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A partir do quarto trimestre de 2008, o Mundo tem experimentado, desde 
a Grande Depressão na década de 1930, a mais grave crise financeira 
internacional. Enfrentar com eficaz à crise mundial, passa a ser não só a 
tarefa conjunta de todos os paises no Planeta, mas também os desafios sérios 
que estão enfrentando os grande países emergentes em desenvolvimento, 
tais como China e Brasil. O seminário, focalizado no tema “Enfrentar a Crise 
Financeira Internacional” , tem a intenção de aponfundizar mais a discussão, e 
promover se apreender e referenciar reciprocamente quanto às questões 
relacionadas, fazendo importante contribuição para ambos os paises 
elevarem os conhecimentos da lei de desenvolvimento econômico-social e 
impulsarem mais os avanços econômicos e sociais. 

I. Compreensão e Avaliação do Partido Comunista da China (PCC) 
sobre a Crise Financeira Internacional  

Após a explosão da crise financeira internacional, tem expandido rápido 
de um canto ao globo completo, dos países desenvolvidos aos mercados 
emergentes e países em desenvolvimento, do setor financeiro à economia 
real, sendo raramente encontrados antes a espansão tão amplida, o impato 
tão profundo e a intensidade de golpe tão forte no mundo. Ao longo do tempo, 
as grandes economias desenvolvidas têm caido na recessão profunda, os 
mercados financeiros internacionais também flutuavam ondulados, alguns 
países de mercado emergente e países em desenvolvimento encontravam a 
grande saída de capital, e o protecionismo inicia a ressuscitar em todo o 
mundo. Vê-se superficialmente, que a crise nasceu com um grande número 
de inadimplência das hipotecas de habitação de sub-prime e explosão da 
bolha de derivativos financeiros nos Estados Unidos, provocando uma crise 
de crédito em geral. O motivo direto desta crise financeira era as políticas 
macro-econômicas inadequdas dos países capitalistas desenvolvidos, a 
expansão excessivo da economia virtual, a falta de regulamentação e 
fiscalização do governo, e especialmente o resultado da insustentabilidade do 
modelo de crescimento dependente de consumo com passivos ao longo prazo. 
Vê-se na própria natureza interna, que a crise tem exposto os defeitos 
inerentes à economia de livre mercado, expôs as profundas contradições 



estruturais sob as condições da globalização econômica, e expôs as 
irracionalidade da ordem econômica internacional, particularmente 
deficiências graves do sistema financeiro internacional. A crise financeira já 
tem evoluido para uma recessão econômica profunda no âmbito mundial, o 
que reflete mais os prejuízos teóricos e práticos causados pelo neoliberalismo, 
caracterizado principalmente pela privatização, liberalização, e mercadização. 

A crise financeira internacional tem trazido grandes dificuldades e 
desafios sem precedentes para a economia chinesa: a diminuição significativa 
da demanda externa, o excesso de capacidade produtiva em algumas 
indústrias, a redução de encomendas para empresas, a venda fraca, e a 
contração de lucros empresarial, espalhando estes fenômenos desde a região 
costeira para o interior, continente, desde empresas pequenas-médias para 
as grandes, desde os setores de exportação para outros setores, aumentando 
as empresas e os setores com prejuízos de negócios, falindo uma grande 
número de empresas orientadas para a exportação, incrementando os 
desempregos urbanos, e ficando com destaque o regresso dos trabalhadores 
migrantes rurais para sua terra natal. Aumentou significativamente a pressão 
de tendência para baixo do crescimento econômico, e desacelerou 
acentuadamente a taxa do crescimento do PIB, que caiu para 6,1% no 
primeiro trimestre de 2009, sendo a menor nos 17 anos anteriores. Pode-se 
dizer que a economia chinesa tem encontrado as maiores dificuldades no 
novo século. Em tais circunstâncias, havia muita gente no país e no exterior, 
que tivesse preocupações e dúvidas, se a economia chinesa com o rápido 
desenvolvimento nos cerca de 30 anos pudesse continuar a manter a 
dinâmica de desenvolvimento estável e rápido ?  

O Partido Comunista da China, através de acompanhamento das 
situações doméstica e e internacionais, e de uma visão abrangente dialética e 
completa para impactos causados pela crise financeira internacional, concluíu 
várias estimativas da situação global do desenvolvimento econômico da China. 
Primeiro, ainda existe o período de oportunidades estratégicas importantes 
para o desenvolvimento da China. Quando a busca da paz, desenvolvimento 
e cooperação ainda é o corrente predominante no atual tendência no 
desenvolvimento mundial, o período de oportunidades estratégicas 
importantes para o desenvolvimento da China não seria revertido devido à 
crise financeira. Segundo, ainda não mudaram a boa tendência ao longo 
prazo e a situação fundamental do desenvolvimento econômico chinês. 
Contando com a base material sólida acumulada no desenvolvimento 
econômicco rápido por 30 anos após a reforma e abertura ao exterior, a força 
motriz interna trazida pela reforma de mecanismo e instituição, a potência de 
grande demanda no processo de rápido avanço de industrialização e 
urbanização, o enorme espaço de desenvolvimento pela otimização e 
atualização da estrutura industrial, o progresso tecnológico e de inovação, a 
protecção ambiental e o processo na área social, a China dispõe da 



capacidade de continuar a manter estável e rápido desenvolvimento 
econômico ao longo de um período mais comprido. Terceiro, a crise trouxe 
não só os desafios sem precedentes para o desenvolvimento da China, mas 
também as oportunidades sem precedentes. Especialemente, a procura 
externa reduziu significativamente, o que objetivamente passa a ser a grande 
pressão do mecanismo retro-forçado, para que a China empliasse a demanda 
interna, ajustasse a estrutura, e apressasse a transformação de modo de 
desenvolvimento. Desde que tenhamos as políticas corretas e medidas 
eficazes, e sejamos capazes de descobrir e nutrir os fatores favoráveis nas 
situações desfavoráveis,  poderiamos transformar a pressão na força 
motivara e os desafios nas oportunidades, e minimizar os efeitos adversos da 
crise financeira internacional o mais possível. 

II. Políticas e medidas que a China têm tomado para enfrentar a 
crise financeira internacional 

Confrontado com o impacto severo da crise financeira internacional, nós 
determinamos a idéia geral de resposta, “agir com acção rápida, força grande, 
medidas especificadas e trabalhos práticos”, defendemos dar prioridade de 
manter o desenvolvimento econômico estável e rápido como a tarefa 
primordial nos trabalhos econômicos, ajustamos oportunamente as políticas 
macro-econômicas, implementamos decisivamente a política fiscal ativa e a 
política monetária moderadamente frouxa, tomamos e aperfeiçoamos um 
pacote de programas de enfrentamento contra os impactos da crise financeira 
internacional, prestamos enormes esforços para sustentar o crescimento 
econômico, a vida das pessoas, e  a estabilidade, para aliviar as 
contradições de destaque no funcionamento econômico, e para promover a 
desenvolvimento econômico boa e rápido. 

(1)  Aumentar os gastos público para expandir a demanda doméstica 
tendo em conta ampliação da demanda de consumo interno como o ponto de 
partida. Face à redução significativa na demanda no mercado internacional, 
ficava a ser mais importante e urgente a expansão ativa da demanda 
doméstica. Começou-se a implementação de um plano de investimentos de 
dois anos totalizando 4 trilhões de yuan, do qual o governo central tinha 
investido diretamente 1,18 trilhão de yuan, destinado de destaque para os 
grande programas de vida popular,  o elo fraco do desenvolvimento 
econômico e social, e a construção da infra-estrutura importantes relacionada 
com a situação global e o desenvolvimento ao longo prazo, tentando orientar 
e estimular o fundo social e o capital privado a investirem nas áreas 
correspondentes às políticas industriais nacionais, para fortalecer a força 
conjunta de todas a sociedade de levar o crescimento econômico. Ao mesmo 
tempo, insistímos com esforços em tomar medidas variadas para expandir a 
demanda dos habitantes, aumentar o papel estimulativo de consumo para o 
crescimento econômico. Em particular, prestámos atenção de desenvolver o 



mercado rural, promovendo vigorosamente o consumo dos camponeses, e se 
esforçando para tornar o vasto mercado rural em um importante apoio para 
expandir a demanda de consumo. 

(2) Implementar em grande escala os planejamentos de ajustamento e 
rejuvenescimento das indústrias tendo em conta a reestruturação como a 
direção principal. A crise financeira internacional ocorreu com coincidência 
com a mudanção do modo de desenvolvimento e o ajustamento estrutural 
econômico promovido pela China, por isso, acelerar acelerar o ajustamento 
estrutural, promover a modernização e a omitização industrial, eram bastante 
essenciais naquele tempo para resolver as contradições profundas no 
funcionamento econômico da China e enfrentar eficazmente a choques 
externos. Destacou-se o fortalecimento a qualidade total da economia 
nacional e a potencialidade de desenvolvimento, elaborando e aplicando os 
planejamentos de reajuste e estímulos nas dez indústrias-chave, tais como, 
automóvel, siderurgia, fabricação de equipamentos etc, e tomando uma série 
de medias e políticas favoráveis ao desenvolvimento das indústrias 
estratéticas emergentes. Coloca-se a agricultura como o setor estratégico, 
aumentando os investimentos nas três áreas agrícolas, para assegurar não 
ocorrerem problemas na agricultura, especialmente na segurança alimentar. 
Produziram-se especificamente 29 políticas e medidas favoráveis a impulsar 
mais o desenvolvimento de empresas médias e pequenas para melhorar o 
ambiente de financiamento e desenvolvimento e suportar a transformação e a 
modernização de empresas médias e pequenas. Reforçou-se a conservação 
de energia, a diminuição de emissão e a protecção ecológica, fortalecer nas 
áreas e regiões importantes prevenção e tratamento da poluição, e 
desenvolvendo ativamente trabalhos de enfrentar a mundança climática. 
Promovemos ativamente a região leste acelerar em primeiro a transformação 
econômica e a modernização setorial, aumentamos o apoio à região central 
para otimizar a estrutura, avançamos a estratégia de grande desenvolvimento 
na região oeste e a estratégia de revitalização das velhas bases industriais na 
região nordeste, para promover o desenvolvimento econômico coordenado 
entre as regiões. 

(3) Promover vigorosamente a reforma das áreas-chave e os elos 
essenciais tendo em conta o aprofundamente da reforma como uma força 
poderosa. A reforma é a força motriz mesma, sendo também o caminho 
fundamental para lidar com a crise financeira internacional e promover o 
desenvolvimento econômico estável e rápido. Para este fim, lançou-se uma 
série de medidas de reforma favoráveis para alcançar a manutenção de 
crescimento, o impulso de demanda interna, e o ajuste estrutural, tais como, 
aprofundamento da reforma de sistema de preços, a reforma do sistema de 
finanças públicas, a reforma do sistema financeiro, a reforma de empresas 
estatais. 



(4) Promover vigorosamente o progresso tecnológico e inovação tendo 
em conta a  a inovação tecnológica como um apoio importante. A inovação 
tecnológica é um avanço e uma arma poderosa da superação da crise 
financeira. A experiência histórica mostrou que, cada crise frequentemente 
acompanhava uma nova revolução na ciência e tecnologia, queem poderia 
tirar vantagem na inovação tecnológica, seria capaz de compreender o direito 
dominante de desenvolvimento,  recuperar-se mais cedo e caminhar para a 
prosperidade. Por isso, a China acelerou o paso de implementação do 
Programa Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Longo e 
Médio Prazo, a fim de promover a construção de infra-estrutura científica e 
tecnológica importante, fortalecer os estudos da ciência básica importante e 
da tecnologia alta e avançada, desenvolver ativamente o grupo industrial com 
tecnologias altas e avançadas com os direitos de propriedade intelectual 
próprios, e cultivar novos pontos de crescimento econômico. Prestámos 
atenção de desempanhar o papel empresarial como o corpo principal de 
inovação independente, apoiando as empresas a desenvolverem pesquisa & 
exploração, e a industrialização e aplicarem ampliamente novas tecnologias, 
novas técnicas, novos equipamentos, e novos materiais, para alcançar a 
unidade entre manter crescimento e aumentar a eficiência. 

(5) Aumentar substancialmente o nível de segurança social tendo em 
conta o melhoramento a vida popular como um objetivo fundamental. 
Ressaltamos que quanto mais dificultades enfrentamos, mais atenção 
devemos prestar à vida das pessoas, e melhorr fazemos um trabalho para 
proteger e elevar a vida popular. Defendemos resolver as questões mais 
preocupadas, mais diretas, mais práticas da massa como prioridade de 
trabalho, e focalizamos fazer as coisas grandes e práticas necessárias para o 
desenvolvimento enocómico-social e facilitação ao povo. Implementámos as 
políticas de empregos mais ativas, aumentámos o investimento da finança 
pública para a construção do sistema de segurança social, e apressámos a 
realização do programa de habitação econômica. 

Estas políticas e medidas, foram implementadas para enfrentar as 
situações reais na China e as novas mudanças econômicas internacionais, 
com as características proeminentes que defendiam a combinação orgânica 
entre o mecanismo de mercado e a macro-regulação, e entre os objectivos de 
desenvolvimento ao longo prazo e os de crescimento de curto prazo, o 
desenvolvimento equilibrado entre a expansão da demanda doméstica e a 
estabilidade de demanda externa, e harmonia inerente entre o melhoramento 
da vida popular e a expansão de consumo interno, dando prioridades de tanto 
a estabilidade e a continuidade das políticas, como a flexibilidade e a 
sustenbilidade das políticas, que têm fornecido garantias fortes para 
enfrentarmos a crise financeira internacional e mantermos o desenvolvimento 
econômico estável e moderadamente rápido. 



III. Resultados positivos e insuficiências no processo de 
enfrentamento da China à crise financeira internacional 

Com os esforços, temos conseguido os sucessos pelas políticas nossas 
de enfrentar a crise financeira internacional e promover o desenvolvimento 
econômico e social. 

(1) A tendência de queda do crescimento econômico têm sido 
efetivamente controlada, e está cada vez reforçado o aumento gradual. O 
crescimento anual do PIB era de 8,7% em 2009. No aspecto do 
desenvolvimento industrial, o setor primário cresceu 4,2%, o setor segundo 
aumentou 9,5%, e o setor terciário cresceu 8,9%. O volume de Importação e 
exportação caiu de 13,9% mensalmente em relação ao ano anterior, mas a 
taxa de crescimento com o mês anterior estava subindo. Em novembro do ano 
2009, chegou pela primeira vez a taxa de crescimento positiva mensal 
naquele ano face ao período mesmo do ano anterior. Na área da receita 
pública, após a recuperação em maio, a taxa de crescimento estava 
acelerando significativamente, e atingiu a receita fiscal nacional anual a mais 
de 6.84 trilhões de yuan, com um aumento de 11,7% sobre o ano anterior. Em 
2010 e 2011, a economia chinesa cresceu 10,4% e 9,2%, o volume de 
importação e exportação cresceu 34,7% e 22,5%, e a receita fiscal cresceu 
21,3% e 24,8% respetivamente. 

(2) Apareceu notavelmente a eficácia de estimular a demanda interna, e 
estava cada vez crescendo a demanda de consumo de habitantes. Obtida a 
tendência crescente de investimento, em 2009, os investimentos em ativos 
fixos nos urbanos eram superiores a mais de 19.4 trilhões de yuan, um 
aumento de 30,5% face ao ano anterior, especialmente os investimentos em 
infra-estrutura aumentaram quase 50% sobre o ano anterior, fornecendo uma 
melhor plataforma para a próxima fase de desenvolvimento da economia 
chinesa. As políticas de expansão de consumo alcançaram bons resultados 
notáveis, especialmente em algumas áreas o consumo conseguiu um forte 
impulso. O valor total anual de vendas a retalho de bens de consumo sociais 
cresceu 15,5% em relação ao ano anterior. Sob a procura externa em 
desaceleração continua, a procura interna, especialmente a demanda de 
consumo, desempenhava um bom papel em impulsionar o crescimento 
econômico. Em 2010 e 2011, os investimentos em ativos fixos urbanos 
cresceram 23,8% e 23,6% respetivamente, e os valores totais de vendas a 
retalho de bens de consumo sociais aumentaram 18,3% e 17,1%, 
respetivamente. 
     

(3) A estrutura econômica estava cada vez mais otimizada, e a qualidade 
ficava melhorada sucessivamente. À medida que ficavam reforçadas a 
infra-estrutura e as indústrias básicas, os setores na economia nacional com 



necessidades urgentes de desenvolvimento urgente, tais como, agricultura, 
ferrovias, transporte rodoviário, aproveitamento hidráulico etc. conseguiram 
grande avanços. O planejamento de ajuste e revitalização das 10 indústrias 
essenciais também obteu desenvolvimentos notáveis, os passos de 
modernização tecnológica empresarial nos setores de siderurgia, automóvel, 
construção naval, metais não-ferrosos, têxteis e atualização tecnológica 
estavam acelerando, a indústria de fabricação de equipamentos e os setores 
emergentes, tais como telecomunicações móvel da nova generação, software, 
biomedicina estavam apressando seus desenvolvimentos, com a taxa de 
crescimento mais alta e notável do que a taxa em média no setor industrial. 
Abriram as obras importantes na área de energia com alta qualidade, que 
estava diminuindo o consumo unitário correspondente ao PIB e a emissão dos 
principais poluentes, todo o que fortaleceram a desenvolvimento coordinado 
entre as regiões. 

(4) A regulação financeira tem sido reforçada significativamente e a 
capacidade de resistir a riscos tem sido melhorada. O sistema regulatório e 
coordenado financeiro estava melhorando cada vez mais, e os riscos fiscais e 
financeiros ficavam ser controlado. Contando com a liquidez suficiente no 
mercado bancário, a qualidade do ativo e a capacidade r esistente a riscos 
têm um maior aumento, o saldo de crédito e depósto em RMB nas instituições 
financeiras nacionais de empréstimos aumentaram muito, a taxa de 
empréstimo pior caíu, e a taxa de suficiência de capital ficava elevando cada 
vez mais. À medida que a construção do mecanismo básico do mercado de 
capital estava reforlada, o regime principal do mercado de boletim 
empreendedor ficava determinado, e as primeiras empresas foram listadas no 
mercado, também elevando-se o nível de atividade no mercado de valores. O 
bom funcionamento dos mercados financeiros e de capital desempenha o 
papel cada vez maior de apoio ao desenvolvimento econômico. 

(5) A segurança social continua a ser melhorada, e a situação social 
global tem mantido estável. Contando com os resultados positivos das 
medidas favoráveis à vida popular, as condições de vida e produção da 
massa ficavam melhorando ainda mais e todas a sociedade continua a manter 
uma boa situação com harmonia e estabilidade. A reda popular estava 
acrescendo, em 2009 a renda disponível em média per capita dos habitantes 
urbanos, e a renda em efetivo per capita dos habitantes rurais têm crescido 
9,8% e 8,5% respetivamente. A situação também era melhor que estimava, o 
emprego gerados recentemente urbanos atingiu a mais de 11 milhões de 
pessoa. O emprego de trabalhadores rurais migrantes e recém-graduados 
universitários tamém tem obtido avanço positivo, mantendo a estabilidade na 
tendência de emprego. Graças a que a segurança social ficava reforçada, 
aumentram 31,8% em relação ao ano passado os gastos de vida de massa 
desde a finança pública do governo central, destinados às áreas diretamente 
relacionadas com a vida popular de massa, tais como, educação, medicina e 



saúde, segurança social e emprego, habitação econômica e cultura etc. Em 
2010 e 2011, a renda disponível em média per capita dos habitantes urbanos, 
e a renda em efetivo per capita dos habitantes rurais têm aumentado 11,3% e 
14,9% , e 14,1% e 17,9% respetivamente, a nova geração de empregos 
urbanos era 11,68 milhões e 12,21 milhões de pessoas respetivamente, e os 
gastos desde a finança pública do governo central, destinados às áreas 
diretamente relacionadas com a vida popular de massa subiram 19,9% e 
30,3%, respetivamente. 

Em suma, sob o cenário doméstico e internacional complicado, em que 
a situação financeira mundial ainda está em caos, e a economia internacional 
caíu na profunda recessão, tem sido nada facíl que o desenvolvimento 
econômico e social da China poderia continuar a manter uma boa dinâmica. A 
obtenção destes sucessos, não só forceneria condições favoráveis para a 
china superar as dificuldades econômicas e continuar a recuperação 
econômica, mas também consolida a base para resolver as contradições em 
regime e estrutura que limitassem o desenvolvimente econômico saudável da 
China e realizar o desenvolvimento futuro por mais longo tempo e de mais 
nível. No entanto, ao ver os resultados positivos obtidos enquanto enfrentando 
a crise financeira internacional, temos que prestar atenção, ao mesmo tempo, 
de que, limitados pelos fatores objetivos e subjetivos, uma série de políticas e 
medidas não conseguiram os resultados satisfatórios, até mesmo enorme 
negegativos, devendo aproveitar cuidadosamente as lições. Primeiro, durante 
o enfrentamento à crise, alguns projetos de infra-estruturas tinha a demasiada 
escala, e a quantidade dos projetos abertos ao mesmo tempos era demasiada 
grande. Segundo no processo de resposta à crise, no era capaz de controlar 
efetivamente o mercado imobiliário e a formação dass bolhas de ativos, em 
algumas áreas, cresceu tão rápido o preço de imobiliário, que superou o nível 
razoável e a capacidade de compra dos habitantes comuns, provocando não 
só uns problemas sociais graves, mas também a elevação dos riscos de 
ondulação econômica. Terceiro, não era suficiente apoiar o desenvolvimento 
das pequenas e médias empresas e a economia privada, levando as 
pequenas e médias empresas e a economia privada sofrerem o impacto mais 
graves durante a crise. Quarto, a reforma em algumas áreas-chave parece 
estar atrasada, que já tem afectado a qualidade e a eficiência do crescimento 
econômico. Tais como a reforma dos setores de monopólio, o progresso 
pouco avançado geralmente na reforma de preços dos recursos. 

IV. Inspirações e pensamentos sobre o enfrentamento à crise 
financeira internacional 

O processo de enfrentamento à crise financeira internacional, também 
tranta-se do processo de aprofundamento da compreensão da lei de 
desenvolvimento econômico e social. Diante do enorme impacto da crise 
financeira internacional, ao mesmo tempo de tomatmos medidas para 



enfrentar atvamente, pensamos muito de todos os aspectos nas questões 
profundas expostas na crise e conseguimos várias inspirações valiosas. 

 (1) As práticas de enfrentamento à crise financeira internacional 
destacaram ainda mais as vantagens únicas do socialismo com as 
características chinesas, que defender uma bandeira, um caminho, e um 
sistema teórico consiste na garantia fundamental da China vencer aos riscos e 
desafios variados, realizar-se como o país próspero, poderoso, democrático, 
civilizado e harmonioso. A capacidade de enfrentamento a riscos e desafios 
de um país, depende fundamentalmente, se tenha o caminho de 
desenvolvimento e a base do regime adequados às situações reais deste país 
e às exigências pelo progresso na época. Com os 30 anos após a reforma e 
abertura ao exterior, conseguimos abrir o caminho de desenvolvimento que 
permite o avanço rápida e saudável da econômica da China, o nível da vida 
popular em melhoramento contínuo e a sociedade cheia de dinámica e 
vitalidade, aquele  o caminho que combina o marxismo com as práticas 
concretas da China, ou seja o caminho socialista com as características 
chinesas. Face a uma série de grandes desafios, o nosso caminho de 
desenvolvimento tem enfrentado a provas, o nosso regime social tem 
destacado as vantagens próprias, e o sistema teórica do socialismo com 
características chinesas, inclusive, a a Teoria de Deng Xiaoping, o 
Pensamento Importante das "Três Representações", o Conceito de 
Desenvolvimento Científico e outras teorias estratégicas, têm mostrado o forte 
poder de guiar as práticas. Especialmente, face à crise financeira de escala 
global, o Partido Comunista da China agia rápido, tomava decisão científica e 
implementava decisivamente, de a introdução do pacote de planos à 
implementação dos projetos de ajuste e revitalização industrial, de estímulo 
do crescimento econômico ao melhoramento constante da vida das pessoas, 
de promoção de reforma e desenvolvimento a manutenção da harmonia e 
estabilidade social, formando a força conjunta poderosa de manter 
crescimento, vida popular e estabilidade em todo o país. Durante o processo, 
têm mostrado significativamente a vantagem do regime socialista com as 
características chinesas, “concentrar força para realizar grande causa” , o 
sistema de tomada de decisão e implementação reflextivo e de alta eficiência, 
e o mecanismo coordinada de “todo o país parece como uma xadrez 
completa”. As práticas têm certificado suficientemente, que o caminho que 
escolhemos, corresponde às situações chinesas, o regime socialista que 
defendemos, corresponde aos interesses fundamentais do povo em massa. 
Na China contemporânea, só o socialismo com as características chinesas é 
capaz de guiar a China ao caminho de desenvolvimento e avanço, e de unir e 
concentrar o mais possível milhares e milhares pessoas em massa para lutar 
pela construção de uma sociedade moderadamente próspera. 

 (2) As práticas de enfrentamento à crise financeira internacional 
destacaram ainda mais o importante papel orientador do conceito de 



desenvolvimento científico, e implementar e aplicar o conceito de 
desenvolvimento científico é o caminho fundamental para superar todos os 
tipos de riscos e desafios e manter o desenvolvimento econômico bom e 
rápido. A crise financeira internacional é uma explosão completa dos vários 
fatores desequilibrados, descoordenados e insustentáveis no 
desenvolvimento econômico mundial, acumulados por longo tempo,  
refletindo as limitações do conceito de desenvolvimento capitalista liberal 
ocidental, e os perigos de copiar cegamente e totalmente o modelo de 
desenvolvimento ocidental. Confrontando a crise financeira internacional, 
defendemos, sob a orientação do conceito de desenvolvimento científico 
como um guia, coordenar as situações tanto nacionais e como internacionais, 
e focalizar com prioridade a “”pessoa em primeiro” e a resolução das questões 
de vida do povo, tornar o enfrentamento à crise financeira internacional em 
uma oportunidade importante de transformação do modo de desenvolvimento, 
fazendo uma planificação global levando em consideração todos os aspectos 
como uma maneira fundamenta de pensar e implementar trabalhos, e prestar 
atenção tanto de resolver os problemas pendentes como intensificar a 
totalidade, coordenabilidade e sustentabilidade do desenvolvimento. Durante 
o enfrentar aos desafios, criaram-se as novas oportunidades de 
desenvolvimento, e obteram-se os novos sucessos de desenvolvimento, ao 
mesmo tempo deixava o conceito de desenvolvimento científico penetrando 
no coração do povo cada vez mais profundamente. Pode-se dizer que o 
processo de enfrentamento da China à crise financeira internacional, também 
é o processo de aprender e praticar o conceito desenvolvimento científico. As 
práticas nos fizeram concientes de que, o conceito de desenvolvimento 
científico é uma visão sobre mundo e a metodologia, que oriente o 
desenvolvimento, as instruções importantes que guiam o desenvolvimento 
econômico e social da China, sendo também a estratégia fundamental de 
enfrentamento à crise financeira internacional. 

(3) As práticas de enfrentamento à crise financeira internacional 
destacaram a imagem de uma grande potência responsável da China, e 
defender o desenvolvimento pacífico e hamônico é o caminho indispensável 
de vencer a todos tipos de riscos e desafios e realizar o desenvolvimento 
conjunto. No mundo contemporânea, entre os países, a dependência mutual 
fica mais intensificada, o desenvolvimento de cada país não se pode 
independer do mundo, e cada país não é possível viver isoladamente face aos 
desafios de escala mundial. Durante o processo de enfrentamento à crise 
financeira internacional, consideramos sempre que, tratarmos bem nossos 
assuntos próprios, e mantermos o desenvolvimento econômico estável e 
moderadamente rápido na China, o grande país com 1,3 bilhão de habitantes, 
são mesmo grande contribuições para o mundo. Ao mesmo tempo, 
apresentamos fortemente que a comunidade internacional deveria trabalhar 
juntos para enfrentar e superar as dificuldades neste momento, participar 
ativamente da cooperação internacional para lidar com a crise financeira 



internacional, e promover ativamente uma recuperação saudável da economia 
mundial. Promover ativamente a reforma do sistema financeiro internacional, 
promover aperfeiçoar os procedimentos de decisão e mecanismos existentes 
das instituições financeiras internacionais, e elevar com força o direito de 
representação e o direito de voz dos países em desenvolvimento. Quando 
enfrentamos a enormes dificuldades, mantinhamos ainda a estabilidade 
básica da taxa de câmbio RMB, tendo desempenhado um papel importante na 
manutenção do desenvolvimento saudável do comércio internacional. Os 
fatos têm plenamente demonstrado que a China é um grande potência 
responsável, sendo também um promotor ativo da construção do mundo 
harmonioso com a paz duradoura e a prosperidade comum.  Uma China 
cheia de dinámicas e mais aberta, não só vai contribuir para a manutenção 
desenvolvimento econômico estável e rápido do país, mas também favorecer 
com a comunidade internacional, enfrentar em conjunto, à crise financeira 
internacional e promover a paz e o desenvolvimento mundial. 

(4) As práticas de enfrentamento à crise financeira internacional 
destacaram ainda mais o papel de núcleo da liderança do Partido Comunista 
da China (PCC). Defender com o espírito de inovação e reforma, reforçar a 
construção do Partido, e manter a natureza avançada do Partido são 
garantias políticas de superar todos os tipos de riscos e desafios e alcançar a 
segurança e a estabilidade política do Estado. Para tratar bem os assutos da 
China, a chave é o PCC. Desde a reforma e abertura ao exterior, 
especialmente desde que o 16º Congresso, face às mundanças profundas no 
ambiente interno e externo, o PCC vem defendendo o espírito de reforma e 
inovação para fortalecer a construção do Partido, por isso,  a posição do 
partido governante foi consolidada, e a natureza avançada do partido para foi 
avançada, o que tem fornecido a forte garantia polítcia para a reforma e a 
abertura e a construção da modernização. Diante da crise financeira 
internacional, o Comitê Central PCC, com o camarada Hu Jintao como 
secretário-geral, leva em consideração das situações em tempo hábil, conta 
com o controle científico, faz oportunamente uma série de grandes decisões 
políticas que funcionavam eficazmente. As organizações do partido em todos 
os níveis implementavam firmemente e rapidamente as decisões do Central, 
com os passos unânimes, e concretizavam realmente as políticas e medidas 
de manter crescimento, vida do povo e estabilidade. E os militantes do Partido 
desempenhavam o papel de piloto ou modelo, superavam as dificuldades e 
resolviam os problemas em conjunto com a massa, por isso, as vantagens 
políticas e orgânicas do Partido tornavam rápido em confiança, coragem e 
força de vencer a dificuldades. Os fatos têm certificado que,  a China era 
capaz de enfrentar com sucesso à crise financeira internacional e manter a 
boa situação de desenvolvimento, tudo graças a ter a liderança central 
coletiva  forte e maduro, que é hábil de lidar com as situações complicadas, e 
graças a ter os recursos governantes e a base da massa profundos formados 
durante a construção do Partido. 


