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A Harvard Egyetemen doktorált dél-koreai Jong-Wha Lee, a közgazdaságtan professzora a Koreai 
Egyetemen, ahol az Ázsiai Kutatóintézetet is vezeti. A Koreai Gazdasági Szövetség elnöke, előt-
te pedig a Koreai Nemzetközi Gazdasági Szövetség első embere volt. Korábban Dél-Korea volt 
elnökének nemzetközi gazdasági ügyekért felelős vezető tanácsadójaként is tevékenykedett. Ezt 
megelőzően az Ázsiai Fejlesztési Bank vezető közgazdászaként, valamint gazdasági és kutatási 
osztályának főigazgatójaként, de a Nemzetközi Valutaalap közgazdászaként is dolgozott, tanított 
az Ausztrál Nemzeti Egyetemen, a Harvard, a Columbia és a Pekingi Egyetemen. Emellett pedig 
sokat írt és publikált vezető tudományos folyóiratokban a humántőkével, a növekedéssel, a pénz-
ügyi válságokkal és a gazdasági integrációval kapcsolatos témákról. Korábban megjelent könyvei a 
Crisis and Recovery: Learning from the Asian Experience (Válság és újrakezdés: az ázsiai események 
tanulságai, 2016) és a Robert Barróval közösen írt Education Matters: Global Schooling Gains from 
the 19th to the 21st Century (Az oktatás számít: a globális iskolázottság eredményei a 19-21. század-
ban, 2015).

A könyv cikkgyűjtemény
A könyv cikkgyűjtemény, a szerzőnek 2012 és 2017 között, az amerikai Project Syndicate webolda-
lon megjelent 25 írását tartalmazza, amelyeket négy fő téma köré csokorba gyűjtve rendezi és így a 
könyv fejezeteit is adják: növekedés, együttműködés, pénzügyek és oktatás. A prominens döntésho-
zók eredeti, néha kissé provokatív gondolatait közreadó fórum kérte fel Jong-Wha Leet hogy publi-
káljon, ezzel nyitva meg az utat ahhoz, hogy az online folyóirat egyre több aktív ázsiai döntéshozó 
és gondolkodó nézeteit közölje, így serkentve a globális eszmecserét. A szerző szerint a regionális 
és globális vezetők közötti információmegosztás és politikai párbeszéd hozzájárul az eltérő nézetek 
összehangolásához és képes konkrét eredményeket is elérni.

1 Bozsó Péter Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetének PhD hallgatója.

A növekedésről
A szerző a könyv első fejezetének kilenc cikkében a növekedéssel és az azt támogató gazdaságpo-
litikával foglalkozik, mellyel fő célja az ázsiai növekedés támogatása és megóvása. A szerző szerint 
az ázsiai gazdaságok a 2010-es évek elején a fejlett országok gyenge keresletével néztek szembe, és a 
hazai és regionális piacok felé fordultak annak érdekében, hogy új forrásokat biztosítsanak gazdasági 
növekedésükhöz. Kína a régió termelésmegosztási hálózatának középpontjává vált, amiből adódóan 
belső problémái már tovagyűrűznek a régióban. valamint az önálló megrázkódtatások forrásává is 
vált. Erre a helyzetre reagálva – hisz épp az ázsiai pénzügyi válság után járunk – a szerző az ázsiai 
feltörekvő gazdaságok számára pénzügyi rendszerük stabilitásának külső sokkokkal szembeni meg-
védését, a piaci átláthatóságot, a kockázatkezelés fejlesztését és a hatékony piacszabályozás sürge-
tését ajánlja. Ezzel együtt a belső kereslet élénkítését és az árfolyamrendszer rugalmassá tételét is 
szorgalmazza.

A szerző Indiával kapcsolatban a Kínához való felzárkózás lehetőségeit vizsgálja, és a 2014-ben, az 
akkor még frissen az indiai miniszterelnöki pozícióba került Narenda Modi kormány terveit értéke-
li. India előnye, hogy lakossága fiatal, ellenben a kínai populációval, amely egyre inkább elöregedik. 
A szerző megállapítja, hogy az előrejelzések szerint India munkaképes lakossága 2015 és 2040 kö-
zött 190 millió fővel fog növekedni, miközben Kínában ugyanez a szám 115 millióval csökken. Ez 
nagyobb növekedési potenciált ad az országnak, amely korábban csak kisebb növekedési rátát tudott 
felmutatni a mára a világ második gazdaságává vált országgal szemben. Jong-Wha Lee azt tanácsolja 
az indiai vezetőknek, hogy hasznosítsák ezt a munkaerőforrást, és mindenekelőtt a nagy tömegű 
képzetlen munkaerőre támaszkodjanak. A szerző túlzottan bürokratikusnak tartja a munkaerőt 
érintő szabályozást, és nagyobb rugalmasságot hozó reformokat sürget. Javasolja, hogy fokozzák a 
befektetéseket az oktatásba, az egészségügybe, a közlekedésbe, valamint a kommunikációba és az 
energetikai szektorba is.

Jong-Wha Lee a 2012-ben újonnan kinevezett Abe Sinzo japán miniszterelnök „Abenomics” névre 
keresztelt gazdaságpolitikáját üdvözli, mivel az „végre megmozdította” Japán gazdaságát. Megálla-
pítja, hogy az új kormány expanzív monetáris és költségvetési politikája sikeres lehetett belföldön 
a jókora kibocsátási rés és az alacsony inflációs nyomás miatt, de Japán szomszédai joggal vetették 
fel, hogy a jen leértékelése az ő kárukra erősíti a japán exportot és növekedést. A szerző felhívja a 
japán döntéshozók figyelmét arra a veszélyre, hogy a kompetitív valutaleértékelés és a protekcioniz-
mus politikája „ördögi kört” hozhat létre a régió egymással versengő országai között. Lee emellett 
kifejti, hogy vétek volna, ha a japán gazdaságpolitika rövidtávú célt követne az agresszív monetáris 
és fiskális expanziót kihasználva. Sokkal inkább olyan hosszútávú célokat kellene kitűznie, amelyek 
a versenyt és innovációt fokozó szerkezeti reformprogramokon alapulnának.

A szerző szerint Dél-Korea növekedése a 2010-es évek elejére túlzottan exportfüggővé vált. „2013-
ban az export tette ki a bruttó nemzeti jövedelem körülbelül 56%-át, szemben a 2002. évi 34%-kal, 
és az 1970. évi alig 15%-kal.” (32. o.) Emiatt az ország rendkívül kiszolgáltatottá vált a külső kereslet 
változásaival szemben. A Kínába irányuló export részaránya 12%-ról 24%-ra duplázódott 2001 és 
2013 között. Ezért a szerző szerint az ország új növekedési startégiának a keresleti oldal egyensúlyá-
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nak helyreállítására és a kínálati oldal termelékenységének növelésére kell irányulnia. Kifejti, hogy a 
2010-es évek elején a dél-koreai munkavállalók több mint háromnegyede a szolgáltatási ágazatban 
dolgozott, de alacsony termelékenységük miatt az egy főre jutó hozzáadott érték csak alig 40%-a volt 
a feldolgozóipari munkásokénak. A szerző szerint ebből a helyzetből a háztartási kiadások növelése 
kínál kiutat, továbbá meg kellene fordítani a közepes jövedelmű háztartások kiadási részarányának 
csökkenő tendenciáját. Emellett a szolgáltatási ágazat, az induló vállalkozások és a KKV-k, azaz a 
„kreatív gazdaság” támogatását javasolja a munka termelékenységének növelése érdekében.

A szerző Észak-Koreával kapcsolatban az ország összeomlásának, és a vele való katonai konfliktus 
elkerülését tartja kívánatos célnak, mivel ezek az eshetőségek aláásnák a régió biztonságát és rendkí-
vül megterhelnék a szomszédos országokat is, többek között a menekültek millióinak ellátási, illetve 
az újjáépítés költségei miatt. A kommunista országnak a vietnámi, illetve kínai reformok példájának 
követését ajánlja.

Jong-Wha Lee szerint a kínai lassulás mérséklésére „egy ilyen roppant nagy és kiszámíthatatlan 
gazdaságban a kormány nem támaszkodhat közvetlen beavatkozásokra vagy makrogazdasági intéz-
kedésekre.” (37. o.) Úgy tűnik, hogy ezt a tanácsot nem fogadta meg a kínai vezetés, mivel ennek épp 
az ellenkezőjét tapasztalhatjuk napjainkban. A kínai gazdasági növekedés lassulásának térségbeli 
orvoslására az országok közötti fokozottabb, a makrogazdasági és pénzügyi szabályozási koordi-
nációra fókuszáló, együttműködést javasol. „A kínai lassulással és a lefelé mutató kockázatokkal 
szembenézve Ázsia többi részének szakítania kell azzal a gyakorlattal, hogy túlzottan támaszkodik 
az exportorientált fejlesztési stratégiákra, és stabil, fenntartható hazai és regionális növekedés eléré-
sére kell törekednie.” (24. o.) A szerző szerint ez a belső kereslet megerősítését és a Kínába irányuló 
kivitelüktől való függőség csökkentését kívánja meg.

A pénzügyekről és gazdasági együttműködésről
A könyv további fejezetei nem feltétlenül követik szigorúan a témahatárokat, ezért inkább a fő témák 
mentén tekintsük át a többi cikket. A szerző kívánatosnak tartja a regionális pénzügyi együttműkö-
dést, például a kölcsönös devizacsere megállapodások megkötését, és az erre irányuló úgynevezett 
CMIM felállítását, de úgy, hogy a vezető nemzetközi, illetve amerikai szervezetekkel (pl. a Va-
lutaalap, Fed) való együttműködés megmaradjon, mivel ezek az intézmények mindenképpen nagy 
hatással vannak a térség országaira. Érzékeli a feszültséget Kína megnövekedett gazdasági befolyása 
és a nemzetközi intézményekben ehhez képest elenyésző szavazataránya között, ezért érthetőnek 
tarja, hogy Kína alternatív, általa vezetett nemzetközi intézményeket állít fel. De mindenképp a 
kooperáció fontosságát, a reformokat és a feszültségek oldását javasolja.

Jong-Wha Lee 2015 májusában amellett érvelt, hogy a kínai renminbit vegyék be a Valutalap SDR 
devizakosarába – ami 2016 októberében be is következett – ami szerinte hozzájárul egy stabilabb 
és hatékonyabb globális tartalékrendszer létrehozásához. Megjegyzi, hogy ha a kínai fizetőeszköz 
alternatív tartalékvalutává válik, akkor Kína kihasználhatja a pénzkibocsátásból származó jövedelem 
előnyeit, az amerikai dollárhoz hasonlóan. Megállapítja, hogy a globális fizetőeszközök dominanci-
ája általában fokozatosan alakul át, felcserélődésük nem hirtelen folyamat. 

2016 májusában úgy látta, hogy a „helikopterpénzek” osztogatása rendkívül kockázatos, mert aláás-
sa a központi bankok függetlenségét, továbbá a kormányok visszaélhetnek vele és a pénz „bizonyos” 
csoportok kezébe kerülhet. A szerző úgy érvel, hogy ha a fejlett országok a likviditásnövelő laza 
pénzügypolitika megszüntetéséről döntenek, akkor mindenképp együtt kellene működniük a fejlő-
dő országokkal, mivel rájuk ez külső sokként hathat.

Az ázsiai kontinens humánerőforrás kihívásokkal néz szembe, miután három évtizeden keresztül 
élvezte a nagy tömegben rendelkezésre álló minőségi munkaerő által nyújtott előnyöket, viszont a 
lankadatlan technikai fejlődés mellett az iskolákban megszerezett ismeretek és készségek gyakran 
már nem elegendők. Ennek következtében fokozódik a fiatalok munkanélkülisége, az alulfoglal-
koztatottság és a munkahelyi elégedetlenség is. A szerző véleménye szerint „a kormányoknak … a 
tényleges gyakorlati képzést a magánszektorra kéne bízniuk, átalakítva a jelenlegi kínálatvezérelt 
oktatást egy olyan rendszerré, amely rugalmasan képes reagálni a változó piaci igényekre.” (91. o) 
A tantervek és tanárképzés területén a régió kormányainak együtt kellene működniük, valamint a 
szakértőknek, hallgatóknak és munkavállalóknak nagyobb mobilitást kellene biztosítaniuk.

Jong-Wha Lee a dél-koreai, többnyire családi kézben lévő, nagy ipari konglomerátumok, a csebolok 
szerepét is átértékeli. Leírja, hogy „Volt idő, amikor a csebolok és Dél Korea érdekei egybeestek. De 
ezek az idők elmúltak és a csebolok rendszere ma több kárt okoz, mint amennyit használ” (100. o).

Női szerepek, oktatás és demokrácia
A szerző a nők fokozottabb munkaerőpiaci megjelenése mellett érvel, azért, hogy az elöregedő társa-
dalommal bíró Dél-Korea maximálisan kihasználhassa emberi erőforrásait. A 15-64 éves dél-koreai 
nőknek alig 55%-a jelenik meg a a munkaerőpiacon, ami kevesebb mint a fejlett gazdaságokban 
mért 65%. Ellenben a férfiak részvételi aránya 77%. A felsőfokú végzettséggel rendelkező nők ará-
nya 64%, míg az ennél alacsonyabb végzettségűeké 35%, amiazt jelzi, hogy a nők képzettségének 
növelésével emelkedhet részvételük a munkaerőpiacon. Az elöregedés elleni küzdelem egy hatékony 
megoldása a születésszámok növelése lehet, amihez a dél-koreai nőknek nagyobb támogatásra van 
szükségük, mint például, hogy legyen elérhető árú gyermekgondozási intézményrendszer, rugal-
masabb és részmunkaidős foglalkoztatottság, elfogadóbb vállalati kultúra és hogy engedélyezzék 
külföldi háztartási munkaerő alkalmazását.

A szerző szerint „az oktatás az egyéni, nemzeti és globális fejlődés alapvető meghatározó tényezője” 
(112. o). Jong-Wha Lee már 2014-ben bízott abban, hogy az új technológiák határok nélküli háló-
zatot hoznak létre az iskolák között, amely globális szinten is kiegyenlítőleg hathat, csökkentve az 
egyenlőtlenséget a szegényebb és a gazdagabb országok tanulói között. „Az oktatás fejlesztésének 
nincsenek hátulütői” (114. o).

A középosztály kiszélesedésének pozitív szerepet tulajdonít. Szerinte „A növekvő ázsiai középosz-
tály át fogja alakítani a jelenleg globális feldolgozóipari csomópontként ismert régiót fogyasztási 
szuperhatalommá.” Továbbá bízik abban, hogy e képzett, relatív jómódú csoport a demokratikus in-
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tézmények meghonosítására is pozitívan hat. „Az elkövetkező évtizedekben ez a virágzó demográfi-
ai szegmens a régió gazdasági és politikai fejlődésének pilléreként fog szolgálni, és jelentős hatást fog 
gyakorolni a világ többi részére” (116. o).

A könyv tanulságai
A könyv nem kerülheti el a cikkgyűjtemények sorsát, ugyanis a rövid, általában néhány oldalas ak-
tuálpolitikai írások frissessége gyorsan avul, valamint üzeneteik nem fűződnek fel egy előre felépített 
gondolatívre. Mindemellett a szerző látásmódja, megközelítése konstans, és átüt az írásain, magában 
hordozza a Harvardon képzett koreai gazdaságpolitikus látásmódját. Viszont a könyv címben feltett 
kérdésre, miszerint, hogy a 21. század Ázsia évszázada-e, csak közvetett módon válaszol. A cikk-
gyűjtemény megjelenése óta a forrást jelentő Project Syndicate oldalon 2021 júniusában egy további 
interjú és egy cikk jelent meg a szerzővel, melyekben Dél-Korea egészségügy-központú fejlődési 
modelljét elemzi. Újabb cikkében kifejti: „Dél-Korea több évtizedes erőfeszítése egy rugalmas uni-
verzális egészségügyi rendszer kiépítésére követendő mintát jelent a mai fejlődő országok számára. 
Először is, az alacsony jövedelmű gazdaságok döntéshozóinak az egészséget olyan alapvető emberi 
jognak kell tekinteniük, amely kritikus fontosságú mind a személyes fejlődés, mind az ország fenn-
tartható gazdasági növekedése szempontjából”.

Általánosabb tanulságként megállapíthatjuk, hogy Jong-Wha Lee elemzési kerete egyaránt azonos 
Japán, Korea és Kína felzárkózásának tanulmányozására. Úgy látja, hogy egy gyors növekedéssel kí-
sért utolérési szakasz után – ami a nagytömegű munkaerő beáramlásának köszönhető a feldolgozó-
iparba, főleg a vidéki mezőgazdaságból – lassulás majd stagnálás következik be. A gyors felzárkózást 
az iskolázottság rohamos javulása kíséri. A tömeges munkaerőforrások kimerülése után következik 
be a lakosság elöregedése. E modellt követve Kína most ér a lassulás szakaszába. E probléma megol-
dására általános tanácsként a belső kereslet élénkítését, a szolgáltató szektor hatékonyságának növe-
lését, a szakképzés erősítését, a kisvállalatok támogatását javasolja. A könyv a múlt elemzésén kívül 
talán ehhez, a mai Kína és a hozzá kapcsolódó térség problémáinak megértéséhez ad a legtöbbet. 
Forgassuk bátran, szemezgessünk a minket érdeklő témák között!


