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folyó harc végkimenetele – ha szabad így mon-
danunk – legjobb esetben is zéró összeg_ játszma. 
Nincsenek második helyezettek és nincsenek vi-
gaszdíjak. Vagy gyQzöl és legalább biztonságban 
érezheted magad, vagy elbuksz és hagyod, hogy 
a nálad erQsebbek parkolópályára állítsanak. Úgy 
t_nik, hogy semmit sem változott az 1949 utáni 
idQszak kínai politikájának e szabálya.

A Po-történet sokat árult el nekünk arról, hogyan 
is m_ködik a hatalom a modern Kínában. Ebben 
az értelemben a tragikus események ellenére – 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy mindeköz-
ben Neil Heywood, egy ártatlan brit üzletember 
valahogy életét vesztette, s eddig nem adtak kielé-
gítQ magyarázatot sem halálának módjára, sem a 
tettesek (feltéve hogy valóban gyilkosság történt) 
indítékaira – Po bukása segített abban, hogy egy 
kicsit jobban megnyissa Kínát. Megmutatta, hogy 
milyen keveset változott néhány dolog (a kínai 
pártpolitika mostanában figyelemre méltóan ha-
sonlónak látszik ahhoz, amilyen a kései maoista 
korszakban, Lin Piao idején volt) és mennyire 
sokat változtak mások (az 1970-es évek elején 
még egy évbe telt, hogy a Lin haláláról szóló hírek 
eljussanak az ország minden lakójához, a Po sztori 
fejleményeirQl viszont az internet és a modern 
média jóvoltából szinte azonnal értesülhettek az 
érdeklQdQk). Bár Garnaut nem tud megválaszolni 
minden kérdést, és nem is tesz úgy, mintha képes 
lenne erre, a könyve mindenképp jó kezdet.

(The Asian Review of Books)

Erich Weede6

Kacérkodás az iparpolitikával 
Harmadik út a harmadik világnak?

Justin Yifu Lin „The Quest for Prosperity. How 
Developing Economies Can Take Off” cím_ köny-
vének ismertetése (Princeton University Press, 
Princeton, 2012, 322 oldal)

6 Erich Weede a Bonni Egyetem szociológia tan-
székének professor emeritusa.

Justin Yifu Lin igazán szokatlan életutat tudhat 
magáénak. Tajvanon született 1952-ben. 27 
éves volt, amikor a tajvani hadsereg százado-
saként – terhes feleségét és hároméves gyer-
meküket hátrahagyva – a Tajvanhoz tartozó 
Kimoj (Csinmen) szigetérQl átúszott a Kínai 
Népköztársasághoz tartozó Hsziamen szigetére. 
A Pekingi Egyetemen marxista közgazdaságtant 
tanult, majd az Egyesült Államokba utazott (itt 
találkozhatott újra feleségével és gyermekeik-
kel) és a Chicagói Egyetemen neoklasszikus 
közgazdaságtanból szerzett doktori fokozatot. 
KésQbb a Világbank vezetQ közgazdásza és 
elsQ elnökhelyettese lett, napjainkban pedig a 
Pekingi Egyetemen tanít. A jelen könyvben egy 
olyan fejlesztési stratégiát javasol, amely össze-
köti a piacgazdaság elképzeléseit az államnak a 
gazdaságban játszott aktív formáló szerepével.

Már az elQszóban és az elsQ fejezetben 
világossá válik, hogy Lin lényegében azzal 
foglalkozik, hogyan alakítsák ki az állami 
fejlesztési és iparpolitikát úgy, hogy kihasz-
nálhassák az adott népgazdaság komparatív 
költségelQnyeit és a fejlQdQ országok fejletlen-
ségében rejlQ elQnyöket. A második fejezetben 
Lin röviden összefoglalja a közgazdaságtan 
eszmetörténetét: bemutatja az exogén és endo-
gén növekedési elméleteket, a neoklasszikus 
közgazdaságtant és a különbözQ strukturalista 
felfogásokat, amelyek gyakran protekcionista 
intézkedéseket jelentettek. Felt_nQ, hogy sem 
az osztrák iskolát, sem pedig a közösségi vá-
lasztások (public choice) elméletét nem tartja 
említésre méltónak.

Ezután világossá teszi, hogy miért kellett 
végül szinte törvényszer_en kudarcot vallania 
oly sok fejlQdQ és szocialista ország iparosítási 
politikájának. A célok túlságosan is nagyra 
törQek voltak. Ahelyett, hogy kihasználták vol-
na a rendszerint nagyszámú nem foglalkozta-
tott, kevéssé képzett munkaerQvel, sQt gyakran 
komoly nyersanyagforrásokkal is rendelkezQ, 
ám tQkeszegény fejlQdQ országok komparatív 
költségelQnyeit, a rossz utat választották és a 
tQkeigényes nehézipar-fejlesztésre összponto-
sítottak.

Lin visszautasítja azt a nyugati közgazdász-
ok körében elterjedt vélekedést, ami az utóla-
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gos iparosítási politika gyakori csQdjébQl azt 
az ajánlást vezeti le, hogy le kell mondani az 
iparpolitikáról. Lin a sikeres fejlQdQ országok 
történetébQl vezeti le a tételeit. Ezek az orszá-
gok kihasználták a komparatív költségelQnyö-
ket és az elmaradottságban rejlQ elQnyöket, 
állami helyett magánvállalatokat hoztak létre, 
tiszteletben tartották a piaci árakat és a világ-
piacra orientálódtak. Az állam segített az infor-
mációs, koordinációs és externáliaproblémák 
megoldásában, illetve biztosította a fizikai és 
intézményi infrastruktúrát.

A könyv magját képezQ 5–7. fejezet hi-
vatott arra, hogy bemutassa Lin „új struk-
turalizmusát”, amely hat pillérre alapozva 
igyekszik segíteni a fejlQdQ országok ipar-
politikusainak. ElQször is keressünk olyan 
valamelyest fejlettebb országokat, amelyek az 
emelkedQ bérek és árak miatt számos iparág-
ban (pl. a textiliparban) hamarosan elvesztik 
komparatív költségelQnyeiket. Másodszor, az 
országunkban található sikeres magánüzemek 
is elárulnak egyet s mást arról, hogy mely 
területeken, illetve iparágakban jelentkez-
nek már meglévQ komparatív költségelQnyök. 
Harmadszor, külföldi befektetQket kell az 
országba csábítani (nem utolsósorban pél-
dául azokból az országokból, melyeket az 
elsQ lépésben azonosítottunk), akik maguk-
kal hozzák az új technológiákat, a tQkét és 
a felvevQpiacokhoz f_zQdQ kapcsolataikat. 
Negyedszer, meg kell jutalmazni a sikeresen 
m_ködQ új vállalatokat. Ötödször: olyan or-
szágokban, ahol a fizikai és intézményi inf-
rastruktúrák nem állnak megfelelQ mértékben 
rendelkezésre, ezeket elQbb exportorientált 
különleges gazdasági övezetekben, regionális 
szinten kell fejleszteni. Végül a kormánynak 
támogatnia kell az országba települQ cégeket 
(pl. adókedvezményekkel, befektetési hite-
lekkel vagy a külföldi tQzsdékre való kijutás 
elQsegítésével), ám a támogatásoknak idQben 
és mennyiségileg behatároltnak kell lennie, 
megelQzendQ a túlzott járadékszerzésre irá-
nyuló viselkedést.

A továbbiakban vethetünk néhány pillantást 
egykori tervgazdasági népgazdaságok sajátos-
ságaira, melyekbQl azt a tanúságot vonhatjuk 

le, hogy a kínaiak Teng Hsziao-ping óta kö-
vetett fokozatos fejlesztési stratégiája kedve-
zQbbnek bizonyult, mint a hirtelen fejlesztésre 
összpontosító „Big Bang”-stratégiák.

A könyv széles olvasóközönség számára hoz-
záférhetQ és feltétlenül érdemes az elolvasásra. 
Természetesen kézenfekvQek az ellenvetések 
az iparpolitika ellen, de talán mégis komolyan 
kellene venni Lin könyvének rejtett üzenetét: a 
kormányok egyszer_en nem hanyagolhatják el 
az iparpolitikát – még ha nem is mindig nevezik 
ezen a néven.

(Neue Zürcher Zeitung)

Sibylle Peine

Egy könyv a felejtés ellen: Götz Aly német 
történész a náci eutanáziaprogramról

A náci rezsim uralma idején több százezer sú-
lyosan beteg embert öltek meg. Sokan váltak 
b_nössé vagy b_nrészesé a tömeggyilkossá-
gok során. A rokonok, családtagok sokszor 
inkább elfordították a tekintetüket ahelyett, 
hogy tiltakoztak volna. Götz Aly Die Belasteten 
– Euthanasie 1939-1945. Eine Gesellschafts-
Geschichte (S. Fischer Verlag. Frankfurt am 
Main, 2013, 352 oldal) cím_ új könyve most 
ezeket az eseményeket idézi fel.

„Tegnap már megint ott voltak az autók, úgy, 
mint egy héttel ezelQtt, és megint sokakat elvittek. 
Ez olyan nehéz volt számunkra, hogy mind sír-
tunk, és nekem különösen nehéz volt, mert többé 
nem láttam M. S.-t.” Ezeket a sorokat a Stetten 
Kórház egyik kétségbeesett ápoltja írta a húgá-
nak. Néhány nappal azelQtt ismét felbukkantak 
a szürke buszok az intézménynél. A betegeket 
összeterelték és beszállították a buszokba. A 
legtöbben sejtették, hogy mi vár rájuk; kétségbe-
esett jelenetek játszódtak le. Az egyik fiatal nQ, 
egy „19 éves legsúlyosabb fokú gyengeelméj_” 
megszökött, de a szállítást végzQ alkalmazottak 
elfogták. Harsány kiáltásai visszhangzottak az 


