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A kínai civilizáció újabb reneszánsza a XXI. század 
első évtizedeiben
Tálas Barna

Kína nem csupán a világ legnagyobb népességű és kontinensnyi területű országa, 
hanem az emberiség ősi civilizációinak egyike is. Ez a civilizáció a maga nemé-
ben egyedülálló a tekintetben, hogy ugyanazon a területen, több évezreden át 

folyamatosan fennmaradt, s nemcsak fejlődni, de időről időre megújulni is képes volt. 
Jelenleg nagy valószínűséggel épp egy ilyen újabb megújulásnak lehetünk a tanúi. 
A kínai civilizációnak ez a reneszánsza azonban több lényeges különbséget mutat az 
előzőekhez képest.

Az első lényeges különbség abból adódik, hogy míg a korábbi megújulások alapjá-
ban véve egy zárt társadalom belső anyagi és szellemi erőforrásaira támaszkodva, a 
külső hatásoktól viszonylag kevéssé befolyásoltan mentek végbe, addig a jelenlegi egy 
globalizálódó világban, az ország vezetői által tudatosan felvállalt „kifelé való nyitás”, 
továbbá egyre szélesebbé és szorosabbá váló nemzetközi együttműködés körülményei 
között bontakozik ki, aminek eredményeként a külső hatások szerepe összehasonlítha-
tatlanul megnőtt. Ez a különbség főként a megújulási folyamat végső kimenetele szem-
pontjából lehet rendkívül lényeges.

A másik jelentős különbség abban mutatkozik, hogy az elmúlt évezredek során az 
ilyen megújulási szakaszokban a kínai civilizáció többnyire minden tekintetben fejlet-
tebb volt az országot környező világban kialakult más civilizációknál, s ezért kisugárzó 
hatása is meglehetősen erős volt. Az i. sz. XV–XVI. században azonban ez a helyzet 
lényegesen megváltozott. Az európai hatalmak gyors fejlődése és világméretű terjesz-
kedése következtében a bezárkózó Kínai Birodalom – a kínai civilizációval együtt – ha-
nyatlásnak indult, s a XIX–XX. század fordulójára az imperialista hatalmak gyarmato-
sító és kizsákmányoló törekvéseinek egyik fő célpontjává vált. Kínának ez a hanyatlása 
a XX. század első felében, a két világháború és a szűnni nem akaró polgárháborúk 
következtében tovább folytatódott, aminek csak a kínai népi forradalom győzelme és 
annak nyomán a Kínai Népköztársaság (KNK) megalakulása vetett véget.
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Az új államalapítás után, a XX. század második felében – a hatalomra került, s azt 
diktatórikus formában és eszközökkel gyakorló Kínai Kommunista Párt (KKP) veze-
tőinek súlyos hibái és tévedései ellenére – a társadalmi-gazdasági fejlődés és a moder-
nizáció terén Kína jelentős haladást ért el. A fejlődés különösen a század utolsó két 
évtizedében gyorsult fel, a KKP Mao Ce-tung halála után kialakult új vezetése által 
1979-ben bevezetett „reform és nyitás” eredményeként. Így az ezredfordulóhoz érkezve 
az ország gazdasági teljesítményének GDP-ben mért összértéke hivatalos árfolyamon 
átszámítva 1200 milliárd dollárra, a Világbank által kidolgozott akkori vásárlóerő-pari-
táson átszámítva pedig több mint 2900 milliárd dollárra emelkedett. Ez a GDP-volumen 
az előbbi számítás szerint a világ országainak ranglistáján a hetedik, az utóbbi szerint 
viszont már a második hely elérését jelentette Kína számára. Ezek a látszólag nagy ösz-
szegek azonban – az akkori, közel 1270 milliós népesség miatt – egy főre vetítve csak 
950, illetve 2670 dollár GDP/fő szintnek feleltek meg. Ezzel Kína nemzetközi összeha-
sonlításban már a fejlődő országok középmezőnyéhez közelített ugyan, de még nagy-
ságrendekkel elmaradt a közepesen fejlett ipari államok színvonalától is. Ugyanakkor e 
hatalmas ország egyes (külső és belső) területei, a városok és a falvak, valamint a lakos-
ság különböző rétegei között is óriási különbségek alakultak ki a civilizációs fejlettség, 
a jövedelmi színvonal, a megélhetési lehetőségek, továbbá a munka- és életfeltételek 
tekintetében.1

A bevezető elején elindított gondolatmenethez visszatérve: a fentebb ismertetett 
helyzetnek a vizsgált téma szempontjából azért van kiemelkedő jelentősége, mert a kí-
nai civilizációnak az új évezredben megkezdődött, s ma már világszerte sokak által 
felismert újabb reneszánsza a korábbi megújulásokhoz képest merőben más belső és 
külső feltételek között bontakozik ki. Egyfelől, a jelenlegi megújulási szakasz kezdetén, 
a megelőző két évtizedben végbement gyors fejlődés és modernizálódás ellenére, Kína 
– a világ civilizációs fejlődésben élenjáró hatalmaihoz és országaihoz képest – továbbra 
is viszonylag elmaradott, regionális nagyhatalom és szegény ország maradt, amelynek 
a felzárkózáshoz még több évtizedes békés fejlődésre lesz szüksége. Másfelől, a feltörek-
vő Kína a hosszú távú stratégiai céljának eléréséhez, azaz a tényleges világhatalommá, 
továbbá fejlett és gazdag országgá válásához szükséges tudományos és a technológiai 
eredmények – az eddigiek és a legújabbak – megismerése és elsajátítása érdekében még 
hosszú ideig rá lesz utalva a nála sokkal fejlettebb, tőle a civilizációs gyökereiket te-
kintve többnyire távol álló, ideológiai és politikai tekintetben pedig nagyobbrészt vele 
szemben elhelyezkedő tőkés hatalmakkal, integrációs tömörülésekkel és országokkal 
való két- és többoldalú együttműködésre. Ugyanakkor ma már az is látható, hogy a 
növekvő és szaporodó gazdasági és pénzügyi nehézségeik miatt ez utóbbiak – köztük 
a jelenleg még legerősebb és leggazdagabb tényleges világhatalom, az Egyesült Álla-
mok – sem nélkülözhetik a feltörekvő Kínával való, egyre szorosabb együttműködést. 
Ez a kölcsönös ráutaltságra épülő ellentmondásos helyzet és együttműködési kényszer 
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lesz az egyik fő tényező, amely az elkövetkező évtizedekben rá fogja nyomni a bélyegét 
nemcsak a kínai civilizáció újabb reneszánszának, de az egész emberiség civilizációs 
fejlődésének további alakulására is.

Az első évtized biztató eredményei és nyugtalanító problémái

Az ezredforduló óta Kína társadalmi-gazdasági fejlődése és az ország modernizálá-
sa világra szóló sikereket ért el. Ezek a sikerek különösen az elmúlt öt-hat évben vál-
tak és válnak mindenki számára egyre nyilvánvalóbbá. Ebben az időszakban a bruttó 
nemzeti termék – az előző évtized növekedési ütemét is meghaladva – éves átlagban 
10%-kal nőtt, amit még a 2008 őszén kirobbant pénzügyi és gazdasági világválság sem 
tudott számottevően mérsékelni. A nemzetgazdaság tulajdonszerkezetében gyökeres 
változások mentek végbe: az állam által közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött vállala-
tok részaránya az ipari termelés hozzáadott értékében a 2000. évi 45%-ról 2010-re 20% 
alá csökkent, miközben a hazai és külföldi magántőkés vállalatoké 25%-ról több mint 
80%-ra nőtt. Ezzel egyidejűleg, a legjelentősebb vállalatok részvénytársaságokká ala-
kításával és ezek részvényeinek a hazai, a hongkongi, illetve a legnagyobb külföldi 
tőzsdéken történt bejegyzésével és forgalmazásával olyan vegyes tulajdonformák ala-
kultak ki, amelyeknél már a kínai és a külföldi tulajdon elkülönítése és nyilvántartása 
is egyre nehezebbé válik. A magántulajdon Kínában ma már alkotmányban rögzített 
védettségben részesül, a kiemelkedően sikeres és ezzel tekintélyt szerzett tőkés magán-
vállalkozók pedig helyet kaptak a parlamentben, sőt közülük sokat a KKP tagjai sorába 
is felvettek.

A falusi lakosság egy főre eső tiszta jövedelme tíz év alatt közel háromszorosára, 
a városi lakosoké pedig három és félszeresére nőtt. Ebben az időszakban 300 millió 
ember életkörülményei érték el az ún. „szerény jólét” (xiao kang) szintjét, ennek követ-
keztében Kína 1,35 milliárd lakosából közel egymilliárd jelenleg már ezen a színvona-
lon él. Ugyanakkor a fennmaradó 350 millió még viszonylag szegénynek mondható; 
közülük 2011 végére több mint 120 millió került a novemberben jelentősen megemelt 
„szegénységi küszöb” alá. 2000 óta Kínában mintegy 300 millió főre becsülhető, jómó-
dú „középréteg” alakult ki, sőt megsokszorozódott a milliárdosok száma is. Az ezred-
fordulón még csak huszonnégy ilyen személyről tudtak, 2010 végén azonban már 1363 
olyan vállalkozót tartottak nyilván, akinek legalább egymilliárd jüan, azaz – az évi 
hivatalos árfolyamon számítva – mintegy 145 millió dollár (vagyis közel 32 milliárd 
forint) volt a vagyona.2

Kína ma már vitathatatlanul a világ második, az Egyesült Államok után követke-
ző legnagyobb gazdasági teljesítményt felmutató országa. A GDP volumene 2011-ben 
hivatalos árfolyamon átszámítva közel 7170 milliárd dollárt, vásárlóértéken számolva 
pedig 11.170 milliárd dollárt tett ki. Egy főre vetítve ezek az összegek már 5555, illetve 
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közel 9000 dollárnak felelnek meg. Az ország valutatartaléka 2011 végén meghaladta a 
3180 milliárd dollárt, mely nagyságrend egyedülálló a világon: jóval több, mint az USA, 
Japán és az EU valutatartaléka együttvéve. Kínának a világkereskedelemben elfoglalt 
helye is kiemelkedő: exportban az első, importban pedig a második helyen áll. Külső 
adóssága korábban nem érte el a GDP éves összegének a 20%-át; az utóbbi években 
ez az arány – a nagyobb volumenű külföldi vásárlásai miatt – 40% fölé emelkedett. 
Költségvetési hiánya viszont sohasem haladja meg a GDP évi összegének 3%-át, sőt az 
elmúlt tíz évben volt olyan év, amikor az államháztartási mérleg aktívumot muta-
tott. A lakossági megtakarítások felhalmozott (kumulált) összege az éves GDP három-
negyedére rúg. A lakossági betétek az összes pénzintézet betétállományának 45%-át 
képezik. Ebben a kínai emberek hagyományosan erős megtakarítási hajlamán kívül 
az is közrejátszik, hogy – a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszer kiépületlensége, 
valamint az egygyermekes családmodell erőltetése miatt – a bajba jutott és az idős em-
berek a saját félretett pénzükön kívül nemigen számíthatnak más segítségre. Ez azon-
ban mit sem változtat azon a tényen, hogy ilyen magas hazai betétállomány mellett a 
kínai bankok nem szorulnak komolyabb összegű külső hitelek felvételére, s ezért az or-
szág külső adóssága is jórészt a külföldi cégek által a technológiavásárlásokhoz nyújtott 
hosszú lejáratú hitelekből származik. Mindezt egybevetve megállapítható, hogy ilyen 
kedvező makrogazdasági mutatókkal a mai világban Kínán kívül egyetlen jelentősebb 
nemzetgazdaság sem rendelkezik. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a kínai fej-
lődés problémák és veszélyek nélküli. Ezekre legutóbb maguk a kínai vezetők is rámu-
tattak a KKP megalakulásának 90. évfordulója alkalmával tartott beszédeikben, de a 
nemzetközi sajtó vezető lapjai és hírportáljai is előszeretettel foglalkoznak a kérdéssel.

Ami a fejlődési nehézségeket és anomáliákat illeti, azok közül két, a fenntartható 
fejlődést leginkább akadályozó tényezőt kell megemlítenünk. Az egyik a gazdasági növe-
kedés eddigi, alapvetően extenzív módja, amelynek következtében az évi 10% feletti, kiemel-
kedően magas növekedési ütemet túlzottan nagy élő- és holtmunka-ráfordításokkal, a 
megtakarítási és beruházási ráta állandó emelésével, továbbá pazarló anyag- és ener-
giafelhasználással érték el, miközben az ország egyes területein a természeti környezet 
egyre nagyobb mértékű károkat szenvedett. A másik az exportvezérelt fejlesztési politika 
egyoldalú és túlzott hangsúlyozása, amely még inkább kiélezte a kínai gazdaság duális 
szerkezetéből fakadó ellentmondásokat, mindenekelőtt az ország egyes régiói és a tár-
sadalom különböző rétegei között korábban is meglévő, nagy jövedelmi különbségeket. 
Ennek következtében az egyes tengerparti tartományokban és városokban exportra 
termelő enklávék alakultak ki, ami egyfelől hatalmas tömegű vidéki munkaerő (az 
ún. migráns munkások) rendezetlen, esetenként csak alkalmi vagy szezonális jellegű 
átcsoportosítását igényelte, másfelől pedig – mint már említettük – az ország külke-
reskedelmi mérlegében ésszerűtlen méretű és a legjelentősebb partnerországok által 
állandóan kifogásolt aktívumok keletkezéséhez vezetett.
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Annak ellenére, hogy e két problémát a kínai vezetés időben felismerte, (fokozatos) 
megoldásuk terén az elmúlt évtizedben nem sikerült jelentősebb, áttörés jellegű előre-
haladást elérni, noha ez a feladat már az előző és a mostani ötéves tervben is a kiemelt 
feladatok közé tartozott. Ebben nyilvánvalóan a 2008 őszén kibontakozott nemzetközi 
pénzügyi válság is közrejátszott, ami az időközben „a világ műhelyévé” vált Kínát is 
meglehetősen súlyosan érintette. Bár a kormány gyors és erőteljes válságkezelő intéz-
kedéseinek köszönhetően az ország nagyobb megrázkódtatás és a fejlődési ütem lénye-
gesebb csökkenése nélkül vészelte és vészeli át ezt az elhúzódó és még jelenleg is tartó 
válságot, a tervbe vett szerkezeti átalakításokat és a gazdálkodás hatékonyabbá tételét 
nem tudta a kívánt mértékben végrehajtani. Ez az elmúlt két-három évben mindenek-
előtt a beruházási ráta emelkedésében, az ingatlanspekuláció felerősödésében, az ön-
kormányzatok és a vállalatok eladósodásában, a termelői és a fogyasztói árak hullám-
zásában, illetve a lakosság életkörülményeit javító, jóléti intézkedések elhúzódásában 
nyilvánult meg. Az urbanizációs folyamat az elmúlt évtizedben a tervezettnél gyorsabb 
ütemben haladt előre, de az infrastrukturális háttér ezzel lépést tartó, megfelelő kiépí-
tése nélkül. E gyors növekedés eredményeként a városi lakosság részaránya az összné-
pességen belül a 2000. évi 36%-ról 2010-re csaknem 50%-ra nőtt.

Az előbbi demográfiai adat kapcsán azonban rá kell mutatni arra is, hogy 2011-ben 
a kínai statisztika a 690 milliós falusi népesség mellett több mint 250 millió vándor-
munkást tartott nyilván, akikből közel 160 millió az otthonát jelentő tartományon kívül 
dolgozott, s csupán alig több mint 90 millió azon belül. Egy részük azonban – családjával 
együtt – ideiglenes letelepedési engedéllyel valójában már a munkahelyén, városokban 
él, s így a népességi statisztikában városi lakosként szerepel. Ezek az emberek ugyanak-
kor hivatalosan nem városi lakosok, így a városi közszolgáltatások (egészségügy, okta-
tás) igénybe vételéből gyakorlatilag ki vannak zárva. Megbetegedésük esetén orvoshoz 
magánrendelőkbe járnak, gyermekeik csak külön iskolákban tanulhatnak, tandíjfizetési 
kötelezettség mellett.

A reálbérek és a reáljövedelmek a válság éveiben is nőttek Kínában, mégpedig a vá-
rosokban 8,4–9,8, a falvakban pedig 8–11,4 százalék között ingadozó ütemben. A falusi 
reáljövedelmek növekedése különösen 2010-ben és 2011-ben volt kiemelkedő, amikor 
– a kormány ez irányú törekvéseinek megfelelően – három, illetve két százalékponttal 
haladta meg a városi reálbérek évi növekedési ütemét. Ennek ellenére, az elmúlt négy 
évben az egy városi lakosra számított elkölthető jövedelem nominális összege még így 
is több mint háromszorosan múlta felül a falusi lakosokét. Ezek az összegek 2011-ben 
21.800, illetve 7000 jüant tettek ki, azaz – a hivatalos és a vásárlóerő-paritás között elhe-
lyezkedő „középárfolyamon” (5 jüan = 1 dollár) számítva – 4360, illetve 1400 dolláros 
egy főre eső évi jövedelmet jelentenek. (Forintban ez – 1 USD = 220 HUF árfolyamon 
számítva – közel 960.000, illetve 308.000 forintot tesz ki. Ez a városokban 80.000, a fal-
vakban viszont alig több mint 25.000 forintos egy főre eső havi átlagjövedelemnek felel 
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meg. Ez utóbbi adat a magyar olvasó számára talán érzékelhetőbbé teszi egy átlagos 
városi és falusi kínai lakosnak egy hasonló lakóhellyel rendelkező magyarétól való, 
ma már nem is olyan jelentős elmaradását. Gondoljunk csak bele, hogy Magyarorszá-
gon hány négytagú család él a városokban 320.000, a falvakban pedig 100.000 forintnál 
kevesebb havi jövedelemből!) A fenti átlagjövedelmek természetesen Kínában is rend-
kívül nagy jövedelmi különbségeket takarnak, amelyek a lakosság legszegényebb és 
leggazdagabb rétegei között egyes helyeken a tízszeres különbséget is elérhetik. Erre 
való tekintettel, a kínai kormány 2011-ben kénytelen volt a szegénységi küszöböt a ko-
rábbi 1196 jüanról 92,3%-kal, 2300 jüanra emelni, aminek következtében a támogatásra 
szoruló falusi „szegények” száma egyik napról a másikra 27 millióról 122 millióra, azaz 
négy és félszeresére nőtt; ez a létszám jelenleg a falusi népesség 17,7%-át képezi, szem-
ben a 2009. évi 5%-kal.

Ilyen körülmények között nemigen csodálkozhatunk azon, hogy a kínai vezetésnek 
az utóbbi években nem sikerült számottevő előrehaladást elérnie a többször is meghir-
detett és máig napirenden tartott „fejlődési modellváltás”, azaz az exportorientált fejlődésről 
a belső fogyasztás által vezérelt fejlődésre való átállás terén. Ehhez ugyanis mindenekelőtt a 
jelenleg még alacsony jövedelmű, széles néprétegek vásárlóerejét és -képességét kellene 
jelentősen növelni, a városokban és a falvakban egyaránt. Bár a válságkezelő intézke-
dések hatására a lakosság fogyasztása az utóbbi években a GDP növekedését jelentősen 
meghaladó ütemben nőtt, annak a végső fogyasztásra felhasznált hányada még így is 
csak alig érte el vagy haladta meg az 50%-ot, szemben a tőkeképzésre fordított 44-48%-
kal. A fennmaradó 4-8%-ot a nettó export tette ki. Ilyen makrogazdasági redisztribúci-
ós arányok egy ilyen nagy népességű ország esetében nem tekinthetők normálisnak, s 
hosszabb távon nem is tarthatók fenn a gazdasági egyensúly komoly következmények-
kel járó felborulása nélkül. Tavaly a pénz- és hitelkibocsátás, s ennek nyomán az inf-
láció megszaladása okozott gondot a kínai vezetésnek, ezt azonban pénzügy-politikai 
intézkedésekkel sikerült megfékezni és ellenőrzés alá vonni.

Kína az elmúlt évtizedben a legnagyobb sikereket a külkereskedelmi és a külgazdasági 
kapcsolatai fejlesztése és kiszélesítése terén érte el. Ami a külkereskedelmet illeti, az export 
és az import folyóáras értéke a 2000. évi 474 milliárd dollárról 2011-re 3642 milliárd 
dollárra nőtt; ezen belül az export értéke a közel 250 milliárdról csaknem 1900 milliárd, 
az import pedig 225 milliárdról több mint 1740 milliárd dollárra. A kínai külkeres-
kedelem növekedése különösen a KNK-nak a Világkereskedelmi Szervezetbe (WTO) 
való felvétele (2001) után, 2003-tól gyorsult fel. Ettől kezdve évente már 100 milliárd 
dollár feletti nagyságrendben emelkedett mind az export, mind pedig az import értéke: 
2008-ban az előbbi közel 1430 milliárd, az utóbbi pedig több mint 1130 milliárd dollárt 
tett ki. A pénzügyi válság kirobbanása évében elért, közel 300 milliárd dolláros kínai 
exporttöbblet már erősen nyugtalanította Kína legfontosabb és legnagyobb kereske-
delmi partnereit (USA, EU és Japán). Közülük is elsősorban az Egyesült Államokat, 
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amely abban az évben egymaga több mint 170 milliárd dolláros hiányt könyvelt el a 
Kínával bonyolított kétoldalú kereskedelmében, közel 334 milliárd dolláros összfor-
galom mellett.

Az egyre növekvő exporttöbbletért ezek az országok főként Kína devizapolitikáját 
kárhoztatták, mivel állításuk szerint a kínai vezetés szándékosan értékeli alul a jüant 
(nemzetközi jele korábban: RMB, jelenleg: CNY) annak érdekében, hogy a világpiacon 
versenyképesebbé tegye a kínai termékeket és szolgáltatásokat. Ezt a vádat Kína akkor 
és azóta is kategorikusan visszautasítja; többi közt azzal érvel, hogy a jüannak a dol-
lárhoz viszonyított hivatalos átváltási árfolyama 2000 és 2008 között 8,278-ről 6,945-re 
módosult, azaz a nyolc év alatt a jüan valójában közel 20%-kal erősödött. Másfelől, a 
külkereskedelemben erősen érdekelt Kína nem engedheti meg magának, hogy a sok-
szor spekulációk által is befolyásolt, hektikusan változó valutaárfolyamok begyűrűző 
hatása megzavarja a belső árstabilitást, s ezen keresztül a nemzetgazdaság újraterme-
lési és értékesítési folyamatait. Az Egyesült Államok később mérsékelni kényszerült 
a kínai vezetés kereskedelmi és pénzügyi politikája elleni támadásokat, mivel egyre 
inkább rá lett utalva a világ legnagyobb devizatartalékával rendelkező Kína pénzügyi 
támogatására. Kína ugyanis az USA-val szembeni dollárkövetelései jelentős részét fo-
lyamatosan amerikai kincstárjegyek és kötvények vásárlására fordította, s így néhány 
év alatt – mint „szegény, fejlődő ország” – a világ leggazdagabb országának fő hitele-
zőjévé vált.

A 2008 őszén kirobbant világméretű pénzügyi és gazdasági válság a viszonylag 
stabil és gyorsan fejlődő Kínát is legérzékenyebben a külkereskedelem terén érintette. 
2009-ben az összforgalom az előző évihez képest közel 14%-kal esett vissza; ezen belül 
az export 16, az import pedig több mint 11 százalékkal. Az előző évben elért külkeres-
kedelmi többlet a kétharmadára, 196 milliárd dollárra csökkent. Abban az évben a kül-
földi közvetlen befektetések (FDI) értéke is némileg visszaesett, a kínai cégek külföldi 
befektetései viszont valamelyest növekedtek. 2010-ben Kína külkereskedelmi forgal-
ma ismét lendületet vett: az export 31,3%-kal, az import 38,7%-kal nőtt, s így az előbbi 
1578 milliárd, az utóbbi pedig 1395 milliárd dollár értékösszeget ért el, de az export-
többlet 183 milliárd dollárra mérséklődött. 2011-ben az export és az import növekedési 
üteme számottevően, 10-11 százalékponttal csökkent, aminek eredményeként a többlet 
összege már csak 140 milliárd dollárt tett ki. Ezzel a kínai vezetés elég meggyőző bizo-
nyítékát adta annak, hogy nem áll szándékában a külkereskedelmi forgalmat minden 
áron devizaszerzésre felhasználni, s hogy importja még nagyobb mértékű emelésé-
nek az elmaradásáért a fejlett tőkés partnerei – elsősorban az Egyesült Államok – által 
folytatott, diszkriminatív kereskedelempolitika a felelős. (Ez biztonsági szempontokra 
hivatkozva megtiltja a gyártó és forgalmazó cégeknek a legfejlettebb technika és tech-
nológia eladását Kínának.) 2010-ben és 2011-ben újra emelkedett Kínában az FDI értéke 
is, mely a 2009. évi 90 milliárd dollárral szemben 2011-ben már 116 milliárd dollárt ért 



2012. nyár 31

A kínai civilizáció újabb reneszánsza

el. Még nagyobb mértékben növekedtek ebben a két évben a kínai cégek külföldi 
befektetései; értékösszegük 2011-ben már meghaladta a 60 milliárd dollárt. De több 
mint 100 milliárd dollárnyi devizabevételre tett szert tavaly Kína a külföldön elnyert 
tenderek alapján végzett építési munkálatokból is, amelyeket főként a gazdagabb arab 
országokban, valamint egyes ázsiai, afrikai és latin-amerikai államok kormányai és cé-
gei írtak ki, illetve rendeltek meg. A külföldi turizmusból származó bevétele – a 2008-as 
nyári olimpia és a 2010-es sanghaji világkiállítás sikeres megrendezése ellenére – még 
2011-ben sem érte el az 50 milliárd dollárt.

Az elmúlt évtizedben Kína a legkimagaslóbb és legbiztatóbb eredményeket az okta-
tás, valamint a kutatás és fejlesztés terén mutatta fel. A felsőfokú tanintézetek hallgatóinak 
száma a 2000. évi 5,6 millióról 23,1 millióra nőtt, a friss diplomásoké 950 ezerről több 
mint 6 millióra, a posztgraduális képzésben részt vevő doktoranduszoké 300 ezerről 
1,65 millióra, a tudományos fokozatot éppen megszerzőké pedig 60 ezerről 430 ezer-
re gyarapodott. 2011 tavaszán – a BBC szerint – további 1,27 millió kínai diák tanult 
külföldi egyetemeken – 93%-uk nem állami ösztöndíjjal, hanem családi vagy rokoni 
támogatással. A fiatalok közt a legnépszerűbbek az angol nyelvű országok: az Egyesült 
Államok és Nagy-Britannia mellett Kanada és Ausztrália egyetemei is közkedveltek.3 
Az oktatásra fordított kiadásoknál is gyorsabb ütemben – 99 milliárdról 861 milliárd jüan-
ra – növekedtek ebben az időszakban a központi és helyi költségvetésből a kutatásra és 
fejlesztésre felhasznált összegek. Ez a K+F-kiadások 8,7-szeres növekedését, és az adott 
év GDP-jéből való részesedésének 1%-ról 1,8% fölé emelkedését jelenti. A leglátványo-
sabb sikereket Kína az űrkutatás terén érte el. 2007-ben Hold körüli pályára állítottak 
egy szondát, a Hosszú Menetelés nevű hordozórakétával 67 sikeres indítást végeztek, 
és összesen 79 űreszközt juttattak föld körüli vagy bolygóközi pályára. A Shenzhou-7 
űrhajó legénysége végrehajtotta az első űrsétát. 2011-ben pedig sikerült megtenniük a 
legfontosabb lépést egy működő űrállomás megépítéséhez: egy űrhajó és egy űrlabo-
ratórium-modul automatikus összekapcsolását.4 De kiemelkedő eredményeket értek el 
a kínai tudósok az új anyagok és energiaforrások kutatása, a biotechnika elsajátítása, 
a felhőkarcolók, gyorsvasutak, hidak, sportlétesítmények építése, a nap- és szélenergia 
felhasználása, valamint a hagyományos kínai orvoslás és a „nyugati” orvostudomány 
fejlesztése és kombinálása területén is. A BBC egyik tudományos és környezetvédelmi 
tudósítójának 2011 tavaszán közzétett írása szerint Kína a nemzetközileg elismert tu-
dományos publikációk és hivatkozások számát tekintve – a vártnál jóval hamarabb – 
már 2013-ban megelőzheti a világ első számú vezető tudományos hatalmát, az Egyesült 
Államokat.5

Ugyanakkor a kínai vezetésnek továbbra sem sikerült az áttörés a gazdaság- és 
társadalomfejlesztés stratégiai jelentőségű feladatai között kiemelt helyen szereplő 
komplex vidékfejlesztés terén. Márpedig ez a kínai civilizáció újabb reneszánszának és 
az ország modernizációjának alfája és ómegája, azaz olyan kulcsfontosságú kérdése, 



32 Külügyi Szemle

Tálas Barna

amely alapvetően befolyásolja az összes többi modernizációs feladat megoldásának a 
sikerességét. Kínában ugyanis a jelenleg már közel 1,4 milliárd fős népesség több mint 
fele, azaz mintegy 700 millió ember ma is vidéken él, akiknek a sorsa továbbra is meg-
határozó az ország társadalmi-gazdasági fejlődése szempontjából. A vidékfejlesztési 
politika távlati célja a falusi és a városi életforma és életkörülmények olyan mértékű 
közelítése, amely értelmetlenné és szükségtelenné teszi a tömeges migrációt, lefékezi 
az urbanizáció eddigi, túlságosan gyors ütemét, s a szülőföldjükön maradásra ösztönzi 
a vidéki népesség felnövekvő új generációit. Ez mindenekelőtt a mezőgazdaság és a 
vidéki feldolgozóipar fejlesztését, valamint olyan mezővárosok tízezreinek a kiépítését 
igényli, amelyek képesek lesznek a földművelés korszerűsítése nyomán felszabaduló 
falusi munkaerőt felszívni, s a gazdaság és a közigazgatás egyéb területein foglalkoz-
tatni. A vidék legnagyobb és legsúlyosabb problémája továbbra is a lappangó vagy 
rejtett munkanélküliség, ami az utóbbi években – a megművelt földterületeknek az 
infrastrukturális építkezések kiszélesedése nyomán bekövetkezett csökkenése miatt – 
nemcsak hogy nem enyhült, hanem még inkább súlyosbodott, amint azt a vándormun-
kások fentebb említett rendkívül nagy száma is mutatja. Ezen a helyzeten a kormány 
a vidéki munkahelyteremtés és lakásépítés állami támogatásával, illetve az önkéntes 
nyugdíj- és társadalombiztosítási intézmények fokozatos kiépítésének az ösztönzésével 
igyekszik változtatni.

A jelenlegi kínai fejlődés és modernizáció elméleti kérdései és kérdőjelei

Civilizáció- vagy rendszerfüggő-e az egyedülállóan gyors kínai gazdasági fejlődés?

Kína gazdasági teljesítményének az elmúlt három évtizedben tapasztalható, évi 10% 
körüli átlagos növekedése, s különösen a jelenlegi világméretű pénzügyi és gazdasági 
válság során is szinte töretlen fejlődése láttán sokakban felmerül az a kérdés, hogy va-
jon mivel magyarázható ez az egyedülállóan gyors fejlődés és viszonylagos stabilitás. 
Többen ezt a kínai gazdaság és társadalom korábbi, nagyfokú elmaradottságára vezetik 
vissza. Ők azt állítják, hogy ilyen alacsony szintről indulva természetszerű a gyors fej-
lődés, ami egy-két évtized elteltével törvényszerűen csökkenni fog, amint ezt a máso-
dik világháború után több, újonnan iparosodott ország (az első hullámban Dél-Korea, 
Tajvan, Hongkong, Szingapúr, a másodikban Malajzia, Thaiföld, Indonézia, Vietnam) 
példája is mutatja. De sok tekintetben közéjük sorolható a második világháborúban 
legyőzött, lerombolt és megalázott Japán is, amely jelenlegi világgazdasági pozícióját 
az 1960-as és 1970-es évekbeli gyors gazdasági fejlődésének és korszerűsödésének kö-
szönheti. Ezek az országok és városállamok azonban egytől egyig a kelet-, illetve dél-
kelet-ázsiai térségben találhatók. Ez azonnal felveti a kiemelkedően gyors fejlődés és 
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modernizáció civilizációfüggőségének a kérdését, mivel e térség hagyományosan és 
történelmileg a kínai civilizáció – és azon belül is különösen a konfuciánus eszmerend-
szer – hatósugarába tartozik. A világ más térségeiben ez idő tájt újonnan iparosodott 
országok ugyanis – az olajban gazdag országok kivételével – a társadalmi ellentétek 
kiéleződése következtében kialakult belpolitikai instabilitás miatt nem tudtak tartós 
fellendülést elérni, s a világgazdaságban és világkereskedelemben az előbbiekhez ha-
sonló, erős és szilárd pozíciót elfoglalni. De a fenti következtetést támasztja alá az a 
tény is, hogy az előbb felsorolt délkelet-ázsiai országok közül is azok a kevésbé stabilak, 
ahol a kínai civilizáció hatása – az ott élő kínai etnikai kisebbség alacsonyabb számará-
nya miatt – gyengébb, s ahol a lakosság nagyobb része az iszlám, az indiai buddhista-
hindu vagy éppen a nyugati keresztény civilizáció hatása alatt áll. Ugyanakkor ez nem 
jelenti azt, hogy önmagában a konfuciánus eszmerendszer képes lenne a gazdasági fej-
lődés és modernizáció meggyorsítására. Japán, Korea, Tajvan, Hongkong és Szingapúr 
látványos eredményei e téren éppen annak köszönhetők, hogy politikai vezetésük – a 
Mao Ce-tung vezette KKP-vel ellentétben – nem vetette el és nem rombolta le a hagyo-
mányos értékrendet, hanem igyekezett azt a modern nyugati társadalmak értékrend-
jéből átvett hasznos elemekkel integrálni. Mao halála után a Teng Hsziao-ping nevével 
fémjelzett új vezetés épp ezt ismerte fel még idejében, s kezdte meg 1978 decemberétől 
a „reform és nyitás” politikájának fokozatos kibontakoztatását.

Az a tény, hogy az újonnan iparosodott országok között ma már kapitalista és ma-
gukat továbbra is szocialistának nevező országok (pl. Kína, Vietnam) egyaránt megta-
lálhatók, s ez utóbbiak ráadásul hosszabb távon még sikeresebbnek és stabilabbnak is 
tűnnek, első hallásra arra enged következtetni, hogy a kiemelkedően gyors gazdasági 
fejlődés és modernizáció legalább annyira rendszer-, mint civilizációfüggő. A probléma 
azonban nem ilyen egyszerű. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a gazdasági fejlődésben és 
modernizációban az utóbbi évtizedekben elért kimagasló sikerek – mindkét ország ese-
tében – elválaszthatatlanok a politikai hatalomgyakorlásnak attól az alapvetően egy-
pártrendszerre és tekintélyelvre épülő kelet-ázsiai típusától, amelynek révén korábban 
Japán, Dél-Korea, Tajvan, Szingapúr, az elmúlt tíz évben pedig Malajzia, Thaiföld és 
Indonézia is komoly és maradandó sikereket ért el a fejlettebb ipari országokhoz való 
felzárkózásban. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ez a hatalomgyakorlási forma 
csak akkor lehet tartósan sikeres, ha az a hatalmon lévő politikai eliten belül a megol-
dásra váró feladatokat és problémákat illetően a lehető legszélesebb konszenzusra épül. 
Ez azt jelenti, hogy a gazdasági reformok mellett politikai reformokra is szükség van: 
először a párton belül, majd az egész közélet demokratizálása irányában.

A nyugati politikusok és társadalomkutatók jelentős része azonban a politikai re-
formok sürgetésekor nem hajlandó tudomásul venni azokat a lényeges különbségeket, 
amelyek a kelet- és délkelet-ázsiai emberek, valamint az európai – és különösen az 
amerikai – fejlett társadalmakban felnőtt és szocializálódott emberek mentalitása kö-
zött minden téren, nap mint nap megmutatkoznak.
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A kelet- és délkelet-ázsiai embereknél például az adott szó többet jelent, mint az írá-
sos szerződés. Az időt még ma sem tekintik oly módon és mértékben pénznek, hogy ne 
jusson belőle a partner meghallgatására, és az őt megillető, kötelező tisztelet megadá-
sára. Ezek az emberek hagyományosan tekintélytisztelők, akár a családfőről, a válla-
latvezetőről, akár pedig a tartományi főnökről vagy éppen a – többnyire a pártfőtitkár 
funkciót is betöltő – államfőről lett légyen is szó. Neveltetésüknél és szocializációjuknál 
fogva számukra mást jelent a demokrácia, a szabadság és az emberi szabadságjogok 
fogalma, mint a görög és a római, majd a keresztény civilizáció, illetve a francia polgári 
forradalom és az amerikai demokrácia eszméin nevelkedett európaiak és amerikaiak 
számára. A legnagyobb érték az ő szemükben a megélhetés biztosítása és az „arc meg-
őrzése”, azaz a munka, a becsület és a tisztesség. (Ez utóbbi elsősorban az egy adott 
közösségen belüli kapcsolatokra érvényes, az idegeneket és kívülállókat nem bűn be-
csapni vagy kijátszani!)

Hasonló a helyzet a többi nép és nemzet különböző ősi vagy későbbi civilizációra 
épülő gondolkodásmódjával, erkölcsi felfogásával és viselkedési normáival, szokásai-
val is. Ezért valószínűleg továbbra is hiábavalóak lesznek azok a próbálkozások, ame-
lyek a kapitalizmus globalizálódása ürügyén a nyugati civilizációt és értékrendet, il-
letve az amerikai életfelfogást és életmódot szeretnék a Föld lakosságának több mint 
négyötödét kitevő, merőben más hagyományok és szokások alapján szocializálódott 
emberekkel elfogadtatni. Annál is inkább, mivel gyorsan növekvő világgazdasági sú-
lyukból és erejükből adódóan a XXI. században nagy valószínűséggel a kapitalizmus 
kelet-, délkelet- és dél-ázsiai formái válnak majd a globális, de tényleges erőviszonyait 
tekintve többközpontú, multipoláris világkapitalizmus fejlődésének meghatározó, de nem 
kizárólagos tényezőivé. A multipoláris világkapitalizmus ugyanis csak egy új multi-
kulturális világrendre, azaz a különböző eredetű civilizációk békés együttélésére és 
együttműködésére, nem pedig a „civilizációk összecsapására” épülhet, ahogyan azt 
Samuel P. Huntington a 2002-ben magyarul is megjelent, de nem annyira híressé, mint 
inkább hírhedtté vált könyvében jövendölte.6

Ezzel kapcsolatban azonban érdemes rámutatni arra a tényre is, hogy a világmé-
retű modernizáció első szakaszában, a mai legfejlettebb országokban sem a liberális 
demokrácia és a jogállam keretei között ment végbe a több évszázadig tartó történel-
mi átmenet a feudalizmusból a kapitalizmusba, hanem az abszolút vagy alkotmányos 
monarchia, a tekintélyelvű kormányzás vagy éppen a fasiszta diktatúra államformák 
antidemokratikus politikai és jogi keretei között. Mire alapozva gondolják a jelenlegi 
fejlett tőkés országok vezető politikusai és társadalomkutatói, hogy a társadalmi-gaz-
dasági fejlődésben elmaradott országokban – a szerves fejlődés és az önálló létalappal 
rendelkező, autonóm polgárság létrejötte nélkül és lényegesen eltérő civilizációs bázi-
son – a polgári demokrácia néhány évtized alatt kialakítható és működésképessé tehe-
tő? Az utóbbi két évtizedben a történelmi példák egész sora azt mutatja, hogy az ilyen 
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társadalmakban külső nyomásra is csak formális – vagy ahogyan a kínaiak mondják: 
„félig sült” – demokráciák jönnek létre, ahol vannak ugyan versengő politikai pártok, 
de hiába választhat szabadon a társadalom, ha a politikai elit ténykedését nem képes 
ellenőrizni. Az egyes pártok a szavazatok megszerzése érdekében folyton csak jólé-
tet ígérnek, amit azután képtelenek betartani, így a társadalom előbb-utóbb magából 
a demokráciából ábrándul ki. A politikai elit a legalapvetőbb nemzeti célokban sem 
képes megegyezni, a hatalom megszerzéséért vagy megtartásáért folyó küzdelemmel 
van elfoglalva, a pártok pedig egymás lejáratására és kiszorítására törekednek. Sőt, az 
egymást váltó kormányok a szavazóik körében még az előző kormány eredményesnek 
bizonyult intézkedéseit is igyekeznek minden módon hibásnak és károsnak feltüntetni. 
A szólás- és véleménynyilvánítási szabadságot pedig sokan arra használják fel, hogy 
különböző „ordas eszméket” hirdessenek, s ezzel a különböző fajú, etnikumú és vallá-
sú népek és nemzetek között kölcsönös gyűlöletet szítsanak, akár egy ország keretein 
belül is.

Ami a „keleti” és a „nyugati” tradicionális civilizáció érték- és szokásrendbeli eltéré-
sét és különbségeit illeti, ezek meglehetősen nagyok, s nem egy esetben diametrálisan 
szembenállóak. A nyugati civilizáció a XVIII. század végétől kezdődően a zsidó-ke-
resztény valláserkölcsi tételeken kívül – formálisan – a francia polgári forradalom által 
meghirdetett alapelvekre: a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszavára épül. 
(Azért „formálisan”, mert ezek a magasztos eszmék a fejlett országok alkotmányos jog-
rendszerének keretei között is csak korlátozottan érvényesülnek a mindennapi poli-
tikai gyakorlatban.) A keleti civilizáció évezredes hagyományaira épülő társadalmak 
közfelfogásában a szabadságnál előbbre való értéket jelent a rend, az egyenlőségnél az 
idősebbeknek és a társadalmi ranglétrán feljebb lévőknek kijáró tisztelet, a testvériség 
alatt pedig elsősorban a család, a rokonság, a nemzetség tagjaival és a „földiekkel” való 
szolidaritásvállalást értik. A nyugati értékrendben az egyéni, illetve magánérdek el-
sőbbséget élvez a köz- és a közösségi érdekkel szemben, ami az individualizmus egoista 
életszemlélete és a kollektivizmus közösségi felelősségtudatra épülő altruizmusa közötti 
éles különbségben érhető tetten. A modern nyugati társadalmakban az állam szerepét 
illetően általában a liberalizmus eszméi küzdenek a konzervatív nézetekkel; a keleti tár-
sadalmakra viszont még ma is az etatizmus a jellemző, amelynek ideálja az alattvalóiról 
gondoskodni hivatott államhatalom, ami ellen lázadni csak akkor van erkölcsi alapja 
és joga az alattvalónak, ha az nem teljesíti e kötelezettségét. Nyugaton a magántulajdon 
„szentsége” érvényesül, Keleten a magántulajdon bármikor és bárkitől elkobozható, ha 
az nem engedelmeskedik a mindenkori hatalmon lévőknek. Nota bene: az abszolút mo-
narchia idején ez a kapitalizálódó Európában is így volt, sőt egyes európai országokban 
és az USA-ban még a XX. század első felében, a „jogállam” keretei között is megtalálták 
annak a módját, hogy faji alapon törvényekkel és rendeletekkel sajátítsák ki állampol-
gáraik egy részének vagyonát és tulajdonát.
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A kínaiak a civilizáción belül már több mint egy évszázada élesen megkülönböztetik 
az anyagi és a szellemi civilizációt. Az előbbi alatt elsősorban a műszaki és tudományos 
haladás, a gyártási technológia fejlesztése során szerzett ismereteket értik. E téren azóta 
is elismerik a nyugati civilizáció fölényét, s azt a Szun Jat-szen-i tanácsot követik, hogy 
„tanuljunk a külföldtől”. Az utóbbihoz főként a civilizációs fejlődés során kialakult erköl-
csi normákat, életszemléletet és életmódot, gondolkodás- és viselkedésmódot, valamint 
a kultúra és a művészet „igazi”, egyetemes értékeit sorolják. E tekintetben továbbra is 
fölényben érzik magukat, s ezért ezek külföldről való átvételénél óvatosságot ajánlanak 
mindenkinek. A kínai vezetők a szellemi civilizáció termékeinek egy részét káros hatá-
súnak tekintik, mivel azok a társadalom tudatában „szellemi szennyeződést” okoznak. 
Annak eldöntése azonban, hogy mi tekintendő „hasznosnak” és mi „károsnak”, nem 
könnyű feladat, s nem egy esetben komoly dilemma elé állítja és magyarázkodásra 
kényszeríti a jelenlegi kínai vezetést is. Gondoljunk csak az információs technika terén 
az utóbbi egy-két évtizedben bekövetkezett, elképesztően gyors fejlődésre, amelynek 
eredményeként az adat- és hírközlés az internethálózat kiépülésével globálissá vált. Ez 
év februárjának végén már több mint egymilliárd mobiltelefont használtak Kínában, 
a szélessávú internet használóinak száma pedig elérte a 155 milliót,7 akiket gyakor-
latilag lehetetlen – vagy legfeljebb időlegesen lehet – megakadályozni abban, hogy a 
kormány szerint „káros” információhoz hozzájussanak, ha akarnak. Mindkét civilizá-
ció káros terméke a személyes kapcsolatok felhasználása az előnyszerzésre, valamint a 
világszerte elterjedt korrupció és az állami pénzek magáncélra történő eltulajdonítása, 
amelyeknek gyökerei a keleti társadalmakban sokkal mélyebbek, mint a nyugatiakban. 
Ezt a kínai vezetés is elismeri, de mind ez ideig nem sikerült megtalálniuk a korrupció 
hatékony ellenszerét. Pedig időnként a büntetésnek a lehető legsúlyosabb formáját, a 
Kínában még viszonylag gyakori halálbüntetést is alkalmazzák a kiemelkedően nagy 
összeget elfogadó vagy elsikkasztó pártkáderek esetében. Ugyanakkor ugyanezek a ve-
zetők természetesnek veszik, hogy a kínai állami tisztviselők és kereskedők külföldön, 
s különösen a fejlődő országokban, bizonyos tenderek elnyeréséhez az ottani vezető 
tisztviselőket megvesztegetik. Igaz, ezt – többnyire kormányuk tudtával – a fejlett Nyu-
gat különböző cégei is megteszik. Tehát a korrupció és a lopás nem civilizáció- és nem 
is rendszerfüggő. Ami a gyors kínai fejlődés és modernizáció rendszerfüggőségének a 
kérdését illeti, annak egy-két aspektusát érdemes külön is megvizsgálni.

Az ezredforduló óta egyes nyugati politikusok és társadalomkutatók egyre gyakrab-
ban beszélnek – főként saját közvéleményük elijesztésére – a „pekingi konszenzusról”, 
amely belátható időn belül fokozatosan háttérbe fogja szorítani és fel fogja váltani a 
jelenleg még érvényben lévő „washingtoni konszenzust”.8 Ez alatt azt értik, hogy Kína 
gazdasági, katonai, kereskedelmi, pénzügyi és politikai súlyának növekedésével, s kü-
lönösen az általa sikeresen alkalmazott „puha erő” (soft power) alkalmazásával egyre in-
kább a saját szabályai szerint fogja átalakítani és átszervezni előbb az őt körülvevő, majd 
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később az egész világot, másodrendű hatalommá degradálva a jelenlegi első számú ve-
zető világhatalmat, az Egyesült Államokat. A „pekingi konszenzus” és a „washingtoni 
konszenzus” legfőbb eltérése szerintük az, hogy az előbbi lényegesen szélesebb körű 
beavatkozást biztosít az államnak a piacgazdasági folyamatokba való beavatkozásra és 
a makrogazdasági folyamatok tervezésére, mederben tartására. Antalóczy Zoltán sze-
rint a „pekingi konszenzus: konfucianizmus, kapitalizmus, kommunizmus; melynek 
kivitelezésére Kínát a Csu-dinasztia, a maguk történelmi tapasztalata inspirálta”.9 Ész-
revehető, hogy a „pekingi konszenzus” kitalálói és értelmezői nem tudnak mit kezdeni 
azzal a ténnyel, hogy a globális világgazdaság válságokkal teli időszakában a KKP által 
vezetett és „sajátosan kínai színezetű szocializmust” építő Kína a legsikeresebb „állam-
kapitalista” piacgazdaság, amely a jelenlegi elhúzódó válságból is egyedüli nyertesként 
látszik kikerülni. Ezzel kapcsolatban a fő kérdés az, hogy Kína jelenlegi társadalmi-
gazdasági rendszere lényegét illetően „szocialista” országnak tekinthető-e egyáltalán, 
illetve az elmúlt három évtizedben ott kialakult rendszer miben és mennyiben külön-
bözik a fentebb említett, ugyancsak sikeres délkelet-ázsiai kapitalista berendezkedésű 
országokétól. Ezzel tulajdonképpen elérkeztünk a jelenlegi kínai rendszer egyik legvi-
tatottabb kérdéshez: jellegének és lényegének meghatározásához.

Hogyan lehet a jelenlegi kínai rendszer jellegét és lényegét tömören megfogalmazni?

Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, előre kell bocsátanom, hogy a népi forradalom győ-
zelme után Kínában kialakult társadalmi-gazdasági és politikai-ideológiai rendszert a 
magam részéről sohasem tekintettem a marxi formációelmélet kritériumainak megfe-
lelő kommunizmushoz vezető átmeneti időszak alsó, vagy más néven szocialista sza-
kaszának. Ilyen társadalmi-gazdasági alakulat ugyanis – Marx és Engels feltételezése 
szerint is – csak az árutermelésnek a kapitalizmusban, azaz a tőkés termelési módban 
végbemenő kiteljesedése és egyetemessé válása nyomán alakulhat majd ki, a termelő-
erők magas fokú társadalmasodása és nemzetközivé válása következtében. Marx és 
Engels ugyanakkor a szocializmushoz, illetve a kommunizmushoz való valamikori el-
jutást világméretekben képzelték el, s mindvégig óvták eszmerendszerük híveit és kö-
vetőit az olyasfajta primitív elképzelésektől, hogy valamiféle „helyi kommunizmusok” 
létrehozásával kíséreljék meg a tőke világméretű uralmát megdönteni, mert az ilyen 
kísérletek – az objektív és szubjektív előfeltételek hiányában – eleve kudarcra volnának 
ítélve. Az ún. „forradalmi marxisták” ezt az intelmet nem vették figyelembe. Ezzel kap-
csolatban biztonsággal állíthatjuk, hogy a kapitalizmus történelmi meghaladásának és 
a tőkés világrendszer kizsákmányolástól, elnyomástól és nemzeti ellentétektől mentes, 
osztály és állam nélküli, önigazgató kommunista világrendszerrel történő felváltásá-
nak az objektív és szubjektív előfeltételei még a XXI. század elejére sem alakultak ki 
e földkerekségen. Az emberi faj természetét ismerve, továbbra is eldöntetlen kérdés, 
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hogy egy ilyen társadalmi-gazdasági formáció világméretekben egyáltalán kialakul-
hat-e valaha, vagy a kommunizmus eszméje továbbra is csak utópia marad. Azoknak a 
társadalmi-gazdasági fejlődésben elmaradott országoknak a kommunista vezetői, ame-
lyek az objektív és szubjektív feltételek szinte teljes hiánya mellett népi forradalmu-
kat „szocialista forradalomként” hirdették meg, vagy győzelme után erőszakkal azzá 
akarták „továbbfejleszteni”, egytől egyig történelmi zsákutcába tévedtek, s valójában 
a prekapitalista társadalmakra jellemző viszonyokat állították helyre. E „szocialista” 
rendszerek közül csak azok tudtak formálisan vagy névleg fennmaradni és fejlődé-
sükben újabb lendületet venni, amelyeknek a vezetői időben felismerték és komolyan 
vették Marxnak azt a figyelmeztetését, hogy „a kifejlett és kiteljesedett árutermelés tör-
ténelmi szakaszán való átmenet elengedhetetlen feltétele a kapitalista termelési mód 
történelmi meghaladásának”. Ezt a parancsoló szükségszerűséget a kínai vezetés már 
1984-ben felismerte, s a Kínai Kommunista Párt XII. kongresszusán választott Központi 
Bizottság októberben tartott 3. plenáris ülésén „A KKP határozata a gazdasági rendszer 
reformjáról” című, terjedelmes dokumentumban expressis verbis az alábbi mondatokat 
fogalmazták meg: „A tervezési rendszer reformjánál először is el kell vetni azt a hagyo-
mányos felfogást, amely szembeállítja a tervgazdaságot az árugazdasággal, s világosan 
fel kell ismerni, hogy a szocialista tervgazdaság köztulajdonon alapuló, tervszerű áru-
gazdaság, amelynek tudatosan támaszkodnia kell az értéktörvényre, és alkalmaznia 
kell azt. Az árugazdaság teljes kifejlődése a társadalmi-gazdasági fejlődés elkerülhetetlen szaka-
sza, országunk gazdasági korszerűsítésének szükséges feltétele.”10

Ezt a két mondatot azonban „elfelejtették” egy harmadikkal kiegészíteni, miszerint 
„az árugazdaság teljes kifejlődése az emberi civilizáció jelenlegi történelmi szakaszá-
ban mindenképpen csak a munka és a tőke kölcsönös viszonyára épülhet, ami tör-
vényszerűen a kapitalizmus valamilyen formáját jelenti” – akkor is, ha annak egy része 
„köztulajdonon alapuló, tervszerű árugazdaság”.

Ezért e sorok írójának véleménye szerint a jelenlegi kínai társadalmi-gazdasági és po-
litikai-ideológiai rendszer lényege nem más, mint egyfelől a többféle és vegyes tulajdonfor-
mákra épülő, a területi, vállalati és egyéni kezdeményezéseknek, valamint a külföldi befekte-
téseknek is viszonylag tág teret biztosító, s alapjában véve a tőkés piacgazdálkodás elveihez 
és módszereihez igazodó, központosított gazdaságirányítás, másfelől a tekintélyelven alapuló, 
többnyire egypártrendszerű (vagy éppen egy kiemelkedő személyhez kapcsolódó) politikai hata-
lomgyakorlás. A hatalomgyakorlás ideológiai alapja és politikai legitimációja a nemzet 
felemelése és naggyá tétele, továbbá a nép életszínvonalának emelése és jólétének biztosítása. 
Ez utóbbi posztulátum teljesülése esetén tulajdonképpen már teljesen mellékes, hogy 
az országot egyedül irányító pártot kommunista pártnak nevezik-e, illetve a személyi 
hatalmat egy tábornok vagy egy pártfőtitkár gyakorolja-e. Ezért, ha a kínai sajátos-
ságoktól és a KKP vezető szerepétől eltekintünk, ezt a modellt akár „kelet-ázsiai mo-
dellnek” is nevezhetjük. A múlt század hatvanas és hetvenes éveiben – mint fentebb 
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már említettem – lényegében véve e modell szerint ment végbe előbb Japán, majd annak 
példáját követve Dél-Korea, Hongkong, Tajvan és Szingapúr, azaz a „négy kis tigris” 
(vagy ahogyan arrafelé nevezik: a „négy kis sárkány”) gyors felzárkózása az ipari or-
szágok közé. Eközben az e térségben lévő három „szocialista ország”: Kína, Észak-Ko-
rea és Észak-Vietnam közül az első belpolitikai harcokkal, a második a „bölcs vezér” 
személyi kultuszának a tökélyre emelésével, a harmadik pedig az amerikai ellenőrzés 
alatt álló déli országrész „felszabadításáért” folytatott háborúval volt elfoglalva. Ettől 
függetlenül, Kína fizikai méreteit (terület, népesség), gazdasági erejét, az évezredes kí-
nai civilizáció ma is érvényesülő hatását figyelembe véve, bizonyos értelemben beszél-
hetünk akár „kínai modellről” is, ha azt nem statikusan, jelenlegi állapotában, hanem 
dinamikusan, fejlődésében vizsgáljuk.

Milyen értelemben beszélhetünk „kínai modellről”, mi ennek a lényege és funkciója?

Vágjunk a dolgok közepébe, és kezdjük a „kínai modell” definíciójával, amit majd meg-
kísérlek bővebben is kifejteni és érvekkel alátámasztani. E sorok írójának a felfogása és 
értelmezése szerint a „kínai modell” egy, a világméretű modernizációs folyamatba illeszthető 
felzárkózási modell, amely a világ legnagyobb népességű, legrégibb folyamatos civilizációval ren-
delkező, független országában, sajátos történelmi körülmények közepette alakult ki, a kapitalista 
világfejlődés globalizációs szakaszában, s amely minden eddigi felzárkózási kísérletnél nagyobb 
eredményeket mutatott fel, viszonylag rövid idő alatt, a kínai nép és a világ előtt. Ebben a meg-
lehetősen hosszú, összetett mondatból álló definícióban valójában valamennyi szónak 
megvan a maga helye és jelentősége.

Az emberiség történelmében és civilizációs fejlődésében a modernizációs folyamat a 
kapitalista termelési mód kialakulása után indult el, a gépi nagyüzemi termelés térhódí-
tásával, s ez a folyamat csak a kapitalizmus világrendszerré válása után terebélyesedett 
világméretűvé. Ezt a világméretűvé válást azonban a múlt század hatvanas éveiig jelen-
tős mértékben a kapitalizmus egyenlőtlen fejlődése, a fejlett kapitalista államok gyarma-
ti rendszerének kialakulása és fennmaradása, a világ felosztásáért és újrafelosztásáért 
vívott elkeseredett harca jellemezte, ami a XX. században két pusztító imperialista vi-
lágháborút is eredményezett. Ezt követően, a második világháborúból győztesen kike-
rült két szuperhatalomnak, az Egyesült Államoknak és a Szovjetuniónak a világhatalmi 
hegemóniáért folytatott hidegháborús küzdelme, fegyverkezési versenye és szövetségi 
politikája már valamivel nagyobb mozgásteret biztosított – mindkét oldalon – egyes, a 
fejlődésben elmaradott országok modernizációs folyamatának beindításához. E te-
kintetben az Egyesült Államok által szervezett és irányított katonai tömörülésekhez 
csatlakozott, stratégiai szempontból fontos fejlődő országok – az USA kormányától ka-
pott nagyobb volumenű anyagi és pénzügyi támogatás révén – jelentősebb és mara-
dandóbb eredményeket tudtak felmutatni, mint a Szovjetunió mögé felsorakozott, s a 
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szocialista vagy nemkapitalista fejlődési útra lépett, illetve magukat „el nem kötelezett 
országoknak” nevező fejlődő országok. 1989 után, a Szovjetunió szövetségi rendszeré-
nek, majd magának a Szovjetuniónak a felbomlását és szétesését követően, az Egyesült 
Államok a „globalizáció” jelszavával igyekezett gazdasági, politikai és kulturális befo-
lyását a világnak az USA addigi szövetségi rendszerén kívül maradt vagy korábban a 
Szovjetunió befolyási övezetéhez tartozó országaiban és régióiban erősíteni, továbbá az 
amerikai fogyasztói társadalom ideológiáját és az amerikai életmódot népszerűsíteni. 
Mint egyedüli szuperhatalom, az USA feljogosítva érezte és érzi magát, hogy bárhol a 
világon katonailag is beavatkozzék, ha az amerikai érdekeket veszélyeztetve látja. Ka-
tonai doktrínájának ma is ez a lényege.

A globalizáció azonban még jobban kiélezi a kapitalizmus gazdálkodási rendsze-
rének ellentmondásait, s egyre inkább kétségessé teszi a különféle liberális gazdasági 
elméletek és ideológiák (pl. az áru, a tőke, a munkaerő, az információ, valamint az em-
berek és az eszmék szabad áramlása), továbbá a minden korláttól megszabadított, szabad 
piaci verseny világméretű alkalmazásának lehetőségét és célszerűségét. A globalizáció 
ugyanis még nyilvánvalóbbá teszi, és még élesebben domborítja ki az egyenlőtlensége-
ket és az igazságtalanságokat szerte a világon. Ugyanakkor a fejlett országok transzna-
cionális társaságai (TNC) a profitmaximálási törekvéseikkel megteremtették annak a 
lehetőségét, hogy egyes – főként a nagytömegű, olcsó és viszonylag képzett munkaerő-
tartalékkal, továbbá a legújabb műszaki eszközökkel és technológiai berendezésekkel 
könnyen kitermelhető és feldolgozható, értékes energiahordozókkal és nyersanyagok-
kal rendelkező – fejlődő országok a korábbinál gyorsabb ütemben fejlődjenek és mo-
dernizálódjanak. Ezzel a lehetőséggel – nem véletlenül – épp a világ két legnagyobb 
népességű és leghosszabb folyamatos civilizációval rendelkező, kontinensnyi országa, 
Kína és India tudott élni, amelyek már hatvan évvel ezelőtt kivívták függetlenségüket, 
s azt azóta is meg tudták őrizni. Ezt a két regionális nagyhatalmat ma már csak saját 
maguk tartják fejlődő országnak (nota bene: a fejlődő országok többsége sem tekinti őket 
annak). Újabban inkább „feltörekvő gazdaságoknak” (emerging economies) nevezik őket, 
ami semleges minősítés, politikai felhangok nélkül. Más kérdés, hogy a szakirodalom 
és a publicisztika e kategóriába sorolja az olyan – a modernizációs felzárkózási folyamat 
különböző stádiumában tartó és eltérő politikai berendezkedésű – országokat, mint pl. 
Brazília, Irán, Pakisztán, Törökország, sőt a legtöbb kelet-európai „posztszocialista” or-
szágot is. Ez a kategorizálás azonban félrevezető.

A mostani világgazdasági válság kapcsán ugyanis egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy a globalizáció igazi haszonélvezőivé csak azok a „felzárkózó gazdaságok” váltak, 
amelyek olcsó, de viszonylag jól képzett munkaerejükkel magukhoz tudták vonzani a 
fejlett országokban korábban felhalmozott tőkét, technológiát és tudást, az ily módon 
előállított áruikkal versenyképesen tudtak megjelenni a „világpiacon” és – elsősor-
ban – a „fogyasztói társadalmak” piacain. Közülük – mint fentebb említettük – a Föld 
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hétmilliárd fő körüli népességének külön-külön 19 és 17, azaz együttvéve 36 százalékát 
kitevő Kína és India ért el kiemelkedő sikereket. Ez a két ország egy évtized leforgása 
alatt a „világ ipari műhelyévé”, adatfeldolgozó központjává (back office and outsourcing), 
exportnagyhatalommá vált, egyre növekvő devizatartalékaik révén pedig a fejlett or-
szágok fő hitelezői lettek.

A „kínai modell”, vagyis a jelenlegi kínai társadalmi-gazdasági és politikai-ideológi-
ai rendszer jellegének és lényegének a korábbi meghatározásánál senkit ne zavarjon az, 
hogy a KNK és a KKP mai vezetői továbbra is „sajátosan kínai színezetű szocializmus-
ról” és „szocialista piacgazdaságról” beszélnek. Ezek csak rituális szavak, amelyeket 
a – minden emberi hibájuk és gyarlóságuk ellenére – Kína függetlenségének vissza-
szerzéséhez és a kínai nemzet felemelkedéséhez kétségtelenül hozzájárult „kommu-
nista ősök oltáránál” rendezett szertartások alkalmával illik ismételgetni. Egyébként 
is, „kommunistának” tekinthető-e az a párt, amely olyan mértékben tolerálja a jövedel-
mi és vagyoni különbségeket, ahogyan az az előzőkben ismertetett adatokból kiderült, 
továbbá a legügyesebb és legsikeresebb „hazafias tőkéseket” felveszi a pártba, s pél-
daképül állítja a dolgozó tömegek elé? Ez a rendszer ma már kapitalizmus a javából, 
mégpedig annak az a sajátos, kelet-ázsiai formája, amelyet fentebb már jellemeztem, 
s amely sok tekintetben lényegesen különbözik az általunk jobban ismert amerikai és 
nyugat-európai modelltől. Az utóbbihoz hasonló szervezeti és gazdálkodási formák 
ellenére, ezekben az országokban – mint már említettem – a gazdasági tevékenységben 
részt vevők eltérő értékrendje, kultúrája, szokásai és beidegződései miatt a gazdaság 
nem úgy működik, mint Nyugat-Európában, Észak-Amerikában vagy akár Ausztráli-
ában, nem is beszélve a politikai, ideológiai és jogi felépítmény működéséről, illetve az 
azzal kapcsolatos nyugati elvárásokról.

Kínában a piacgazdasági rendszer kiépítésekor nem került sor az állami tulajdonban 
lévő vállalatok széles körű privatizálására, e helyett a politikai vezetés és a törvényho-
zás inkább a kínai és a külföldi magántőkés befektetők számára igyekezett egyengetni 
az utat. Csak a csődbe jutott vagy a csőd szélén álló kisebb és jelentéktelenebb állami 
vállalatokat adták el magánvállalkozóknak, akik többnyire annak vezetőiből kerültek 
ki. A nagyobb vállalatokat inkább hitelekkel támogatták, hogy elkerüljék a csődközeli 
helyzetet, majd vállalat-összevonásokkal, átszervezésekkel és képzettebb igazgatók 
kinevezésével próbáltak saját kockázatra gazdálkodó, modern vállalati formákat, ho-
rizontális és vertikális vállalati egyesüléseket, vállalatcsoportokat és részvénytársasá-
gokat kialakítani. Ezzel többnyire elkerülték az állami vagyon gyors és tömeges priva-
tizációjával járó nagyobb veszteségeket és a súlyosabb korrupciós jelenségeket.

A másik lényeges különbség az, hogy Kínában a föld és a benne rejlő ásványkincsek 
nincsenek magántulajdonban. A megművelt földek, azaz a termőföldek és legelők az ott 
élő emberek „kollektív tulajdonában” (jiti suoyou) vannak, akik „szerződéses gazdálko-
dási joggal” (chengbao jingying quan) rendelkeznek felettük. Amennyiben ezzel a joggal 
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élni kívánnak, úgy „földhasználati díjat” (tudi shiyong fei) fizetnek a kollektívának, pon-
tosabban a helyi népi kormány pénzügyi osztályának. Ezt a jogot azonban a parasztok 
és a pásztorok – a törvény által meghatározott feltételek mellett – átruházhatják más 
személyekre is, akik viszont ezért pénzben vagy termékben meghatározott „bérleti dí-
jat” (zulin fei) fizetnek az átruházónak. A földek alatt lévő ásványkincsek a „köztulajdon 
rendszer” (gongyouzhi) részét képezik, éppúgy, mint a többnyire szűzföldeken létesített 
állami gazdaságok, melyeket Kínában „állami igazgatású mezőgazdasági üzemeknek” 
(guoying nongchang) neveznek. Ilyenformán Kínában már kialakult „a földet érintő gaz-
dálkodási jog forgalmának piaca” (tudi jingying quan liuzhuan shichang). A piacgazdasá-
gi rendszer teljes körű kiépítése kapcsán mind a mai napig vita tárgyát képezi azon-
ban a föld magántulajdonba adásának kérdése. Erre szerintem aligha kerül sor. Ennek 
oka részben a termőföldeknek – az urbanizáció és a közlekedési infrastruktúra gyors 
fejlődésével együtt járó – állandó szűkülése, részben pedig a helyi népi kormányok 
tiltakozása az egyik fontos anyagi forrásuk, a használati díjakból származó bevételek 
elvesztése miatt. A termőföld egyébként is ma már világszerte egyre inkább olyan nem 
megújuló, sőt inkább fogyó természeti erőforrást jelent, aminek a használati értékét 
nem lehet majd csereérték formában, azaz pénzben kifejezni, s árát a piaci értékítéletre 
bízni. Ezért a jövőben inkább arra számíthatunk, hogy a föld magántulajdona a világ 
túlnépesedett és túlurbanizált országaiban is meg fog szűnni.

Milyen veszélyeket rejt magában a tőkés fejlődés a globalizmus jelenlegi szakaszában?

A két legnagyobb „feltörekvő ország” vitathatatlan sikerei, s a többi fejlődő ország 
gyorsabb modernizálódása ellenére, napjainkban egyre több jel mutat arra, hogy a 
globalizáció – amennyiben az a gazdasági növekedés eddigi pályáján és a moderni-
záció jelenlegi paradigmája szerint halad tovább – belátható időn belül a természeti 
erőforrások kimerülését, a környezet helyrehozhatatlan károsodását és az emberiség 
legalapvetőbb létfeltételeinek (élelem, energiahordozók, erdők, levegő, termőföld, víz) 
katasztrofális beszűkülését fogja eredményezni. Ebben az értelemben a globalizáció 
nagy valószínűséggel a tőkés termelési mód, azaz a világméretű kapitalizmus utolsó 
szakasza lesz, ami után csak egy posztkapitalista társadalmi-gazdasági formáció kiala-
kulása következhet. Ellenkező esetben a kapitalizmus vége egyben az emberi civilizá-
ciós fejlődés végét is jelentené.

Ez utóbbi – sokak számára talán túl kategorikusnak tűnő – kijelentést arra alapozom, 
hogy ha a világ két legnagyobb népességű országa, Kína és India – az USA-hoz, az EU-orszá-
gok többségéhez és Japánhoz hasonlóan – maga is fogyasztói társadalommá válna, és egy 
főre vetítve is el akarná érni ez utóbbiaknak a mára elért színvonalát, az a Földünkön belátható 
időn belül akkora élelmiszer-, energia-, nyersanyag- és nem utolsósorban termőföld-, tisztaleve-
gő- és vízhiányt, s olyan mértékű környezetrombolást eredményezne, amelybe az emberiség, sőt 
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az állatvilág túlnyomó része is belepusztulna. Ezért gondolom és remélem, hogy ezt meg-
előzendő, az elkövetkező évtizedekben a világ vezető politikusai és tudósai meg fog-
ják találni a fenntartható fejlődésnek azt a szervezeti és működési formáját és módját, 
amellyel elkerülhető ez a fenyegető katasztrófa.

A tőkés világ vezető hatalmai által annyira dicsért és az egész világ számára üd-
vösnek tartott globalizmus veszélyeire az utóbbi években egyébként számos nyugati 
társadalomkutató is felhívta a figyelmet, s számos könyvben, folyóirat- és újságcikk-
ben, illetve előadásban tettek közzé különböző elgondolásokat és javaslatokat ezek el-
kerülése vagy megelőzése céljából. E kutatók azonban – szinte kivétel nélkül – csak 
a kapitalizmus keretén belül tartják elképzelhetőnek a „megreformált” globalizmus 
további fejlődését és térhódítását, s nem marxisták lévén, még elméleti síkon sem gon-
dolkodnak egy valóban posztkapitalista társadalmi formáció esetleges kialakulásának 
a lehetőségén.

Munkáik közül – a jelen tanulmány témája szempontjából – a magát magyarnak 
valló, de 1956 óta külföldön dolgozó és munkája révén a fél világot bejárt, jelenleg Lu-
ganóban élő, svájci állampolgárnak, Segesváry Viktornak,11 a hágai Mikes International 
alapítvány által 2006-ban, a világhálón közzétett, A globalizációs álmok után – Egy széttö-
redezett világ felé című cikkgyűjteményét tartom különösen figyelemre méltónak és rele-
vánsnak.12 A szerző ugyanis a könyv „Civilizációk különbözősége és civilizációk ellen-
tétei” címet viselő második részében, a „Virradat Keleten és a Nyugat alkonya” fejezet 
„Két modernitás szembenállása” című alfejezetében behatóan foglalkozik a Kínában 
és Indiában végbemenő – a nyugati típusútól merőben eltérő, de egymástól is jelentő-
sen elütő – modernizáció különbségeivel. A könyv különösen elgondolkodtató része az 
„Egy széttöredezett világ felé. A hegemonikus politika következményei geopolitikai 
perspektívában” című utolsó fejezet, amelyben a szerző annak a meggyőződésének ad 
hangot, hogy a nyugati civilizáció globalizációs (értsd: hegemonikus) törekvése és az 
Amerikai Egyesült Államok nyíltan hegemonikus magatartása geopolitikai perspektí-
vában csak újabb válságokhoz és a világ további széttöredezéséhez vezethet, mégpe-
dig akár az egyes, történelmileg kialakult civilizációs térségeken belül is. Segesváry 
Viktor szerint „ez a széttöredezés, feldarabolódás jelenti a legnagyobb veszélyt a jövő 
szempontjából, mert egy olyan perspektívát nyit fel, melynek végső következményeit 
nem tudjuk felmérni”.13 Ezért a világ rendjének fenntartásához valamennyi civilizá-
ciós térség vezető hatalmának le kell mondania a hegemonikus törekvésről, mert a 
fenntartható és harmonikus fejlődés csak a civilizációk közötti megértés és dialógus 
révén érhető el. Ez a cél egyébként eddig jobbára csak a kínai vezetők különböző 
megnyilatkozásaiban fogalmazódott meg egyértelműen. Teng Hsziao-ping még 1974-
ben, az ENSZ közgyűlésén megtartott beszédében a KNK kormánya nevében a követ-
kezőket mondta: „Kína nem szuperhatalom, és a jövőben sem lesz az. … Ha egy napon 
Kína színt váltana és szuperhatalommá válna, és ő is a világ zsarnokaként viselkedne, 
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s mindenütt megfélemlítene, megtámadna és kizsákmányolna másokat, akkor a világ 
népeinek a szociálimperializmus szégyensapkáját kellene Kína fejére húzniuk, le kel-
lene őt leplezniük, ellene kellene fordulniuk, sőt a kínai néppel karöltve meg kellene 
dönteniük.”14 Az utóbbi évek csúcstalálkozóin pedig Hu Jintao (Hu Csin-tao) államel-
nök és pártfőtitkár jelentette ki többször is, hogy Kína „közösen felvirágzó, harmonikus 
világ” kialakítására törekszik.

Hogy a fenntartható és harmonikus világ végül is milyen társadalmi-gazdasági és 
politikai rendszerben fog majd (a be nem látható jövőben) megvalósulni, azt ma senki 
sem tudja megmondani. Az azonban nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy az a 
rendszer már nem kapitalizmus lesz. Az egyre szűkülő természeti erőforrások és a fej-
lődő országok továbbra is növekvő népessége mellett ugyanis a létfenntartáshoz szük-
séges javakat nemigen lesz lehetséges a tőkeviszonyra épülő, kapitalista gazdálkodási 
rendszerben, az értéket termelő munka kettős jellegének (használati érték és csereér-
ték) fenntartásával megfelelő mennyiségben és minőségben előállítani és elosztani. 
A kapitalizmus működési rendszerének beható elemzése nyomán Marx és Engels azt 
logikusan következtette és fejtette ki, hogy a kapitalizmust felváltó új termelési módban 
– az egyéni munka közvetlen társadalmi munkává válásával – az árutermelés és a piac 
meg fog szűnni, mint ahogy azt is, hogy ez az új termelési mód csak világméretekben 
alakulhat ki. Azzal azonban nem számoltak, hogy a „mindenki munkája szerint – min-
denkinek szükségletei szerint” elosztási elv alkalmazását nem a termékbőség, hanem a 
termékhiány fogja kikényszeríteni. Márpedig néhány évtizeden belül a világ túlnyomó 
részén olyan helyzet fog előállni, hogy az alapvető létszükségleti javak termelését és 
elosztását nem lehet majd kizárólag a piaci keresletre és a piaci árszabályozásra bízni, 
hanem a termelés és a készletek pontos és szigorú nyilvántartásával, azokat mindenki 
számára hozzáférhető módon, részben központilag dotált, alacsony árakon, részben pe-
dig ingyenesen, azaz természetbeni juttatások formájában kell majd elosztani. E nélkül 
ugyanis a Földünkön élő, akkor már közel tízmilliárd ember túlnyomó része éhen vagy 
szomjan halna, illetve különböző betegségekben és járványokban pusztulna el.

Milyen elveken működő társadalmak alakulhatnak ki a jelenlegi fejlett társadalmak után?

A nyugati közgazdászok, politológusok és más társadalomkutatók már jó ideje nem 
szívesen használják a „kapitalizmus” vagy „kapitalista” kifejezést a jelenlegi társadal-
mi-gazdasági rendszerük elemzésénél és leírásánál. Ehelyett inkább az ideológiailag 
semleges „jóléti”, „posztmodern”, „fogyasztói”, „információs”, „posztindusztriális” 
vagy „tudás alapú” társadalomról beszélnek, nagyjából abban a gyakorisági sorrend-
ben, ahogyan most ezeket felsoroltuk. Ezeknek a „narratíváknak” a jelentése és ér-
telmezése részletesen megtalálható az Információs Társadalom- és Trendkutató Köz-
pont (ITTK) egyik 2007. évi kiadványában.15 A szövegből azt is megtudhatjuk, hogy 
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a „posztkapitalista” jelző a nyugati társadalomkutatók szóhasználatában legkorábban 
Peter Druckernél fordult elő, aki „a kezdetben tudásgazdaságnak és tudástársadalom-
nak elkeresztelt transzformációt 1993-as könyvében nevezte először poszt-kapitalistá-
nak, arra utalva, hogy a kapitalizmusnak egy olyan alakváltozatával van dolgunk, ahol 
ugyan még érvényben vannak a kapitalizmus klasszikus törvényszerűségei, azonban 
annak működésmódja merőben átalakult a tudástermelés központivá válásával”.16 
Mások viszont, pl. Ulrich Beck német szociológus, 1986 óta a „kockázattársadalom” 
(risk society) elnevezést igyekszenek népszerűsíteni, melynek elmélete – a fenntartha-
tó fejlődés koncepciókhoz hasonlóan – az emberi civilizáció és a természet kapcsola-
tát boncolgatja. „A tudomány és technológia fejlődéséből fakadó belső, civilizatorikus 
kockázatok arányának növekedését (melyek a természet egyensúlyának felbomlásához 
vezethetnek), és az ezzel együtt járó veszélyérzet fokozódását központi jelentőségű ten-
denciaként azonosítja, ami az egyének identitására is döntő befolyással bír. A kocká-
zattársadalom diskurzus eddigi pályaíve alapján úgy tűnik, hogy erősen technológia-
orientált, globális folyamatokkal globális szinten foglalkozik. Az egyes társadalmak, 
kultúrák egyéni jellegzetességeire egyelőre korlátozottan reflektál. Még saját elméleti 
keretrendszerén belül sem jelennek meg a kultúrák sokféleségére reagáló koncepciók. 
Az információs társadalommal való kapcsolódási pontjai pedig szerények.”17

Feltételezésünk szerint, ha a globalizáció az eddigi úton folytatódik, az abban rejlő 
súlyos veszélyeket az olyan nagynépességű és gyorsan fejlődő országok, mint Kína és 
India, hamarabb fogják észlelni, megtapasztalni, s ennek következtében felismerni is, 
mint a jóléti vagy fogyasztói társadalmak. Így talán nem alap nélkül reménykedhetünk 
abban, hogy a világ többi felzárkózó és fejlődni akaró országával karöltve, és a minden 
eddiginél pusztítóbb háborúkat elkerülve, békés úton is rávehetik, vagy morálisan rá-
kényszeríthetik majd az akkori legfejlettebb országokat és integrációs tömörüléseket, 
hogy elfogadják és maradéktalanul végrehajtsák az akkorra már elkerülhetetlen para-
digmaváltást. Ehhez persze az is kell, hogy ezek az országok saját példájukon mutassák 
be az utóbbiak fogyasztói társadalmának, hogy ésszerű módon, pazarlás nélkül és sze-
rényebb jólétben is lehet emberi életet élni. Jelenleg azonban mindez csak feltételezés 
és remény, amit egyelőre sem Kína, sem pedig India eddigi fejlődése nem igazol, sőt 
a meggazdagodó rétegeknél ennek épp az ellenkezője, azaz a fogyasztói társadalmak 
által propagált életforma és életmód elérésére, illetve meghaladására való törekvés ta-
pasztalható.

Ami mégis táplálhatja ezt a reményt, az nem más, mint az évezredes civilizációs 
fejlődés során mindkét országban kialakult és mind a mai napig fennmaradt tradici-
onális értékrend, gondolkodásmód és viselkedési szokások (pl. közösségi mentalitás, 
munkaszeretet, szerénység, tekintélytisztelet, tűrőképesség stb.), amelyek – külön-kü-
lön és együttesen is – megkönnyíthetik a szabályozás és korlátozás nélküli gazdasági 
növekedésből és fogyasztásból származó veszélyek időben történő felismerését. Ehhez 
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azonban arra is szükség van, hogy ezeknek a feltörekvő országoknak a vezetői a jövő-
ben olyan politikát folytassanak, amely megvédi népüket, s különösen a felnövekvő új 
generációkat a nyugati, elsősorban az amerikai merkantilizált kultúra káros hatásaitól, 
az ún. „szellemi szennyeződéstől”. Ezekben az országokban és társadalmakban a teljes 
körű modernizálást csak abban az esetben lehet elérni, ha azt – a tudomány és a tech-
nika legújabb eredményeinek elsajátítása és továbbfejlesztése mellett – egyre inkább az 
évezredes kultúrájuk maradandó értékeire támaszkodva hajtják végre, népük anyagi 
és szellemi életszínvonalának emelésénél pedig mindenkor a fenntartható fejlődés kö-
vetelményeihez igazodnak. Éppen ezért ez egy rendkívül bonyolult, összetett és nehéz 
feladat, amellyel csak széles nemzeti összefogással, előrelátó és felvilágosult politikai 
vezetéssel, valamint egy erős, jól működő és a nép viszonylag széles rétegeinek bizal-
mát élvező, tekintélyes államhatalmi gépezettel lehet elérni. Egy ilyen hatalmi gépezet 
kialakítása még a nagyobb felzárkózó országokban is rendkívül nehéz lesz, mindenek-
előtt az évezredes prekapitalista fejlődés tudati maradványai (pl. kaszt- és törzsi szel-
lem, korrupció stb.) miatt.

Van-e, és egyáltalán lehet-e a „kínai modellnek” jövője és példaértéke mások számára?

Általánosságban szólva és a dolog lényegét tekintve, a „kínai modell” jövője attól függ, 
hogy az az elkövetkező években és évtizedekben mennyire lesz képes megfelelni Kínában a fenn-
tartható fejlődés követelményeinek, milyen sikerrel tud hozzájárulni a társadalom és a gazdaság 
eddigi fejlődése nyomán keletkezett és a további fejlődés során jelentkező ellentmondások és prob-
lémák megoldásához. Ebből következően világosan kell látnunk azt, hogy a „kínai mo-
dell” nem egy statikus, hanem egy dinamikus modell, amelynek magának is változnia, 
fejlődnie és alkalmazkodnia kell, a felmerülő új feladatok és problémák függvényében. 
A kínai felzárkózás eddig azért volt sikeres, mert minden vezetésváltásnál képesek vol-
tak az akkori viszonyoknak megfelelő kihívásokra válaszolni. Az 1990-es évek elején a 
kelet-európai rendszerek bukására egy alkalmazkodó külpolitikával és a tervutasításos 
rendszer teljes kiiktatásával reagáltak, az ezredforduló tájékának szociális feszültsé-
geit új ellátó rendszerek bevezetésével és a korábbi privatizációs folyamat lassításával 
kezelték. Ma a pártvezetéssel összenőtt gazdasági érdekcsoportok szabályozása és a 
korrupció visszaszorítása a kínai közvéleményt leginkább foglalkoztató kérdés. Ezt a 
növekedési modellváltással vagy a stratégiai iparágak fejlesztésével nem lehet kezelni. 
Ha a 2012 őszén és 2013 tavaszán hivatalba lépő új párt-, illetve állami vezetés nem lesz 
képes adekvát politikai jellegű intézményi reformokra, nem valószínű, hogy Kína fel-
zárkózása csupán az elmúlt évtizedben megszerzett lendület alapján még évtizedekig 
folytatódhat.

A modell kialakulásáról, lényegéről és funkciójáról eddig elmondottakból az is egy-
értelművé vált, hogy annak a jövőben – a kínai vezetés hosszú távú társadalom- és 



2012. nyár 47

A kínai civilizáció újabb reneszánsza

gazdaságfejlesztési stratégiai célkitűzéseivel összhangban – elsősorban olyan irányban 
kell továbbfejlődnie és változnia, amely a központi államhatalom irányító és ellenőrző 
képességét nem csökkenti, hanem inkább növeli és hatékonyabbá teszi.

A jelenlegi kínai vezetés középtávú stratégiai célja és feladata: a gazdaság és a tár-
sadalom kiegyensúlyozott, fenntartható és harmonikus fejlődéséhez szükséges objektív és szub-
jektív, belső és külső feltételek fokozatos megteremtése. Ennek során – a többi között – az 
államigazgatásban és a költségvetési politikában a centralizáció és a decentralizáció, a 
gazdaságirányításban a kormányzati és a vállalati jogkörök és funkciók, a lakásépítési, 
oktatási, egészségügyi és szociális politikában pedig az állami támogatás és az öngon-
doskodás optimális arányát és megosztását kell elérni. Ennek nyomán ugyanis foko-
zatosan csökkenhetnének az egyes országrészek, s azokon belül a városok és a falvak, 
valamint az egyes társadalmi rétegek között a jelenlegi, túlságosan nagy jövedelmi és 
életszínvonalbeli különbségek. Ez szükségképpen a társadalmi szolidaritás érzésének 
és tudatának az erősítését, a jövedelmek adóztatásánál a progresszivitás fokozását, s 
magasabb fokozatoknál az adókulcs jelentős emelését igényli, de emellett sok területen 
a különféle adminisztratív korlátozások sem lesznek elkerülhetők. Ez utóbbiak egy ré-
sze kétségtelenül az „emberi szabadságjogokat” is érinteni fogja. Ilyen intézkedésekre 
azonban az elkövetkező években és évtizedekben – előbb vagy utóbb – más országok 
kormányai és a különböző világszervezetek is rá fognak kényszerülni, ha el akarják 
kerülni a nemzetközi és a társadalmi feszültségek további kiéleződését, valamint a kör-
nyezetrombolás elviselhetetlenné válását. Éppen ezért az alábbiakban, a teljesség igé-
nye nélkül, a „kínai modell” jövőben várható továbbfejlesztésének azokat a fő irányait 
igyekszem bemutatni, amelyek – a kínai társadalom és gazdaság jelenlegi helyzetéből 
kiindulva – viszonylag nagy valószínűséggel prognosztizálhatók. E továbbfejlesztett 
„kínai modell” – eredményessége esetén – a jövőben követendő példaként szolgálhat a 
világ többi országa vagy integrációs közössége számára is.

A népesedési politika talán az egyetlen olyan terület, ahol a kínai kormányzatnak – már a 
közeljövőben – nem szigorítania, hanem enyhítenie kell a már három évtizede folytatott 
túl „sikeres” politikáján. Ennek eredményeként ugyanis 1980 óta – a korábbi trendhez 
képest – 400 millióval kevesebb gyermek született, ezzel egyidejűleg azonban a kínai 
társadalom a világ egyik leggyorsabban öregedő társadalmává vált. Az „egy család – 
egy gyermek” egykepolitikát pár éven belül fel kell adni, különben egy évtized múlva 
a 60 éven felüliek aránya az össznépességen belül meghaladná a 16%-ot, sőt – az ur-
banizáció eddigi ütemének lelassítása nélkül – elérhetné a 20%-ot is. Az egykepolitika 
ugyanakkor – a tradicionális szemléletmód fennmaradása és továbbélése következté-
ben – a kínai népesség nemek szerinti megoszlásában és összetételében is drasztikus 
változást eredményezett. Míg harminc évvel ezelőtt – 1980-ban – a születések arányszá-
ma még 103:100 volt a fiúgyermekek javára, ez mára 120:100-as arányra (vagy inkább 
aránytalanságra) változott. (A fiúgyermek nemcsak a munkaerő szempontjából 
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részesül előnyben, hanem a családnév továbbvitele és a szülőkről való gondoskodás tra-
dicionális kötelezettsége miatt is. A férjhez ment leány ugyanis a férj családjába kerül, 
s az apósáról és anyósáról köteles gondoskodni.) Ez azt jelenti, hogy a most felnövekvő 
fiatal generációknál öt férfira már csak négy nő jut, ami egyre komolyabb problémákat 
fog okozni mind a párválasztás, mind a családalapítás esetében. Ezeknek az anomáli-
áknak a kiküszöbölése érdekében a kínai kormányzatnak változtatnia kell az eddigi, 
túlzottan „liberális” abortuszpolitikáján is, amely egy gyerek megszületése után nem-
csak megengedte, de kötelezően elő is írta a terhesség megszakítását. Bár egy idő óta 
– leánygyermek születése esetén – megengedik a második gyermek világrahozatalát is, 
azok a szülők, akiknek módjában áll a születendő gyermek nemét még a méhen belüli 
fejlődés szakaszában megállapíttatni, általában nem élnek ezzel a lehetőséggel, hanem 
„elvetetik” a gyermeket. Ez a gyakorlat tovább növeli a nemek közötti aránytalanságot. 
Megszüntetése érdekében a jövőben úgy lehetne „szigorítani” a jelenlegi abortuszpo-
litikán, hogy első teherbeesés esetén – hacsak ezt valamiféle genetikai rendellenesség 
nem indokolja – meg kellene tiltani az abortuszt, s kötelezni kellene a szülőket (személy 
szerint az anyát) gyermekük világrahozatalára.

Kínában bizonyos mértékben továbbra is korlátozni fogják a szabad költözés és a szabad 
munkavállalás jogát, mert e nélkül a migráció könnyen olyan méreteket öltene, amely 
veszélyeztetné a társadalmi rendet és az állampolgárok biztonságát. Korábban már em-
lítettük, hogy a 820 milliós aktív népesség több mint egynegyede, mintegy 250 millió 
fő, már jelenleg is állandó lakóhelyétől és családjától távol, ún. vándormunkásként dol-
gozik, egy részük tartósan, más részük átmeneti, ideiglenes vagy szezonális jelleggel. 
Ezeknek a faluról jött migráns munkásoknak a munkahelyükön – a városokban és az 
építkezések helyén – való állandó letelepedéséhez nincsenek – és még hosszú ideig 
nem is lesznek – meg a szükséges feltételek. Ez egyébként más fejlődő és feltörekvő 
országokban is így van, csak ott, az adminisztratív korlátozás hiányában, a városok 
és az építkezések környékén többnyire hatalmas „bádogvárosok” és nyomornegyedek 
alakulnak ki, amelyek melegágyai a bűnözésnek és – az elképesztően rossz higiéni-
ai viszonyok következtében – a különböző népbetegségeknek. (Ez a jelenség ma már 
egyes kínai nagyvárosokban is tapasztalható.) Azok a fejlett országok és integrációs tö-
mörülések egyébként, amelyeknek a vezetői és politikusai a leghangosabban bírálják a 
kínai vezetőket a szabad költözés és szabad munkavállalás jogának korlátozásáért, saját 
bevándorlási politikájuk állandó szigorításával ugyanezt a gyakorlatot folytatják ma is 
és a jövőben is. E nélkül ugyanis olyan mértékű megélhetési népvándorlás indulna meg 
a fejlődő országokból a fejlettekbe, amely véglegesen megrendítené az utóbbiak jóléti 
társadalmi rendjének a fenntartását, melynek alapjai – a mostani világgazdasági válság 
következtében – amúgy is erősen megrendültek, sőt egyes országokban már recsegnek 
és ropognak.
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A „kínai modell” továbbfejlesztésének egyik legnehezebb feladata – a továbbra is 
csökkenő természetes szaporulat ellenére – a foglalkoztatási problémák megfelelő keze-
lése és fokozatos megoldása. Ez rendkívül összetett feladat, mivel a kormányzat vala-
mennyi szintjén, sok szakágazat összehangolt munkáját igényli. Ebben a legfontosabb 
szerepet a kínai Államtanács Állami Fejlesztési és Reform Bizottsága, azaz a korábbi 
Állami Tervbizottság tölti be, amely a társadalom- és gazdaságfejlesztési stratégia és 
az ennek konkretizálását jelentő ötéves és éves tervek kidolgozásáért felelős. A foglal-
koztatottsági gondok enyhítése azonban nem csupán új munkahelyek létesítését jelenti, 
mert a fejlődés szempontjából nem mindegy, hogy azok hol és mely ágazatokban ke-
letkeznek, hogy kik fognak ott dolgozni, s munkájukkal mit, mennyiért, hogyan, mi 
célból és milyen minőségben állítanak majd elő. Ezért továbbra is érvényesíteni fogják 
azt a gyakorlatot, hogy az adófizetők pénzén kiképzett diplomásokat és szakembereket 
a jelentkező igényeknek megfelelően, tervszerűen irányítják munkahelyükre.

E kérdéseket vizsgálva világosan látható, hogy az eddigi foglalkoztatási politika Kínát 
egy olyan növekedési pályára állította, amely a jövőben már egyre kevésbé járható. E növekedési 
pályán a gyors ütem elérése vált elsőrendű követelménnyé, hogy évről évre legkeve-
sebb tízmillió új munkahelyet tudjanak létesíteni. Ennek érdekében az utóbbi években 
a bruttó hazai termék felhasználásánál már 40% fölé kellett emelni a tőkeképzésre for-
dított részt, ami magától értetődően csökkentette a végső fogyasztásra kerülő részt, s azt 
a nettó exportra és szolgáltatásra kerülő rész gyors növekedése még tovább szűkítette. 
Így az előállított GDP-volumennek csak mintegy fele szolgált fogyasztási célokat, ami 
eleve korlátokat szabott a lakosság anyagi és kulturális életszínvonalának emelésére 
irányuló törekvéseknek. A kínai közgazdászok számításai szerint a foglalkoztatottság 
eddigi arányának szinten tartásához a GDP-volumen legalább évi 7-8%-os növelésére 
van szükség. Ez azt jelenti, hogy a GDP elmúlt évtizedben elért 10% körüli átlagos évi 
növekedéséből valójában csak az ezen felüli 2-3% volt az, ami közvetlenül a gazda-
ság és a társadalom minőségi fejlődését, azaz a termelőerők műszaki és technológiai 
színvonalának az emelését, valamint a kínai emberek munka- és életkörülményeinek a 
javítását szolgálta. Ezt a magas növekedési ütemet csak az exportorientált gazdaságfej-
lesztéssel és a gazdasági növekedés extenzív módszereivel lehetett elérni, ami viszont 
tovább növelte az egyes országrészek, településtípusok és társadalmi rétegek között 
meglévő jövedelemkülönbségeket, s emellett nagy anyag-, energia- és munkaerő-pazar-
lással, továbbá környezetrombolással is járt.

Az exportorientált gazdaságfejlesztés ugyanis főként Kína tengerparti tartományai-
ban, közülük is elsősorban az olyan – korábban is viszonylag fejlett – régiókban gyorsí-
totta fel a modernizációt és a növekedést, amelyek kedvező földrajzi adottságaik és tra-
dicionális kapcsolataik révén hamar célpontjaivá váltak a hongkongi, makaói és tajvani 
„honfitársak”, valamint a japán, nyugat-európai és amerikai világcégek működőtőke-
befektetéseinek. Miután ezekben a tartományokban és régiókban a megfelelően képzett 
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vagy legalábbis betanítható munkaerő-felesleg nem állt elegendő számban rendelke-
zésre, a foglalkoztatottak egy részét más térségekből kellett „elcsábítani”, tovább rontva 
ezzel az ottani munkaerő-kínálat amúgy is gyenge minőségét. A piacgazdaság foko-
zatos kiépülése nyomán, a „munkaerőpiac” megjelenésével ez a jelenség egyre több 
ellentét és feszültség kialakulását eredményezte e tartományok és régiók kormányzati 
szervei között, s komoly gondot okozott ezzel a központi irányító szerveknek is. Ezzel 
párhuzamosan, az extenzív gazdaságfejlesztés és a gazdasági növekedés extenzív módja 
országos méretekben a kínai gazdaság duális szerkezetéből, azaz a hagyományos és a mo-
dern termelési módszerek egyidejű alkalmazásából származó ellentmondásokat is kiélezte. 
Mindenekelőtt azzal, hogy a modern ipar által kínált olcsó termékek és tömegcikkek 
ma már a falusi piacokról is egyre inkább kiszorítják a hagyományos módon termelő 
parasztok, kézművesek és kisiparosok termékeit, s ezáltal korábbi létalapjuktól fosztják 
meg őket.

Mindezeknek a távlati feladatoknak az eredményes megoldása az elkövetkező évek-
ben és évtizedekben egyre inkább meg fogja követelni, ki fogja kényszeríteni a jelenlegi 
„kínai modell” továbbfejlesztését és permanens átalakítását, mégpedig oly módon és 
olyan ütemben, ahogyan azt a kínai gazdaság és társadalom kiegyensúlyozott, fenn-
tartható és harmonikus fejlődése majd mindenkor megköveteli. Ellenkező esetben Kína 
fejlődése félresiklik vagy zsákutcába téved, mint ahogy az a múltban számos korábbi 
világhatalommal megtörtént. Ez utóbbi esetben már nem lenne értelme „kínai modell-
ről” beszélni, vagy legfeljebb csak olyan negatív értelemben, történelmi tanulságként, 
ahogyan ma ezt a kapitalizmus „fasiszta”, illetve a szocializmus „sztálini” vagy „mao-
ista” modelljéről tesszük.

A továbbfejlesztett „kínai modellnek” – a fentebb ismertetett feladatokon kívül – a 
jövőben optimális megoldást kell találnia az ország földrajzi, geopolitikai és történelmi 
adottságaiból származó problémákra is. Itt mindenekelőtt olyanokra gondolunk, mint 
a különböző fejlettségű és népsűrűségű területek vagy régiók adekvát módszerekkel 
történő, hatékony irányítása és igazgatása; a centralizáció és a decentralizáció megfe-
lelő aránya; az autonómia és az önigazgatás legcélravezetőbb formája és tartalma. Ez 
utóbbi különösen a kizárólag han etnikumú és az eredetileg más etnikumokhoz tartozó 
nemzetiségi területeken válik egyre fontosabbá. A nem túl távoli jövőben – egy-két 
évtized múlva – nem tartjuk kizártnak a KNK jelenlegi közigazgatási rendszerének 
olyan mértékű átalakítását és megreformálását sem, amely végeredményben a jelenlegi 
államforma megváltozásához, s egy különböző fejlettségű regionális egységekből álló 
Kínai Föderatív Köztársaság vagy Kínai Konföderáció elnevezésű és tartalmú állam-
szövetség kialakulásához vezetne. Ebben az esetben Tajvan csatlakozása is könnyeb-
ben megoldható volna, mert a jelenlegi, bizonytalan nemzetközi státuszú szigetország 
nem a KNK-hoz, hanem Kína dél-kínai regionális egységéhez vagy tagállamához csat-
lakozna. Ez azonban nagymértékben attól is függ majd, hogy az elkövetkező évtizedben 
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létrejön-e – s ha igen, milyen formában – a „Kelet-ázsiai Gazdasági Közösség”, s ennek 
mely országok és mely régiók lesznek a tagjai.

Ahhoz azonban, hogy a továbbfejlesztett „kínai modell” a jövőben nagyobb vonz-
erőt gyakorolhasson a világ többi fejlődő és feltörekvő országára, vagy akár az újabb 
gazdasági és pénzügyi nehézségekkel és válságokkal küszködő fejlett országok akkori 
gazdasági és politikai vezetésére, Kínának a globális problémák kezelésében és a fenn-
tartható fejlődés biztosításában is példát kell majd mutatnia. Ilyen problémák például: a 
globális anyag-, élelmiszer- és energiaválság, az éhezés és a túlfogyasztás, a gazdagság 
és a szegénység, a faji és nemzetiségi előítéletek, a határvillongások, a háborúk és a pol-
gárháborúk, a környezeti válság különböző megnyilvánulásai, a munkanélküliség stb. 
A másoknál első helyen szereplő túlnépesedést csak azért nem említettük, mert e tekin-
tetben – mint azt bemutattuk – Kína már évtizedekkel korábban megtette a szükséges 
lépéseket. Ugyanakkor tudatában kell lennünk annak is, hogy ez a továbbfejlesztett 
„kínai modell” sem fog megfelelni az európai és amerikai civilizáció uralkodó ideoló-
giáján nevelkedett politikusok és társadalomkutatók elvárásainak. Ez a modell ugyanis 
még a politikai és közéleti demokrácia fokozatos kiszélesedése esetén sem az egyének 
szabadságjogainak maximális érvényesülését, hanem az államban vagy az államszö-
vetségben együtt élő és együttműködő népek és nemzetek közössége kollektív érde-
keinek a védelmét, a felelősség, igazságosság, integráció és szolidaritás hagyományos 
kínai elveinek a lehetőségekhez igazodó érvényesülését fogja a mindenkori politikai 
vezetés számára alapkövetelményként támasztani.

Végezetül még egy, nemcsak Kínát és a kínai civilizációt, hanem az összes többi, ma 
még fennmaradt ősi civilizációt is érintő kérdést szeretnék felvetni, a megválaszolás 
igénye nélkül. Ez a kérdés a következő: mi marad meg ezekből az ősi civilizációkból 
gyorsan változó világunkban, amelyben jelenleg – és feltehetően az elkövetkező két-
három évtizedben is – a nyugati civilizáció fölénye érvényesül. Az eddigi tapasztalatok 
ugyanis azt mutatják, hogy a nyugati civilizációs fejlődés igazi értékeinek átvételével 
párhuzamosan, a fogyasztói társadalmak életszemlélete, erkölcsi felfogása, különféle 
divatjai és káros szokásai villámgyorsan terjednek az indiai, japán és kínai civilizá-
ció „anyaországaiban”, sőt még az iszlám kultúra és vallás hatósugarán belül is. Ez 
főként a fiatalabb generációkra vonatkozik, s közülük is különösen azokra, akik ame-
rikai és nyugat-európai egyetemeken szereztek diplomát vagy tudományos fokozatot. 
De a nyugati, s különösen az amerikai életmód hamis propagandája, ami az akciófil-
meken, divatlapokon, filmdrámákon, híradókon, képregényeken, pornófilmeken, szap-
panoperákon és egyéb tömegtájékoztatási eszközökön keresztül jut el ezen országok 
széles tömegeihez, Kínában főként az újgazdagok növekvő táborára van frenetikus 
hatással. A leggazdagabbak közül többen máris az Egyesült Államokba szeretnének 
áttelepülni, mások luxusingatlanok, luxusautók és egyéb luxuscikkek vásárlásával 
hívják fel magukra a figyelmet. Ez a hivalkodó magatartás a szegényebb rétegeknél 
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időnként felháborodást vált ki ugyan, de a középrétegeknél inkább csak irigységgel 
vegyülő tiszteletet, mert Kínában gazdagnak lenni nem szégyen, különösen, ha a gaz-
dag ember a felhalmozott vagyona egy részét szegényebb rokonai támogatására vagy 
más jótékonysági célra fordítja. Így arra az alapvető, sarkalatos kérdésre, hogy a kínai 
civilizáció most kibontakozó, újabb reneszánsza eredményeképpen e megújuló civi-
lizáció mennyire lesz még kínainak mondható, s mennyire lesz a jövőben kialakuló 
multicivilizációs és multikulturális új világ része, ma még senki sem képes választ 
adni. Ezért csak reménykedhetünk abban, hogy a végeredmény e két lehetőség közötti 
számtalan változat egyike lesz, s nem Huntington sötét jövőképe következik be a civi-
lizációk összecsapásáról és életre-halálra menő harcáról.
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Résumé

Renaissance of the Chinese Civilization in the First Decades of the 21st Century

In the introduction the author shows the major differences between the circumstances 
of the current and previous renaissances of the Chinese civilisation. Discussing 
these external and internal differences is important because they lead to a situation, 
where China and the rest of the globalised world depend on each other for surviving 
recessions and for further economic development. The author argues that this 
interdependence will have significant influence not just on the Chinese civilisation, 
but on the civilisational progress of mankind.

Next the positive and negative results of the Chinese development and modernisation 
are analysed in detail.

Finally the author tries to answer some of most intriguing questions regarding the 
current Chinese renaissance:

- Is the extremely fast Chinese economic development civilisation-dependent or 
system-dependent?

- What is the essence of the current Chinese system?
- In what sense can we talk about a “China model”? What is its essence and function?
- Along which principles will developed societies evolve in the future?
- What are the hazards of the capitalist development at the current stage of 

globalisation?
- Does the “China model” have a future? Can it serve as an example to follow for 

others?


