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A  K Í N A I  P A R A D O X O N 
 
Csaba László1   
 
KIVONAT: Ez az esszé azt a ritkán taglalt kérdést vizsgálja, hogy a szédítő ütemű kínai 
fejlődés mennyiben felel meg az újabban már a közgazdászok által is bevett szélesebb, 
fejlődés szempontjainak, és mennyire fenntartható? Másfelől azt vizsgáljuk, hogy Kína 
mennyiben modell más szegény országok számára. 
 
      *    *      *        *        *         *  
 
Ha van manapság konkrét fejlődési út, ami a széles közvéleményben példaértékű a világ 
számára, az a Kínai Népköztársaság elmúlt három évtizedbeli fejlődése az. Hiszen a 
hivatalos kimutatások szerint a gazdasági növekedés évi átlagban elérte a tíz százalékot, 
amit a kritikai újraszámolások mellett is 6,5 százalékot meghaladó ütemet jelent. Vagyis 
évtizedenként megduplázódott a jövedelem, ami akkor is páratlan teljesítmény a 
gazdaságtörténetben, ha az iduló szint nagyon alacsony volt. Aztán a kommunista párt 
uralma nem járt együtt a szovjet birodalomból ismert hatásokkal, vagyis nem járt együtt a 
gazdaság lezüllesztésével és a hiánygazdaság állandósulásával. Nem láthatók a birodalmi 
hódító politika jelei, s nagyfokú türelmet mutatnak a kommunizmus egykori fő 
ellenségével, a szerzésvággyal, az anyagi gyarapodással szemben. Nem mellékes 
körülmény, hogy a szegény országok közt egyedülálló módon Kína külkereskedelmi és 
fizetési mérlege évről-évre 4-5 százalékpontos többlettel zár2. Ezért- miközben más 
szegény országok irdőről-időre a nemzetközi Valutaalap mentőövére szorultak, Kína 
féltékenyen óvja a maga függetlenségét, s gazdaságpolitikáját valamint gazdasági 
rendszerét szuverén módon alakítja. Az elmúlt két évszázad történelmének ismeretében 
az elmondottak már elégéséges alapot szolgáltathatnak ahhoz, hogy a kínai rendszer 
egyfajta- nem demokratikus, de nem is elhanyagolható- legtimációját addottságnak 
tekinthessük. Ez a kommunista rendszerek esetében egyedülálló.  
 
Ezzel azonban messze nem jutottunk a legkritikusabb szemlélő által is elismerendő 
eredmények- és emeljük ki, nem kézenmfekvő, nem előre jelezhető, sőt a többségi 
közgazdaságtani és fejlődéselméleti nézetekre kimondottan rácáfolni látszó vívmányok- 
sorolásának a végére. A növekedés hatására- India hasonló, bár lanyhább ütemű 
fejlődését is megjelenítve- évtizedünkben a világ szegényeinek létszáma megfeleződött, 
vagyis teljesülőben vannak az ENSZ ezredfordulós fejlesztési célkitűzései/MDG/. Kína 
emellett a világ egyik legnagyobb tőkefogadó országa. A kínai gazdaságban évente/sic!/ 
60 milliárd dollár körüli összeget fektetnek be a nemzetközi szervezetek- így a Világbank 
e cikkben idézett - hivatalos kimutatásai szerint immár évek óta. S miközben Közép és 
kelet-Európában a működő tőke beáramlásának lendülete a magánosítás lezárultával- már 
a pénzügyi válság előtt- megtört, Kínában ennek semmi jele. A feltörekvő piacok körének 
egészében ez volt és maradt a leggyorsabban bővülő célpont. 

                                                 
1 Akadémikus, egyetemi tanár/CEU,Debreceni Egyetem, Corvinus/. A Faludi Ferenc Akadémia, a PPKE és 
a Sapientia  Misszió, globalizáció,etika  c. nemzetközi konferenciáján tartott előadás alapján., Budapest, 
2010.május 17. 
2 Ennyi szokott a felzárkózó országok „modernizációs hiánya” lenni. 
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A fentiektől egyáltalán nem függetlenül a kínai kivitelben 55%-ot is meghaladják a gépek 
és berednezések, míg mondjuk az orosz kivitelben ez alig 6, a spanyolban alig 30 
százalékra rúg. Vagyis Kína egyáltalán nem a szegény országok modellszerű leírásában, 
vagy épp a világszegénység okait taglaló írásokban közhelyszerűvé vált gyarmati típusú 
munkamegosztásban vesz részt. A kínai ipar már rég nem csupán a poló ingek és a 
műanyag játékok terén hallat magáról, hanem mondjuk a számítástechnika legújabb 
vívmányának számító, negyedik nemzedékét élő iPod gyártása- ha nem is termelése- a 
Középső Birodalomban történik..Ez nem az olcsó munka olcsó bérének sokat 
hangoztatott- ámde rendre hamisnak bizonyult- fejlesztési útja, hisz az ehhez szükséges 
műszaki és gyártási ismereteken nem lehet egy garázsból vagy egy börtönből átalakított 
üzemben létrehozni. Mindezek következtében Kína évek óta a világ második 
exporthatalma, Németországot követően, de már az Egyesült Államokat is megelőzve.  
 
A következőkben előbb megvizsgáljuk az eredményeket lehetővé tevő okokat, utána a 
szédítő ütemű növekedés következményeit, majd a végén egyfajta mérleget vonunk, 
amiben az 1998-ban Nobel díjjal is kitűntetett, bangladesi-amerikai Amartya Sen/2003/ 
nyomán a közgazdaságtanban is általánossá vált értékrendi alapon próbáljuk meg a 
mennyiségi eredményeket értékelni. Célszerű lehet itt is kiinduló alapként vennünk a 
katolikus társadalmi tanításban/Kompendium,2008/ részletesen kifejtett és indokolt 
szempontot, mely szerint a gazdaság és annak mennyiségi bővülése egyfelől jó, másfelől 
a javak általános rendeltetésének részeként kézenfekvően eszköz jellegű, ami semmiképp 
sem válhat öncéllá. Más oldalról: a fogyasztói társadalom és a közgazdasági gondolkodás 
némely- elterjedt- leegyszerűsítéseit visszautasítva a cél nem szentesítheti az eszközt, 
továbbá a mennyiségi bővülés a fejlődésnek csak az egyik, de semmiképp se kizárólagos 
eleme. Ahhoz ugyanis a Sen/2003/ féle képességek kibontakoztatása, a szabadság és 
általában a fenntartható környezet, az élhető társadalom és a szabad személyiségfejlődés- 
szegényeket is megillető- szempontjainak is érvényre kell jutniuk ahhoz, hogy ne pusztán 
menyiségi gyarapodásról, hanem a szó teljes értelmében vett fejlődésről ejthessünk szót. 
 
       A növekedési robbanás főbb összetevőiről   
 
Mi sem kevésbé kézenfekvő, különösen a szovjet birodalom pusztító tapasztalatait 
követően, hogy egy kommunista vezetésű ország, ahol a tiltakozás legenyhébb formáira 
is lecsapnak, s ahol a google keresőprogram megcsonkítása vagy a külföldi elektronikus 
hírtartalmak állami szűrése ma is napi gyakorlat, a gazdaságban a felvirágzás jeleit 
mutasa, különösen évtizedeken keresztül. A következőkben a teljesség igénye nélkül 
vázoljuk azt, hogy Kína miben más, és miért nem érték el a tervgazdaság nyavalyái az 
egyik utolsó diktatúrát.  
 
Ez a kérdés a nemzetközi összehasonlító gazdaságtanban éles viták tárgya hosszú idő óta. 
A lényeg a következő ellentmondásban összegezhető. Egyfelől a kínai gyakorlat minden 
részletében rácáfolni látszik arra az elméleti általánosításra, ami a szocializmus 
sajátosságait az egykori birodalmi központ, Oroszország vonásainak általánosítására 
építi/máig a legigényesebben Kornai,1993/. Nem jellemző például az egész ország 
egyetlen üzemkénti megszervezése, nem jellemző a hadiipar mindenek fölött álló 
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elsőbbsége, nem jellemző az ideológia hatalma a közvetlen anyagi érdekkel szemben, 
vagy mint már láttuk, a külvilágtól való hagyományos elzárkózás sem/ami pedig a totális 
rezsimeket Kubától Észak Koreáig és Iránig jellemzi/. Nem jellemző a mindent 
államosítani törekvő gyakorlat, és nem törekednek az egész birodalomban egyetlen 
helyes megoldásra. Ehelyett a tulajdoni és az irányÍtási formák sokszínűsége a bevett 
gyakorlat, a k isérlet és évedés módszere pedig hivatalos politika rangjára emelkedett a 
Teng Hsziao ping meghirdette fordulat óta. Bizonyos értelemben ez a rendszer leginkább 
a liberális közgazdasági gondolkodás atyjának, Friedrich August von Hayeknek a nézeteit 
követi ösztönszerűen, amennyiben a spontán rend az egymás mellett élő, egymással 
versengő megoldásokból választódik ki, méghozzá alapvetően egy versengésben, a 
gyengének vagy tévesnek bizonyult megoldások lassú elhalásával, de a kelet-európai 
magánosítást jellemző központi vezéreltség nélkül.  
 
Ugyanakkor nyilvánvaló túlzás – illetve a kínai kormányzat hívei részéről tudatos 
csúsztatás- az, amikor az ottani szóhasználattal- igen találóan – „nem államinak” nevezett 
tulajdoni formákat nemes egyszerűséggel privátnak fordítják. Hasonlóképp az is, ha a 
rövid távú nyereséghajhászást a vagyon hosszú távú gyarapításában és átörökítésében 
való érdekeltséggel azonosítják, s eképp Kínát tipikus fejlődő piacgazdaságként írják le. 
Ez a tévképzet aztán a politikailag korrekt Világbank és nyomában az amerikai elemzők 
és az újságírók szóhasználatában is rögzült. Az állami és a magán közt ugyanis számos 
átmeneti forma létezik. A magyar olvasónak- különösen az idősebb nemzedék tagjainak – 
aligha kell hosszasan magyarázni, hogy „micsoda különbség” a gebines és a magános, a 
géemkás és a családi vállalkozó, a közpénzből műtő, de saját zsebét gyarapító főorvos és 
a magánklinika közt fennáll. Ráadásul – miközben a klasszikus szocialista modell szinte 
egyetlen vonására sem ismerhetünk immár rá, a kínai sajátosságok és érdekességek 
sorolása nem teszi érvénytelenné az alapösszefüggést. Vagyis azt, hogy minden nagy 
beruházásról, minden nagy stratégiai döntésről, minden árról, s mint 2010 nyarán a 
nemzetközi sajtóból jól követhető volt, még egy olyan eredendően piaci kategróriáról is, 
mint az árfolyam, bizony még ma is a központi kormányzat dönt. És döntését politikai 
alapon, esetleg a hivatali alkuk, erőviszonyok és a korrupció, ámde semmiképp se a 
szabad árakat és az ezek alapján kialakuló jövedelmi várakozásokat követve születnek 
meg eme döntések. A kínai gazdaságban 2004-ben létrehozott 120 óriás kombinát, a 
tibeti gyorsvasút, az olimpia részletekbe menő megszervezése csak afféle példák, amiken 
a vitatott összefüggést szabad szemmel is beláthatjuk.  
 
Ha tehát Kína ma is eredendően államvezérelte, reformszocialista modell, mitől 
működhet mégis ily sikeresen? A teljesség igénye nélkül kiemelünk néhány magyarázó 
tényezőt. 
 
A szegény országok fejlődésében meghatározó az Evsey Domar fölfedezte strukturális 
hatás. Ennek lényege, hogy változatlan termelékenységi szint mellett is sokáig 
növekedhet egy ország, ha rá az a jellemző, hogy kevéssé termelékeny 
mezőgazdaságából sokkal termelékenyebb iparába tereli át a foglalkoztatást. Kínában épp 
ez a helyzet. 
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Másodszorra fontos lehet az, hogy a szovjettől eltérően Kínában nem nőttek föl 
nemzedékek, akik számára a Max Webertől ismert kereskedelmi szellem új vagy idegen 
lett volna. Vagyis a vállalkozást nem kellett terjeszteni, legitimálni, tanítani, hanem elég 
volt szabadjára engedni. Kínában a klasszikus, piacot lefojtó gazdaságpolitikai gyakorlat 
alig két évtizeden át- 1958-tól 1978-ig – folyt, a kis és a közepes cégek magántulajdona a 
mezőgazdaságon kívül sokáig és széles körben, az ország legdinamikusabb részeiben, 
azaz a tengerparton bevett maradt, ha tetszik, sose halt ki. Ha az ember a keletnémet 
tartományokra, vagy a közép-ázsiai országokra gondol, aligha tudja e vonás jelentőségét 
túlbecsülni.  
 
Ettől nyilván nem független a decentralizációra való hajlam és ennek működőképessége. 
Ha van terület, ahol a kínai gyakorlat igazán élesen szemben áll az egykori orosz és kelet- 
valamint közép-európai tervgazdaságokéval, de akár a kubai vagy koreai megoldásokkal, 
akkor épp ez. Hiábavaló lenne, ha ezt a vonást a szervezetelmélet vagy a 
gazdaságpolitikai modellek alapján kísérelnénk meg felfogni, ahogy azt a nemzetközi 
szakirodalom jelentős része is teszi. A kínai megoldások sikerét végső soron a történelmi 
gyökereknél kereshetjük, közelebbről abban az évezredes folyamatban/Gernet, 
2005/amiben a kínai kultúrközösség erőteljesebb összetartó erőnek bizonyult, mint maga 
a központi államhatalom. Ez jelenik meg abban a számban is, hogy az elmúlt évek 
központosítása mellett és ellenében is a pekingi vezetés a nemzeti össztermék alig ötöde 
fölött rendelkezik. Ez bizony megdöbbentően alacsony szint, az OECD országok 
átlagának fele és a valóban nagyon szegény és gyenge fekete-afrikai és latin-amerikai 
államokéval egyezik meg. A központi kormányzat eme erőtlenségét a katonai erő immár 
rendszeressé vált fitogtatása nem pótolja, hiszen mondjuk folyót szabályozni, vagy az 
olimpiai játékokat kis híján meghiúsító, ámde az ottmaradottak életét/egészségét azóta 
sem kevésbé pusztító füstködöt megszűntetni hadi eszközökkel aligha lehet.  
 
Az előadottakból több, s gazdasági sikereket erőteljesen magyarázó tényező is 
kibontható. 1.A túlközpontosítás elkerülésével a szovjet rendszert sújtó legnagyobb 
veszélyeket - így az értelmetlen gigaprojekteket és az utolsó szögig lemenő megkötéseket 
– ki lehet küszöbölni. A működési veszteségek kisebbek/különösen a Kínát ma is 
jellemző alacsony, árfolyamon mintegy 2500 dolláros egy főre jutó jövedelmi szinten/ 
2.A kereskedelmi szellem életben hagyásával a szovjet gazdaságot sújtó és az emberek 
előtt leginkább lejárató gyengeség, az állandó áruhiány elkerülhető, inkább a verseny és 
az árubőség jellemző. 3. A világhódító tervek föladásával a megnyerhetetlen 
fegyverkezési verseny gazdasági költségei, vagyis a szovjet összeomlás legfőbb 
mozgatórugói kikapcsolhatók/Csaba,1994/. 4, A politikai decentralizálódással- ami a 
föntebbi gazdasági folyamatok velejárója és alapja- a feszültségek is helyi szintre 
kerülnek. Elképzelhetetlen az- ami e sorok írásakor is még a norma Oroszországban- 
hogy egy erdőtűz ügyében a kormányfőnek személyesen meg kell jelennie az Isten háta 
mögötti helyszínen, és az újjáépítés mikéntjéről az állam elnöke élő tv-adásban adja ki az 
utasítást.  
 
Kína tehát számos meghatározó jellemzője okán egész másfajta reformszocializmus és 
egész másfajta gazdaságpolitika megvalósítója, mint amilyent a szovjet birodalomban, 
és- a Kínát sok tekintetben tudatosan másoló Vietnam kivételével – a történelemben 
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eddig megismerhettünk. A föntebb csak töredékesen vázolt kínai adottságokhoz két 
további újítás is társult, ami a gazdasági teljesítmény tartós és lendületes növekedését 
megalapozhatta és igazolhatóan meg is alapozta. Ezek mindkettője a fejlődéstanban a 
tartós sikerek okának számító kifelé forduló stratégia3 elemeit jelenítik meg.  
 
Egyfelől a nagy és decentralizált birodalom hagyományaira építve már a 70-es évtizedtől 
elterjedtek a kísérleti gazdasági övezetek4, majd a 80-as évtized közepétől teljes körű 
polgárjogot nyertek a különleges gazdasági zónák. A három évtizede még poros 
halászfalu, mára pedig Hong Kong párjának számító pénzügyi szolgáltató központ, 
Sencsen e kísérlet legismertebb és egyben leglátványosabb jelképe. Ezekben az 
övezetekben a korábbi piacosító kísérletek radikális formában valósulnak meg - 
természetesen mindenféle politikai fellazulás irtásával és megelőzésével. Valójában ezen 
övezetek- és nem a sinológusok tanulmányozta északkkelet-kínai, állami iparon belüli 
átszervezéseket jelentő reformok- azok, ahonnan a kínai gazdasági dinamizmus 
kétharmada származik. A hagyományos kereskedelmi központok-Sanghaj, Kanton, és 
most már Hong-Kong és Sencsen fémjelezte Délkelet-Kína az, ahonnan a világ minden 
pontján ismert és keresett kínai iparcikkek származnak, itt van a hatalmas kínai 
pénzintézetek székhelye, itt működik a tőzsde, itt van a divatipar és a szórakoztató 
központok sora/Macaut is beleértve/. A lényeg szempontunkból a be nem avatkozás 
politikája a pekingi hatóságok részéről, amit az adó megfizetése és a politikai keretek 
megőrzése árán tudnak a helyiek a maguk számára biztosítani.  
 
A szovjet- sőt, a kétezres évekbeli orosz – gyakorlattól azonban a legélesebben 
mindazonáltal a külföldi működő tőke és általában a külföldi tulajdonszerzés kérdésében 
tér el a kínai vonalvezetés. Ez mindenképpen fontos, hiszen a nemzetközi 
gazdaságtanban axiomatikusan bizonyítottnak tekinthető, hogy a tartós kiviteli expanzió, 
mindenek előtt az egyre fejlettebb szerkezetű kivitel közvetlen kapcsolatban van a fogadó 
országba beáramló működő tőke mennyiségével és minőségével. Ebből pedig belátható, 
hogy a despotikus rendszereket hangyományosan jellező elzárkózás egyben a lemaradás 
útját is jelemti- ezt épp a kínai történelem igazolta. Nos, ezzel együtt is mellbe vágó, 
hogy a kommunista vezetés milyen fenntartások nélkül fogadja a külföldi befeketőket- no 
persze ha a vezetés kijelölte irányok maradnak meghatározóak. 
 
Igazságtalan lenne azt állítani, hogy a tőkeerős befektetőknek ne lenne alkuerejük- a 
kiterjed korrupció és az általános átláthatatlanság miatt pedig jelentős mozgásterük- a 
beruházási célok és föltételek alakításában. Ugyanakkor az elmúlt két évtized számos 
példája- különösen az olimpiához kötődő fejlesztések- jól szemlélteti, hogy vita esetén 
kinél van az adu. Igaz, az állam többnyire a városi és a tartományi, nem pedig a pekingi 

                                                 
3 Épp a kelet-ázsiai fejlesztő államok összefüggésében alaposan taglalta a nemzetközi szakirodalom  azt az 
alapvető különbséget, ami a nyitott gazdaság/politika/ és a  popperi nyílt társadalom, más néven a 
gazdasági és a politikai szabadságok  közt fennállhat és a kínai esetben szükségképp és feoldhatatlanul fenn 
is áll. 
4 Csao Ce-jang, az évtizedes házi őrizetben  1999-ben elhunyt egykori reformista vezető nevéhez fűződött 
például a szecsuáni kísérleti övezet létrehozása 1976-ban. Itt lényegében csak az adófizetés és az alapvető 
cikkek állami ármegkötése, továbbá a legnagyobb beruházások maradtak állami kézben, miközben az 
ország még a kőkorszaki parancsgazdaság kereteiben élt. Nem meglepő módon a szecsuáni eredmények 
voltak jobbak- és ne feledjük, akkoriban 80 milliós „tartományról” volt szó. 
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vezetést jelenti, így pedig a különféle feszültségek nem összesítődnek föl egyetlen 
függőségi vonalban. Másrészt a befektetők jórészt a külső- fizetőképes- piacra termelnek, 
így a kínai világpiaci helytállás nem is lenne érthető nélkülük.  
 
         A túlpörgetett növekedés ellentmondásai   
 
A közgazdaságtanban- különösen a Római Klub színre lépése óta – élénken vitatott 
kérdés a növekedés optimális mértéke és fenntarthatósága. Bizonyos fokig érthető, ha a 
második világháború utáni szédítő ütemű anyagi gyarapodás következményeinek 
felismerése, majd az 1973. és 1979.évi válságok hatására haladta meg a tudomány a rá 
korábban jellemző- és a növekedéselméletet, valamint a formalizált megközelítéseket 
máig kísértő – ama leegyszerűsítést, melyyben a „méret a lényeg”. Nem igaz ugyanis, 
hogy három bécsi szelet háromszor akkora öröm forrása lenne, sőt vélhetőleg az elhízás 
és a koleszterin-túlfelhalmozás révén a korai halálozás egyik civilizációs okaként is 
tekinthetünk arra, aki az eleminek tűnő igazságot követve alakítaná étrendjét.  
 
E közhelyszerűnek tűnő módszertani megjegyzésre azért kényszerülünk, mert a 
nemzetközi irodalomban- és koránstem csak az olyan szórakoztató lapoknál, mint 
mondjuk a londoni The Economist - bevetté vált az, hogy a – többnyire kritika nélkül 
átvett – hivatalos adatokat - a kormánypropagandát visszhangozva - a kínai sikerek 
egyértelmű, mi több, kemény tényeken alapuló, s eképp cáfolhatatlan bizonyítékaképp 
tálalják. Ez nemcsak azért aggályos, mert a kínai adatokban visszatérnek a szocialista 
korszakból nálunk is jól ismert trükközések. Hanem azért is, mert még ha az adatok 
helytállóak lennének, akkor se lehetne két-három összegző statisztikai jelzőszám, 
különösen pedig a növekedési teljesítményt jól-rosszul kifejező mutató5 alapján általános, 
tartalmi értékítéletet alkotnunk. Ha csak abból indulunk ki, hogy a lassabban fejlődő 
India számítástechnikai iparának kivitele ötszöröse a kínaiénak, el kell gondolkoznunk a 
mennyiség és a minőség viszonyán. Hasonlóképp ha arra gondolunk, hogy Indiában – egy 
rövid szakaszt leszámítva- rendszeres választásokkal váltják le a kormányt, hogy virágzik 
az egyetemi és a sajtószabadság, hogy az indiai átlagpolgár mennyivel kevésbé van 
kitéve mondjuk a kitelepítés6 vagy a kisajátítás veszélyének, akkor világos, hogy a 
legprimitívebb felfogáson túllépve a  fejlődés célját, értelmét és eredményét egyaránt 
érintő súlyos kérdések inkább sorjáznak, semmint elesnének.  
 
Ha egy, az adott térséghez mit sem értő, de képzett elemző a kínai gazdaságra tekint, 
abban két mozzanatot is nyomban aggályosnak tarthat, amelyek ráadásul egymástól el se 
választhatók. Egyfelől szembetűnő Kína túlzott, már-már a 19. századi Európát idéző 
iparközpontúsága, különösen a nehéziparok meghatározó súlya egy, a tudásgazdaság 
jellemezte világban. Másrészt Kína- viszonylag csekély egy főre jutó jövedelme mellett- 
                                                 
5 Csak röviden utalunk a 2010 elején a francia elnök által kiküldött, és Joseph Stiglitz valamint Jean Paul 
Fitoussi fémjelezte bizottság nagy visszhangot kiváltó jelentésére, amiben  sokoldalúan és főképp 
közérthetően jelezte a szokásos eredménymutató, a GDP és annak növekedése, mint általános sikermérce 
korlátait/ami a közgazdász szakmában legalább két évtizede, a HDI mutatók bevezetése óta ismertnek volt 
mondható/. 
6 Közismeret, hogy az olimpiai célszerű megrendezése érdekében másfél millió/sic!6 embert telepítettek ki 
Pekingből, s hogy  a játékok megkezdése előtt hat héttel betiltották a személygépkocsik forgalmá/ a több 
számot így is irreálissá tevő füstköd mérséklésére, bár a homokviharon ez se segített/. 
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az Egyesült Államokat követően a földkerekség második legnagyobb szennyezés-
kibocsátója/abszolút értelemben/. Erre a pekingi vezetés közkeletű válasza az, hogy a/ 
egy főre vetítve ez nem áll meg és b/ a nyugati országok sem voltak jobbak a Deákné 
vásznánál, amikor az iparosítás hasonló szakaszában jártak. 
 
Nos mindkét ellenvetés egyszerűen téves. Az igaz, hogy a világ lakosságának közel 
egyötödét adó Kína egy főre vetítve nem oly súlyos szennyező. A gond csak az- s ebben 
a környezet kutatói tudományszaktól függetlenül egyetértenek- hogy az ökoszisztéma 
egyetlen, megbonthatatlan egységű rendszert képez, ami nem az egy főre jutó mutató 
alapján reagál. Vagyis az egyetlen, amit mindenki biztosan tudhat, az az, hogy az első 
ipari forradalom megismétlődését a bioszféra nem viseli el. Emellett- egyáltalán nem 
mellékesen- a kínai környezetszennyezési mutatóknak az egészségre, sőt a városok 
élhetőségére gyakorolt hatása valóban szabad szemmel látható, 
 
E két mozzanat nyilvánvalóan vezet el egy további ellentmondáshoz. Az összehasonlító 
gazdasági rendszerelmélet a központosított rendszerek elvi előnyei közé sorolja a 
közjavak teljesebb nyújtását és a kiegyensúlyozottabb jövedelmi- és vagyoni viszonyok 
kialakíthatóságát. Axiomatikusan igaz, hogy az említett két jellegzetesség a piac vezérelte 
modellek gyenge pontjai közé tartozik, elvi és gyakorlati értelemben egyaránt. 
 
Mint láttuk, a Kínai Népköztársaság politikailag központosított, agresszív 
egypártrendszer. Viszont az elmúlt három évtizedben kialakult szocialista piacgazdaságot 
egyebek mellett a központi adók alacsony súlya jellemzi, amit a közvetlen központi 
irányítás önkorlátozása- ha tetszik, dezertálása – egészít ki. Eképp jön létre az a- vállalati 
szempontból fölöttébb versenyképes, de országos szinten annál aggasztóbb – helyzet, 
amiben az alacsony közterhek mellett és miatt a korábban a manchesteri kapitalizmusnak 
nevezett jellegzetes vonások halmozódnak. Például nincs társadalombiztosítás- legföljebb 
üzemi szinten és igen korlátozott ellátás, ami se a balesetre, se a betegségre, se az 
öregkorra nem terjed ki, teljes körűen biztos nem. Ettől olcsó a munkaerő, de az egykézés 
állami politikája miatt máér elindult a nyugati társadalmak átka, az öregedés. Aztán a 
közjavak nyújtásához a köznek jövedelemre van szüksége- ennek híján magánosítják az 
erdőket, nem szabályozzák a folyókat, nem korlátozzák a szennyező anyagok 
kibocsátását, se az iparban, se a gépkocsihasználatban. Végül, de korántsem meglepő 
módon, Kína a világ egyik legnagyobb egyenlőtlenségi mutatóját- Gini koefficienst- 
felmutató országa, aminek értéke, közel 0,50 a paraguayi és a zaire-i értékeket idézi. Ez 
bizony igen sajátos reformszocializmus, ahol az egy politikai és államközösségben élő 
tartományok egy főre jutó jövedelmében 15-17szeres eltérések lehetnek, ami a Kirgízia 
és Hollandia közti léptéket idézi. 
 
Ez valóban igen sajátos és ellentmondásokkal terhes állapot. Egy kommunista országban, 
ahol az egyenlősítő ideológia nem lett eltörölve, a vliág egyik legnagyobb 
jövedelemkülönbsége alakul ki. Mi több, ez területenként erősödik. Az 
életkörülményeket pedig már a fentiekből is láthatóan valóban az jellemzi, amit Reinhart 
Marx/2009, 217-226.o a tőke korlátozatlan uralmaként ostoroz, és a személyes 
szempontok semmibe vételével vádol. A helyzetet vélhetőleg inkább súlyosbítja az a 
pikáns helyzet, hogy e tőke – a régi jugoszláv fordulat szerint – „mindenkié és senkié”. 
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Vagyis nincs személyes magántulajdonos – már az esetek túlnyomó többségében - akinek 
jogi, erkölcsi, gazdasági értelemben személyesen felróható lenne a körülmények ilyetén 
alakulása. A többség egyfajta szpáhi-birtok tulajdonosa. S az onnan ismert okokból és 
módon, rövid távú szemléletben, szó szerint rablógazdálkodást folytat a gondjaira bízott- 
de átmenetisége okán a jövője szempontjából érdektelen- termelési tényezőkkel, a 
természetet és az embert is beleértve.  
 
Bizonyos értelemben megvalósult teát az emberiség egy részének álma, a nyugati 
baloldal vágyképe: létrejött a piacgazdaság magántulajdon nélkül. Az, hogy efféle 
rendszer csak nem demokratikus módon működhet, nem meglepő. De az, hogy a 
személyes magántulajdon hiánya mily közvetlenül és szembeszökően oka a társadalmi és 
a gazdasági torzulásoknak egyaránt, azt eddig ritkán lehetett ily közvetlen 
egyértelműséggel szemléltetni.  
 
       Fejlődési modell a világ szegényeinek? 
 
A bevezető kérdésföltevéshez ideje visszatérnünk, miután az előző két fejezetben 
bemutattuk a kínai fejlődés kivételességét. Előbb felvázoltuk azt, hogy miképp alakul ki a 
külvilágtól kevéssé függő, jelentős részben öntörvényeit követő félpiaci rendszer, amit 
nem jellemez az a mélységes külföld- és újítás-ellenesség, ami a szovjet birodalom 
vesztét jelentette. Bemutattuk, hogy a hiánygazdaság megszűntethető, az anyagi 
gyarapodás biztosítható és még a műszaki fejlesztést igénylő, összetett termékek 
világpiaci versenyképessége is létrehozható a központosított uralom mellett. 
 
Ugyanakkor azt is bemutattuk, hogy ez az uralom csak a legegyszerűbb akadályt hárította 
el akkor, amikor a proletár nemzetköziség elvét a fogyasztói társadalom gyakorlatára 
cserélte. A nyugati társadalom ugyanis önkorrekcióra képes piaci rendszerre és a közjó 
szempontját nem mellőző kormányzatra épül, ahol elérhető- ha nem is automatikusan 
generálódik- az anyagi javak általános eszközjellegének megfelelő, emberközpontú világ. 
A kínai modell egész addig vonzó, amig az összehasonlítás alapja a primitív sztálini-maoi 
rendszer. De már kevésbé meggyőző, ha a fejlődéstan és a környezettudatos társadalom, 
valamint az egyéni képességek kibontakoztatása- a hagyományos fogalmazásban a 
személyözpontúság- a mérce.  
 
Egyértelműen arra az eredményre jutottunk, hogy ha a fenntarthatóság szempontja 
alapján, vagyis a hosszú táv mérlegelésével vizsgálódunk, a kínai rendszer saját mércéjén 
is elbukhat. A közvetlen anyagi érdekhez nem köthető, de az emberi és társadalmi 
fejlődés teljeskörűségéhez nélkülözhetetlen feladatok – környezetvédelem, oktatás, 
társadalombiztosítás- ellátása, sőt, az elemi közgazdaságtanban is pótolhatatlannak 
bemutatott közjavak biztosításával is adós marad.  
 
Ezért viszonylag egyszerűen megválaszolhatjuk a normatív kérdést. A ma szegény 
országok számára elvi jelleggel nyilván csak fenntartható megoldásokat javasolhatunk, 
egyebek mellett a nyugati világ rossz tapasztalatai és a bioszféra oszthatatlanságának 
felismerése alapján. Semmiképp se fogadható el, se leíró, se értékelési szempontból a 
fogyasztói idiotizmust a tudomány szintjére emelni próbáló, s magának a 
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társadalmtudománynak- köztük a statisztikai teljesítmény mérésének – új eredményeit 
semmibe vevő zsurnalisztikai szemlélet.  
 
Problematikusnak látjuk- egyebek mellett a fejlődés-gazdaságtan új eredményei alapján 
is- azt, ha a városba sűrűsödés, a környezeti leromlás, és a termelők-fogyasztók szabad 
döntésének szempontjai nem érvényesülnek. Veszélyesnek- és az önkorrekció 
kiiktatásának – véljük, ha intézményi korlátokat állítanak a politikai, a pénzügyi és az 
árupiacok működésének, az árak szabad alakulásának. Ugyanilyen gondnak tartjuk, ha a 
szabályozás és a közérdek megőrzésének szempontjait a kormányzat a rövid távú 
haszommaximálás szempontjának veti alá, s már a vagyon gyarapításának és 
megőrzésének szempontja se érdekli, a szélesebb értelmezéseket már nem is említve. 
 
Végül a személyes szabadság, a képességek kialakításának és fejlesztésének szempontjai, 
a széles értelemben vett fejlődés – a HDI teljes körének javulása – sem mellőzhető. Mint 
láttuk, se leíró, se normatív értelemben. 
 
Az elemzés potitív végszava a következő lehet. Minél inkább belátjuk, hogy az általunk 
itt vázlatszerűen bemutatott folyamat a kínai történelem, kultúra, döntéshozatal, és nem 
utolsó sorbanm az Amerikában és Ázsiában élő kínai diaszpórával valóaktív kapcsolatra 
épül, annál kevésbé gondolhatjuk a modellt exportképesnek. Miközben fennmaradását a 
furkósbot és mézesmadzag kettőse még egy-két évtizedig is lehetővé teheti, kazah, 
mozambiki vagy épp argentinai átplántálását az adottságok hiánya eleve illuzórikussá 
teszi. 
 
Ezért Kína az emberiség fejlődésének izgalmas példája volt és marad a jövőben is. A 
mennyiség és a minőség, a növekedés és a fejlődés, a fogyasztás és az emberi szabadság 
mindig és mindenütt ellentmondásos filozófiai kérdéseit a mai világ viszonyai közt 
izgalmas, nem kézenfekvő, és jól szemléltethető módon mutatja be a gondolkodni 
hajlandó elemzők számára – és nemcsak a szegény országokban. A tanulságok, melyek 
közül csak néhányat fogalmaztunk meg, nyilván a kultúrkörökön és tudományszakokon 
átívelő, valóban egyetemes jellegűek lehetnek. 
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