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A kapitalizmus kínai útja és a  
neoliberális diskurzus hegemóniája 

Kínában*1

Három kérdés a Mao utáni reformokkal kapcsolatban

A Kínai Kommunista Párt legfőbb vezetői többségükben nacio-
nalisták, és legfontosabb törekvésük az volt, hogy Kínát erőssé és 
gazdaggá tegyék. A politikai radikalizmus – a volt gyarmati, fejlődő 
országok számos forradalmárához hasonlóan – a kínai forradalmárok 
egy része, így például Teng Hsziao-ping szemében is, Kína nemzeti 
egységét és jólétét veszélyeztette. Az egység fenntartása érdekében 
olyan kegyetlen intézkedésekre került sor, mint amilyen 1989-ben 
a brutális, Tienanmen téri fellépés volt. Ha a cél elérésének záloga a 
piaci kapitalizmus, akkor azt minden eszközzel támogatni kell.

Mao is kínai nacionalista volt. Ugyanakkor Mao számára a nemzeti 
egység és a nemzet jóléte nem volt öncél. Mao olyan Lenin utáni 
marxista volt, aki újfajta politikának kívánt teret engedni (Badiou 
2005). A kulturális forradalom idején született kísérleti elképzelések 
hátterében Maónak az a törekvése állt, hogy egy új politikai szubjek-

*1 Jelen tanulmány a Pluto könyvkiadónál 2008-ban megjelent Battle for China’s 
Past: Mao and the Cultural Revolution című könyvem 10. fejezetének átdolgozott 
változata. Kína azóta jelentős változásokon ment keresztül, és részben a 2008-as 
pénzügyi világválság következtében mind gazdaságilag, mind pedig katonailag 
erősebb pozícióra tett szert. A fejezet átdolgozásakor ezeket a változásokat is 
figyelembe vettem. Ugyanakkor a következőkben rá fogok mutatni arra, hogy 
a Mao-korszak utáni reformokkal kapcsolatos kritikai észrevételeim továbbra 
is érvényesek. Szeretnék köszönetet mondani a sinológus Eszterhai Viktornak, 
Marco Gabbasnak –  aki az Eszmélet szerkesztőbizottságának tagja –, valamint 
munkatársaiknak fontos észrevételeikért, amelyek alapján a fejezetet átdolgoztam. 
Természetesen az esetleges tévedésekért csak engem terhel felelősség. 
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számos elgondolást magába építő maoizmus egy kapitalizmus 
nélküli modernitás tervét kívánta elősegíteni (Amin 2006). A kul-
turális forradalom alapgondolata értelmében, a kulturális átalakulás 
elengedhetetlen a társadalmi és politikai változás konszolidálásához 
(Dirlik 2006).

Jelen tanulmány a Mao utáni reformokkal kapcsolatban három 
kérdést vizsgál. Az első, hogy a Mao utáni reformévekben tapasztal-
ható anyagi gyarapodás mennyiben köszönhető a Mao-korszaknak? 
A második: hogyan lehet a Mao utáni reformokat jellemezni? Végül 
a harmadik, hogy a Mao utáni reformokat milyen fogalmi keretbe 
lehet beágyazni?

Nevezhető-e csodának a Mao utáni gazdasági fejlődés?

Kétségtelen, hogy a kínai társadalom alján élő vidéki népesség, 
például azok, akikről a Gao Village (Gao 1999) című könyvemben 
is írtam, jobban táplálkoztak és jobb ruhákban jártak, mint az 
1980-as években. Ugyancsak kétségtelen tény, hogy Mao alatt a 
napi szükségleti cikkeket, például a szappant is, csak jegyre lehetett 
kapni. De vajon az anyagi körülmények javulása tényleg a Mao utáni 
időszak reformcsodájának tekinthető, ahogyan a kínai és a nyugati 
liberálisok egybehangzón állítják? Mint azt korábban már részlete-
sen kifejtettem (Gao 2008), valójában Mao időszaka alapozta meg 
azt a gazdasági fellendülést, amely a XX. század végén Kínában 
tapasztalható volt: ez a megalapozás a széleskörű ipari alapok lefek-
tetését és a szilárd agrárinfrastruktúra kiépítését, valamint a kínai 
nép egészségének és iskolázottságának látványos javulását is magába 
foglalta. Amikor a Kínai Kommunista Párt hatalomra került, Kína 
ipari teljesítménye mindössze Belgiuméval volt azonos; az 1970-
es évek végére viszont Kína már a világ hatodik ipari nagyhatalma 
volt. Azt, hogy Mao idején Kína milyen sikereket ért el, legjobban 
az mutatja, ha az országot összevetjük a nagyságrendileg azonos 
népességű Indiával, amely a második világháborút követőn szinte 
minden tekintetben jobb állapotban volt, mint Kína. A kínai társa-
dalmi-gazdasági mutatók, mint a várható élettartam, az írástudás 
és az emberek egészsége, a Mao-korszak végére sokkal kedvezőbb 
képet mutatott, mint Indiában.
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A Kínával foglakozókat zavarba hozza a címkék sokasága, amelyek 
Kínát egyrészt a valóban piacbarát intézkedések, másrészt a Mao 
utáni kínai nemzetgazdaság leninista intézményeinek országaként 
ragadják meg. Kínára többek között „nomenklatúra-kapitalizmus-
ként”, „bürokratikus kapitalizmusként”, „kínai vonásokat mutató 
kapitalizmusként”, „kom-kapitalizmusként, „piaci leninizmusként”, 
„államkapitalizmusként” és „merkantilista kapitalizmusként” is 
szoktak utalni, hogy csak néhányat említsünk a sok címke közül 
(Baum & Shevchenko, 1999, 333). Több mint három évtizeden át 
Kína az exportvezérelt tőkefelhalmozásra összpontosított (Hart-
Landsberg és Burkett 2007), és a világ „összeszerelő üzemévé”, 
olyan „izzasztóműhellyé” vált, amely olcsó termékeket állít elő más 
államok, mindenekelőtt a gazdagabb nyugati országok számára. E 
„made in China” termékek legtöbbje Kínán kívüli piacokra készült, 
és így Kínában nem is volt kapható.

Az elmúlt években azonban jól érzékelhetővé vált, hogy Kína a 
nemzetközi színtéren is felemelkedőben van, és az ország vásárlóere-
jének, valamint azon törekvésének hatására, hogy az országon kívül az 
„Egy övezet, egy út”-hoz hasonló projektekbe fektessen be, Kína ereje 
félelmet keltett a többi országban. Azonban ez a félelmetes Kína se 
nem kommunista, se nem szocialista, hanem mindenekelőtt egy olyan 
globális rendszer foglya, amely a szegények rovására a gazdagokat 
támogatja. Az elmúlt évtizedekben kínai vándormunkások milliói, 
szó szerint vérrel és verejtékkel küzdöttek azért, hogy az Egyesült 
Államok és a többi gazdag nyugati ország polgárainak pazarló fo-
gyasztását kiszolgálják.

A Mao által 1966-ban meghirdetett kulturális forradalom legfőbb 
ideológiai célja annak megakadályozása volt, hogy a „kapitalista el-
hajlók”, vagyis a Kínai Kommunista Párt kapitalista elképzelésekkel 
és hajlamokkal bíró vezetői nehogy „visszaállítsák a kapitalizmust”. 
Teng Hsziao-pinget sokszor bírálták, majd „második számú kapita-
lista elhajlóként” le is váltották (az első számú elhajló Liu Sao-csi, a 
Kínai Népköztársaság egykori elnöke volt). Teng többször is önkriti-
kát gyakorolt, s egyik ilyen írásában esküben fogadta, hogy sohasem 
fog szembemenni a kulturális forradalom döntésével (Teng 1972). 
Bár Mao elképzeléseivel, intézkedéseivel és a hozzájuk kapcsolódó 
gyakorlattal valószínűleg sokan nem értenek egyet, nemigen lehet 
más következtetésre jutni, mint hogy Teng Hsziao-ping megíté-
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követőn valamennyire szocialistának volt is tekinthető, mára már 
a felismerhetetlenségig megváltozott, és ez a változás Teng és a 
többi kapitalista elhajló számlájára írható (Hinton 1990). Másképp 
fogalmazva, még ha lehet is amellett érvelni, hogy Kína a maoista 
időszakban „kétirányú utca” volt – vagyis lehetősége volt elmozdulni 
akár a létező szocializmus irányába, ami a kulturális forradalom célja 
is volt, akár pedig a totális kapitalizmus felé (Sweezy és Bettelheim 
1972) –, mára már úgy tűnik, hogy az 1980-as évektől kezdve a Mao 
utáni reformoknak köszönhetőn visszafordíthatatlanul ez utóbbi 
irányba indult el.

Egyenlőtlenség és a munkásosztály helyzete

Három különböző irányból szokás amellett érvelni, hogy Kína mára 
kapitalista országgá vált, vagy legalábbis jó úton halad afelé, hogy a 
kapitalista világ jelentős szereplőjévé váljon. Az első megközelítés 
szerint, a munkásosztály folyamatos hanyatlásának hátterében a 
piaci erők és a profit hajhászása áll, ami növekvő egyenlőtlenségeket 
eredményez (Chan 2001, Wang Shaoguang 2003). Blescher (2006) 
megállapítása szerint, Marx a világ munkásainak egyesülését szor-
galmazta. „A proletárok […] csak láncaikat veszíthetik. Cserébe egy 
egész világot nyerhetnek.” A kínai munkások viszont elveszítették 
saját világukat. A maoista időszakban magasztos, kiváltságos, mégis 
– paradox módon – rendkívül radikális osztályt alkottak. A Mao utáni 
strukturális reformok hatására azonban gyors és könyörtelen volt a 
bukásuk. A munkavállalói biztonság nem létező fogalom, a munkanél-
küliség pedig elszabadult. Az állam által biztosított lakások, az orvosi 
ellátás és az oktatás minősége és hozzáférhetősége is romlott, és ezek 
egyre nagyobb kiadásokat rónak a munkásokra.

Még azok számára is, akik olyan szerencsések, hogy van munkájuk, 
egyértelművé vált, hogy a munkásokkal „underclassként” bánnak. 
Lee (2007) például arról számol be, hogy a munkásokat – legyen 
szó biztosítási ügynökökről vagy bárok hostesseiről – oly módon 
manipulálják, hogy a Mao korszak utáni Kínában a profithajhászó 
kapitalista gazdaságot szolgálják.

A második megközelítés szerint, amelyből kiindulva amellett 
érvelhetünk, hogy Kína kapitalista ország, érdemes ráirányítani a 
figyelmet arra, hogy Kína egyre nagyobb mértékben jut magánke-
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tulajdonába. […] A vállalattulajdonosok közül sokan valójában me-
nedzseri vagy szakértői pozíciókban dolgozó állami alkalmazottak. 
Ez a hatalmas vagyon-átcsoportosítás az államtól a magánszektorba, 
amely az emberiség történetében alighanem előzmények nélküli, és 
csendben, majdhogynem észrevétlenül ment végbe, nagyrészt a po-
litikai hatalom birtokosainak, valamint azoknak kedvezett, akiknek 
voltak az establishmenttel kapcsolataik. Ugyanakkor igaz, hogy fontos 
stratégiai iparágak, mint például a bankok, a távközlés, a közlekedés 
és a hadiipar továbbra is állami kézben vannak, és formálisan nem 
privatizálták őket. Ezen iparágak közül azonban sok döntően olyan 
részvényesek tulajdonában van, akik közül néhányan nemzetközi 
tőkés csoportokhoz tartoznak. A vidéki mezőgazdasági területek 
ugyancsak átalakuláson mentek keresztül: a szövetkezeti forma 
helyett ma már a háztartások rendelkeznek földhasználati joggal.  
A földtulajdon nagyléptékű magánkézbe kerülésének vagyunk tanúi. 
Gao faluban például a földhasználati jog mintegy 30%-ából lett ma-
gántulajdon (Gao 2018).

A harmadik megközelítés, amelyből kiindulva amellett érvelhetünk, 
hogy Kína már most kapitalista országgá vált, azt emeli ki, hogy Kínát 
egyre nagyobb mértékben transznacionális kapitalista nagyvállalatok 
irányítják (Hart-Landsberg és Burkett 2007). Vegyük például az 
autóipart. Napjainkban Kínában minden jelentős autógyártó üzem 
külföldi cégek vagy joint venture vállalatok tulajdonában van. Hu 
Xingdou professzor (2005) szerint, azáltal, hogy Kína a világ izzasz-
tóműhelyévé válik, a fejlett Nyugat nemcsak az olcsó kínai munka-
erőt zsákmányolja ki, hanem a kínai szellemi és tudásforrásokat is 
kiaknázza. Arra kéri hallgatóságát, hogy gondoljanak Kuantung és 
a Gyöngy-folyó deltájának példájára, ahol a Kantontól Sencsenig, 
Csuhajtól Foshanig megtett több ezer kilométeres autóút során az 
ember mást sem lát, csak egymás után sorakozó gyárak végtelen so-
kaságát. Azonban Hu szerint, még az ilyen hatalmas feldolgozóiparral 
rendelkező Kuantung GDP-je sem haladja meg az olyan multinacio-
nális vállalatok profitjának mértékét, mint a McDonald’s.

Az egyik szerző a fejlődés e típusát Dongguan-modellnek* nevezi, 
és – szerinte – nemcsak Szucsou, hanem Vencsou is ezt az irányt kö-

* Dongguan (Tungkuan): 8,3 milliós ipari központ Dél-Kínában, Kuantung-
tartományban, a Gyöngy-folyó deltájában. (A szerk.)
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mékei voltak, mint például a Xiangxuehai hűtőszekrények, a Kongque 
tévékészülékek, a Chuahua porszívó vagy a Changcheng ventillátorok. 
Ezek a helyi márkák azonban mára eltűntek. A Xiangxuehai hűtő-
szekrény azután tűnt el, hogy gyártója vegyesvállalatot hozott létre 
egy dél-koreai vállalattal, a Samsunggal; Kongque tévékészülékekkel 
pedig azóta nem találkozunk, amióta gyártói egy holland céggel, a 
Phillips-szel alapítottak vegyesvállalatot (Han Yanming 2004).

A külföldi cégek azt a stratégiát követik, hogy első lépésben vegyes-
vállalatot hoznak létre egy működő kínai vállalattal, és eszközöket 
[assets], infrastrukturális koncessziókat és adókedvezményeket 
szereznek, miközben a kínai munkaerőt és szakértelmet a maguk 
javára hasznosítják. Ezután technológiai és pénzügyi előnyeiket arra 
használják fel, hogy kínai partnereiket a vállalatból kiszorítsák. Ezt 
tette a német FAG a Xibei Bearing Co Ltd-vel, egy japán cég a Ningxia 
Machine Co Ltd-vel, egy amerikai cég egy kőolaj-kitermeléshez hasz-
nált eszközöket gyártó céggel, valamint egy másik japán cég a Lanzou 
Camera Planttel.

A kínai vándormunkások csak tengődnek a „tápláléklánc” alján, 
miközben folyamatosan Kínát szennyezik. Egy Barbie baba kiske-
reskedelmi ára az Egyesült Államokban nagyjából 10 dollár, azonban 
kínai FOB-ára (az áru összköltsége, amíg hajóra kerül) mindössze 2 
dollár, amelyből 1 dollár az üzletviteli és a szállítási költségeket fede-
zi. A Kínában elköltött maradék 1 dollárból 65 centet fordítanak a 
nyersanyagokra, vagyis a kínai munkásokhoz már csak 35 cent jut el. 
Hasonlóképpen, Han Yanming (2004) megjegyzi, hogy egy szucsoui 
gyár évi 20 millió számítógépes egeret állít elő a Logitech International 
SA-számára, amelyeket az amerikai piacon 40 dollárért adnak el. 
Ebből a Logitech kap 8 dollárt, a forgalmazók és a viszonteladók 15 
dollárt, és további 14 dollár fedezi a nyersanyag- és alkatrészköltsége-
ket. Mindösszesen 3 dollár marad Kínában, amiből a munkabéreket, 
az áramot, a szállítást és egyéb költségeket kell fedezni.

A Puma cipőgyár, amelynek egy tajvani üzletember a tulajdonosa, 
30  000 munkásnak ad munkát Kuantungban. Az előállított cipők 
kiskereskedelmi ára az Egyesült Államokban 65 és 110 dollár között 
mozog. A kínai munkás ebből átlagosan 1,09 dollárt kap egy pár 
előállított cipőért, míg a Puma hirdetési költsége, ugyancsak egy pár 
cipőre vetítve, 6,78 dollár. A munkás által egy hét alatt előállított 
cipők kiskereskedelmi értéke megegyezik egész évi munkabérével. 
Egy kínai munkás átlagos órabére 31 cent, míg egy óra alatt 12,24 



A
ss

zo
ci

á
ci

ó
k

15
1dollárnyi profitot termel a vállalatnak. A vándormunkások rendsze-

resen reggel fél nyolctól este kilencig kénytelenek dolgozni, de olykor 
éjfélig is, anélkül, hogy órabérüket a túlóra miatt növelnék. Sőt, néha 
egyáltalán nem is kapnak túlórapénzt. Egy óra ebédszünetet és másfél 
óra vacsoraszünetet kapnak. A gyár területén alszanak tizenketten egy 
szobában, és száz emberre egyetlen közös fürdőszoba jut. Munkaidő-
ben nem beszélhetnek egymással, és a gyár területét engedély nélkül 
nem hagyhatják el. Öt perc késésért három órai munkabér levonása a 
büntetés. A gyárban nincsenek munkaegészségügyi és munkavédelmi 
szabályok (China Labor Watch 2004). 

De a vegyes vállalatok nemcsak profitra tesznek szert Kínában, de 
a termelési viszonyokat is átalakítják. Chin (2003), aki a vegyesvál-
lalatok két uralkodó modelljét vizsgálta részletesen, azt találta, hogy 
a joint venture szektorban a termelés társadalmi viszonyai jelentős 
mértékben a tőkés modell irányába tolódtak el. A tanulmány meg-
állapítja, hogy Kínában azok az ágazatok, ahol külföldi befektetések 
vannak jelen, a tőkés felhalmozás – vagy ahogyan David Harvey ne-
vezi, a „kisemmizés általi felhalmozás” –  logikája szerint működnek, 
és ezekben a vegyesvállalatokban kialakult a bérmunka feletti tőkés 
hegemónia rezsimje. 

Jóllehet a kínai munkatörvénykönyv szerint a munkahét legfeljebb 
44 órás lehet, egy esettanulmány rámutatott arra, hogy egy, a Clarks 
és a Sketchers számára cipőket gyártó üzemben dolgozó munkások 
akár heti 81 órát is dolgoznak (Zhong Dajun 2005). És ez termé-
szetesen nem elszigetelt jelenség. Már számos vizsgálat rámutatott a 
vándormunkások rettenetes munkakörülményeire (Solinger 1999, 
Chan 2001, 2003 és Weil 2006). Amikor a tőkés és a munkás között 
nézeteltérés alakul ki, akkor a kínai hatóságok gyakran inkább a tőke 
mellé állnak (Zhai 2006).

Kétségtelenül igaz az, hogy a kismértékű munkaerőhiány, vala-
mint Kína megváltozott gazdasági stratégiájának (az exportvezé-
relt fejlődési modellről a fenntarthatóbb, fogyasztóközpontú és 
környezetbarátabb fejlődési modellre történő áttérés) hatására a 
vándormunkások bére az elmúlt években emelkedett. Ugyanakkor 
a Mao-korszak utáni gazdasági fejlődés továbbra is kapitalista jelle-
gűnek tekinthető.

Az, hogy a külföldi cégek munkavállalói és környezetvédelmi sza-
bályozás nélkül működhetnek, az 1949 előtti gyarmati egyezményi 
rendszerre emlékeztet, amelynek következtében a külföldi cégek és a 
kínai komprádorok meggazdagodhattak. A „komprádor” terminussal 
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bekapcsolódott. A kínai fejlődés jellegének efféle magyarázatából 
két dolog következik. Az egyik, hogy Kelet-Ázsiában (Hongkongot 
és Tajvant is ide értve) a kínai komprádorok visszatelepülnek a kon-
tinentális Kínába (Heartfield, 2004). A másik, hogy Kína politikai, 
üzleti és szellemi elitjei transznacionális érdekeket képviselnek, és 
ebből húznak hasznot.

Az 1940 előtti kínai komprádorokkal kapcsolatos legátfogóbb 
tanulmányban Yen-p’ing Hao a komprádort a következőképpen 
határozta meg: „egy külföldi vállalat kínai menedzsere Kínában, aki 
a cég és a kínaiak közötti ügyekben közvetít” (Hao 1970, 1). Egy 
komprádor osztály felemelkedése, mondja, annak az egyezményi 
rendszernek volt a következménye, „amely teret és lehetőséget biz-
tosított a kínai és külföldi kereskedőknek, hogy hivatásukat gyako-
rolják” (Hao 1970, 9). A Mao-korszakot követőn a transznacionális 
vállalatoknak biztosított engedmények számos tekintetben az 1949 
előtti szabadkikötőkhöz hasonlítanak, ezekben a külföldi cégek 
ugyanis különleges kiváltságokat élveztek.

A Kínai Kommunista Párt 1949-es győzelme után Hongkongba 
és Tajvanra menekült komprádorok vagy ezek utódai visszatértek 
Kínába. Hongkongi vagy tajvani üzletemberek, akik kulturális és 
nyelvi előnyeiknek köszönhetőn tudják, hogyan kell a bürokratákat 
megvesztegetni és az olcsó munkaerőt kizsákmányolni, tehetsége-
sen alakítják a komprádor szerepét. Általában úgy alakul a helyzet, 
hogy a nem kínai vállalat biztosítja a szoft technológiát, például a 
terméktervezést vagy a marketinget, míg a kínai komprádor tartja 
kézben a termelést és látja el termékekkel a vállalatot. A Nike-hoz 
hasonló cégek például nagy energiát fektetnek a tervezésbe és az ér-
tékesítésbe, de kevéssé foglalkoznak azzal, hogy a termékek hogyan 
jönnek létre. A komprádorok, akik Kínában rabszolgahajcsárokként 
viselkednek, a Nike utasításai szerint dolgoznak, és olcsó cipőkkel 
látják el a Nike-t.

Az 1949 előtti komprádorok visszatérésével párhuzamosan új 
kínai komprádorok is felemelkedtek, akik árukereskedelemmel 
foglalkoznak vagy külföldi cégeknek dolgoznak. Ezek az emberek 
vagy közvetlenül irányítják a kereskedelmet, vagy csak olajozottá 
teszik a külföldi vállalatok számára a zavaros ügyleteket, és ebből 
húznak hasznot. A komprádorok által űzött egyik bevett gyakorlat a 
„transzferárazás”, vagyis az importáruk árának felsrófolása és a főleg 
exportra összeszerelt áruk árának letörése. A kínai komprádorok 
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3markát akkor is jutalom üti, ha segítenek a transznacionális válla-

latoknak az adóügyi kiskapukat megtalálni. A Kínai Kommunista 
Párt tisztségviselőinek gyerekei, a „kis hercegek” közül sokan váltak 
a felemelkedő komprádorosztály tagjaivá (Gilley 1998, 2001, Kahn 
2007).

Egy beszámoló szerint, amely állítólag az Államtanács Kutatási Hi-
vatala, a Központi Pártiskola Kutatási Hivatala és a Kínai Társadalom-
tudományi Akadémia közös kutatásán alapul, a több mint 3000 kínai 
milliárdos 90%-a a „kis hercegek”, vagyis a magas rangú párthivatal-
nokok gyerekei közé tartozik (Boxun 2006). Elődeikhez hasonlóan 
a mai komprádorok is nyugati iskolákba szeretik járatni  gyerekeiket, 
ezért az Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Ausztráliába 
és más nyugati országokba küldik őket tanulni.

A kínai vonásokat mutató kapitalizmus

Wang Hui (2005), aki a jelenkori kínai politika és társadalom egyik 
legélesebb szemű elemzője Kínában, úgy véli, hogy Kína megrekedt 
a „kisiklott szocializmus és a haveri kapitalizmus között, és mindkét 
rendszer legrosszabb vonásaitól szenved”. Jóllehet a kínai hatóságok 
előszeretettel hangsúlyozzák, hogy az ország által követett út „kínai 
vonásokat mutató szocializmusnak” tekintendő, néhány elemző úgy 
véli, hogy ezt inkább „kínai vonásokat mutató kapitalizmusnak” 
kellene nevezni (Chin 2003). Kína 1980-as évek óta zajló fejlődését 
némely szerzők haveri vagy gengszterkapitalizmusként értelmezik 
(Holmstrom és Smith 2000). Egy tapasztalt Kína-szakértő pedig a 
helyzetet „kínai vonásokat mutató high-tech feudalizmusként” írja 
le (Kwong 2006).

A kínai hatóságok állítása szerint, a Kínai Népköztársaság továbbra 
is szocialistának tekinthető, mivel a fontos termelőeszközök többsé-
ge ma is az állam tulajdonában van. Azonban az állami tulajdonlás 
önmagában még nem jelent szocializmust. A fontosabb termelőesz-
közök számos kapitalista országban, így például Franciaországban 
vagy – Margaret Thatcher előtt – az Egyesült Királyságban is állami 
tulajdonban voltak. Mindenesetre az államkapitalizmus terminust 
gyakran alkalmazták a volt Szovjetunióra, és ez a fogalom Kínával 
összefüggésben is használható.
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4 A neoliberális diszkurzív hegemónia

Teng Hsziao-ping  az 1970-es évek végétől egészen haláláig követke-
zetesen akadályozott minden vitát, amely arra irányult volna, hogy 
Kína szocialista vagy kapitalista országnak tekinthető-e, mivel meg-
győződése szerint az efféle viták csak a fejlődést akadályozták volna. 
Teng szándékosan ambivalens stratégiát követett, amely lehetővé 
tette kapitalista elemek beszivárgását a rendszerbe. Kína döntéshozói 
helyzetben lévő politikai és szellemi elitje számára világossá vált, hogy 
a nyugati életstílus és az anyagi jólét kívánatos cél, és ha ez megvaló-
sítható, akkor közömbös, hogy mindez milyen „izmus” formáját ölti. 
Mindegy, hogy a macska fekete-e vagy fehér, ha megfogja az egeret. 
Ez a fejlesztési stratégia látszólag fölöslegessé tette a vitát a „macska” 
színével kapcsolatban. Ettől fogva Kína értelmiségi diskurzusában a 
gazdasági racionalitásra való hivatkozás vált meghatározóvá, amely 
előnyben kívánja részesíteni a hatékonyságot a méltányossággal 
szemben. Ennek hátterében az az elképzelés húzódik meg, hogy 
amennyiben a hatékonyság az ország nagyobb jólétét eredményezi, 
akkor azzal mindenki jobban jár. 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek felszámolásától a „bármi 
áron való fejlődésig” (fazhan shi ying daoli) Kína habozás nélkül 
magáévá tette a neoliberalizmust. Amint azt Wang Hui (2006) éles 
szemmel veszi észre, 1989 tragikus eseményei kulcsszerepet ját-
szottak a neoliberalizmus érvényre juttatásában Kínában. 1989-et 
követőn életbe lépett a neoliberális rend és a piacgazdaságnak egy 
olyan formája, amelyet a demokrácia és a szabadság felszámolásaként 
értékelhetünk. Amióta a neoliberális gurunak számító Milton Fried-
man 1980-ban először tett látogatást Kínában, egy egész neoliberális 
dinasztia alakult ki (Kwong 2006), amely azóta, Wang Hui (2004, 
9) szavaival élve, „diszkurzív hegemóniát” gyakorol az értelmiségi 
beszédmód fölött. Az ennek hátterében meghúzódó elgondolás 
szerint, kínaiak egy egész generációját fel kell áldozni, mégpedig azt 
az ötven millió munkást, aki munkanélkülivé vált, valamint nyolcszáz 
millió parasztot (Li Yang 2006). Li Yining közgazdász, aki korábban 
a Pekingi Egyetem jó hírű Menedzsment Intézetének volt dékánja, 
amellett érvel, hogy minden jóléti juttatást meg kell szűntetni, mert 
a munkavégzés iránti lelkesedés csak így tartható fenn. Egy másik 
közgazdász szerint, a kínai társadalom fejlődése csakis akkor bizto-
sítható, ha a gazdagok és szegények közötti szakadék növekszik (Li 
Yang 2006).
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5Válaszul a nehéz kérdésre, hogy vajon a 2008 utáni gazdasági re-

cesszióban a globális gazdaságirányítás miért vizsgázott jobban, mint 
várható volt, Drezner a következőképpen foglal állást: „Hipotézisként 
megállapíthatjuk, hogy mind az Egyesült Államok erejét, mint pedig 
a neoliberális gazdasági felfogásban rejlő rezilienciát alulbecsülték 
a világválságban” (Drezner 2013, 124). Drezner azonban pont a 
lényeget nem érti. Ahogyan Johan Lagerkvist megállapítja, éppen 
Kínának köszönhető, hogy a (globális) rendszer működőképes 
maradt. Ezért alapvető fontosságú, hogy Kína nemzetgazdaságát 
neoliberalizálódóként fogjuk fel, jóllehet ez államkapitalista keretek 
között megy végbe (Lagerkvist 2015).

Vajon hogyan történhetett meg, hogy egy olyan ország, amelyet 
állítólag a világ legnagyobb és legerősebb kommunista pártja irányítja, 
olyan neoliberális piacgazdasággá változzon, amely megmentette a 
globális kapitalizmust? Legelőször is, felülről kezdődött minden. Az 
1990-es évek óta a Kínai Kommunista Párt forradalmi és „népbarát” 
politikája, vagyis létezésének értelme kiüresedett. Egyre több kínait 
bátorítottak, hogy lépjen be a Pártba, de azok, akik ezt megtették, 
leginkább a karrierért és a hatalomért tették egy olyan rendszerben, 
amely rendelkezik a meggazdagodáshoz szükséges társadalmi erő-
forrásokkal.

Wang Changjiang professzortól, a vezető párttisztviselőket tovább-
képző Központi Pártiskola tanszékvezetőjeként azt várnánk, hogy a 
Kínai Kommunista Párt eredeti céljait és ideológiai alapvetéseit hang-
súlyozza, ehelyett azonban – állítólag – amellett érvelt, hogy a Kínai 
Kommunista Párt mint forradalmi párt nem legitim a jelenlegi kínai 
államban – hiszen az elvileg néphatalmat jelent –, s hogy a forrada-
lom gondolatát el kell vetni és a hatalmon lévő pártnak a marxizmus 
helyett a piaci kapitalizmust kellene követnie, mivel csak a piacgaz-
daság felel meg az ember „természetes” önérdekkövető törekvéseinek 
(Chou Niu 2016). Wang professzor egyértelműen azt szorgalmazza, 
hogy a Kínai Kommunista Pártot oly módon kell átalakítani, hogy az 
a neoliberális államot szolgálja.

A kínai neoliberálisok komoly erőfeszítéseket tettek egy olyan 
modern kínai történelem megkonstruálására, amelyben Teng a 
kínai társadalom átalakítójaként dicsőül meg, miközben Mao a tör-
ténelem szemétdombjára kerül. Eközben pedig mélyen hallgatnak 
mindarról, amit Teng a Mao-korszakban véghezvitt, viszont neki 
tulajdonítanak olyan állítólag pozitív intézkedéseket, amelyek nem 
is hozzá köthetők.
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6 Kína neoliberális országgá változtatásával párhuzamosan a kínai 

szellemi elit a korrupciót határozottan a termelőeszközök állami tu-
lajdonlásának számlájára írja (Zjank Weiying 1997, Fan Gang 2005). 
Annak érdekében, hogy ez a megállapítás logikailag koherens legyen, 
Zhang (1997) hozzáteszi, hogy korrupció Mao alatt is létezett, ami-
kor minden termelőeszköz állami kézben volt. A valóságban ekkori-
ban nyilvánvalóan alig volt korrupció; a Transparency International 
szerint ugyanakkor 1999-ben a tíz legkorruptabb társadalom mind-
egyike piacgazdaság volt. A kínai neoliberálisok szerint, a korrupció 
elleni harc kulcsa a teljes körű privatizáció, hiszen a piacgazdaság 
csak ekkor tudja megfelelő szerepét betölteni (Zhang Shuguang 
1994 és Zhang Wuchang 1997). Sőt mi több, Zhang Weiying azt 
hangsúlyozza, hogy privatizáció nélkül a vállalatvezetői korrupció 
valójában Pareto-javításnak, azaz egyfajta szuboptimumnak vagy 
tökéletlen megoldásnak [subpriority] számít (Zhang Weiying 1997). 
Természetesen a Mao-korszak utáni Kína burjánzó hivatalos kor-
rupciójáért a neoliberális közgazdászok személyükben nem tehetők 
felelőssé, azonban a mondás elterjedése, miszerint „a korrupció a 
reformot olajozza”, jól mutatja, hogy a neoliberalizmus ideológiája 
hogyan igazolja a korrupciót.

Záró megjegyzések

Jelen tanulmányban kifejtettem, hogy a Mao-korszak utáni Kína Teng 
Hsziao-ping vezetésével indult meg a kapitalizmus felé vezető úton, 
ahogyan azt Mao a kulturális forradalom idején megjövendölte. Mivel 
az úgynevezett gaige kaifang (reform és nyitás) az 1970-es évek végén, 
Mao halála után kezdődött, a Mao utáni reformok már neoliberális 
fogalmi keretbe ágyazódtak bele, amely a hatékonyságot előnyben 
részesíti a méltányossággal szemben, és bármi áron a gazdasági fejlő-
dést támogatja, és egészen a közelmúltig, Hszi Csin-ping hatalomra 
kerüléséig, szemet hunytak a környezetrombolás és a korrupció 
fölött, ha ugyan nem bátorították azokat. Kína ismét útelágazáshoz 
érkezett. Az ítészek árgus szemekkel figyelik, hogy Hszi Csin-ping 
milyen irányt fog szabni Kínának.
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