
vontade é um exemplo disso. Em 1994, eles concordárom em investir cerca de 

150 bilhons de dólares4 de capital estrangeiro em 186.000 empresas com 
investimento estrangeiro. 

Os Acordos de Parceria de Lucro5 levárom os oficiais do governo local e 
gerentes de fábrica a buscar lucros. Isso aconteceu nas ZEEs. O levantamento 
das restriçons ao comércio e ao comércio nas ZEEs deu lugar à classe comercial 
chinesa em Taiwan, Hong Kong e Leste da Ásia para enviar pequenas quantias 
para seu país e, assi, para o desenvolvimento de negócios de pequena escala e 
indústrias do setor privado em um ritmo rápido. Portanto, havia umha demanda 
por trabalhadores do setor privado. Trabalhadores do campesinato que 
perdérom seu sustento devido ao abastecimento de manufatura industrial do 
setor do governo central e devido às reformas agrícolas atendérom a essa 
demanda. Assi, a classe empresarial chinesa obtivo a forma e a oportunidade 
de utilizar os lucros obtidos e isso levou à expansom da produçom capitalista. 
Com isso, a produçom de organizaçons cooperativas urbanas, Empresas de Vilas 
e Cidades (TVE*) ou empresas de negócios se desenvolveu em grande escala e 
levou ao desenvolvimento económico capitalista. Isso começou a perder o 
controle rápidamente.  



 

Devido aos altos lucros da classe empresarial privada e aos acordos de 
parceria de receita, o governo central enfrentou um grande déficit em seu 
orçamento. Como houvo um aumento no déficit orçamentário do governo e os 
empréstimos estavam facilmente disponíveis por meio do setor bancário nom 
reformado, houvo um aumento da inflaçom e um déficit no comércio exterior. 
Em resposta à crise da inflaçom, o governo tentou equilibrá-la retirando o 
investimento do setor do governo central. Isso ajudou a economizar o capital 
do governo e também a reduzir os déficits orçamentários. Como resultado, as 
cotas de produçom planejadas nas empresas do governo central diminuírom. 
Posteriormente, grande parte da produçom dessas empresas pudo ser vendida 
no mercado. Com isso, houvo reduçom do preço de mercado dos produtos da 
indústria pesada vendidos aos setores nom governamentais. Para retificar essas 
desigualdades económicas, algumhas reformas mais liberais fôrom adotadas. 

Inicialmente, eles reformárom o sistema de organizaçons do governo 
central para moldá-las como organizaçons empresariais mais voltadas para o 
lucro. Eles aumentárom o poder dos gerentes e diretores de fábrica na 
administraçom de suas fábricas. Eles reduzírom a interferência política dos 
secretários do Partido no funcionamento das empresas. Com a introduçom de 
acordos de parceria de lucro, eles aumentárom os poderes das respectivas 
propriedades para decidir sobre a produçom e os investimentos. Os gerentes 
de poucas organizaçons do governo central especificamente selecionadas 
abolírom os salários nacionais e introduzírom o método de pagamento de 
acordo com a produçom. Os contratos de trabalho com limite de tempo fôrom 
introduzidos. Em segundo lugar, eles tentárom reduzir o controle sobre os 
fundos do governo. As garantias de emprego vitalício fôrom oficialmente 
abolidas e neste lugar fôrom realizadas discussons sobre a receita e a 
participaçom nos lucros com cada órgão local específico do governo e um 
sistema tributário universal padrom foi introduzido. O valor da receita e a 
participaçom nos lucros fôrom adquiridos nom como um todo específico, mas 
na proporçom dos lucros. Por último, o sistema bancário foi reconstituído de 
forma mais centralizada. 

Sob a ditadura do proletariado, a China Socialista implementou um 
sistema económico mercantil e um sistema de salários de oito graus. Embora 
nom houvesse muita variaçom nos salários de oito graus, o entom governo 
socialista adotou umha política para reduzi-los gradualmente. Mesmo que 
houvesse diferenças, os trabalhadores gozavam de segurança no trabalho, 
aluguer de casa baixa, assistência médica gratuita, ajuda económica para 
grávidas e mães pola primeira vez, indenizaçom em caso de perda para os 



 

trabalhadores, vários tipos de seguros, pensom, entretenimento, escola e 
outras instalaçons semelhantes. Nom havia desemprego, mendicidade e favelas 
na China Socialista (1949-76). Depois que os contra-revolucionários tomárom o 
poder e implementárom reformas ruins em nome do "Sistema Socialista 
Especial com características chinesas", todos os aspectos relacionados ao 
capitalismo prejudicial para o povo penetrárom profundamente na sociedade. 
Todos esses aspectos prejudiciais refletidos em todos os campos relacionados 
à vida. Surgírom pobreza, desemprego, acumulaçom, corrupçom, contrabando, 
prostituiçom, amniocentese, contrabando de estupefacientes, sequestro e 
venda de mulheres e crianças, roubo, atrocidades e assassinato de mulheres, 
concursos de beleza e outros aspectos nocivos. 

As tentativas de aumentar os preços de apoio para estimular a alta 
produçom agrícola levárom à intensificaçom dos problemas decorrentes da 
inflaçom nas áreas urbanas. Quando o governo desse subsídio para alimentos, 
o déficit do governo seria muito maior. Ou, se os preços dos alimentos 
aumentárom, aumentou a agitaçom entre a classe trabalhadora urbana que já 
estava sufocada com a alta dos preços das mercadorias básicos essenciais. No 
final de 1980, os crescentes problemas económicos e políticos levárom à 
reduçom das reformas liberais. 

Junto com o desenvolvimento das relaçons capitalistas de produçom na 
China, umha pequena classe capitalista privada começou a emergir. Em 1990, 
havia 98.000 organizaçons privadas. O capital total deles era de 4,5 bilhons de 

Yuan6. Esta classe capitalista privada nom fazia parte da classe dominante. Nom 
tinha poder político. Obtivo lucros explorando os trabalhadores que contratou. 
Devido às contradiçons entre a classe capitalista do governo burocrático e a 
classe capitalista privada, a classe capitalista privada trouxo a palavra de ordem 
da necessidade de "democracia" política para alcançar a transformaçom em 
"sistema económico de mercado livre para todos". Significa que o "sistema 
económico de mercado livre" precisa de regras legais, proteçom do governo 
burocrático, direitos claros sobre a propriedade privada e um sistema 
multipartidário. A classe capitalista governamental burocrática acumulou 
centenas de bilhons de Yuan em propriedades privadas. O PCCh tinha todos os 
tipos de controle sobre a propriedade do governo como classe dominante. A 
classe capitalista governamental burocrática utilizou seu poder político para 
obter lucros monopolistas. Isso controlava o interesse de classe dos capitalistas 
privados. Portanto, a classe capitalista privada exigia democracia. Um pequeno 
grupo (minoria) no PCCh revisionista apoiou este movimento. A maioria na 
liderança de Deng se opujo a esse movimento e o suprimiu. O incidente da Praça 



 

Tiananmen7 em 1989 foi o resultado disso. JaoJi-yang, que desempenhou o 
papel principal na introduçom das reformas posteriores, foi destituído de seu 
cargo. O processo de reformas desacelerou repentinamente. 

Depois que a China se transformou para o capitalismo na liderança do 
revisionista Deng, todas essas indústrias permanecérom na possessom do 
estado (governo). Portanto, o sistema económico chinês era totalmente 
capitalismo estatal (governamental). Como parte das "reformas", o capitalismo 
monopolista de estado transformou-se parcialmente no sistema capitalista 
monopolista privado. Isso significa que, umha vez que a China mudou 

parcialmente para o capitalismo monopolista privado de estilo ocidental8, o 
imperialismo capitalista na China parece ser o mesmo nos EUA, Europa e Japão. 
Quando o capitalismo foi restaurado na União Soviética, ele implementou umha 
política capitalista de monopólio estatal. 

Depois que a camarilha traidora de Khrushchev e Brezhnev conquistou o 
Partido e todos os poderes do governo na União Soviética, a camada 
privilegiada da burguesia russa ampliou seu poder político e económico em 
grande escala. Esse estrato privilegiado fortaleceu sua posiçom dominante nos 
campos do Partido, do governo, do exército, da economia e da cultura. Este 
estrato privilegiado tornou-se absolutamente umha classe capitalista 
monopolista burocrática que controla o mecanismo do Estado e a propriedade 
social. Esta nova classe burguesa monopolista burocrática utilizou o poder do 
estado sob seu controle para transformar a propriedade socialista em 
propriedade dos seguidores do capitalismo, o sistema económico socialista em 
um sistema económico capitalista e em um sistema económico capitalista de 
monopólio governamental. 

A hegemonia do governo de Partido único continua 

Tanto a integridade quanto a especialidade da classe burocrática 
capitalista "vermelha" chinesa desempenhárom um papel central na supressom 
dos incidentes da Praça Tiananmen de 1989. Esses incidentes mais umha vez 
provárom que o capitalismo vai contra a democracia por natureza e que isso 
seria um sistema de repressom social. Eles suprimírom as luitas do povo por 
meio de violência e força cruéis e só assi poderiam impor o sistema de 
supressom capitalista fascista às massas trabalhadoras. Eles poderiam, assi, 
pavimentar o caminho para o desenvolvimento do capitalismo. 

Reformas de segunda geraçom 

O revisionista PCCh ficou surpreendido com os incidentes da Praça 
Tiananmen e a desintegraçom do Bloco Oriental (Eltsin implementou reformas 



 

para abrir o sistema de mercado livre para toda a burguesia na Europa Oriental 
e na URSS). Assi, reconstituiu o controle central do sistema Partido-governo, 
que se tornou frouxo com as reformas de primeira geraçom. A liderança do 
PCCh recuperou o controle sobre a distribuiçom do orçamento do governo. Ele 
restabeleceu a estabilidade financeira e económica. Deng introduziu "reformas" 
de segunda geraçom após sua visita às ZEEs do Sul da China no verão de 1992. 
O primeiro aspecto importante dessas reformas foi expandir as ZEEs para muito 
mais cidades e estados. Essas reformas nom dérom lugar aos incidentes 
ocorridos fora da China (Leste Europeu, URSS) e tomárom um novo rumo 
diferente com características chinesas. 

No início da década de 1990, o capital estrangeiro esperava por amplas 
oportunidades se houvesse umha oportunidade de utilizar força de trabalho 
barata e favorável. Isso significa que as multinacionais estavam esperando por 
umha oportunidade de entrar nas empresas do setor público chinês. Junto com 
isso, desde que a China alcançou qualificaçom em trabalho assalariado e 
também devido à acumulaçom de capital na política económica socialista e 
durante as reformas de primeira geraçom, era relativamente mais forte do que 
os outros sistemas económicos do Leste Asiático. Devido à ampla base 

industrial, a China tivo o fator favorável para fornecer insumos9 locais vitais e 
serviços. A China também tinha umha infraestrutura social e económica básica 
relativamente desenvolvida para ajudar a produçom industrial. 

De qualquer forma, um sistema de comércio que obedecia e também nom 
obedecia às regulamentaçons na China estava intimamente relacionado aos 
sistemas Partido-governo durante essas reformas de segunda geraçom. Havia 
menos oportunidades para capital estrangeiro. O capital estrangeiro tivo que 
fazer acordos com o governo chinês para obter lucros em grande escala. Com 
um sistema económico forte, o governo chinês estava em posiçom de negociar 
fortemente com as principais corporaçons multinacionais. Ele impujo condiçons 
sobre elas. Quando o capital estrangeiro direta e realmente assumia a forma de 
capital produtivo, ou seja, se era em formas específicas, como plantas e fábricas 
que fabricavam máquinas, eles permitiam o capital estrangeiro. Normalmente 
assumia a forma de corporaçons conjuntas de empresas governamentais e 
empresas multinacionais para investimentos de grande escala. O governo 
geralmente ganhava com o controle sobre elas. As empresas multinacionais 
dessas corporaçons conjuntas fornecérom fábricas modernas, tecnologia 
moderna nas empresas de manufatura de máquinas, experiência técnica em 
sua utilizaçom e habilidades de gestom. Essas empresas também fornecérom 
marketing, vendas e rede de distribuiçom necessária para vender os produtos 



 

no mercado mundial. Em troca, o governo chinês forneceu a elas residências de 
trabalhadores, estradas, redes de comunicaçom, força de trabalho barata e 
favorável que muitas vezes era fornecida por meio da bolsa de empregos do 
governo da China e outras infraestruturas sociais e económicas básicas. O lucro 
dessas corporaçons conjuntas foi dividido entre o governo e as empresas 
multinacionais. 

Até 1992, o investimento estrangeiro vinha principalmente de Hong Kong, 
Taiwan e um pouco do Japão, principalmente como pequenos e médios 
investimentos. Nessas reformas de segunda geraçom, o governo passou a 
permitir investimentos pesados com umha nova atitude acomodatícia. Como 
resultado, o IED que era um pouco mais de um bilhom de dólares americanos 
em 1992 foi além de 50 bilhons de dólares americanos em 1994. Com a 
enxurrada desse IED, as indústrias manufatureiras voltadas para a exportaçom 
desenvolvérom-se rapidamente. 

Essa onda de IED trouxo muitos benefícios imediatos para o governo 
chinês. Em primeiro lugar, no processo de fluxo de lucro das corporaçons 
conjuntas para o tesouro do governo, o governo poderia suprir o déficit em seu 
orçamento. Em segundo lugar, devido a esse IED, o déficit comercial externo da 
China se transformou em balança comercial em processo de aumento das 
exportaçons. Em terceiro lugar, as corporaçons conjuntas criárom empregos, 
expandírom os negócios para o mais alto nível do mecanismo oficial do governo, 
por meio do qual o governo central os possuía e os operava. Ao reestruturar as 
indústrias decadentes, criou condiçons muito mais favoráveis. 

Reestruturando indústrias do governo central 

Na década de 1980, as reformas de primeira geraçom concentrárom-se 
nas pequenas indústrias de nível médio e na agricultura. À medida que as 
Organizaçons Cooperativas Urbanas, as Empresas da Cidade e da Aldeia ou as 
Organizaçons Empresariais, as empresas privadas e as indústrias expandírom, 
os investimentos nas indústrias grandes e pesadas de propriedade do Governo 
Central diminuírom e seu desenvolvimento desacelerou. Elas se concentrárom 
no setor do Governo Central nessas reformas de segunda geraçom. O 15º 
Congresso do PCCh em 1997 anunciou que reestruturaria totalmente o setor do 
Governo Central. O objetivo é transformar as Empresas Estatais [State Owned 
Enterprises] - SOEs que se tornárom organizaçons do setor público em 
corporaçons com fins lucrativos. 

Nesse programa de reestruturaçom, a primeira medida foi privatizar 
principalmente pequenas organizaçons estatais, na forma de compra da 
administraçom ou da força de trabalho dos trabalhadores. A segunda medida 



 

foi transformar o resto das organizaçons estatais em sociedades por açons. 
Embora algumhas açons tenham sido vendidas a investidores privados no 
recém-criado mercado de açons da China, a maioria das açons nom era 
negociável. Normalmente, os vários órgãos do governo tinham essas açons. Assi, 
a maioria das açons de quase todas as indústrias pesadas do país se 
transformou em açons de propriedade das empresas públicas. O 
estabelecimento de corporaçons conjuntas com capital estrangeiro foi facilitado 
com a separaçom da propriedade e da gestom no estilo das corporaçons 
ocidentais. Isso facilitou o desenvolvimento da tecnologia e a modernizaçom 
das empresas. A terceira medida abriu caminho para o processo de 
corporatizaçom. Nisso as organizaçons do setor público, especialmente 
transformadas em organizaçons com fins lucrativos. Com isso, a classe 
trabalhadora foi privada de benefícios sociais. Significa que o governo aboliu os 
benefícios sociais que os trabalhadores-camponeses alcançárom por meio da 
revoluçom e da construçom socialista. Isso nada mais foi do que um ataque 
direto dos capitalistas à ampla classe trabalhadora da China. 

Como resultado dessa decisom, houvo umha onda de privatizaçons, 
demissons em grande escala e um aumento do capital privado. Como parte da 
implementaçom da lei do valor nas organizaçons económicas do setor público 
de propriedade do governo chinês, houvo umha onda sem escrupulos de 
despedimentos. De acordo com as estatísticas oficiais do PCCh, eles removérom 
mais de 6 milhons de trabalhadores de organizaçons/empresas económicas sob 
propriedade do governo de 1998-2002. As empresas se modernizárom em prol 
das exportaçons para fazer frente à competiçom no mercado mundial que gerou 
despedimentos em grande escala. Outro ataque à classe trabalhadora chinesa 
foi: o direito ao emprego vitalício nas organizaçons do setor público foi abolido 

e o sistema de Contrato de Trabalho10 foi introduzido. Assi, os trabalhadores 
tivérom que renovar seu contrato com a gestom a cada ano, individualmente. 
Os trabalhadores retaliárom por um longo tempo, mas a administraçom 
burocrática do governo foi bem-sucedida na implementaçom dessa política por 
meio da repressom fascista e da divisom dos trabalhadores. Outro exemplo do 
ataque do governo aos trabalhadores chineses foi a introduçom de salários por 
peça. De acordo com isso, os trabalhadores recebiam salários dependendo do 
seu trabalho. 

Como parte desse programa de reestruturaçom, o setor público foi 
consideravelmente controlado. Com isso, a produçom na China passou a 
ocorrer principalmente no setor privado. O setor privado constituiu quase 70% 
do PIB do país. Entre 1998-2010, a participaçom das organizaçons do setor 



 

público nas propriedades industriais diminuiu de 68,8% para 42,4% enquanto o 
número de empregados foi reduzido de 60,5% para 19,4%. A participaçom das 
organizaçons do setor público nas exportaçons chinesas também caiu para 15% 
em 2010, de 57% em 1997. Durante a década de 1990, milhares de organizaçons 
do setor público quebrárom. Muitas organizaçons fôrom reunidas e 
transformadas em grandes unidades. Com isso, o tamanho das empresas do 
setor público diminuiu. O Banco Mundial encorajou-o assi - ‘Muitas 
organizaçons do setor público fôrom corporatizadas, totalmente reestruturadas 
(junto com a categorizaçom do trabalho). Esperamos que trabalhem com base 
no lucro.......consequentemente, houvo um aumento nos lucros das 
organizaçons do setor público'. Devido a essa mudança, tanto o setor capitalista 
governamental quanto o setor capitalista privado aumentárom sua taxa de 
lucro. 

Embora a participaçom do setor capitalista do governo seja menor, ele 
ainda tivo um papel importante. Os investimentos imobiliários estáticos das 
organizaçons privadas chinesas nas organizaçons do setor público chegam a 
quase 35%. Dous terços das 500 maiores empresas do mundo som empresas 
do setor público da China. As açons dos bancos, companhias de seguros e 
organizaçons do setor público muito grandes som controladas pola Comissom 
de Administraçom e Supervisom de Ativos do Estado central - SASAC. 

Nova classe burguesa 

Na China, as classes dominantes revisionistas continuárom se baseando 
na opressom e exploraçom das massas trabalhadoras no estilo capitalista, 
juntamente com o desenvolvimento das relaçons de produçom capitalistas. Esta 
classe governante burocrática do governo gradualmente se transformou em 
classe capitalista monopolista burocrática e classe capitalista monopolista 
privada. 

A China avançou principalmente com base em seu próprio capital 
doméstico. O poder político revisionista adotou o "sistema de preços duplo" por 
meio do qual as empresas estatais podiam comprar matéria-prima a umha taxa 
mais baixa e vender produtos acabados ao setor privado a umha taxa mais alta. 
Isso abriu o caminho para a corrupçom em grande escala. Os quadros 
superiores do Partido acumulárom grande capital com isso. Posteriormente, os 
filhos desses quadros superiores penetrárom em todos os setores da economia 
e estabelecérom seu domínio em todos os setores usando esse capital, 
resultando na formaçom de umha poderosa classe capitalista monopolista de 
estado. A classe capitalista que emergiu da burocracia e a classe capitalista que 
emergiu do Partido e posteriormente a classe capitalista privada conquistárom 



 

os cargos do Partido. A diferença entre a classe capitalista monopolista de 
estado e a classe capitalista monopolista privada foi eliminada como resultado 
deste processo. Essas duas classes estám juntas no poder. O capital do estado e 
o capital privado continuam a exploraçom por meio do controle do estado. O 
capitalismo com características chinesas está funcionando na forma de 
capitalismo de estado e como essência do capital privado. O governo central 
que detém o monopólio das poucas organizaçons monopolistas tem controle 
firme sobre o capital financeiro da China. Quatro dos dez maiores bancos do 
mundo som propriedade da China. O sistema administrativo desses bancos está 
nas mãos de líderes seniores do PCCh. Em suma, este capital monopolista do 
Estado é controlado polo capitalismo monopolista burocrático e polas classes 
capitalistas monopolistas privadas e som elas que o administram. 

A propriedade do governo ou a propriedade líquida do povo nom precisa 
necessariamente se transformar em propriedade especialmente privada. É 
porque no processo de desenvolvimento capitalista os membros da classe 
dominante acumulárom propriedade privada roubando a propriedade do 
governo (a propriedade coletiva do povo) através de métodos enganosos. Nom 
há nada que poda impedi-los de fazê-lo. 

Os principais métodos dos membros da classe dominante para acumular 
propriedade privada através do roubo de propriedade do governo (propriedade 
sob a propriedade do povo) em métodos enganosos eram os seguintes - 
(Desenvolvimento do capitalismo nas luitas de classe na China - Li Minqui) – 

1. Vender e comprar com poder burocrático - De acordo com as 
estimaçons oficiais de especialistas chineses, o 'ingreso' total (lucro nom 
produtivo obtido através do poder de monopólio) das 'variaçons de preços', 
'variaçons de juros', 'variaçons em taxa de câmbio' e outras cousas semelhantes 
seriam 400 bilhons de yuans. Quarenta por cento disso iriam para os bolsos dos 
membros da classe dominante e daqueles que estám relacionados a eles de 
várias maneiras. 

2. Comércio ilícito com poder na burocracia - "Comércio ilícito com poder 
na burocracia" (especulaçom) nom era como mercadorias ou serviços comuns, 
mas a compra e venda de açons imobiliárias e açons. As açons som o mesmo 
que capital ilusório. Seu valor era muitas vezes maior do que o da produçom 
real. Embora nom haja valor natural para a terra desde que ela se transformou 
em mercadoria, seu valor atingiu milhons ou bilhons de yuans nas transaçons 
de terras. Assi, a velocidade e a escala de acumulaçom de propriedade por meio 
do comércio ilegal com o poder burocrático fôrom maiores do que a de comprar 
e vender com o poder burocrático. 



 

3. Comércio por meio de organizaçons burocráticas de poder - Em 1992, 
as novas empresas no país aumentárom para 220.000. Isso foi 88,9% a mais do 
que em 1991. As novas empresas eram dirigidas principalmente por 
organizaçons governamentais. As organizaçons governamentais administravam 
mais de 60% de seus negócios por conta própria. 

O Exército de Libertaçom do Povo (ELP) também abriu hotéis luxuosos. As 
fábricas sob propriedade do ELP produziam geladeiras, pianos, televisores e 
avions de passageiros para o mercado em grande escala. Na ZEE em Shen Jen, 
havia quase 400 escritórios de vendas de fábricas administradas polo Exército. 

Assi, os negócios dirigidos polo poder burocrático com poder de 
monopólio alcançárom muito mais lucros monopolistas do que os lucros 
ordinários. 

4. Burguesia compradora - Poucos membros da classe dominante na 
China dérom as mãos diretamente ao capital estrangeiro. Eles ajudárom o 
capital estrangeiro a explorar o povo chinês. Eles ganhárom participaçom nos 
superlucros obtidos com o capital estrangeiro. Os capitalistas estrangeiros que 
queriam escapar do controle do comércio e de várias restriçons ao capital 
buscárom maneiras de evitar impostos. Eles tentárom ganhar terras baratas ou 
gratuitas e outros interesses. Eles precisavam da ajuda de alguns que pudessem 
utilizar seu poder de classe dominante para esse propósito e agir como 
capitalistas compradores. Os filhos e filhas de líderes de alto nível (importantes) 
do PCCh dominavam os altos cargos das organizaçons do setor público. Eles 
colaborárom com os grandes bancos e corporaçons multinacionais dos Estados 
Unidos, Europa e Japão. Partido, governo e organizaçons do setor público 
estavam intimamente ligados sem quaisquer diferenças. 

Houvo graves perdas na renda e na propriedade do governo, já que a 
classe dominante roubou a propriedade do governo de maneira enganosa. Este 
é um dos principais motivos da crise financeira do governo. Para ultrapassar a 
crise financeira, os ingresos tenhem de ser aumentados e os gastos tenhem de 
ser reduzidos. Como aumentar os ingresos? Como reduzir gastos aumentando 
os preços das mercadorias essenciais? Nom há outra maneira a nom ser um 
corte no bem-estar social. 

Um punhado de pessoas acumulou enormes propriedades ao roubar 
propriedades do governo de forma fraudulenta. Em última análise, isso significa 
que eles poderiam fazer isso explorando as grandes massas trabalhadoras. Em 
1993, 3% (30 milhons) da populaçom chinesa pertencia à classe rica. De 1986 a 
1993, cem bilhons de Yuan de propriedade do governo se transformárom em 
propriedade privada das classes dominantes. Isso significa que eles 



 

acumulárom 800 bilhons de Yuan de propriedade privada de 1986-1993. Todos 
eles som membros da classe de poder capitalista burocrática. Assi, a classe 
dominante exploradora da China poderia criar umha nova classe capitalista 
monopolista burocrática e umha classe burguesa monopolista privada. Isso 
significa que o capital monopolista burocrático e o capital monopolista privado 
som dominantes na sociedade chinesa. 

Liberalizaçom da adesom comercial à OMC 

Quando o setor público da China estava sendo reestruturado, a crise no 
Leste Asiático no final da década de 1990 estava destruindo Cingapura, Malásia, 
Indonésia e Tailândia. Com seus interesses de classe, as forças imperialistas dos 
EUA, Europa e Japão introduzírom experimentalmente o capitalismo no início 
da década de 1990 para erguer um muro contra o "comunismo" nos países que 
passárom a ser conhecidos como Tigres do Leste Asiático. Para permitir que o 
capital entrasse na forma de empréstimo em seus países, os Tigres do Leste 
Asiático afrouxárom os controles sobre o capital. Os bancos ocidentais e fundos 
de investimento estavam ansiosos para comprar açons em empreendimentos 
do Leste Asiático com a esperança de obter lucros pesados no ‘brilhante sistema 
económico’ do Leste Asiático. Inicialmente, essa onda de capital financeiro 
estrangeiro ajudou a acelerar a acumulaçom real de capital nos países do Tigre 
do Leste Asiático. Isso levou a um crescimento repentino no Leste Asiático. 

De qualquer forma, a deficiência de força de trabalho e a diminuiçom do 
crescimento aumentárom e a taxa de acumulaçom real de capital começou a 
desacelerar. Tais investimentos fôrom adquirindo gradativamente caráter 
especulativo. Em 1997, nom havia lucros esperados com esses investimentos 
especulativos. Portanto, o capital financeiro estrangeiro foi empurrado para 
fora desses países. Enquanto corriam após transformar seu capital de 
investimento em dólares americanos, a moeda nacional dos Tigres da Ásia 
Oriental nom suportava o dólar americano. Eles caírom um após o outro. A crise 
do Leste Asiático de 1997-98 espalhou-se por todo o mundo. Na época em que 
o capital financeiro mundial estava com medo de investir em tais sistemas 
económicos, crises financeiras severas surgírom no sul dos Estados Unidos e na 
Rússia. 

Embora a China estivesse intimamente relacionada ao acúmulo de capital 
dos Tigres do Leste Asiático, ela superou esse ciclone económico sem muita 
dificuldade. O principal motivo era que o governo controlava seu sistema 
económico. O governo chinês poderia vincular o capital estrangeiro ao 
investimento no capital produtivo real que tinha umha base económica forte. 
Os oficiais chineses implementárom fortes controles sobre o fluxo de capital de 



 

dentro para fora do país. Quando houvo umha séria turbulência financeira, os 
capitalistas estrangeiros nom pudérom retirar seus investimentos, ou seja, nom 
pudérom retirá-los da China. Assi, o governo chinês poderia controlar a 
turbulência financeira decorrente da crise do Leste Asiático. 

Mas logo após a crise do Leste Asiático, houvo umha diminuiçom na 
entrada de capital estrangeiro na China. Isso levou ao problema de acumulaçom 
de capital voltado para a exportaçom. A política 'Go Global' que a China iniciou 
em 2000 ajudou a desenvolver seus investimentos em IED. Para este propósito, 
a China aceitou as condiçons que de fato os afetárom (eram mais desfavoráveis 
do que favoráveis) para aderir à OMC em dezembro de 2001. Como resultado, 
a tarifa sobre as importaçons era muito menor do que em qualquer outro país 
"em desenvolvimento". Houvo um corte de 6% em 40% em média e levado a 
34%. Ao mesmo tempo, os subsídios à exportaçom fôrom abolidos. Com essa 
política de liberalizaçom económica, a atrasada agricultura da China enfrentou 
problemas. Mas a adesom da China à OMC ajudou a limitar as medidas dos EUA 
contra as exportaçons. Assi, o governo chinês implementou, em grande medida, 
os aspectos e o entendimento que ele aceitou nos acordos da OMC em muitas 
cousas relacionadas ao comércio, liberalizaçom de indústrias e 
desregulamentaçom. Ao se tornar parte do sistema da OMC, a China de certa 
forma aceitou o novo sistema mundial sob o domínio dos Estados Unidos. Após 

o estouro da bolha pontocom11 do sistema económico dos Estados Unidos, 
capital estrangeiro entrou na China e intensificou o desenvolvimento voltado 
para as exportaçons. Em 2004, a China tornou-se o maior receptor de 
Investimento Estrangeiro Direto do mundo. A classe dominante da China fijo 
tudo isso de maneira planejada para competir com os EUA e outras grandes 
potências imperialistas. Depois de aceitar as regras do jogo, a China também 
avançou moldando-as favoráveis a ela. Essa relaçom que se tornou favorável 
entre o governo chinês e a acumulaçom de capital é umha condiçom inevitável 
para que a China se torne umha potência económica mundial. Essa 
transformaçom aumentaria o controle do governo chinês. Dirigiria o capital 
estrangeiro para explorar a força de trabalho dos grandes trabalhadores da 
China e integrá-la na acumulaçom do capital mundial. Assi, a China tornou-se 
parte da ordem capitalista mundial e isso deu um grande impulso à 
acumulaçom de capital. 
 

 

 

 

 



 

3. A China tornou-se umha importante potência económica 
mundial 

Com a intensificaçom do capitalismo durante as reformas de segunda 
geraçom em 1990, o sistema económico chinês desenvolveu-se rapidamente. 
Um aspecto que contribuiu principalmente para o rápido desenvolvimento do 
sistema económico chinês é a possessom de propriedades polo governo. 
Portanto, utilizou seus lucros para capital do governo ou para fornecer subsídios 
para IEDs ou exportadores. Assi, os investimentos indiretos fôrom incentivados. 

Capital governamental, IED e exportaçons tornárom-se os três pilares da 
estratégia de sucesso da China que aumentou a exportaçom de máximo 
crescimento dependente de IED. A participaçom da China na produçom mundial 
global aumentou em grande escala nas últimas duas décadas com base no PIB. 
Enquanto em 1991 a produçom da China era de 4,1% da produçom mundial, 
em 2011 aumentou para 14,3%. Isso fijo da China o segundo maior sistema 
económico. Ao mesmo tempo, a participaçom dos EUA diminuiu de 24,1% para 
19,1%. 

No setor manufatureiro central, de onde o valor capitalista aumenta, o 
sistema económico da China alcançou a primeira posiçom no mundo. Assi, a 
China ocupou a posiçom dos EUA, que passou a ser o produtor de bens 
manufaturados nos últimos 110 anos. Em 2011, um quinto, ou seja, 19,8% da 
produçom mundial véu da China e 19,4% do sistema económico dos EUA. Isso 
significa que a China se tornou um grande exportador do mundo. Ela está 
produzindo 50% de câmaras, 30% de ar-condicionado, aparelhos de televisom, 
25% de máquinas de lavar e quase 20% das geladeiras. Em 2010, atendeu a mais 
de 20% da demanda do mercado por carros. Em 2003, as exportaçons totais da 
China atingírom 33% de seu PIB. Seu valor era de 438,87 bilhons de dólares. Isso 
foi de 18% em 1996. As empresas de investimento estrangeiro da China 
exportárom 240,34 bilhons de dólares em exportaçons. Isso foi de 62,4% do 
total das exportaçons das empresas. 

O valor das exportaçons de manufaturados foi de 403,56 bilhons de 
dólares. Isso foi 92% do total das exportaçons. As exportaçons no valor de mais 
de 110 bilhons de dólares fôrom produtos de alta tecnologia. O valor do negócio 
de processamento foi de 241,85 bilhons de dólares. Isso foi 60% do total das 
exportaçons.  

O poder da economia da China se reflete em seus poucos empréstimos no 
mercado financeiro mundial. Como o empréstimo estrangeiro da China é de 
apenas 9,3%, sua participaçom nos empréstimos para o serviço de empréstimos 



 

(juros, etc.) no ingresso nacional é de 2,5%. Outros países imperialistas 
tomárom empréstimos do capital financeiro da China. Portanto, ao contrário da 
opiniom de alguns maoístas, a China nom depende dos países imperialistas nem 
é um país explorado por esses países imperialistas. Polo contrário, sem dúvida 
se tornou um novo país Social-Imperialista em 2014. Surgiu como umha 
potência imperialista apenas porque está superexplorando a classe 
trabalhadora do país. Nom há dúvida de que a rápida industrializaçom levou a 
essa mudança. O surgimento da China como umha fábrica global está 
fortalecendo a reestruturaçom económica do mundo e está mudando a 
dinâmica da cadeia de oferta e demanda do sistema económico mundial. 
Tornou-se um dragom famento por fontes de energia e matéria-prima, desde 
minérios de ferro até borracha natural. 

A natureza do imperialismo nunca mudará 

Embora o imperialismo tenha enfraquecido após as grandes mudanças no 
mundo após a Segunda Guerra Mundial, ele nom acabou. Nessas condiçons, o 
grande mestre marxista Mao dixo repetidamente sobre a natureza do 
imperialismo – “Ainda estamos na era do imperialismo, a era da revoluçom 
proletária. A análise científica de Lenin sobre o imperialismo baseada nos 
princípios fundamentais do marxismo é absolutamente correta. O princípio 
fundamental do leninismo nom está ultrapassado”. Este princípio dos 
camaradas Lenin e Mao é a base de nossa teoria e prática mesmo agora. Entom, 
como dixo o marxismo-leninismo-maoísmo, o imperialismo nom tem umha vida 
longa. O capitalismo imperialista parasita no leito de morte é o início da 
revoluçom socialista proletária. O imperialismo nom se afastaria da história por 
sua própria vontade. O imperialismo será totalmente eliminado desta terra 
somente quando os povos e massas oprimidas se unirem e figerem da 
Revoluçom Socialista Mundial um sucesso na liderança da classe proletária. Mas 
ao atingir seu último estágio, o imperialismo luitaria por sua existência de forma 
mais cruel. Essa é a natureza do imperialismo. 

Atualmente, estamos vivendo em umha nova era revolucionária mundial 
no século XXI. Após a morte de Lenin e Mao, a situaçom do mundo sofreu 
grandes mudanças. Todo o desenvolvimento da história do mundo prova que 
os ensinamentos revolucionários de Lenin som corretos e que o Marxismo-
Leninismo-Maoismo é invencível. Mas a história tem suas próprias voltas e 
reviravoltas. Assi como o revisionismo de Bernstein e Kautsky surgiu após a 
queda de Engels, o revisionismo de Khrushchev-Brezhnev surgiu após a queda 
de Stalin, da mesma forma que o revisionismo de Hua-Deng surgiu após a queda 
de Mao. Na União Soviética, em 1956 o capitalismo foi restaurado na liderança 



 

do revisionista Khrushchev e a União Soviética revisionista tornou-se Social-
Imperialismo na liderança de Brezhnev. Após a morte de Mao, o capitalismo foi 
restaurado na China Socialista na liderança de Hua-Deng e transformado em 
umha potência Social-Imperialista. 

As atuais condiçons internacionais revelam a importância de assumir 
muito mais essas tarefas - expondo e eliminando o revisionismo mundial, 
expondo a natureza de classe social-imperialista da China revisionista, para 
mostrar a verdade histórica de que, como o capitalismo-imperialismo, o social-
imperialismo também cairia, e levar avante as luitas das massas operárias-
camponesas oprimidas e das nacionalidades oprimidas contra o imperialismo, 
todos os tipos de revisionismo e todos os tipos de reacionários. 

Mas a China revisionista se tornou um país (poder) social-imperialista? Há 
umha discussom séria sobre isso em todo o mundo na última década. As 
mudanças na China devem ser analisadas à luz das características do 
imperialismo que Lenin definiu. Entom poderemos analisar as mudanças na 
China de umha maneira real. Este é o método correto dos Marxistas-Leninistas-
Maoistas. Analisemos e sintetizemos de maneira breve e simples a relaçom e a 
conexom entre as principais características económicas do imperialismo, 
conforme explicou Lenin. 

Lenin definiu o imperialismo de umha forma abrangente e definitiva - “O 
imperialismo é umha fase histórica especial do capitalismo. Sua natureza 
especial seria de três tipos - Imperialismo é 1. Capitalismo monopolista 2. 
Capitalismo parasitário ou decadente 3. Capitalismo no leito de norte”. 

Lenin dixo que existem cinco características fundamentais do aspecto 
económico do imperialismo - “1. A centralizaçom da produçom e a 
centralizaçom do capital se desenvolvem ao mais alto nível e as organizaçons 
monopolistas com um papel decisivo na vida económica emergem. 2. O capital 
bancário e o capital industrial se fundem para formar "capital financeiro" com 
base no qual a oligarquia financeira chega ao poder. 3. Mais do que a 
exportaçom de mercadorias, a exportaçom de capital ganha grande 
importância. 4. Organizaçons monopolistas internacionais som formadas para 
dividir o mundo entre si. 5. A divisom do mundo inteiro seria completa entre 

vários grandes países capitalistas12. A teoria de Lenin sobre o imperialismo é o 
telescópio e o microscópio para explicarmos a natureza reacionária do 
imperialismo. 

Vejamos agora a situaçom específica da China à luz dos aspectos que Lenin 
dixo. 

 



 

4. Organizaçons capitalistas monopolistas da China 
O capital monopolista burocrático e o capital monopolista privado estám 

dominando a China. Embora os investimentos ocidentais e japoneses tenham 
entrado consideravelmente na China, a classe dominante da China controlava o 
domínio das organizaçons monopolistas estrangeiras em seu sistema 
económico. Desenvolveu organizaçons governamentais e monopolistas 
privadas fortes na China. As SOEs som oficialmente propriedade do governo e 
estám funcionando como corporaçons privadas chinesas, ou seja, como 

Organizaçons Multi-Nacionais (MNC) e Trans-Nacionais (TNC)13 comuns no 
mercado doméstico e internacional. O Partido Comunista da China e o Estado 
tenhem mais influência nas empresas de investimento privado do que nos 
outros países capitalistas imperialistas. A razom para isso é que a maioria dos 
proprietários e administradores dessas empresas privadas som membros do 
PCCh. A classe burguesa burocrática e a classe burguesa privada estám 
inseparavelmente entrelaçadas umha com a outra. Em 2002, um quinto dos 
industriais privados da China eram membros do PCCh. Dous terços eram 
"capitalistas vermelhos". Os grandes ‘Capitalistas Vermelhos’ da China estám na 

lista dos bilionários da Forbes Global14. 

O governo forte e as organizaçons de monopólio privado agora se 
tornárom "atores globais". Isso fica claro quando vemos o avanço das 
organizaçons monopolistas chinesas entre as maiores corporaçons do mundo. 

A China já está na terceira posiçom da Forbes Global 200015, o índice das 
empresas mais grandes e mais poderosas do mundo. 121 empresas nesta lista 
som chinesas. 524 som empresas dos Estados Unidos. O lucro médio dessas 121 
organizaçons monopolistas chinesas foi de 168 bilhons de dólares em 2012. Isso 
representa 7% do lucro bruto das 2.000 grandes empresas do mundo. 

Vemos a mesma quantidade de participaçom chinesa dinâmica, 
importante e crescente nas principais organizaçons monopolistas do mundo no 

Fortunes global 50016, outro índice para corporaçons muito grandes no mundo 
que segue um padrom diferente. Três dos dez ultra-super monopólios do 
mundo som chineses - Sinopec Petroleum Corporation, China National 
Petroleum e Energy Corporation State Grid. Se examinarmos os países dessas 
500 grandes corporaçons mundiais no início de 2000, a China ultrapassou o 
Japão. Atualmente está em segundo lugar. Destes, enquanto 73 som chineses, 
132 som dos Estados Unidos, 68 japoneses, 32 da França e novamente 32 da 
Alemanha. A participaçom chinesa está aumentando na produçom e nas 
exportaçons mundiais. A posiçom superior do imperialismo dos EUA está 



 

enfraquecendo. No início de 2000, enquanto 197 corporaçons das 500 da 
Fortune Global eram dos Estados Unidos, em 2012 o número caiu para 132. 

Alguns se enganam que devido ao domínio das exportaçons da China por 
meio de organizaçons que operam com fundos estrangeiros, as multinacionais 
estrangeiras dominam o sistema económico chinês. De fato, o percentual das 
exportaçons totais das organizaçons que operam com recursos estrangeiros 
está diminuindo gradativamente. De acordo com as estatísticas do governo 

chinês, em 2012, essa queda caiu em mais de 50%17. Portanto, agora a 
tendência é que as empresas privadas de propriedade local ocupem umha 
quota muito maior do mercado de exportaçom. 

De acordo com estatísticas chinesas, "Organizaçons que funcionam com 
fundos estrangeiros" em grande medida nom som realmente estrangeiras. 
Empresas baseadas em Hong Kong (que fai parte da China desde 1997) também 
estám incluídas. Hong Kong é muito grande e a única fonte de ‘IED recebido’ da 
China. Em 2010, a entrada de Investimento Direto "Estrangeiro" totalizou 456,2 

bilhons de dólares (41%)18. Em 2010, o IED acumulado dos EUA era de apenas 
78,7 bilhons de dólares (7,1% do total). 

Existe um mal-entendido de que países imperialistas como os EUA, Grã-
Bretanha e Alemanha estám dominando o sistema económico chinês. Isso nom 
está correto. Em 2010, o IED acumulado recebido na China foi de apenas 197,4 
bilhons de dólares, mesmo quando os dos EUA, Grã-Bretanha, Alemanha, 
França e Japão fôrom somados. Isso é muito menos da metade do que vem 
apenas de Hong Kong (de acordo com as estatísticas acima). Um pequeno 
capital véu de Taiwan, Coréia do Sul, Cingapura e até mesmo da pequena ilha 
de Macau (agora também fai parte da China). Mas nenhum deles pode ser 
considerado como potências estrangeiras que poderiam dominar ou controlar 
o sistema económico da China. Assi, as análises de que os países imperialistas 
estrangeiros e suas multinacionais estám dominando e controlando 
politicamente o sistema económico chinês estám erradas. 

Em 2010, o número de ricos na China ultrapassou 10 milhons. Destes, 251 
eram bilionários em dólares. Seis anos atrás, havia apenas 15 bilionários. Quase 
metade dos ricos eram comerciantes. Os demais eram aqueles que detinham 
açons em várias empresas ou capitalistas de negócios imobiliários ou executivos 
de alto nível. A maioria dos super-ricos da China som comerciantes. 

A classe capitalista chinesa em desenvolvimento é muito menor do que 
seu concorrente, os Estados Unidos. De acordo com o relatório de propriedade 

mundial da CapGemini 201219, a China ocupa o quarto lugar entre os ricos 



 

(depois dos EUA, Japão e Alemanha). Assi, umha classe super-rica de 
capitalistas monopolistas foi formada na China. 

Para resumir, as organizaçons monopolistas chinesas som as mais 
poderosas do mundo. ‘O monopólio é a base económica forte para o 
imperialismo’, dixo Lenin. Este é um índice para dizer que a China se tornou um 
país Social-Imperialista. 

Lucros do super monopólio – A severa exploraçom do trabalho da classe 
trabalhadora e de outras massas trabalhadoras tornou-se a base material para 
a China avançar como potência imperialista. O mecanismo de estado 
burocrático fascista centralizado e estruturado tornou possível a exploraçom 
implacável das massas trabalhadoras e a supressom de sua resistência. Surgiu 
da mais-valia apreendida com a exploraçom extremamente severa das classes 
trabalhadoras. Este é o "segredo" por trás do espetáculo económico chinês de 
conduzir a exploraçom severa da classe trabalhadora maioritária e do resto das 
massas trabalhadoras e a exploraçom de lucros adicionais em grande escala. Os 
capitalistas monopolistas chineses tornárom-se mais cruéis do que nunca. 

Gradualmente, o governo chinês fijo despedimentos em grande escala, 
reestruturou, encolheu o setor público e encorajou o setor privado a par com 
ele. Esse sucesso transformou a força de trabalho dos trabalhadores chineses 
em umha mercadoria. Leis especiais com palavras de ordem de autossuficiência, 
disciplina, nom duvidar em se sacrificar, superar as dificuldades, servir ao povo 
e ao país e assi por diante durante o período de Mao na sociedade socialista 
também estám sendo utilizadas em seu favor para pavimentar o caminho para 
a exploraçom severa da classe trabalhadora chinesa. 

A pobreza era grave na China rural e havia oportunidades de emprego nas 
cidades. Entom, milhares de pessoas, a maioria delas jovens camponeses, 
fôrom para as cidades em busca de trabalho. Esses primeiros camponeses ou 
os jovens camponeses que fôrom para as cidades na China som os 
trabalhadores migrantes. Os trabalhadores que iam para as cidades vindos da 
zona rural nom tinham moradia, trabalho adequado, educaçom, assistência 
médica e seguridade social. Suas condiçons de vida eram muito patéticas. 
Muitos deles residiam em casas em ruínas, tendas, sob as pontes, túneis ou 
baús de carros. Em nenhum momento eles se tornárom a principal fonte de 
exploraçom severa para os capitalistas. De acordo com o China Labour Bulletin, 
o número total de trabalhadores migrantes de áreas rurais é de quase 200-300 
milhons. Quase 140 milhons deles estám trabalhando nas cidades. 40% da 
populaçom de Pequim som trabalhadores migrantes. De 14 milhons da 
populaçom de Pen Jhen, 12 milhons som migrantes. Esses trabalhadores 



 

migrantes som normalmente forçados a trabalhos perigosos e empregos mal 
remunerados. 58% do total dos trabalhadores da indústria e 52% dos 
trabalhadores do setor de serviços som trabalhadores migrantes. Um grande 
número desses trabalhadores migrantes equivale a um setor desorganizado em 
grande escala e som acessíveis a exploraçom severa devido às suas condiçons 
horríveis. De acordo com as estatísticas oficiais na primeira década do século 
XXI, o setor organizado entre os trabalhadores urbanos era de 30-37%. 

A principal razom para os múltiplos lucros da China é a exploraçom severa 
dos trabalhadores e a reduçom dos salários dos trabalhadores mais do que seu 
valor real. As empresas estrangeiras também desencadeárom a exploraçom 
indiscriminada dos trabalhadores. Assi, a participaçom dos salários do 
trabalhador na renda nacional caiu. A parcela dos salários dos trabalhadores do 
setor manufatureiro caiu de 52,3% em 2002 para 26,2% em 2008. A parcela dos 
salários totais no PIB caiu de 57% em 1983 para apenas 37% em 2005. 

O estudioso chinês Dang Tao publicou estatísticas que sugerem a taxa de 
exploraçom da força de trabalho dos trabalhadores que aumentou fortemente 
na China nas últimas duas décadas - 

Embora os salários fossem inferiores a 10% do valor total das organizaçons 
industriais chinesas, eram quase 50% nos países desenvolvidos no mesmo 
período. Enquanto a produtividade industrial dos Estados Unidos na área do 
Delta do Rio Pearl era de cerca de 17%, os salários eram de apenas 6,7%. Em 
comparaçom com o PIB, a remuneraçom do trabalho caiu de 53,4% para 41,4% 
na China em 1990-2005. De 1993 a 2004, houvo umha queda considerável nos 
salários totais e na porcentagem dos lucros nas organizaçons do setor público e 
também nas indústrias pesadas, de 240% para 43%. Se a China quer ser um 
forte competidor imperialista, ela tem que continuar a exploraçom mais severa 
da classe trabalhadora. Para competir com a China, os Estados Unidos, o Japão 
e outros países imperialistas, tem que necessariamente transferir suas fábricas 
para países atrasados. Tem que explorar severamente a classe trabalhadora e 
as massas trabalhadoras de lá. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

5. Capital Financeiro na China 
O principal caráter económico do imperialismo é o monopólio. O segundo 

é o desenvolvimento do capital financeiro e o oligopólio20 de alguns capitalistas 
financeiros. Junto com o surgimento da hegemonia monopolista no setor 
industrial, o monopólio também aparece no setor bancário. Ao comprar açons 
de organizaçons industriais, os grandes bancos entram no setor industrial. 
Organizaçons de monopólio industrial entram no setor bancário por meio da 
compra de açons de bancos. Como resultado, o capital bancário monopolista e 
o capital industrial monopolista se fundem para se tornarem capital financeiro. 
Na China, o capital monopolista industrial e o capital bancário monopolista nom 
só surgírom, mas estám inseparavelmente interligados e isso levou à criaçom 
de capital financeiro. Nesse processo, surgírom alguns oligopolistas financeiros 
que exerciam controle sobre grande quantidade de capital financeiro. O 
governo chinês está no controle de alguns senhores do monopólio e tem 
controle firme sobre este setor. Por exemplo, o presidente da organizaçom de 
fabricaçom de bebidas do grupo Hong JouiVahaha, a segunda pessoa mais rica 
da família de Jong Kwing Gou na China, tem umha renda de 68 bilhons de Yuan. 
Presidente da Long for Properties de Pequim, a família de Wu Yujun tem umha 
renda de 40 bilhons de Yuan. Ela é umha das pessoas mais ricas da China. A 
família do primeiro-ministro da China Wen Jia-bao é agora umha família 
capitalista bilionária. Possui um imóvel de 2,7 bilhons de dólares. 

Quatro dos dez maiores bancos do mundo som da China. O Banco 
Industrial e Comercial da China (ICBC) é o maior deles. Possui umha propriedade 
de 2,8 trilhons de dólares. O resto som o China Construction Bank (com umha 
propriedade de 2,2 trilhons de dólares), o Agricultural Bank of China (2,1 
trilhons de dólares) e o Bank of China (com 2 trilhons de dólares). Esses bancos 
som o centro do capital financeiro da China. Esses "quatro grandes" bancos 
estám na liderança de pessoas idosas da estrutura de poder do PCCh. Todos os 
grandes bancos da China estám sob forte controle do Partido e do governo. Esse 
controle estatal sobre os grandes bancos da China é muito importante em 
muitos aspectos. Este é o principal mecanismo do Partido e do governo para 
supervisar todo o sistema económico, para investir mais nos setores 
económicos que desejam fortalecer e estimular. Em especial, eles incentivam 
os empréstimos bancários às empresas estatais. Essa é umha das razons para o 
controle do governo sobre as organizaçons do setor público no sistema 
económico chinês. O comando financeiro da China nom está tanto nas mãos 

dos  rentistas de Wall Street21 quanto nos Estados Unidos. O controle do 
monopólio está nas mãos do capitalismo monopolista privado burocrático 



 

chinês, a "classe dominante" que se tornou forte no PCCh. 

A oligarquia financeira22 da China nom só tinha controle sobre o poder 
político do país, mas também sobre os diversos campos da superestrutura. Por 
exemplo, setenta membros ricos do Congresso Nacional do Povo legislativo 
aumentárom muito mais suas propriedades. Sua propriedade excedia a 
propriedade conjunta dos 535 membros, do presidente, dos membros de seu 
gabinete e da Suprema Corte do Congresso dos Estados Unidos. Em 2011, a 
propriedade coletiva desses 70 legisladores atingiu 565,8 bilhons de yuans (89,8 
bilhons de dólares americanos). 

O dever dos bancos chineses nom é apenas financiar a corporatizaçom nos 
setores público e privado, mas também acumular capital na China de acordo 
com a orientaçom do governo. De qualquer forma, esses bancos pesados da 
China som extremamente lucrativos. Em 2012, apenas o ICBC tinha lucros de 
impostos livres de quase 50 bilhons de dólares. No final de 2012, os quatro 
grandes bancos da China juntos alcançárom 150 bilhons de Yuan (30 bilhons de 
dólares). Isso equivale a um terço dos lucros da China. Isso é três vezes mais do 
que a quantidade total dos quatro bancos de primeira linha dos Estados Unidos. 

Aristocracia Obreira 

A aristocracia obreira e os estratos da pequena burguesia surgírom no 
processo de desenvolvimento da China capitalista. Eles eram cerca de 100-150 
milhons. Havia dous aspectos nisso - um era que havia um grande número de 
sindicatos, organizaçons de trabalhadores e organizaçons de camponeses na 
China no passado. Devido à restauraçom do capitalismo, os revisionistas 
assumírom a liderança desses sindicatos. Eles estavam na liderança nos 
sindicatos públicos e privados. Esta foi a principal fonte da Aristocracia Obreira. 
Em segundo lugar, aqueles nos estratos burocráticos estavam presentes na 
gestom da fábrica, gestom de serviços, milhares de contratantes compradores, 
advogados, acadêmicos e engenheiros. Este estrato conhecido como 
Profissionais e Gestores está servindo à pesada China e às corporaçons 
estrangeiras e à classe capitalista chinesa. Este estrato especial reflete o 
surgimento do imperialismo chinês. De acordo com ela, a maioria dos 
trabalhadores e camponeses som severamente explorados e reprimidos. A base 
económica dessa aristocracia obreira e do revisionismo do movimento sindical 
som os superlucros do capital monopolista. No sistema imperialista, quando a 
Aristocracia Obreira aparece, a teoria revisionista e a linha de defesa do 
imperialismo também emergem. A aristocracia obreira é formada por agentes 
da classe burguesa sob o véu dos trabalhadores. O revisionismo é a teoria da 
classe burguesa disfarçada de Marxismo. 



 

A anarquia económica é o caráter do capitalismo 

A China nom foi muito afetada pola crise de superproduçom ou polas 
crises financeiras. Porque foi eficiente em balancear com mais rapidez o peso 
crédito/débito. Os pacotes de estímulo da China fôrom mais eficazes na crise 
financeira de 2008-09. O sistema financeiro da China está caminhando para a 
distribuiçom de capital de forma anárquica como parte da competiçom de 
mercado. Colocando à luz do MLM, isso é inevitável no capitalismo. É assi. 

Houvo a ‘nova ordem económica’ ou o boom ‘ponto com’11 no final da década 
de 1990 nos Estados Unidos. Eles investírom pesada e desigualmente nas 
empresas de internet. Poucos deles nom conseguírom ter nem mesmo um 
pequeno lucro e perdérom muitos bilhons de dólares. Depois dessa perda, 
houvo outra nova onda de alocaçom de capital nos Estados Unidos durante a 
inflaçom de 2000-2006. Essa acabou sendo a principal crise do crédito 
imobiliário, a crise do subprime no final de 2007. A mesma cousa aconteceu no 

Japão no final de 1980. Foi a bolha imobiliária23. Isso estourou no início dos 
anos 1990. A crise passou a ser conhecida apenas quando a bolha estourou. 

Muitos problemas surgem continuamente no sistema financeiro da China, 
como em todos os países capitalistas-imperialistas. Por exemplo, a crise dos 
empréstimos imobiliários está surgindo na China (na verdade, essa crise existe 
na China há muitos anos). Em 2013, pola primeira vez, as vendas de novas casas 

ultrapassárom os trilhons de dólares24. O valor total das vendas de casas novas 
aumentou 27% desde o ano anterior. Em dezembro de 2013, os preços médios 
das novas casas em Pequim (um ano antes) aumentárom 16%. Em Shanghai, 
aumentou 18%. GuangJha, Pen Jhen viu um aumento de 20% (do artigo, ‘As 
vendas de habitaçom na China atingem um trilhão de dólares’, San Francisco 
Chronicle, 21 de janeiro de 2014). Como nos Estados Unidos, embora com 
características diferentes, a China também possui um sistema bancário sob 
controle do governo. Atualmente, há umha grande quantidade de 
superproduçom na China (como outros). Com isso, algumhas novas "cidades 
fantasmas" surgírom com milhares de apartamentos e escritórios desocupados. 

Fundamentalmente, nom há diferenças entre o imperialismo capitalista 
chinês e os outros países imperialistas capitalistas neste tipo de anarquia 
económica. Durante o boom, os empréstimos se estendem e há bolhas 
imobiliárias. A anarquia económica é o caráter do capitalismo. 

 

 
 



 

6. ‘Exportaçom de Capital leva à hegemonia do Capital 
Financeiro no mundo’ 

Exportaçom de capital na forma de títulos e investimento em empréstimos 

Como dixo o grande professor marxista Lenin, o surgimento de 
organizaçons monopolistas e a exportaçom de capital som os carácteres do 
imperialismo. Esse desenvolvimento é resultado do crescimento da exportaçom 
de capital em grande escala na China. 

O rápido crescimento da China como exportador de capital ocorreu em 
dous níveis. Um era o Capital Industrial e o outro era o Capital Financeiro (títulos, 
empréstimos etc.). O imperialismo chinês acumulou capital da produçom 
industrial de umha forma muito rápida, como resultado também pudo 
acumular grande quantidade de Capital Financeiro junto com seu pesado 
Capital Bancário. Isso é visto no rápido crescimento anormal dos recurso de 
divisas domésticos e estrangeiros. Esses recursos aumentárom de 165 bilhons 
de dólares em 2000 para 3.305 bilhons de dólares em março de 2012. Os 
recursos de divisas da China som iguais ao da mesma dos seis maiores países 
após a sua posiçom. Os recursos de divisas seriam utilizados como Capital 
Financeiro na forma de empréstimos. Umha parte da mais-valia obtida polo país 
que toma o empréstimo vai para os acionistas. Para ter direitos especiais de 
utilidade sobre os recursos em moeda estrangeira, eles som normalmente 
armazenados na forma de títulos do governo estrangeiro relativamente seguros, 
como parte de acordos internacionais ou na forma de depósitos bancários no 
FMI. Na verdade, 3,3 trilhons de dólares da propriedade bruta da China som 
reservas de divisas. A maioria delas foi investida como capital na forma de 
títulos de governos estrangeiros. 

Atualmente, os títulos dos EUA em poder da China faziam dela o maior 
capitalista que emprestava dinheiro aos EUA. A China está em terceiro lugar, 
depois de duas organizaçons do governo dos Estados Unidos como prestamistas 
que emprestárom 1,73 trilhom de dólares aos Estados Unidos. Recentemente, 
o capital do governo da China começou a comprar açons de empréstimos de 
governos da Zona Euro.  

A China também é um prestamista de dinheiro ativo em empréstimos 
bilaterais. De acordo com o Financial Times, os bancos chineses surgírom como 
importantes organizaçons financeiras nos últimos anos. A China já está 
concedendo empréstimos a muitos países atrasados, mais do que o Banco 
Mundial. O Banco de Exportaçom e Importaçom da China e o Banco de 
Desenvolvimento da China figérom acordos com os governos e empresas dos 
países imperialistas para emprestar polo menos 110 bilhons de dólares. Em 



 

comparaçom com o período de 2008 e meados de 2010, o Banco Mundial fijo 
acordos para emprestar 100 bilhons de dólares.  

Exportaçom de capital na forma de IED 

A China escolheu a estratégia ‘Go Global’ em 2000. É por causa da 
necessidade de parcialmente centralizar o sistema económico chinês na 
direçom da exportaçom de capital no lugar da exportaçom de mercadorias 
baratas. Desde entom, a China tem implementado a estratégia ‘Go Global’ com 
muito mais rapidez. O primeiro-ministro Wen Jia-bao dixo assi em 15 de março 
de 2011 – “Temos que implementar a estratégia ‘Go Global’ de maneira rápida. 
Temos que desenvolver políticas que o apoiem e liberalizem os processos de 
observaçom e aceitaçom. Temos que apoiar pessoas e organizaçons 
qualificadas para investir no exterior. Vamos encorajar a conduzir as 
organizaçons de maneira ativa e regular internacionalmente. Vamos fortalecer 
a orientaçom macro para investimentos no exterior. Vamos melhorar os 
mecanismos para levá-los adiante e defendê-los e proteger os investimentos 
dos perigos”. (Relatório sobre o trabalho do governo, site da rede Xin-Hua, 5 de 
março de 2011).  

Existem certos objetivos principais da estratégia ‘Go Global’ da China - é 
criar e encorajar ‘Campeons Globais’. Significa competir melhor com as grandes 
Multinacionais sediadas na China e com as marcas mundialmente conhecidas 
no mercado internacional. Por exemplo, o maior fabricante mundial de pianos, 
a China Pearl River também superou a Yamaha em qualidade. Também está 
obtendo técnica e conhecimento estrangeiros com muita mais facilidade. A 
tecnologia estrangeira pode ser obtida mais por meio do IED do que o IED que 
chega por meio de corporaçons estrangeiras. Com o estabelecimento de 
empresas e filiais de empresas em países estrangeiros, os obstáculos 
consideráveis para o comércio (como cotas de importaçom, tarifas etc.) 
poderiam ser resolvidos. Assi, a estratégia "Go Global" surgiu como umha 
necessidade fundamental para a exportaçom de capital. Todos os países 
imperialistas precisam definitivamente procurar e explorar os lugares mais 
lucrativos do mundo para investir o capital excedente. 

A partir de 2008, se por um lado a crise económica mundial se intensificou, 
por outro a China despontou como grande exportador de capitais. Devido à 
crise financeira e económica de 2008 que se espalhou polos Estados Unidos 
para a Europa, muitos grandes bancos públicos e privados nos Estados Unidos 
e em muitos países capitalistas quebrárom. A China aproveitou esta situaçom 
quando os governos desses países estavam fornecendo financiamento e 
investimentos para as Organizaçons/Corporaçons MultiNacionais na forma de 



 

pacotes de estímulo e inundou seus investimentos em países estrangeiros. O 
governo chinês e sua nova classe capitalista estám investindo capital 
extensivamente, especialmente em matéria-prima e propriedades industriais, 
nom no país, mas fora. Capital chinês inundou outros países também 
aproveitando a oportunidade do fechamento de concessons e tomadas de 
empréstimos em todo o mundo, a reduçom do valor das açons e o aumento da 
demanda de muitas corporaçons por dinheiro, tudo devido à crise. 

Em 2002, o capital estrangeiro da China era de apenas 2,5 bilhons de 
dólares. Em 2007, atingiu 18,6 bilhons de dólares. Isso aumentou mais de duas 
vezes para 52,2 bilhons de dólares em 2008. De acordo com a estimativa do 
Standard Chartered Bank, era de 65 bilhons de dólares em fevereiro de 2009. 
As estatísticas deste banco mostram que em 2009, enquanto o IED na China 
atingiu 80-100 bilhons de dólares, o IED da China nos outros países atingiu 150-
180 bilhons de dólares. Como a China emergiu como potência imperialista 
apenas recentemente, ainda é umha potência mais fraca do que as potências 
imperialistas que hegemonizam o Capital Financeiro Internacional por mais de 
um século no mercado mundial. Portanto, as antigas potências imperialistas 
tenhem muito mais participaçons de IED do que a China. As participaçons do 
capital de IED mundial som assi - os EUA - 21,1%, Grã-Bretanha - 8,1%, 
Alemanha - 6,8%, França - 6,4%, Hong Kong - 4,9%, Itália - 2,4%, China - 1,7%. A 
China tivo um rápido crescimento no investimento de capital de IED desde 2005. 
De acordo com as estatísticas oficiais da China, o IED do país de 2005 a meados 
de 2012 subiu para 344,8 bilhons de dólares. O capital IED anual que a China 
investiu em 2009-2011 excedeu seus concorrentes Canadá e Itália. 
Ultimamente, atingiu o de países como a Alemanha.  

Segundo a Heritage Foundation, os países mais importantes nos que a 
China investiu em 2005-2010 fôrom - Austrália - 45,3 bilhons de dólares, os EUA 
- 42 bilhons de dólares, Brasil - 25,7 bilhons de dólares, Indonésia - 23,3 bilhons 
de dólares, Nigéria - 18,8 bilhons de dólares, Canadá - 17,2 bilhons de dólares, 
Irã - 17,2 bilhons de dólares, Cazaquistão - 12,3 bilhons de dólares, Grécia - 5 
bilhons de dólares, Venezuela - 8,9 bilhons de dólares. 

A China tem a taxa máxima de poupança, grande saldo em conta corrente, 
reservas monetárias máximas de 1,95 trilhom de dólares no mundo. A 
estimativa mínima também mostra que há 800.000 funcionários pertencentes 
a corporaçons chinesas nos países semicoloniais-semifeudais. O papel da China 
está aumentando rapidamente nos países atrasados. Na América Latina, a China 
se tornou o terceiro maior país capitalista depois dos Estados Unidos e da 
Holanda em 2010. Além dos investimentos estratégicos como empresas de 



 

petróleo, as organizaçons monopolistas chinesas estám se concentrando no 
controle dos projetos de infraestrutura mais vitais, como portos. A China já 
investiu 200 milhons de dólares na construçom de um moderno porto em 
Gwadar, no Paquistão. A China Metallurgical Construction Corporation (MCC) 
apreendeu 1,37 bilhons de dólares na mina Ramu Nickel de Papua-Nova Guiné. 
Isso revela o maior investimento da China na área do Pacífico Sul. 

Da mesma forma, o gigante naval do setor público chinês KOSKO 
apreendeu um dos mais importantes e grandes portos do Piraeus da Grécia, na 
área do Mediterrâneo Oriental. 

No final de 2006, mais de 5.000 entidades de investimento chinesas 
domésticas estabelecêrom quase dez mil indústrias de Investimento Direto 
Estrangeiro em 172 países em todo o mundo. A acumulaçom de capital do IED 
nos demais países totalizou 90,63 bilhons de dólares. 

Umha vez que o sistema bancário estava sob o controle do governo, a 
China estava em grande parte protegida da crise mundial. A China estava em 
umha posiçom forte e por isso poderia investir no exterior. O governo chinês 
deu poderes ao estado e aos oficiais locais para aceitar investimentos de 
empresas locais abaixo de 100 milhons de dólares em outros países. Isso 
encorajou o estado e as organizaçons locais a investirem muito mais capital 
estrangeiro. A China está se concentrando principalmente em minérios e 
recursos de energia para sua base industrial pesada. A China firmou acordos de 
capital/empréstimo de 46 bilhons de dólares com Rússia, Brasil, Venezuela e 
Cazaquistão para fornecimento de petróleo a longo prazo. Além disso, as 
empresas chinesas estám investindo pesadamente em empresas de energia. Os 

conglomerados25 chineses tivérom que inevitavelmente criar ou comprar 
tecnologia, títulos e rede de marketing para fortalecer e desenvolver indústrias 
por meio da onda de reestruturaçom para competir em nível mundial.  

Como um atalho para obter umha posiçom elevada no setor corporativo 

mundial, o Capital de Carteira26 da China foi investido ou açons adquiridas de 
Empresas MultiNacionais. Em 2004, a gigante fabricante de equipamentos 
domésticos TCL fechou um acordo para umha corporaçom conjunta com a 
fabricante francesa de equipamentos de telecomunicaçons Alcatel. A China 
ganhou o controle da Thompson DVD, operaçons de TV na Europa. Em 2008, a 
CIFA, fabricante de máquinas de construçom da Europa, foi apreendida pola 
Zoom Lion Heavy Industry da China. Embora haja umha enxurrada de 
investimentos estrangeiros, a China está preocupada se o dólar ficará estável ou 
nom. A China investiu a maior parte de sua moeda estrangeira de 1,95 trilhons 
de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos e outras empresas 



 

americanas. O dólar pode cair com os pacotes de estímulo que os EUA liberárom 
em grande quantidade e, portanto, os líderes chineses estám muito 
preocupados com a segurança e o valor de suas propriedades. Em 2007, a China 
estabeleceu a China Investment Corporation com 200 bilhons de dólares 
apenas para investir principalmente em organizaçons financeiras mundiais e 
Corporaçons MultiNacionais. Estabeleceu o Banco de Investimento em 

Infraestrutura da Ásia27 para obter capital para sua longa aspiraçom de seus 
projetos da Rota da Seda e da Franja da Seda* e para fortalecer o controle sobre 
a Ásia e a África e estabelecer a hegemonia. 

*Silk Road and Belt projects. 

Os pesados recursos financeiros da China estám ajudando a expandir sua 
influência económica e política. No processo contínuo de conceder e receber 
empréstimos, a China é umha das fontes que fornecem capital, empréstimos e 
ajuda a muitos países economicamente atrasados. A Jamaica é um exemplo. 
Enquanto seus países aliados, os EUA e a Grã-Bretanha, estavam sofrendo com 
crises financeiras, a China saiu com 138 milhons de dólares para "proteger" este 
país. Ele concedeu grandes quantias de empréstimos à Rússia e ao Cazaquistão. 
A China anunciou um fundo cooperativo de capital de 10 bilhons de dólares e 
um empréstimo de 15 bilhons de dólares para a aliança asiática (países do 
NorOeste Asiático). Tailândia, Malásia, Filipinas e outros países que tenhem 
fortes relaçons com os EUA e Japão estám olhando para a China. É assi claro 
que a exportaçom de capital é a base forte para a exploraçom e opressom que 
o imperialismo desencadeia sobre a maioria dos povos e países e também que 
é umha base sólida para o capitalismo parasitário de alguns países ricos. 

A China está exportando capital pesado para a Ásia, África e países da América 
Latina para o tipo de exploraçom neocolonial. 

Vejamos os exemplos de alguns países para saber como a China está 
explorando extensivamente os recursos naturais de países asiáticos, africanos e 
latino-americanos e a tendência geral dessa exploraçom. 

O Laos é um dos países mais pobres e atrasados do mundo. Fica ao sul da 
província de Yunan, na China. O Laos foi destruído na guerra ocupacional dos 
Estados Unidos contra os países indo-chineses. Agora está enfrentando um 
novo tipo de destruiçom devido ao capital e à exploraçom da China. A China 
está explorando os recursos madeireiros e minerais do Laos de forma planejada. 
Pessoas de varios povos som forçadas a deixar suas terras e viver nas favelas de 
cidades como a capital Vientiane. Grande parte das plantaçons de borracha está 
sob a propriedade da China. A China está construindo umha linha ferroviária 
com um gasto de 7,2 bilhons de dólares de Kunming a Vientiane para 



 

transportar madeira, borracha, plantaçons de alimentos, minerais e outros 
materiais semelhantes. Cerca de cinquenta mil trabalhadores trabalham na 
linha férrea. Essa linha é importante para a China conduzir suas atividades no 
Noroeste da Ásia. Esta linha se conecta ao principal centro de negócios de 
Bangkok e de lá será estendida até Rangoon, em Mianmar. A China administra 
muitas Zonas Económicas Especiais no Laos. Também está construindo muitos 
projetos. Gradualmente, o Laos está se tornando um estado ou umha naçom 
subordinada à China.  

Impacto da China no Sul da Ásia 

Os interesses imperialistas por trás da expansom da China ao Paquistão, 
Afeganistão, Sri Lanka e Nepal e seu impacto som umha questom vital. 

Pakistão – Atualmente o Paquistão é um aliado firme e confiável da China. 
A China tem fornecido ampla ajuda militar e económica junto com a 
transferência de tecnologia nuclear e apoio diplomático em assuntos 
internacionais para o Paquistão nas últimas décadas. O objetivo das atividades 
da China no Paquistão é preparar o caminho para o comércio e os recursos de 
combustível até o Golfo e a África. Esse apoio da China ao Paquistão se deve à 
sua competiçom estratégica nom só com a Índia, mas também com os EUA. Em 
resposta direta ao acordo nuclear entre os EUA e a Índia, a China forneceu dous 
novos reatores nucleares ao Paquistão. A China forneceu ajuda considerável na 
contra-insurgência ao Paquistão. A China investiu fortemente em todo o 
Paquistão. O comércio entre os dous países aumentou rapidamente na última 
década. No Paquistão, o crescimento económico parou, a entrada de IED 
diminuiu, o desemprego e os preços aumentárom e houvo umha exploraçom 
severa. Devido a isso, há umha profunda crise económica. Neste contexto, o 
capital da China é muito mais importante para o sistema económico do 
Paquistão. 

Agora a China está construindo o Corredor Económico China-Paquistão 
[China-Pakistan Economic Corridor] (CPEC) com um custo de 330.000 milhons 
de rúpias (50 bilhons de dólares) com a meta de concluí-lo em 2030. Este 
corredor liga o porto de Gwadar no Baluchistão no Paquistão e Kashgar na 
província de Xinxiang da China e será o caminho de recursos de combustível e 
umha base naval com umha importância estratégica para a China. Como parte 
disso, a China está investindo fortemente em projetos de infraestrutura. 
Estradas, Ferrovias e Dutos* estám sendo implantados em um trecho de quase 
três mil quilómetros. A modernizaçom da rodovia Karakoram, que liga Xinxiang 
ao Paquistão, fai parte disso. Há um plano para ligar a linha férrea a esta rodovia. 
No projeto CPEC, a China obterá o direito de utilizar o porto de Gwadar no 



 

Paquistão por quarenta anos. 

A China depende do Estreito de Malaca28 para cruzar o Oceano Índico. 
Isso está levando a disputas com países vizinhos. Ele está sendo isolado nos 
países do Ásia-Pacífico. Os EUA som dominantes nesta área. Como umha saída, 
o CPEC surgiu com o objetivo de comercializar importaçons e exportaçons com 
o apoio do Paquistão através do estrategicamente importante porto de Gwadar. 
Nesse processo, a China fijo um acordo com o Paquistão para estender a ajuda 
económica necessária para a construçom do projeto CPEC, para fortalecer a 
relaçom prolongada com ele e para pagar o empréstimo em dólares por 
décadas. Este empréstimo da China ao Paquistão obviamente nom ajuda o povo 
do Paquistão, mas ele terá de suportar com a carga disso. Eles nem mesmo 
conseguirám empregos. A China está dando grandes quantias e afogando os 
líderes políticos de Punjab e Rawalpindi na ganância. Além disso, está 
destacando 15.000 militares de seu país em nome da proteçom dos oficiais e 
técnicos chineses que trabalham neste projeto. Isso ajudará a China a ter 
controle político, económico e estratégico nessa área. 

A China está tentando controlar a hegemonia da Índia sobre o Oceano 
Índico. A existência da China aqui está deixando a Índia cada vez mais 
preocupada. A Índia está preocupada porque esses meios de transporte passam 
por GilgitBaltistan da Caxemira (PoK) e porque há possibilidades de implantar o 
Exército de Libertaçom do Povo no Oceano Índico. A China mantém umha 
posiçom neutra na Caxemira desde 1963 e vai descartá-la agora. Por outro lado, 
a Rússia também nom está feliz com a crescente aliança estratégica entre a Índia 
e os EUA e, portanto, está unindo o projeto de Economia da Eurásia da Rússia 
com o CPEC. Está conduzindo exercícios militares conjuntos com o Paquistão. 
Como alternativa, a Índia está gastando 500 milhons de dólares para o 
desenvolvimento do porto de Chabahar no Irã, a cem quilómetros de Gwadar.  

Com o projeto CPEC, o domínio da China aumentará também na área 
costeira do Mar da Arábia. Com o aumento do domínio da China no Golfo 

Pérsico, o Estreito de Ormuz29 salvará umha distância de 600 quilómetros. A 
velha rota marítima que a China utiliza para ir do Mar da Arábia ao Golfo Pérsico 
polo lado do Sri Lanka polo estreito de Malaca entre o Mar da China Meridional 
e o Oceano Índico Norte economizaria umha distância de 12.000 quilómetros. 
Assi, teria mais oportunidades de importar petróleo a baixo custo e de acordo 
com sua vontade de países asiáticos e africanos. Na verdade, esta é a área que 
fornece a maior quantidade de petróleo para o mundo. Este projeto 
proporcionará à China relaçons diretas com 60 países. A China poderá controlar 
o tráfego e o abastecimento de petróleo de outros países. A crescente 



 

competiçom da China está fazendo com que os países imperialistas 
concorrentes fiquem cada vez mais intolerantes. Esses países nom podem 
aceitar o projeto CPEC. De qualquer forma, a Inglaterra tem interesse em 
investir no CPEC. 

Por outro lado, o projeto CPEC está deslocando amplamente as pessoas 
do Baluchistão e Sindh. O Paquistão nom está disposto a pagar umha 
indenizaçom a eles. A China também nom se preocupa com o problema do 
deslocamento. Assi, o projeto CPEC se tornou um problema de vida ou morte 
para o povo do Baluchistão e Sindh. Enquanto isso, a inundaçom de produtos 
chineses no Paquistão está forçando os pequenos produtores locais de classe 
média e os artesans a umha crise severa. No geral, o projeto económico da 
China-Paquistão lembra o Plano Marshal dos Estados Unidos. Em última análise, 
é umha ameaça à soberania do Paquistão. 

Afeganistão – Enquanto a OTAN está se retirando do Afeganistão, a China 
acelerou suas atividades económicas, políticas e de segurança nesta área. Nos 
últimos anos, a China iniciou alguns projetos económicos importantes no 
Afeganistão. As minas de cobre de Am yak e o desenvolvimento dos recursos de 
gás e petróleo do Afeganistão fam parte disso. Depois de 2014, a ajuda e o 
capital dos países ocidentais fôrom reduzidos. Atualmente a China se tornou 
um grande capitalista estrangeiro no Afeganistão. A China está melhorando 
suas relaçons políticas e de segurança com o Afeganistão. 

Em junho de 2012, a China e o Afeganistão desenvolvérom sua relaçom 
com o nível de parceria estratégica e cooperativa. A China nom apenas 
fortaleceu as relaçons com o governo, mas também está desenvolvendo suas 
relaçons com o Talibã afegão. De acordo com os recentes acordos de parceria 
de segurança, haverá intercâmbio mútuo de inteligência de segurança, 
cooperaçom em contra-insurgência e mais treinamento para as forças de 
segurança afegãs. A Organizaçom da Corporaçom de Shanghai (OCS) está ativa 
em relaçom aos problemas do Afeganistão desde 2002. Ela incluiu o Afeganistão 
como observador em 2012. Tanto a China quanto a Rússia sentem que a OCS 
deve desempenhar um papel mais ativo no Afeganistão. No geral, a China está 
agindo de maneira política, económica e militar para colocar o Afeganistão, de 
importância estratégica, sob seu controle. 

Sri Lanka – A China e o Sri Lanka se vam bem um com o outro e as relaçons 
se fortalecérom desde que o presidente Rajapakshe assumiu o poder em 2005. 
Agora, a China é o maior financiador do Sri Lanka. O Sri Lanka é importante para 
a China porque fica no Oceano Índico. Noventa por cento das importaçons de 
petróleo da China viajam por vias navegáveis nas margens do Sri Lanka. 



 

Portanto, a China deseja umha forte parceria política com o Sri Lanka. A China 
está financiando o Sri Lanka para o desenvolvimento de infraestrutura para 
instalaçons portuárias e outras. A China está continuando esta relaçom também 
para dar um golpe no domínio da Índia no Sul da Ásia. 

Defendendo umha Política de Nom Interferência30, a China apoia as 
políticas das classes dominantes reacionárias dos países atrasados como parte 
de sua estratégia de hegemonia mundial. Apoiou todas as políticas reacionárias 
de Colombo. A China deu todo o tipo de apoio à guerra do governo de 
Rajapakshe do Sri Lanka contra a luita de libertaçom nacional Tamil (LTTE). 
Afogou em sangue a luita do LTTE. Milhares de Tâmeis, crianças e 
revolucionários fôrom cruelmente mortos neste terror branco. Ela se opujo 
repetidamente aos planos da ONU de investigar crimes de guerra no Sri Lanka. 
Ele desempenhou um papel principal no fornecimento de armas ao governo de 
Rajapakshe nesta guerra. Embora a guerra tenha terminado, a China continua a 
treinar e financiar as Forças Armadas do Sri Lanka. Existem planos para 
operaçons conjuntas. 

Desde 2009, as principais atividades da China com o Sri Lanka fôrom na 
forma de empréstimos do maior financiador para projetos de infraestrutura. A 
China ajudou o Sri Lanka a superar com habilidade o problema do isolamento 
económico. A maioria dos projetos com fundos da China estám no sul e no 
centro do Sri Lanka. As pessoas estám luitando com questons relacionadas à 
terra. Nesse contexto, os Estados Unidos estavam preparados para deixar o Sri 
Lanka. Os interesses imperialistas da China no Sri Lanka som a principal razom 
para a brecha deixada pola irresponsabilidade do governo do Sri Lanka nos 
crimes de guerra, seu desrespeito aos direitos humanos e falta de soluçom 
política para os Tâmeis. 

Nepal – Como o Nepal está entre a Índia e a China, é estrategicamente 
importante para ambos os países. O Nepal mantivo boas relaçons com a China 
e sempre foi um aliado próximo da Índia. Desde o fim da monarquia em 2008, 
sua relaçom com a China melhorou. Os principais interesses da China no Nepal 
som - fazer com que o governo do Nepal suprima as atividades políticas dos 
refugiados tibetanos, obter o apoio desse governo para o ELP ao longo da 
fronteira, desenvolver sua influência no Sul da Ásia e abrir novas rotas 
comerciais através do Nepal . A situaçom do Nepal entre a expansom da 
influência da China e a autoprotetora Índia é a seguinte - 

Desde 2008, a China intensificou suas atividades políticas, económicas e 
de segurança no Nepal de forma dramática. Em um período após umha década, 
o primeiro-ministro da China visitou o Nepal em 2012. Ele anunciou um grande 



 

aumento da ajuda da China. A China expandiu suas delegaçons diplomáticas e 
militares em Katmandu e está incentivando as pessoas dos dous países a se 
visitarem mutuamente e abriu centros de estudos sobre a China em todo o 
Nepal. A crescente influência da China no Nepal tornou-se um motivo de sérias 
preocupaçons para a Índia. A escassez de petróleo no Nepal em 2011 é a 
criaçom da Índia como umha resposta às crescentes atividades da China. A Índia 
deseja limitá-lo por meio de medidas repressivas. Embora o Exército do Nepal 
tradicionalmente tenha umha estreita amizade com o Exército Indiano, ele está 
expandindo as relaçons com o Exército de Libertaçom do Povo (ELP) da China. 
Ambos os exércitos estám realizando ensaios conjuntos. A ajuda militar da 
China ao reacionário Exército do Nepal inclui equipamento, treinamento, 
infraestrutura e intercâmbio. 

A maioria das atividades da China no Nepal está no setor económico. A 
China é um dos cinco países que fornecem "ajuda" ao Nepal. Desde o fim da 
Guerra Popular, a China aumentou consideravelmente seus negócios e 
investimentos no Nepal. A China está concedendo fortes empréstimos para 
projetos de infraestrutura e hidroelétricas no Nepal. Os investimentos da China 
no Nepal estám contribuindo para o aumento das tensons entre China e Índia. 
Por exemplo, em 2008, houvo um acordo para construir umha linha ferroviária 
do Tibete ao Nepal. Isso poderia ajudar o sistema económico do Nepal. Mas a 
Índia está seriamente preocupada com isso. Isso nom apenas reduz a 
dependência do Nepal dos portos indianos e dos recursos de combustível da 
Índia, mas também cria umha nova maneira de entrada de produtos da China 
no Sul da Ásia. Mais do que isso, a Índia teme que esta linha ferroviária ajude o 
ELP a chegar rapidamente à sua fronteira. 

Influência do imperialismo chinês na África 

Na África, os social-imperialistas chineses estám fazendo o que os países 
imperialistas ocidentais faziam umha vez. Eles visárom o continente africano. 
Existem reservas abundantes de petróleo, ferro, cobre, ouro e outros minérios 
aqui. 30% dos recursos totais de minérios do mundo estám no continente 
africano. 42% de Bauxita, 38% de Urânio, 42% de Ouro, 55% de Cobalto, 44% 
de Cromaína, 82% de Manganês, 95% Vanádio, 73% de Platina está na África. A 
China ocupa a primeira posiçom no mundo na importaçom de muitos minérios 
importantes daqui. Assi, está desencadeando o tipo neocolonial de exploraçom 
severa neste continente. A hegemonia económica da China está aumentando 
rapidamente em muitas áreas da África. O comércio entre a China e a África 

aumentou seis vezes desde 2000 e atingiu 30 bilhons de libras31. 

Atualmente, a China está comprando um terço do petróleo da África, 



 

principalmente de Angola e do Sudão. A China está iniciando um novo campo 
de petróleo no Sudão no valor de 800 milhons de libras. A China também 
instalou um gasoduto de 900 milhas no Sudão com um capital de 8 bilhons de 
libras. A China está gastando 1,2 bilhons de libras para estabelecer um novo 
campo de petróleo no Mar da Nigéria. A China tornou-se um parceiro 
estratégico nos setores de petróleo e mineraçom no Congo. Também detivo 
minas na Zâmbia, indústrias têxteis no Lesoto, ferrovias no Uganda, madeira na 
República Centro-Africana e esquemas de desenvolvimento do comércio 
minorista nas capitais de cada país. A China precisa buscar novos mercados para 
muito mais matéria-prima e mercadorias produtivas para sustentar seus 
interesses imperialistas. O consumo de petróleo na China pode aumentar em 
polo menos 10% ao ano. Assi, as reservas de petróleo do país se esgotariam em 
vinte anos. Por isso está em busca de petróleo em outros países. As maiores 
reservas de petróleo do mundo já estám sob o controle dos Estados Unidos e 
dos países ocidentais. 45% das reservas mundiais de petróleo estám com a 
Arábia Saudita e o Iraque. A China está gradualmente se aproximando desses 
países. O Sudão está em quarto lugar no fornecimento de petróleo para a China, 
atrás da Arábia Saudita, Irã e Omã. 

Três empresas petrolíferas governamentais chinesas - CNPL, China 
National Offshore Oil Corporation (CNOOC) e Sinopec estám trabalhando na 
África. As atividades da China no setor petrolífero decorrem no Sudão, Angola, 
Nigéria, Argélia, Guiné Equatorial, Congo e Gabão. 

2006 é um marco nas relaçons entre a África e a China. O presidente da 
China, Hu Jin-tao, e o primeiro-ministro Wen Jia-bao, visitárom dez países 
africanos. No mesmo ano, 48 de um total de 53 países africanos participárom 
da terceira sessom do Fórum de Cooperaçom de China e África (FOCAC) em 
novembro em Pequim. A China publicou um documento ‘Política da China na 
África’. O documento mencionou os objetivos da China e as formas de alcançá-
los. O comércio bilateral de 20 bilhons de dólares em 2000 atingiu 55 bilhons 
de dólares em 2006. Agora, a China se tornou o terceiro grande parceiro 
comercial depois dos Estados Unidos e da França. Em 2004, a China concedeu 
156 empréstimos de 1,38 bilhons de dólares a 31 países. Os impostos sobre as 
importaçons de 190 produtos tornárom-se nominais. No final de 2005, a China 
assumiu 720 projetos na África. 

A China está implementando o socialismo em palavras e o imperialismo 
em açons nos países africanos. Ela está falando cinco princípios em nome da 
política externa socialista e está explorando severamente os camponeses-
operários e as pessoas de classe média. Os imperialistas chineses falam sobre 



 

sinceridade, igualdade, interesse mútuo, solidariedade, desenvolvimento 
conjunto apenas para falar e sobre "intercâmbio mútuo", "respeito à 
diversidade", "paz" para a África em cada demonstraçom e declaraçom. As 
classes dominantes exploradoras locais estám felizes com essas palavras. Assi, 
a China está enganando os trabalhadores e camponeses africanos sob o véu do 
socialismo. Isso está levando à falência e expulsando do mercado os 
comerciantes africanos. A China exportou para a África de forma extrema e as 
indústrias da África fôrom destruídas. Os imperialistas chineses destruírom o 
meio ambiente da África. Eles estám distorcendo a demanda do povo pola 
independência e unidade de toda a África. Eles estám violando os direitos 
humanos. Eles corrompérom a África. Devido à poluiçom da água potável, as 
pessoas de povos agrícolas de Gana estám cada vez mais irritadas com a 
mineraçom ilegal da China. A China está violando repetidamente as leis deste 
país. Assi, os imperialistas chineses estám intensificando o tipo de exploraçom 
neocolonial para ver que um sistema económico independente e 
autossuficiente nom se desenvolve aqui. 

Capital da China para a América Latina 

O IED da China está crescendo muito rápido em toda a América Latina. No 
Peru, em vista dos impactos económicos, ambientais e sociais, há umha grave 
violaçom dos direitos humanos. As máfias chinesas nada mais som do que as 
corporaçons capitalistas estrangeiras e locais em todos os tipos de exploraçom. 
O comércio entre a China e a América Latina atingiu 261,2 bilhons de dólares 
em meados de 2012. Isso é igual ao comércio entre a China e a África. A capital 
da China na América Latina (incluindo o Brasil) superou a da África. Em 2005, o 
Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Exportaçom e Importaçom 
da China concedérom mais empréstimos de "desenvolvimento" do que o Banco 
Mundial e os Bancos de Desenvolvimento Interamericanos. Todas as atividades 
de desenvolvimento aqui estám acontecendo apenas no interesse económico 
dos imperialistas chineses e para seu lucro. 

A China está construindo muitos projetos de energia e infraestrutura na 
América Latina. Jezouba Corporation da China está construindo dous novos 
projetos hidroelétricos com um custo de 4,7 bilhons de dólares em Santa Cruz 
na Argentina. Sino hydro-power Company of China está construindo um projeto 
hidroelétrico de 2,2 bilhons de dólares no Equador. A China está se apoderando 
de matéria-prima e recursos naturais da América Latina. Está investindo no 
cobre do Peru, minério de ferro do Brasil e colheitas de soja da Argentina. 87% 
do IED da China na América Latina provém das empresas estatais. Agora, as 
empresas privadas da China estám exportando muito mais capital. 



 

7. Formaçom de blocos económicos e militares internacionais 
e o crescente controle dos imperialistas chineses sobre eles 

Organizaçom de Cooperaçom de Shanghai (OCS)  

A Organizaçom de Cooperaçom de Shanghai (OCS) foi formada em 26 de 
abril de 1996. Seis países - Rússia, China, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão 
e Tadjiquistão som membros em tempo integral. Índia e Paquistão fôrom países 
observadores e obtivérom adesom plena na cúpula da OCS em 2 de junho de 
2017. A OCS trata de questons políticas, económicas e militares. China e Rússia 
venhem realizando exercícios de guerra em grande escala regularmente desde 
2005. Por meio deles, os dous países estám dando a impressom de que tenhem 
relaçons mais profundas. A Organizaçom do Tratado de Segurança Coletiva 
(OTSC), que fazia parte do acordo de defesa com os antigos estados soviéticos, 
tornou-se parte da OCS e agora a OCS está surgindo como umha aliança de 
segurança alternativa à OTAN liderada pelos EUA.  

BRICS  

Rússia e China que se tornárom países imperialistas no passado recente e 
os principais países que venhem ganhando poder económico - Brasil, Índia e 
África do Sul se unírom para formar o BRICS entre maio de 2007 e meados de 
2011. Embora existam certas contradiçons e conflitos entre esses países e 
tenham interesses diferentes, eles estabelecérom o BRICS para seus interesses 
comuns. O maior sistema económico e o crescimento económico mais rápido 
entre esses países estám na China. Os EUA e seus países imperialistas aliados 
estám liberando o monopólio sobre o FMI, o Banco Mundial e outras 
organizaçons internacionais. Os países do BRICS nom tenhem nenhum esquema 
para se retirar do FMI e do BM agora. Mas os países do BRICS, juntamente com 
a China, desejam estabelecer novas organizaçons económicas e políticas 
internacionais como umha alternativa à sua hegemonia e aspiraçons nom 
democráticas. Os líderes dos países do BRICS decidírom estabelecer um Banco 
Internacional de Desenvolvimento como alternativa ao Banco Mundial na 
reuniom de Durban de março de 2013 (África do Sul) e formárom o Novo Banco 
de Desenvolvimento (NBD) em 2015. Este está competindo com o Banco 
Mundial na organizaçom de fundos para projetos de infraestrutura em todo o 
mundo. Também estabeleceria um 'Acordo de Reserva de Contingência' no 
valor de 100 bilhons de dólares para ajudar os países parceiros (do BRICS) a 
luitar contra futuras crises financeiras. 

A China deseja dominar o Novo Banco de Desenvolvimento da mesma 
maneira que os EUA dominam o FMI e o BM. De acordo com o plano inicial, os 



 

países do BRICS devem providenciar umha parcela igual da reserva de dinheiro 
de dez bilhons de dólares para este banco. Mas a China deseja contribuir com 
grandes quantias de dinheiro desde o início. De qualquer forma, apenas a China 
pode providenciar o forte capital adicional de que o banco inevitavelmente 
precisará mais tarde. Os países do BRICS assinárom um acordo "para reduzir a 
dependência do dólar e do euro" na reuniom de fundaçom. Devido ao 
desenvolvimento desigual no mundo, a China está se desenvolvendo como 
umha potência económica de forma rápida. É fato que os EUA estám se 
enfraquecendo economicamente. A competiçom económica entre os 
imperialistas está crescendo em um ritmo acelerado. A intensificaçom da crise 
económica mundial continuaria a competiçom económica de umha forma mais 
forte. No futuro, a corrida militar aumentaria muito mais de acordo com a 
crescente corrida económica.  

Poder militar da China 

A China nom é apenas umha potência económica em desenvolvimento, 
mas também umha potência em desenvolvimento política e militar. 
Desenvolveu seu exército com um aumento de 170% em seu orçamento de 

defesa de 2002 a meados de 201132. De acordo com o SIPRI, a China tem o 
segundo maior orçamento militar do mundo. Os EUA som o único país que gasta 
mais do que isso. A China é o quinto maior país com energia nuclear depois dos 
EUA, Rússia, Grã-Bretanha e França. O exército chinês foi rapidamente 
modernizado na última década. Agora tem grande eficiência militar para fazer 
guerras ofensivas. Recentemente, ele provou que pode derrubar satélites. A 
China é a pátria dos produtores de armas pesadas. De acordo com o SIPRI, as 
organizaçons monopolistas da China ocupam o quinto lugar entre os 
concorrentes no mercado mundial de armas. Quando comparada com os EUA 
ou outros países imperialistas, a China está constantemente aumentando seu 
poderio militar. Os gastos com salários, alimentos, casas e treinamento dos 
soldados de umha divisom na China som muito menores do que nos Estados 
Unidos. O custo de construçom de um tanque, um aviom de reaçom, um míssil 
submarino também na China é muito menor se comparado aos EUA. 

A China está expandindo rapidamente o desenvolvimento e a produçom 
de drones. Drones inimigos som facilmente derrubados com sistemas de 
mísseis modernos. Em 2011, a China tinha 280 drones operacionais. Eles som 
utilizados em programas de inteligência, vigilância, reconhecimento e guerra 
eletrónica. A China tem um programa de drones muito moderno. 

A razom para esse armamento em grande escala na China é que ela entrou 
tarde na arena como umha nova potência social-imperialista. Suas áreas 



 

vizinhas já estám sob a influência de outras forças de dominaçom imperialista. 
A Rússia está nas direçons norte e oeste. Os EUA e o Japão som os principais 
perigos para a China nas direçons Sul e Leste. A China precisa enfrentar esses e 
outros países imperialistas para estabelecer e expandir sua esfera de influência 
neocolonialista nos países atrasados. Temos que entender o conflito crescente 
entre a China e seus países vizinhos Japão, Vietnã, Filipinas no Mar da China 
Oriental e Mar da China Meridional neste contexto. 

Devido ao déficit no orçamento do governo dos Estados Unidos e à crise 
económica nos Estados Unidos e no mundo, há cortes nos gastos militares dos 
Estados Unidos. Esses cortes também som vistos em outros países ocidentais. 
Os sete países da Europa - Grã-Bretanha, Alemanha, França, Itália, Holanda, 
Polônia e Espanha que tenhem dado fundos à OTAN já reduzírom em mais de 
10% desde 2009. A corrida armamentista da superpotência União Soviética e 
também a situaçom de todo o sistema económico à beira da morte fôrom a 
razom da destruiçom e do processo de degeneraçom do sistema económico da 
União Soviética Social-Imperialista. 

Atividades militares da China imperialista 

A China já está interferindo militarmente em muitos países de muitas 
maneiras. Embora a China ainda nom tenha se envolvido nas principais guerras 
imperialistas, está dando um apoio muito ativo nas guerras civis em muitos 
países, nas rebelions populares e aos governos locais compradores na 
supressom das luitas de libertaçom nacional e das luitas revolucionárias. No 
Chade, derrubou o governo que nom era favorável aos imperialistas chineses e 
formou um governo favorável. O Presidente do Chade, Idriss Deby, mantivo 
umha posiçom favorável em relaçom a Taiwan no que diz respeito ao 
fornecimento de petróleo. Assi, a China estendeu ajuda diplomática, militar e 
económica à rebeliom da FUC em andamento contra seu governo. Trouxo outro 
líder favorável a ele em seu lugar. A China está interferindo em muitos conflitos 
militares no mundo. Por exemplo, tivo um papel na guerra contra o LTTE no Sri 
Lanka. Para mudar a seu favor o equilíbrio de forças no Sul da Ásia, 
estrategicamente entregou armas nucleares ao Paquistão. Ele interferiu e está 
interferindo no Nepal e no Afeganistão direta ou indiretamente em várias 
ocasions. Está interferindo na África por meio de apoio político e diplomático, 
por meio da direçom de conselheiros militares de assessoria militar e de 
escritórios diplomáticos estrangeiros e do treinamento militar de seu pessoal 
diplomático. Principalmente, está vendendo ou fornecendo equipamento 
militar e armas ao país que lhe é favorável. A este respeito, nom há diferença 
entre outros imperialistas e os imperialistas chineses. Já é um dos países 



 

imperialistas ativos neste aspecto. Em 2012, a China se tornou o terceiro maior 
exportador de armas. 

O Exército chinês está rapidamente alcançando o Exército dos EUA, 
aumentando sua eficiência para proteger seu investimento em outros países e 
para dominar os países atrasados. Até agora, a China foi bem-sucedida na 
construçom de um poder explorador imperialista para se expandir em todo o 
mundo. De qualquer forma, ele inevitavelmente ficará preso em guerras de 
ocupaçom imperialistas devido ao seu caráter imperialista, como a forma como 
os EUA ficárom presos no Vietnã, Iraque e Afeganistão. 

A China concordou em se juntar às responsabilidades de "Manutençom 
da Paz das Naçons Unidas" em 1990. A China enviou um pequeno número de 
forças para a Libéria (2005), Saara Ocidental, Serra Leoa, Costa do Marfim e 
República Democrática do Congo. Decidiu aumentar sua força naval de 20.000 
no porto de Gwadar no Paquistão (Baluchistão) e base de logística militar de 
Djibouti no Oceano Índico para 100.000. A China tem alianças militares com 
polo menos seis países africanos, incluindo Sudão, Argélia, Nigéria e Egito. Ele 
dá treinamento militar a esses países na operaçom das armas que vende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Social-Imperialismo Chinês 
Condenando os renegados da Segunda Internacional, Lenin dixo: "O 

socialismo nas palavras e o oportunismo nas açons se transformariam em 
imperialismo". A camarilha revisionista soviética renegada também se 
desenvolveu do revisionismo e se transformou em Social-Imperialismo. Se 
umha camarilha revisionista tomar o poder político de um estado socialista, ela 
se tornará social-imperialista como a União Soviética, dixo o camarada Mao. 
Esta é umha liçom histórica. 

“A liçom histórica é: umha vez que seu poder político seja usurpado por 
umha camarilha revisionista, um estado socialista se tornará social-imperialista, 
como no caso da União Soviética, ou será reduzido a umha dependência ou 
colónia, como no caso da Tchecoslováquia e da República Popular da Mongólia. 
Agora pode-se ver claramente que a essência da ascensom da camarilha 
renegada de Khrushchov-Brezhnev ao poder está na transformaçom do estado 
socialista criado por Lenin e Stalin em um poder social-imperialista 
hegemónico”. ('Leninismo ou Social-Imperialismo?' 'Em Comemoraçom do 
Centenário do Nascimento do Grande Lenin' pola Editorial Departamentos de 
RenminRibao, Hongqi e JiefngjunBao e publicado em Peking Review, No.17, 24 
de Abril, 1970). 

A camarilha revisionista e renegada da China também se transformou em 
capitalismo do revisionismo em nome do "tipo de Socialismo chinês". 
Colocando isso nas palavras do revisionista Deng, "Todas as relaçons 
económicas devem se tornar capitalistas e as relaçons políticas somente devem 
estar sob o domínio de um único partido com o nome de ‘Socialismo’ e 
‘Ditadura popular’". A China se transformou em Social-Imperialismo sob este 
véu. Tanto o PCCh quanto o governo da China, mesmo agora, tentam enganar 
que seu país ainda é "socialista". Eles tentam fazer acreditar que o atual sistema 
chinês é "Socialismo com características chinesas". Eles enganam dizendo que 
"as reformas económicas burguesas na liderança do Partido Comunista som o 
tipo de socialismo chinês". Eles estendem para dizer que "em 2050 a 
modernizaçom socialista deve ser alcançada" e reitera o tipo de socialismo 
chinês. A liderança do PCCh continua a fazer o apelo em conferências para 
"levar adiante o ideal de construir o tipo de socialismo chinês em todos os 
setores no século XXI também". Mesmo agora, desvia o povo de forma 
enganosa, distorcendo as quatro questons da ‘sociedade socialista’, ‘ditadura 
proletária’, ‘liderança do Partido Comunista’ e ‘Marxismo-Leninismo-
Pensamento Mao’. Seja na China ou em outros países, os revisionistas por si só 
distorcem as condiçons reais. A China engana o povo dos países atrasados em 



 

nome do Socialismo e cumpre seus interesses Social-Imperialistas. É normal que 
os revisionistas mostrem as organizaçons do setor público (SOEs) e confundam 
Capitalismo com "Socialismo". 

O Social-Imperialismo chinês explora os recursos naturais dos países 
atrasados e de outros países exportando equipamento de guerra e capital e por 
meio de negócios desiguais. Ele interfere nos assuntos internos desses países e 
aguarda oportunidades de ganhar bases militares. Ele compete com o 
imperialismo dos EUA. Assi, o Social-Imperialismo Chinês circunda o círculo do 
Imperialismo. Implementa o Imperialismo com características chinesas. 
‘Imperialismo com características chinesas’ nada mais é do que Imperialismo. 
Umha vez que nom age abertamente agressivo, nom dá oportunidade para 
antagonismos imediatos e trata da maneira mais astuta e alerta possível, deve 
ser visto como Imperialismo perigoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

9. ‘A história do imperialismo é a de crises, guerras, 
revoluçons e contra-revoluçons’ é a palavra de ordem de 

Lenin 
Umha vez que a grave crise de superproduçom se tornou umha crise 

mundial, ela está desafiando a existência do sistema capitalista. Como umha 
grande área com dezenas de milhons de trabalhadores severamente explorados, 
a China tornou-se parte do sistema económico mundial e está contribuindo 
enormemente para a superproduçom. Cada potência imperialista nom apenas 
tenta reduzir seus gastos, mas também tenta atacar para degradar os padrons 
de vida de seus trabalhadores assalariados, especialmente dos trabalhadores 
coloniais e semicoloniais para competir com outras potências imperialistas. 
Condiçons novas e desiguais estám surgindo e se intensificando de acordo com 
as mudanças relativas na produçom industrial, exportaçom de capital, 
exportaçom de mercadorias e condiçons financeiras internacionais. Com a 
intensificaçom do desenvolvimento económico e político desigual entre os 
países imperialistas, inevitavelmente se intensificariam os conflitos entre eles 
por mercados, por bases de abastecimento de matéria-prima e por meios de 
exportaçom de capitais. Nesta luita interna entre os imperialistas, os países 
imperialistas muito fortes com o máximo de produçom lucrativa se tornarám 
grandes e se fortalecerám. Os capitalistas/imperialistas que nom podem 
competir se enfraqueceriam. 

A luita interna entre os imperialistas está levando à redivisom do mundo 
de acordo com o poder económico. Em última análise, isso levará à guerra 
mundial. Lenin resumiu assi - “Os capitalistas dividem o mundo, nom por malícia 
particular, mas porque o grau de concentraçom que foi alcançado os obriga a 
adotar este método para obter lucros. E eles o dividem “em proporçom ao 
capital”, “em proporçom à força”, porque nom pode haver nenhum outro 
método de divisom sob a produçom de mercadorias e o capitalismo. Mas a força 
varia com o grau de desenvolvimento económico e político. Para entender o 
que está acontecendo, é necessário saber quais questons som resolvidas polas 
mudanças de força. A questom de saber se essas mudanças som “puramente” 
económicas ou nom económicas (por exemplo, militares) é umha cousa 
secundária, que nom pode afetar de forma algumha as visons fundamentais 
sobre a última época do capitalismo. Substituir a questom da forma da luita e 
dos acordos (hoje pacífico, amanhã belicoso, no dia seguinte novamente 
belicoso) pola questom da substância da luita e dos acordos entre associaçons 
capitalistas é cair no papel de um sofista” (Lenin, Imperialismo, o estágio mais 



 

alto do Capitalismo, Capítulo V)  

Segundo este ensinamento de Lenin, é inevitável que a China concorra 
com os países imperialistas, especialmente os EUA, pola redivisom do mundo e 
polos lucros do capital financeiro, dependendo da base de seu poder 
económico sempre crescente. A competiçom económica entre eles levaria 
inevitavelmente a conflitos nos campos político e militar também. Mas eles 
também colaborariam. De qualquer forma, a colaboraçom é temporária e 
relativa. A competiçom é permanente e absoluta. Esta competiçom leva à 
Guerra Fria e guerras regionais no campo militar. 

Os EUA pretendem cercar e conter a China. Ele está tentando fortalecer 
suas alianças em torno da China, incluindo Japão e Índia. Ele está expandindo 
seu poderio militar de umha forma importante e tentando enfrentar a 
expansom económica e militar da China de umha forma mais forte. O crescente 
poder imperialista da China está tentando se expandir de seu campo limitado e 
enfrentar seus contendentes. 

A China declarou oficialmente sua política externa para estabelecer um 
"mundo multipolar". Isso nada mais é do que desafiar o mundo unipolar dos 
Estados Unidos e entrar em umha corrida direta com ele. A China obtivo "Status 
de parceria especial" na SAARC e na área de livre comércio do Sul da Ásia. Fijo 
acordos comerciais bilaterais com o Brasil para fornecimento de alimentos e 
matéria-prima. 

A classe dominante dos EUA e seus aliados participárom de guerras de 
ocupaçom imperialistas no Afeganistão e no Iraque em nome do ataque de 11 
de setembro da Al-Qaeda. Eles concentrárom a "guerra ao terror" internacional 
principalmente contra os países islâmicos e o povo muçulmano. Entom, eles 
tivérom que parar o conflito crescente planejado com a China e as medidas de 
umha nova guerra fria com ela. Os EUA e seus aliados sentírom que teriam um 
sucesso fácil sobre o Afeganistão e o Iraque, mais tarde se concentrariam no Irã, 
Síria e Coréia do Norte e, por último, coidariam da China estrategicamente 
perigosa a longo prazo. 

Em vez disso, os EUA caírom na lama das guerras de ocupaçom 
imperialistas no Afeganistão e no Iraque. A resistência das pessoas já existe 
nesses países há muito tempo. Os EUA estám falhando nisso. Assi, a unidade 
das "forças da coalizom" no financiamento dessas guerras e no envio de forças 
tem se desintegrado. 

Umha vez que os EUA estám presos no Afeganistão e nos países do Oriente 
Médio, o imperialismo chinês tem umha grande oportunidade de penetrar 



 

economicamente na atual estrutura imperialista mundial. Os EUA tornárom-se 
economicamente fracos e, por isso, nom pudérom enfrentar a expansom da 
China de maneira forte. Existe um exemplo. No período após a guerra de 
ocupaçom liderada pelos EUA, a China obtivo grandes contratos de petróleo 
com o Iraque. Os EUA estám preocupados que a China ocupe seu lugar como o 
maior sistema económico do mundo e que, enquanto sua situaçom financeira 
está enfraquecendo e os déficits orçamentários estám intensificando os 
recursos financeiros internacionais e a força da China está aumentando 
rapidamente. O Pentágono é incapaz de digerir a expansom dos gastos militares 
e da força da China a cada ano. De modo geral, a força da China está crescendo 
e a dos Estados Unidos está diminuindo.  

As classes dominantes dos EUA estám em busca de maneiras de superar a 
China na corrida económica internacional. A Trans Pacific Partnership (TPP) fai 
parte dessa pesquisa. Esta é umha zona de livre comércio sendo estabelecida 
para os EUA e todos os países da Costa do Pacífico, exceto a China (embora 
Donald Trump tenha cancelado este acordo, ele deve fazê-lo de outra forma. 
Isso ocorre porque o Japão e a Coréia do Sul nom apenas nom aceitárom isso 
mas também dixo que eles continuariam a cooperar conforme este acordo). Isso 
está levando à formaçom de duas alianças económicas/políticas/militares 
concorrentes no sistema capitalista-imperialista mundial. Embora os países 
imperialistas colaborem para explorar os países atrasados utilizando foros 
internacionais como a OMC, a guerra comercial internacional está aumentando 
desde os EUA e outros países imperialistas contra a China na OMC. Todos os 
principais países imperialistas que fam parte da OMC violam suas regras. Eles 
enganam os países membros e uns aos outros. Eles vendem suas mercadorias 
por taxas mais baixas no mercado estrangeiro ou "descartam" suas mercadorias 
para obter sua participaçom no mercado. Eles utilizam a oportunidade de 
subsídios às exportaçons. Eles garantem ajuda militar a cámbio de contratos 
para suas corporaçons. Eles se entregam a medidas inadequadas como a 
corrupçom. 

Como os EUA, a China também está estabelecendo organizaçons de livre 
comércio para salvar seus concorrentes. Para isso, está tentando formar 
alianças económicas/políticas/militares contra os EUA e seus aliados próximos. 
A Organizaçom de Cooperaçom de Shanghai (OCS), centrada na China e na 
Rússia, é um exemplo. Esses países estám operando a OCS como um bloco de 
defesa e os BRICS como um bloco económico. 

Zona Franca da Rota da Seda ou projeto OBOR 

A China está estabelecendo umha ‘Zona de Livre Comércio da Rota da 



 

Seda’ com os países da Ásia Central do Cazaquistão, Uzbequistão, 
Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Para este propósito, a China iniciou 
o projeto One Belt One Road (OBOR) com a cooperaçom ativa da Rússia com 
um investimento de 16,5 milhons de rúpias. O Banco de Investimentos em 
Infraestrutura da China, o Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS e as 
organizaçons do Fundo da Rota da Seda estám fornecendo ajuda económica ao 
OBOR. A OCS apoiou totalmente o OBOR em sua cúpula em 2016. O OBOR nom 
é um projeto ordinário. É um projeto conjunto de seis corredores económicos. 
Esses corredores começam na China. O objetivo deste esquema é desenvolver 
rotas rodoviárias, ferroviárias e marítimas da China para o resto das áreas da 
Ásia e para os continentes africano e europeu. Essas linhas ligarám o Leste 
Asiático às zonas económicas da Europa. A primeira linha seguirá para países da 
Ásia Central e do Leste Europeu até Quirguistão, Irã, Turquia e Grécia. O 
segundo passará da Ásia Central em direçom à Ásia Ocidental e ao Mar 
Mediterrâneo. Isso ajudará a China a chegar ao Cazaquistão e à Rússia. A 
terceira linha irá para o país do sul da Ásia, Bangladesh. Isso é chamado de 
Corredor Económico de Bangladesh, China, Índia, Mianmar (BCIM). A quarta 
linha ligará o porto estrategicamente importante de Gwadar, no Paquistão, ao 
oeste da China. Isso é conhecido como Corredor Económico China-Paquistão. A 
quinta linha é a rota marítima que vai de Cingapura ao Oceano Índico, passando 
pola Tailândia e Malásia. O sexto é o Corredor Económico Mongol. Este projeto 
torna Nepal, Afeganistão, Paquistão, Irã e outros países asiáticos parte da Área 
de Livre Comércio da Ásia Central por meio dessas seis rotas terrestres e 
marítimas e também visa conectar os 65 países dos continentes africano e 
europeu. Líderes de vinte e nove países da Ásia, África, Europa e América do Sul 
participárom do seminário internacional sobre este projeto realizado em 
Pequim  no dia 14 de maio de 2017. Os Estados Unidos, Japão e muitos outros 
países enviárom suas delegaçons. Em essência, este é o projeto estratégico da 
China com a cooperaçom da Rússia e dos países parceiros como alternativa à 
hegemonia imperialista norte-americana nas rotas marítimas. 

No geral, a influência económica da China aumentou em todo o mundo. 
Desde que a China deu fundos aos EUA para reduzir o déficit financeiro e 
comercial, ela tem muitas condiçons favoráveis. A China está levando vantagem 
em ocasions de conflito económico com os EUA. Os EUA tenhem muitas 
limitaçons para atacar ou impor sançons à China. Embora os EUA e a China 
colaborem em muitas questons, há umha forte concorrência entre os dous 
países no que diz respeito à conquista de mercados com fins lucrativos. 

Rússia e China tenhem interesses comuns. Isso é visto na rejeiçom da 



 

hegemonia dos EUA no atual sistema internacional, na aspiraçom de acabar 
com a hegemonia dos EUA e nos preparativos para usar sua força para o mesmo. 
Rússia e China nom temem que suas relaçons com os países ocidentais e 
vizinhos se tornem tensas. Eles estám usando sua força e lidando de acordo 
com os interesses de seu país. Por exemplo, a Rússia decidiu unilateralmente 
fundir a Crimeia. Com o apoio da Rússia, a Crimeia conduziu um referendo de 
forma unilateral e se separou da Ucrânia para se juntar à federaçom russa em 
março de 2014. Os países ocidentais condenárom severamente esta decisom e 
impugérom sançons à Rússia. Em novembro de 2013, a China anunciou 
unilateralmente o estabelecimento da Zona de Identificaçom de Defesa Aérea 
(ADIZ) no Mar da China Meridional. Avisou ao mundo que deve ser notificado 
antes de voar nesta zona. Dous avions de caça da China escapárom por pouco 
de duas equipes de olheiros do Japão na área sobreposta ao ADIZ do Japão. Em 
maio de 2014, a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) estabeleceu 
umha grande plataforma de petróleo nas águas ao redor das disputadas Paracel 
Islands do Vietnã em maio de 2014 e começou a perfurar sem o aviso de 
ninguém. Ele enviou suas forças navais para essas águas. Ele está 
constantemente entrando em conflitos com a pesca e os barcos públicos do 
Vietnã nesta área. 

A Rússia e a China som duas potências fortes na Eurásia. Os dous países 
também som membros permanentes do Conselho de Segurança das Naçons 
Unidas. A Rússia e a China se oponhem repetidamente ao controle da política 
internacional polos Estados Unidos e países ocidentais. Rússia e China figérom 
uso de seu poder de veto em várias ocasions, desde o fim da Guerra Fria. Por 
exemplo, em 1999, esses dous países do Conselho de Segurança das Naçons 
Unidas se opugérom à imposiçom do poder militar quando estourou a Guerra 
do Kosovo. Eles mantivérom umha posiçom conjunta no Conselho na oposiçom 
às sançons contra a Coreia do Norte e na oposiçom à interferência na Guerra 
Civil Síria. 

As medidas da China no Mar do Sul da China e no Mar da China Oriental 
som para reivindicar seus direitos sobre a área. As declaraçons e documentos 
divulgados pola Rússia e pola China indicam que os dous países se oponhem à 
hegemonia dos EUA como umha única superpotência. Em maio de 2014, Rússia, 
Bielo-Rússia e Cazaquistão estabelecérom a Uniom Eurasiana e assinárom um 
acordo para a formaçom de um bloco económico. Em questons militares, a 
Rússia considera a Organizaçom do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC) 
[Collective Security Treaty Organisation (CSTO)] importante. Esta organizaçom 
inclui a Rússia, Armênia, Bielo-Rússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão. As 



 

políticas da Rússia em relaçom a outras regions da Ucrânia e da Uniom Europeia 
visam colocar essas áreas sob seu controle. 

Desde que Hu Jin-tao assumiu o poder como Primeiro-Ministro, a China 
afirma ter se transformado em umha forte potência marítima. Desde que Xi Jin-
ping se tornou o Presidente, ele está elogiando o "sonho chinês" e o "grande 
renascimento do povo chinês". Quando novas relaçons de poder mundial fôrom 
propostas na cúpula do presidente Xi e do presidente dos EUA, Barack Obama, 
em junho de 2013, ele dixo que a regiom do Pacífico proporcionaria espaço 
suficiente para os EUA e a China. A declaraçom de Xi mostra claramente o 
esquema da China para dividir a regiom do Pacífico entre os EUA e a China e 
governar. Mais do que os EUA, a China deseja criar umha situaçom favorável 
para ela. Seu esquema é o seguinte - Em primeiro lugar, estabelecer o domínio 
sobre as ilhas Nan Siyu da China, o estreito de Bashi entre Taiwan-Filipinas e 
toda a primeira ilha coletiva do Mar da China Meridional; em seguida, construir 
redes em um canto com bases nas águas do mar espalhadas do Oceano Índico 
ao Oriente Médio (Ásia Ocidental) na esfera da segunda ilha coletiva espalhar-
se das Ilhas Ogasawara até Guam (conhecido como Colar de Pérolas). Portanto, 
as medidas atuais do imperialismo chinês no Mar da China Oriental e no Mar 
da China Meridional devem ser entendidas nom como tentativas de decidir 
disputas geográficas comuns, mas como um passo nesse plano. A China diz 
claramente que se os EUA querem muito mais capital excedente dos chineses, 
eles tenhem que entregar Taiwan e parar de importunar sobre os direitos da 
China sobre o Tibete. Essa é a relaçom real entre o poder imperialista chinês 
recém-surgido e a superpotência norte-americana enfraquecida. Certos 
desenvolvimentos e tendências importantes surgírom no setor internacional. 
Eles som –  

1. O enfraquecimento gradual dos EUA a partir da crise capitalista geral na 

forma de estagflaçom33 desde a década de 1970 foi muito mais 
enfraquecido devido à crise dos empréstimos imobiliários em 2008; 
agora está enfrentando mais competiçom da Rússia e da China nos 
campos político e militar. 

2. Há um aumento do protecionismo no setor económico e do racismo e 
fascismo no setor político nos países imperialistas e capitalistas. 

3. A competiçom está crescendo entre os países imperialistas para 
explorar os recursos e mercados dos países atrasados. 

4. O imperialismo dos EUA, que foi a única superpotência até agora, está 
tentando consolidar sua posiçom. O imperialismo russo está tentando 
sustentar suas esferas de influência. A China se ergueu como um país 



 

imperialista e está fazendo sérias tentativas de redividir o mercado 
mundial e, portanto, aumentam as contradiçons entre os EUA e a China. 
Como consequência da crescente corrida entre os EUA e a China pola 
redivisom do mundo, há realinhamentos geopolíticos mundiais. Na 
Europa, a corrida entre Alemanha e França está em alta. Estes 
desenvolvimentos refletem a situaçom de equilíbrio de forças dos 
principais países imperialistas. 

Embora nom haja possibilidade de guerra entre os blocos dos EUA e 
China/Rússia no futuro próximo, muitas guerras indiretas som possíveis. De 
qualquer forma, os EUA estám cercando agressivamente a Rússia e a China. A 
OTAN está expandindo as guerras no Afeganistão e no Paquistão. Isso vai parar 
a Rússia no Ártico. Podemos ver que a China está se rearmando a partir das 
advertências do bloco liderado pelos EUA. Assi, o bloco China/Rússia tornou-se 
o principal competidor do imperialismo norte-americano. A China está 
competindo com os EUA em todos os lugares para atender às crescentes 
necessidades de mercado do imperialismo chinês, polo controle do petróleo e 
de minérios importantes e pola exploraçom do mundo em geral. Assi, o bloco 
China/Rússia já se apresenta como a principal ameaça à hegemonia 
estadunidense na luita interna do imperialismo pola redivisom do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusom 
 

As três contradiçons fundamentais do mundo - a contradiçom entre o 
imperialismo e as naçons e povos oprimidos; entre a classe burguesa e o 
proletariado nos países capitalistas e imperialistas; entre os países imperialistas 
e entre as alianças capitalistas monopolistas estám se intensificando. A 
contradiçom entre o imperialismo e as naçons e povos oprimidos é a principal. 
Essa contradiçom influencia as outras contradiçons de maneira decisiva. 

Os povos da África, Ásia e América Latina que enfrentam a exploraçom 
imperialista, opressom, repressom, ocupaçom, traiçom, ingerência, 
dominaçom e discriminaçom estám espertando e resistindo. A participaçom 
popular nas luitas contra os imperialistas está aumentando. A contradiçom 
entre os social-imperialistas chineses e as naçons e povos oprimidos e a 
contradiçom entre a classe burguesa e o proletariado na China estám 
aumentando e as pessoas estám luitando contra o imperialismo chinês de várias 
formas. Os Países querem independência, as Naçons querem libertaçom e os 
Povos querem revoluçom. Todas essas luitas avançarám como ondas populares 
invencivelmente até o fim do Imperialismo. O grande mestre marxista Mao dixo 
por ocasiom da vitória da Guerra Anti-Japonesa - “O mundo irá 
inquestionavelmente seguir o caminho do progresso e nom o caminho da 
reaçom. Claro, devemos permanecer muito alertas e contar com a possibilidade 
de certas reviravoltas temporárias ou talvez até sérias no decorrer dos eventos; 
em muitos países, ainda existem fortes forças reacionárias que envejam as 
pessoas em casa e no exterior por sua unidade, progresso e libertaçom. Quem 
perder de vista essa possibilidade cometerá erros políticos. A tendência geral 
da história, entretanto, já está claramente decidida e nom mudará.”34 

Devido à traiçom dos revisionistas com o apoio dos imperialistas, o 
proletariado mundial perdeu a União Soviética, a China Socialista e todo o 
campo Socialista. Agora nom há base para eles. A situaçom antes da Revoluçom 
de Outubro voltou. Considerando todas as características da situaçom, embora 
existam grandes perigos e desafios devido aos aspectos negativos, existem 
fatores favoráveis que abrem caminho para maiores oportunidades do que em 
qualquer momento da história passada. Sem dúvida, o proletariado mundial 
enfrenta grandes desafios e umha situaçom difícil. Mas a situaçom geral é como 
"Umha faísca pode acender um fogo na pradaria" e "A revoluçom armada está 
enfrentando umha contra-revoluçom armada", como sugeriu o Camarada Mao. 

O imperialismo no leito de morte está causando guerras de ocupaçom em 
muitos países atrasados, desencadeando guerras locais/regionais e se tornando 
um grande perigo para os oprimidos do mundo. Na corrida entre os 
imperialistas, eles estám formando blocos económicos e militares de forma 
planejada para redividir o mundo para seus interesses de mercado e estám se 



 

preparando para outra guerra em escala mundial. Como já foi dito, o 
proletariado, as naçons oprimidas e os povos do mundo estám se opondo e 
resistindo às guerras contra-revolucionárias dos imperialistas através da 
ocupaçom e da interferência. Temos que mobilizar o proletariado mundial, 
partidos e organizaçons Maoistas, naçons e povos oprimidos à luz do Marxismo-
Leninismo-Maoismo e luitar com o objetivo de eliminar o imperialismo e todos 
os tipos de forças reacionárias que causam essas guerras. Se os imperialistas 
entram na Terceira Guerra Mundial, o proletariado mundial deve assumir a 
tática para transformar esta guerra em umha guerra civil com o objetivo de 
eliminá-los e fazer com que as revoluçons proletárias tenham sucesso. Temos 
que luitar contra todas as conspiraçons dos imperialistas e revisionistas para 
instigar o chauvinismo nacionalista burguês e dividir as naçons e massas 
oprimidas. Temos que assumir a tarefa de tornar as revoluçons socialistas bem-
sucedidas, unindo-nos à classe proletária e à classe média dos países 
capitalistas e imperialistas com o objetivo de fazer da Revoluçom Socialista 
Mundial um sucesso. Devemos ter sucesso nas Revoluçons de Nova Democracia 
e nas luitas de Libertaçom Nacional nos países atrasados. Na excelente 
situaçom revolucionária atual, as revoluçons podem estourar e parar a guerra. 
Se as revoluçons se atrasarem, as contradiçons entre os imperialistas se 
intensificarám e podem levar à guerra mundial. Se assi for, o proletariado do 
mundo deve utilizar a raiva que assola o povo devido à severa crise e guerra, 
dar um golpe no imperialismo e seus agentes em seus países e fazer as 
revoluçons bem sucedidas. Qualquer que seja o caso, a revoluçom será a 
tendência principal. Nenhum poder no mundo pode impedir essa tendência. 
 

• Os proletários tenhem nada a perder a nom ser suas cadeias! Eles tenhem 
um mundo a conquistar! 
• Trabalhadores e Povos Oprimidos de todos os Países, Uni-vos! 
• Que as classes dominantes tremam perante umha Revoluçom Comunista! 
• Abaixo o Imperialismo e os reacionários de todos os Países! 
• Abaixo o Social-Imperialismo Chinês! 
• Abaixo todos os tipos de revisionismo! 
• Viva a unidade dos Partidos e Organizaçons Revolucionárias Proletárias de 
vários países! 
• Viva a unidade das Organizaçons e Forças Revolucionárias e Democráticas 
anti-imperialistas! 
• Viva a unidade dos Trabalhadores, Naçons Oprimidas e Povos Oprimidos 
do mundo! 
• Viva a Revoluçom Proletária Mundial! 
• Viva o Internacionalismo Proletário! 
• Viva o Marxismo-Leninismo-Maoismo! 



 

Notas 
1. Teoria revisionista das "forças de produçom" - Existem dous aspectos nas forças de produçom. Um som 

os seres humanos e o outro som os instrumentos de produçom. Dos dous, os humanos som os 
principais e decisivos. Mas os revisionistas dam importância ao desenvolvimento dos instrumentos 
de produçom. Os revisionistas que defendem a 'teoria das forças de produçom' dizem que temos 
que depender de especialistas burgueses para desenvolver os instrumentos de produçom, que 
temos que importá-los e conhecimento moderno de países estrangeiros e que a produçom só se 
desenvolveria através do desenvolvimento da ciência e tecnologia e, assi, o sistema económico se 
desenvolve. De certa forma, a teoria das "forças de produçom" significa dar importância à 
modernizaçom e ao lucro contra a luita de classes e aumentar a capacidade de produtividade por 
meio de incentivos materiais. Os revisionistas apresentárom esta teoria em oposiçom à revoluçom 
proletária e à ditadura do proletariado. Os líderes revisionistas da Segunda Internacional, Bernstein 
e Kautsky, os traidores da revoluçom Trotsky e Bukharin no Partido Bolchevique na Rússia, líderes 
da linha revisionista "oportunista" de direita e esquerda Chen Tu-shiu, Li Shao-chi, Lin Piao, Deng 
Hsiao-ping do PCCh em China trouxérom esta teoria em sua época. 

2. Pragmatismo - O pragmatismo é umha tendência que começou nos Estados Unidos na década de 1870 
e é popular no mundo capitalista, especialmente nos Estados Unidos. Diz que o critério para o valor 
do conhecimento é a sua atividade prática, mas nom de acordo com a realidade objetiva. A verdade 
é aquela que está de acordo com o interesse subjetivo do indivíduo. Qualquer conceito que alcance 
sucesso prático é a verdade real. A realidade objetiva nada mais é do que "experiência". Isso significa 
que qualquer política ou teoria reacionária que alcança o sucesso pode ser justificada. Isso reflete 
claramente os interesses da classe burguesa. 

3. Dólar, a moeda americana equivale a 66-67 rúpias de acordo com o valor financeiro internacional atual. 
4. Bilhom é igual a mil milhons. 
5. Acordos de Parceria de Lucro - Devido às reformas realizadas após a restauraçom do capitalismo na 

China, a política socialista anterior de crescimento económico planejado também foi posta de lado. 
Os setores de produçom liderados por vários níveis de órgãos governamentais, de cima a baixo, 
fôrom colocados sob a propriedade privada em um processo. Posteriormente, a política de 
desenvolvimento de planejamento local implementada na liderança dos órgãos de governo de nível 
inferior (local) foi abolida. Com isso, o comércio baseado em contratos dos setores de 
produçom/serviços entrou em prática. A responsabilidade de fiscalizar os planos do setor 
produtivo/de serviços foi retirada dos limites dos órgãos governamentais locais. Eles estavam 
limitados a manter conversas com os contratistas/capitalistas responsáveis sobre as participaçons 
nos lucros das empresas contratadas a serem pagas ao governo e fazer acordos. Esses acordos dos 
órgãos do governo local com os capitalistas eram chamados de Acordos de Parceria de Lucro. Este 
acordo é sobre a parcela de seus lucros que as empresas privadas pagam ao governo. 

6. Yuan é a moeda chinesa e em março de 2012 um dólar americano era igual a 6,3 Yuan chinês. 
7. Manifestaçons de protesto na Praça Tiananmen - Durante a primavera de 1989, estudantes pró-

democráticos realizárom manifestaçons em grande escala por toda a China. Eles exigírom reformas 
democráticas. Com a morte do ex-secretário-geral do PCCh, Hu Yao-bung, em abril de 1989, essas 
manifestaçons na Praça Tiananmen em Pequim chegárom ao auge. Neste movimento, os 
manifestantes desafiárom as ordens proibitivas do governo e continuárom a agitaçom. Eles exigírom 
que o líder do PCCh, o revisionista Deng e seus associados, deixassem o poder. Em 20 de maio, o 
governo impujo a Lei Marcial. Os imperialistas dos EUA encorajárom este chamado "movimento 
democrático" de todas as maneiras possíveis. O governo revisionista de Deng implantou o Exército 
e reprimiu cruelmente essas manifestaçons. Centenas de manifestantes morrérom nos ataques do 
Exército em 3 e 4 de junho de 1989. Milhares fôrom feridos ou presos. Havia enforcamentos em 
grande escala. 

8. Capitalismo monopolista privado de estilo ocidental - capitalismo e capitalismo monopolista surgírom 
pola primeira vez na Europa Ocidental e nos Estados Unidos e existe em grande escala. O capitalismo 
monopolista desenvolveu-se gradualmente a partir da forte competiçom no sistema económico 



 

capitalista privado nos países capitalistas imperialistas. Este é o capitalismo monopolista privado de 
estilo ocidental. O capitalismo monopolista governamental surgiu apenas depois que o capitalismo 
monopolista privado se desenvolveu até certo ponto e para servir a esse capital monopolista privado 
quando o poder do estado e o capital monopolista se fundírom em um só. 

9. Os insumos som o suporte estendido de fora para um processo específico (produçom, serviço ou 
operaçom). Por exemplo, a matéria-prima, água, eletricidade e outras infraestruturas que ajudam 
na produçom, força de trabalho e outras cousas semelhantes. 

10. O sistema de Contrato de Trabalho é o 'método de Contrato de Trabalho' que reduz gradualmente o 
número de trabalhadores permanentes e emprega trabalhadores temporários e estacionários em 
grande número. 

11. Novo sistema económico do boom-colapso das pontocom dos EUA - No final dos anos 1990 os 
imperialistas norte-americanos desenvolvérom o e-commerce (transaçons de comércio eletrônico) 
em larga escala diferente dos métodos convencionais, dependendo da internet. Este e-business 
desenvolveu-se consideravelmente em 1999-2002. De acordo com as estatísticas do escrotório dos 
Estados Unidos, era de 15 bilhons de dólares em 1999 e cresceu para 44 bilhons de dólares em 2002. 
O ímpeto foi diminuindo lentamente e em 2000-2001 o e-business falhou em grande parte. A bolha 
das pontocom que começou e cresceu a partir do final da década de 1990 estourou no início do 
século XXI. Em 1999-2001, quase 520 organizaçons de e-business encerrárom seus negócios ou 
quebrárom. De acordo com a revista Fortune, 100.000 funcionários fôrom arrojados as ruas (fôrom 
despedidos). 

12. Lenin, Imperialismo, o estágio mais alto do capitalismo. 
13. MNC, TNC – Multi-Nacionais som grandes organizaçons capitalistas monopolistas dos países 

imperialistas. A maioria das unidades dessas organizaçons existe nos países atrasados. As Multi-
Nacionais exploram aproveitar a baixa escala salarial dos trabalhadores e exportar capital para esses 
países. As Trans-Nacionais som organizaçons monopolistas de um país. Em algumhas ocasions, as 
MNCs também funcionam como TNCs. Ambos tenhem atividades em todo o mundo. Elas se 
tornárom ilimitados desde 1960. Elas tenhem grandes propriedades. 

14. Lista Forbes Global Billionaire - Esta é umha lista dos bilionários do mundo. A revista Forbes dos Estados 
Unidos o publica. 

15. Forbes Global 2000 - Esta é a lista das maiores e mais poderosas empresas do mundo. A revista Forbes 
dos Estados Unidos o publica. 

16. Fortune Global 500 - Esta é a lista das 500 grandes corporaçons do mundo centradas nos EUA. A revista 
Forbes dos Estados Unidos o publica. 

17. Comunicado Estatístico da República Popular da China sobre o Desenvolvimento Económico e Social 
Nacional de 2012, Escritório Nacional de Estatísticas da China, 22 de fevereiro de 2013. 

18. Keas Davis, Inward FDI in China e seus contextos de política, 2012, Columbia FDI profiles, 24 de outubro, 
2012. 

19. O relatório de propriedade mundial da Cap Gemini 2012 mostra a propriedade dos ricos no mundo no 
ano de 2012. 

20. Oligopólio - Oligopólio é a hegemonia económica de alguns capitalistas financeiros. 
21. Wall Street é umha importante bolsa de valores da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. 
22. Oligarquia Financeira - A Oligarquia Financeira é a aliança dos senhores das finanças que detém o 

controle nom só do poder político do país, mas também de vários setores da superestrutura. 
23. Bolha Imobiliária - Somente em 15 de outubro de 2008, o mercado de açons dos Estados Unidos 

perdeu um 1,1 trilhons de dólares. No mês de setembro perdeu 7 trilhons de dólares. Ao todo, 
perdeu 27 trilhons de dólares em meados de outubro devido à crise do mercado mundial. Os bancos 
perdérom 700 bilhons de dólares junto com 2,5 trilhons de dólares em fundos de pensom. A política 
de empréstimos tornou-se corrupta, sua influência diminuiu e houvo graves consequências. A crise 
do crédito imobiliário foi um catalisador para esses desenvolvimentos. O sub-prime é umha nova 
tendência venenosa que o Capital Financeiro criou. 

Sub-Prime - Precisamos saber sobre o método de empréstimos nos Estados Unidos para saber sobre o 
sub-prime. As pessoas que tomam empréstimos nos Estados Unidos som classificadas em dous tipos. 



 

1. Aqueles que tomam empréstimos de primeira linha. Os empréstimos principais som concedidos 
apenas àqueles que possuem propriedades suficientes para pagar o empréstimo. 2. Aqueles que 
tomam empréstimos sub-prime. Esses empréstimos som concedidos a quem nom está qualificado. 
Eles nom precisam mostrar garantia para os empréstimos. Ultimamente, o dinheiro da hipoteca de 
umha casa é dado na forma de um título de garantia no mercado financeiro. Os negociantes de 
imóveis nos Estados Unidos obtivérom empréstimos com tais títulos de garantia. Na verdade, esses 
títulos de segurança nom tenhem garantia. Empréstimos nesta base nom funcionariam. Os bancos 
norte-americanos dérom milhons de dólares em empréstimos dessa forma, sem qualquer garantia, 
e nom pudérom recuperá-los. Assi, a crise do sub-prime estourou no final de 2007 nos Estados 
Unidos. 

24. Trilhom é igual a mil bilhons. 
25. Conglomerados - O conglomerado é umha organizaçom monopolista capitalista. Ela investe no setor 

industrial e nos setores de serviços como bancos, transportes, seguros, consultoria e outros setores 
de serviços em sua esfera. A característica dos conglomerados é ter hegemonia económica em 
indústrias de diversos setores. 

 
26. O Capital de Carteira é o Capital na forma de Obrigaçons do Tesouro, Títulos, Participaçons na Bolsa e 

investido em atividades de desenvolvimento. 
27. Os imperialistas da China estabelecérom o Banco de Investimento em Infraestrutura da Ásia para 

competir com os EUA para expandir sua hegemonia na Ásia. Vários países contribuírom com capital 
para este Banco, mas a China assumiu a liderança ao estabelecê-lo. 

28. O Estreito de Malaca, no noroeste da Ásia, separa a Malásia da Indonésia. Liga o Oceano Índico Norte 
e o Mar da China Meridional. Tem 800 km de comprimento e 60-480 km de largura. Existem muitas 
ilhas ao sul dela. Este estreito é umha das principais rotas marítimas do mundo. 

29. O Estreito de Ormuz é um estreito entre o Irã e as ilhas da Arábia. Liga o Golfo Pérsico e o Mar da 
Arábia. Tem 270 km de comprimento e 50-80 km de largura. É estratégica e economicamente 
importante no transporte de petróleo por rotas marítimas em todo o mundo. Existem três ilhas neste 
estreito, nomeadamente Tunb Al Kubra (Grande Tunb), Tunb Essughra (Pequeno Tunb) e Abu Musa. 
O Irã as tomou em 1971. Os Emirados Árabes Unidos reivindicam essas ilhas e as chamárom de 
Qeshm, Hormuz e Hengam. 

30. Política de Nom Interferência é aquela em que nom há interferência nos negócios de outros países ou 
violaçom de sua soberania. 

31. Libra ou libra esterlina é a moeda da Grã-Bretanha. Atualmente, umha libra equivale a 77 rúpias. 
32. Do texto de Michael Probsting, ‘China emerge como umha potência imperialista’. 
33. Estagflaçom (Estagnaçom + Inflaçom) - Significa que o crescimento económico estancou e as notas 

monetárias crescérom intensamente. Para simplificar, a demanda por mercadorias cai e os preços 
sobem de maneira extrema. Com a queda da demanda por mercadorias, as indústrias som afetadas 
polo excesso de produçom e fecham. Regras de desemprego. Os preços dos bens da vida diária 
disparam. As pessoas nom podem comprar. Mais indústrias som fechadas, o número de 
desempregados aumenta muito mais, os preços continuam aumentando - assi a crise se intensifica. 
É impossível para o sistema económico superar tal crise. A revoluçom ou a guerra som a única saída. 
É interessante notar que a estagflaçom nom era vista antes da Segunda Guerra Mundial. Sempre 
que havia umha crise de superproduçom, os preços caíam muito no período de crise ou recessom. 
Os preços começárom a crescer nos períodos posteriores de recuperaçom e expansom. Assi, o ciclo 
foi concluído. Isso continuou até 1914. Mais tarde, esse ciclo nom continuou até a Segunda Guerra 
Mundial, mas os preços caírom durante a crise. Os preços caírom extremamente durante a inflaçom 
de 1929-32. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente desde a crise de 1973, apesar 
da queda na demanda e fechamento de indústrias devido ao excesso de produçom, os preços nom 
estám caindo. Os teóricos da economia burguesa que dizem que os preços cairám devido à 
competiçom entre os capitalistas nom conseguem explicar as razons da estagflaçom. Talvez eles nom 
se atrevam a contar, embora saibam disso. 

34. Obras Seleccionadas de Mao, ‘Sobre o Governo de Coaliçom’, 24 de abril, 1945, Volume 3. 



 

 

 

 

 

 


