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Gazdas�gi elmarado  s�g 
a globaliz�lódó vil�gban: 

az indiai �t

A tanulm�ny a gazdas�gi elmarado  s�g k�rd�s�t vizsg�lja az 
ezredforduló vil�ggazdas�g�ban. Gerschenkron tipológi�j�t 

felhaszn�lva �sszehasonl�tja az orosz iparos�t�st India gazdas�gi fej-
l!d�s�vel. A globaliz�ció kontextus�ba helyezve az elm�letet r�mu-
tat a k�zvetlen külf�ldi befektet�sek kiemelked! jelent!s�g�re nap-
jaink moderniz�ciós t�rekv�seinek Þ nansz�roz�s�ban, bemutatja az 
1990-es �vek indiai reformjait, majd a szo" veripar �s az inform�ciós 
technológi�khoz kapcsolódó szolg�ltat�sok gazdas�gi fejl!d�sben 
j�tszo   kataliz�tor szerep�t hangs�lyozva felv�zol egy lehets�ges 
kit�r�si strat�gi�t az orsz�g sz�m�ra.

A fejl!d�s fogalm�ról

A fejl!d�s egyike azoknak a sokszor haszn�lt fogalmaknak, ame-
lyek minduntalan kics�sznak a kezünk k�zül, mihelyt valamif�le 
deÞ n�ció b�klyói k�z� prób�ljuk !ket szor�tani. Ez a fogalom alap-
kategória, amely m�r leg!sibb t�rt�net�t!l kezdve er!sen foglalkoz-
tatja az emberis�get, an�lkül azonban, hogy valódi v�laszt kapo   
volna k�rd�seire. Ahhoz ugyanis, hogy fejl!d�sr!l besz�lhessünk, 
mindenekel!   hat�rozo   �s vil�gos c�lrendszert kell fel�ll�tunk, 
amely alkalmas arra, hogy az �sszehasonl�tandó elemeket valami-
lyen sorba rendezzük.

A klasszikus k�zgazdas�gtan a gazdas�gi fejl!d�st azonos�to  a 
a gazdas�gi n�veked�ssel. K�s!bb – t�ll�pve a gazdas�gi n�veke-
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d�s jóval konkr�tabb �s k�nnyebben sz�mszer#s�thet! fogalm�n – m�s szempontok 
is megjelentek. Herrick �s Kindleberger Economic Development c�m# k�nyv�ben a k�-
vetkez! deÞ n�ciót tal�ljuk: „a gazdas�gi fejl!d�s nemcsak nagyobb kibocs�t�st jelent, 
hanem egyszersmind m�s jelleg# kibocs�t�st, valamint a technológiai �s int�zm�nyi 
t�nyez!k v�ltoz�s�t is, amelyek meghat�rozz�k a kibocs�t�s �s eloszt�s jelleg�t.”1 

A meghat�roz�s jól l�thatóan olyan területekre mer�szkedik, amelyek hagyom�-
nyos k�zgazdas�gi eszk�z�kkel nem �rtelmezhet!k. Milyen szempontok alapj�n rang-
soroln�nk p�ld�ul az eml�te   int�zm�nyi v�ltoz�sokat a politika terület�n? Fejle  ebb-e 
a demokr�cia egy autoriter rendszern�l? Vagy: mennyivel tekinthet! – �nmag�ban 
v�ve – fejle  ebbnek egy piacra hagyatkozó berendezked�s a k�zponti tervez�sn�l? B�r 
Hayek2 logikai �ton arra a k�vetkeztet�sre juto  , hogy a sz�tszórt inform�ciók legha-
t�konyabb feldolgoz�si módj�t a piac jelenti, a gazdas�gt�rt�net sz�mos olyan p�ld�val 
szolg�l, ahol az �llami beavatkoz�s eredm�nyesebbnek bizonyult. 

Vannak azonban olyan t�rsadalomtudósok is, akik m�g sz�lesebb �rtelemben hasz-
n�lj�k a fejl!d�s fogalm�t. Amartya Sen p�ld�ul �gy l�tja, hogy a fejl!d�s nem m�s, 
mint az �rinte   egy�nek el!   ny�ló lehet!s�gek egyre teljesebb felszabad�t�sa.3 E sze-
rint a n�zet szerint a szeg�nys�g p�ld�ul nem �nmag�ban utal az elmarado  s�gra, ha-
nem abban a tekintetben, hogy a szeg�nyek egy�ltal�n nem rendelkeznek alternat�-
v�kkal, azaz nem v�laszthatj�k meg szabadon, milyen �letet is akarnak. Szembet#n!, 
hogy amilyen m�rt�kben sz�les�tjük a fejl!d�s fogalm�t, �gy v�lik egyre nehezebb� 
megragad�sa, m�r�se �s kül�nb�z! korok vagy területek �sszehasonl�t�sa.

Munk�nk sor�n a k�vetkez! feltev�sekkel �lünk: 1. Elfogadjuk a k�zgazdas�gtannak 
azt az alapvet! t�tel�t, miszerint a t�bb az jobb. Azaz a nagyobb egy f!re jutó j�vedelem 
jobb, mint a kisebb. Ez tulajdonk�ppen nem m�s, mint a klasszikus k�zgazdas�gtan 
egyik legfontosabb m�r!eszk�z�nek felhaszn�l�sa. 2. A t�rt�nelmi tapasztalatok alap-
j�n munkahipot�zisk�nt elfogadjuk azt a felfog�st, amely a gazdas�gi fejl!d�st el!sz�r 
az iparos�t�ssal, majd a szolg�ltató t�rsadalom megjelen�s�vel t�rs�tja. 3. Meggy!z! 
ereje �s a tapasztalati valós�ggal való szoros kapcsolata mia   elfogadjuk az eml�te   
hayeki t�telt a piac �s a k�zponti tervez�s viszony�ról, szem el!   tartva azonban azt a 
t�nyt, hogy a v�laszt�s sor�n strat�giai szempontból nem mindig �s minden k�rülm�-
nyek k�z�   c�lszer# a piacot favoriz�lni. 4. Tudom�sul vesszük, hogy egyetlen orsz�g 
sem k�pes kivonni mag�t a vil�ggazdas�g m�s szerepl!inek hat�sa alól, �gy minden 
elemz�sben tekintetbe vesszük ezt a szempontot is. 5. V�gül lehet!s�g szerint igyek-
szünk Þ gyelembe venni gazdas�gon k�vüli t�rsadalmi vonatkoz�sokat is, jóllehet ezek 
legt�bbj�nek messzemen! gazdas�gi k�vetkezm�nyei is vannak.
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Az orosz iparos�t�s p�ld�ja

A mai vil�ggazdas�g sok tekintetben kül�nb�zik a 19. sz�zad vil�ggazdas�g�tól, egy-
valamiben azonban biztosan nem: a fejle  s�g �s az elmarado  s�g kontrasztja manap-
s�g �pp�gy meghat�rozó jelent!s�g#, mint ak�r sz�z vagy sz�z�tven �vvel ezel!  . 
Korunk gazdas�gi fejl!d�s�nek tanulm�nyoz�s�ra nagyon sok �rdekess�ggel szolg�l, 
emelle   az iparos�t�s (amit a fejl!d�s velej�rój�nak tekintünk) klasszikus id!szak�nak 
elemz�sei tov�bbi �j kiindul�si pontot adnak. Olyan viszonyokra bukkanhatunk a je-
lenleg is elmarado   orsz�gok helyzet�t vizsg�lva, amelyek k�s�rtetiesen hasonl�tanak a 
19. sz�zad k�s!n iparosodó orsz�gaiban tal�lhatókra. Mivel c�lunk a gazdas�gi fejl!d�s 
bizonyos saj�tosan mai �tjainak India p�ld�j�n keresztül t�rt�n! bemutat�sa, �rdemes 
k�zelebbr!l is szemügyre vennünk a megk�se   iparos�t�s egyes �ltal�nos jellegzetes-
s�geit, hogy �sszehasonl�thassuk megl�tüket vagy �ppen hi�nyukat. Ehhez Alexander 
Gerschenkron tipológi�j�t h�vjuk seg�ts�gül, amelyben a szerz! megk�s�relte felt�rni 
�s rendszerezni az eml�te   saj�toss�gokat.4 Gerschenkron legfontosabb kutat�si terüle-
te az orosz ipari fejl!d�s volt a 19. sz�zad elej�t!l 1917-ig. B�r Oroszorsz�g akkori �lla-
pota jelent!sen elt�r India mai �llapot�tól, sok vonatkoz�sban megd�bbent! hasonló-
s�gokat tal�lhatunk. Az �ltal�noss�gok kiemel�se k�zben (mint ahogy Gerschenkron 
is az orosz p�ld�t tekinte  e a megk�se   iparos�t�s alapt�pus�nak) sz�mos t�rt�nelmi 
p�rhuzamra mutatunk r�, de felh�vjuk a Þ gyelmet a kül�nbs�gekre is.

Oroszorsz�gban a 19. sz�zad folyam�n nagy ß uktu�ciók voltak a gazdas�g teljes�tm�-
nye ter�n, amit els!sorban a gyakori h�bor�s er!fesz�t�sek ciklikus k�nyszerei v�ltot-
tak ki. A h�bor�k idej�n t�lhajto   gazdas�g b�keid!kben a h�bor� megprób�ltat�sait 
heverte ki, ez�rt volt szüks�gszer# a visszaes�s. 1861-ig – a jobb�gys�g felszabad�t�s�ig 
– nem volt lehet!s�g nagyobb m�rt�k# iparos�t�sra. Vannak ugyanis olyan int�zm�-
nyi (t�rsadalmi, kultur�lis vagy politikai) korl�tok, amelyek puszta l�te megakad�lyoz 
minden er!fesz�t�st az ipar fejleszt�s�re. Oroszorsz�gban ilyen volt a jobb�gys�g int�z-
m�ny�nek meg!rz�se, hiszen ezek a k�tel�kek nem te  �k lehet!v� nagyobb paraszti 
t�megek v�rosokba �raml�s�t. Angli�ban a mez!gazdas�g moderniz�ciója, a gyenge 
feud�lis k�t�  s�gek, majd a beker�t�sek jelent!s mennyis�g# munkaer!t szabad�to  ak 
fel, l�trehozv�n egy olyan t�meget, amelyb!l az iparosod�s folyam�n kialakult a prole-
tari�tus. Oroszorsz�gban erre 1861 el!   nem volt lehet!s�g.

A jobb�gyfelszabad�t�s azt�n elt�r�lte a feud�lis k�t�  s�geket, a parasztok azon-
ban vonakodtak elhagyni falvaikat, mivel a fejletlen ipari k�rzetek nem k�n�ltak sem 
kedvez!bb �letfelt�teleket, sem pedig jelent!sen magasabb b�reket. Az a k�zhiedelem, 
hogy az iparos�t�s kezdet�n az elmarado   orsz�gokban nagy mennyis�g# szakk�pzet-
len munkaer! �ll rendelkez�sre, akik alacsony b�r�rt is hajlandók gy�rakban dolgozni, 
nem �llja meg a hely�t. Ennek valósz�n#leg az ellenkez!je igaz: az ilyen munkaer! 
meglehet!sen sz#k�s. Oroszorsz�gban az iparos�t�si folyamat kezdeti lendület�nek 
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fenntart�s�hoz az ipari munkaer!nek dinamikusan kelle   volna b!vülnie. Ahhoz vi-
szont, hogy a parasztok felhagyjanak addigi tev�kenys�gükkel �s nagy sz�mban a v�-
rosi gy�rakba �ramoljanak, az agr�rj�vedelmekn�l l�nyegesen magasabb ipari b�rekre 
le   volna szüks�g. Ennek hi�ny�ban a t!k�sek nem tehe  ek m�st, mint hogy egyre 
ink�bb munkamegtakar�tó �s t!keintenz�v termel�si módokat veze  ek be. Így a relat�v 
t!kehi�nnyal küzd! orosz gazdas�gban – paradox módon – korszer# ipari strukt�ra 
alakult ki, mely nemzetk�zi viszonylatban is meg�llta a hely�t. Az oroszorsz�gi faluk�-
z�ss�gek szil�rd poz�ciója, ami jelent!s m�rt�kben g�tolta a munkaer! mobilit�s�t, ily 
módon egy saj�tos igazod�si folyamatot induk�lt. Ez az iparos�t�s min!s�gi jellemz!it 
tekintve v�gül is kedvez! hat�s�nak bizonyult.5

Az elmarado   orsz�gokban az iparos�t�s sor�n a krónikus munkaer!hi�ny melle   
m�s fontos akad�lyok is mutatkoztak: a t!ke �ltal�ban kis mennyis�gben �s sz�tszórtan 
�llt rendelkez�sre, ellen�ll�s volt tapasztalható az ipari tev�kenys�gekkel szemben, je-
lent!s k�nyszerek hato  ak a m�retgazdas�goss�g kihaszn�l�sa ir�ny�ban �s mindezek 
melle   legt�bbsz�r a megfelel! mennyis�g# v�llalkozókedv is hi�nyzo  . A munkaer!-
hi�nyon csak az egyre t!keintenz�vebb technológi�k bevezet�s�vel lehete   enyh�teni, 
ez viszont jelent!s befektet�seket ig�nyelt, amit valakinek Þ nansz�roznia kelle  . 

Angli�ban kezdetben a moderniz�lt mez!gazdas�g �s a kereskedelem j�tszo  a a 
legf!bb szerepet a t!keakkumul�cióban, k�s!bb maga az ipar is k�pess� v�lt �nma-
g�t Þ nansz�rozni. A bankok els!sorban r�vidt�v�, kereskedelmi hiteleket ny�jto  ak 
�s nem ve  ek r�szt k�zvetlenül az iparos�t�sban. Az angolsz�sz Þ nansz�roz�si modell 
– amely a t!kepiacra �s a bels! felhalmoz�sra �pül – ennek a t�rt�nelmi �r�ks�gnek a 
k�vetkezm�nye. Az európai kontinensen ezzel szemben a kialakuló iparnak nem �llt 
rendelkez�s�re elegend! mennyis�g# t!ke (r�ad�sul a k�lts�gek az egyre fejl!d! tech-
nika mia   mind magasabbak le  ek), �gy m�sra v�rt az iparos�t�s Þ nansz�roz�s�nak 
feladata. V�gül is a bankok v�llalt�k fel ezt a tev�kenys�get, �m ezek a bankok m�sok 
voltak, mint szigetorsz�gi t�rsaik: els!sorban k�z�p- �s hossz� t�v� beruh�z�si hitel-
ny�jt�ssal foglalkoztak. Ebb!l k�vetkezik, hogy kapcsolatuk is sokkal szorosabb� v�lt 
a kialakuló iparv�llalatokkal, amelyeket a mond�s szerint gyakran elk�s�rtek a b�lcs!-
t!l a s�rig.6 K�s!bb a bankok �s az iparv�llalatok viszonya módosult, kiegyenl�te  ebb� 
v�lt, egyes esetekben pedig meg is fordult. Lassank�nt i   is k�pess� v�ltak a v�llalatok 
�nmaguk Þ nansz�roz�s�ra, �m a banki hitelez�s i   sokkal kiterjedtebb� v�lt, mint a t!-
kepiacok�. I   keresend! az univerz�lis bankok kialakul�s�nak t�rt�nelmi gy�kere is. 

Mi a helyzet Oroszorsz�ggal? I   a jobb�gyfelszabad�t�s sok�ig megakad�lyozta 
az iparos�t�s megindul�s�t, gyenge volt a bankrendszer, �s a v�llalkozói magatart�s 
sem volt kiterjedt. Ilyen k�rülm�nyek k�z�   csakis az �llam v�llalha  a mag�ra az ipa-
ros�t�s terheit, egyedül az lehete   k�pes a gazdas�got kibillenteni tradicion�lis m#-
k�d�smódj�ból. Term�szetesen az �llam nem �nzetlen jótev!k�nt v�llalkozo   erre a 
feladatra. A gyakori h�bor�k okozta saj�tos gazdas�gi ß uktu�ció nyom�n a c�ri ve-
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zet�s r�j�   arra, hogy csak akkor lehet eredm�nyes a hadsz�nt�ren, ha t�bb területen 
is moderniz�ciót hajt v�gre. Kiterjedt vas�t�p�t�s kezd!d�  , �llami hitelekb!l gy�rak 
�pültek: megindult az iparos�t�s. Az orosz korm�ny azonban – hasonlóan a n�metor-
sz�gi bankokhoz – csak a gazdas�g bizonyos területeit seg�te  e intenz�v fejl!d�shez. 
A neh�zipar �s a nagyv�llalatok favoriz�l�sa az er!s bürokr�ci�ra �s az orsz�g h�bor�s 
er!fesz�t�seire vezethet! els!sorban vissza.

India gyarmati �r�ks�ge

N�zzük meg ezek ut�n k�zelebbr!l az indiai gazdas�g fejl!d�s�nek legf!bb jellegzetes-
s�geit az elm�lt sz�z�tven �vben. Indi�t mind a mai napig rendk�vüli ellent�tek jellem-
zik mind t�rsadalmi, mind gazdas�gi tekintetben. A hatalmas gazdags�g jól megf�r 
az európaiak sz�m�ra elk�pzelhetetlennek t#n! szeg�nys�ggel, a legkezdetlegesebb 
gazd�lkod�si módok pedig a modern cs�cstechnológi�val. Lakóinak sz�ma m�ra meg-
haladja az egymilli�rdot, �s atomhatalomk�nt politikai �rdek�rv�nyes�t! k�pess�ge is 
sz�mo  ev!. T�rt�nelme sor�n gyakorta került idegen uralom al� (b�r az is k�rd�s, kiket 
nevezhetünk !slakosoknak, hiszen India sikerrel asszimil�lta a legt�bb hód�tó n�pet), 
ez�rt is oly soksz�n# kult�r�ja. M�r a brit uralom megjelen�se el!   szoros kereskedelmi 
kapcsolatokat alak�to   ki a K�zel-Kele  el, Kelet-Afrika partvid�k�vel �s a T�vol-Kelet-
tel. Igen fejle   volt k�zm#ipara, �s f!leg a kül�nb�z! text�li�k ter�n jelent!s kivitellel 
rendelkeze  . Az orsz�g azonban gyakorlatilag teljes eg�sz�ben falusias jelleg# volt, az 
emberek f! elfoglalts�ga pedig a f�ldm#vel�s �s az ehhez kapcsolódó kieg�sz�t! tev�-
kenys�gek voltak. Csup�n n�h�ny nagyobb v�rosban fedezhet!k fel a moderniz�ció 
el!fut�raik�nt egyes ipar�gak. Az angolok megjelen�s�vel sok tekintetben megv�lto-
zo   a helyzet: az akkori vil�g legfejle  ebb �s leghatalmasabb orsz�ga – meglehet!sen 
lassan ugyan, de – �talak�to  a a szubkontinens gazdas�g�t.

1860 el!   Indi�ban az egy f!re jutó j�vedelem alakul�sa ter�n nem tapasztalható 
hosszabb t�v� trend. 1860 ut�n viszont – ha igen m�rs�kelt ütemben is – megindult 
egy enyhe, meg-megszakadó n�veked�s. 1860 �s 1920 k�z�   az egy f!re jutó j�vedelem 
�vente �tlagosan 0,4–0,6 sz�zal�kkal emelkede  . 1920 �s 1950 k�z�   �jból stagn�l�s k�-
vetkeze   be, s!t a n�vekv! ütem# n�pszaporulat k�vetkezt�ben n�mi cs�kken�s �llt be. 
A 19. sz�zad fordulój�n a munkaer! 69,4 sz�zal�ka dolgozo   az agr�rszf�r�ban, ebb!l 
50,3 sz�zal�k rendelkeze   saj�t f�ldterüle  el, m�g a t�bbi f�ld n�lküli mez!gazdas�-
gi munk�s volt. A függetlens�g kiv�v�sakor az agr�rn�pess�g a foglalkoztato  aknak 
73,3 sz�zal�k�t te  e ki. A 20. sz�zad els! fel�ben teh�t a foglalkoztato  s�got illet!en 
gyakorlatilag nem v�ltozo   a gazdas�g strukt�r�ja. Ugyanezen id! ala   gyorsabb volt 
viszont a v�rosiasod�s: a v�rosi popul�ció az �sszlakoss�g 10,8 sz�zal�k�ról 17,6 sz�-
zal�k�ra n!  . A feldolgozóipar kibocs�t�sa valamivel gyorsabban n!  , mint a mez!-
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gazdas�g�, s!t a gy�ripar fejl!d�se m�g nagyobb ütem# volt, �m az ipar (�s ezen belül 
is a gy�ripar) ebben az id!ben egy�ltal�n nem volt meghat�rozó jelent!s�g# a nemzeti 
j�vedelemben. A független India megszület�se el!  i m�sf�l �vsz�zadban teh�t nem k�-
vetkeze   be olyan jelent!s ugr�s, amelynek az elmarado   orsz�gok iparos�t�sa sor�n 
oly gyakran tan�i lehe  ünk (Oroszorsz�gban p�ld�ul az 1890-es �vekt!l kezd!d!en).7

Amennyiben a gyarmati korszakban egy�ltal�n besz�lhetünk iparról, az d�nt! 
t�bbs�g�ben k�zm#ipart vagy h�ziipart jelente  . A gy�ripar – megjelen�se ut�n – las-
san bontakozo   ki: m�g 1920-ban is a munkaer!nek mind�ssze 1 sz�zal�ka dolgozo   
gy�rakban. Az indiai k�zm#ipar hagyom�nyai mind t�rben, mind id!ben messzire 
ny�lnak. 1800 el!   India relat�ve jelent!sebb textilexport!r volt, mint b�rmikor k�-
s!bbi t�rt�nete sor�n. Az indiai keresked!k sz�v!munk�soknak adt�k ki a munk�t, 
fonalat bocs�to  ak rendelkez�sükre �s darabb�rben megv�s�rolt�k a k�szruh�t. B�r 
el!fordult, hogy a sz�v!munk�sokat egy helyen – „gy�rban” – foglalkozta  �k, erre 
m�retgazdas�goss�gi meggondol�sok �ltal�ban nem �szt�n�zt�k !ket. Ezzel szemben 
m�s tev�kenys�gekn�l (mint p�ld�ul a fest�s) ugyanez a hat�s nagyobb üzemek l�tre-
j�  �t seg�te  e el!. A k�zi er!vel dolgozó indiai sz�v!munk�sok azonban sikeresebben 
�lt�k t�l a g�pek megjelen�s�t, mint európai sorst�rsaik. Ez r�szben azzal magyar�z-
ható, hogy term�keik kezdetben durv�bbak, rosszabb min!s�g#ek voltak. Ez azonban 
jól megfelelt a vid�ken �l!k ig�nyeinek, m�sr�szt az olcsó g�pi fonal felhaszn�l�s�val 
kev�sb� cs�kkent nagy versenyel!nyük, az olcsós�g. A gy�ripar ennek ellen�re fo-
kozatosan teret nyert a textiliparban, jóllehet a f!leg helyi ig�nyek kiel�g�t�s�re spe-
cializ�lódo   k�zm#ipar m�g a 19. sz�zad fordulój�n is k�tszer akkora volt, mint a 
gy�ripar. Abszol�t �rt�k�ben a hagyom�nyos k�sz�t�s# text�li�k kibocs�t�sa a függet-
lens�g kiv�v�s�ig m�g n�vekede   is. Azokban az ipar�gakban, ahol mind a termel�s, 
mind a kereslet nagy m�reteket �lt�   (idesorolhatjuk a textilipart, fa- �s f�mfeldolgo-
zó-ipart �s a b!ripart), bizonyos r�tegz!d�s alakult ki. A kiv�ló min!s�g# luxuscikke-
ket szint�n k�zi módszerekkel k�sz�te  �k, m�g a v�rosi lakoss�g t�megig�nyeit egyre 
ink�bb gy�ri k�sz�t�s# term�kek el�g�te  �k ki. A falusi piacok nagy r�sz�t azonban 
tov�bbra is a k�zm#ipar szolg�lta ki: kov�csok, �csok, sz�jgy�rtók �s fazekasok �pp-
�gy helyi ig�nyeket el�g�te  ek ki, mint azok az ipar�gak, amelyek a fellelhet! term�-
szeti er!forr�sok kihaszn�l�s�n alapultak (erd!gazd�lkod�s, pap�r- �s üveggy�rt�s). 
Az iparos�t�s el!rehaladt�val azonban nemcsak veszte   jelent!s�g�b!l a k�zm#ipar, 
hanem �j lehet!s�gek is ny�ltak sz�m�ra. Lakatosok, autószerel!k, szersz�mk�sz�t!k, 
m#szer�szek jelentek meg �s t�lt�  �k ki a piaci r�seket. A gy�riparral szemben ki-
sebb hat�konys�ga folyt�n alulmaradó k�zm#ipar vesz�te   ugyan jelent!s�g�b!l, a 
k�n�lkozó �j lehet!s�gek ugyanakkor jócsk�n fel�rt�kelt�k szerep�t. Mindazon�ltal 
a gy�ripar fejl!d�se is vontato  an haladt, Indi�ban nem volt tapasztalható olyan ug-
r�s vagy t�r�spont az ipari termel�sben, mint ami m�s, k�s!n iparosodó orsz�gokban 
jelentkeze  . A rohaml�pt# iparos�t�snak sem szem�lyi, sem t�rgyi el!felt�telei nem 
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voltak ado  ak. A legnagyobb preszt�zsnek �rvend! �ll�sokkal nem az iparban tal�l-
kozha  unk (m�rn�k�k, technikusok), hanem az adminisztr�ció jogi tanulm�nyokat 
ig�nyl! poz�cióiban, valamint az indiaiaknak ugyan szer�nyebb lehet!s�geket k�n�ló, 
m�gis nagy tiszteletnek �rvend! katonai p�ly�n. A nem megfelel! munkaer! rosszul 
szerveze   �s t�lbürokratiz�lt volt, ami l�nyeg�ben a függetlens�g kiv�v�sa ut�n sem 
v�ltozo   meg gy�keresen. 

Anglia sz�m�ra India puszt�n egy gyarmat volt a sok k�zül (b�r az egyik legfon-
tosabb), ahonnan megprób�ltak – f!k�nt kereskedelmi eszk�z�kkel – min�l t�bb pro-
Þ tot kivonni. Angli�ban ugyanis – ahogy l�  uk – nem honosodtak meg az univerz�lis 
bankok, �gy a kereskedelmi orient�ció szinte kiz�rólagos volt akkoriban. A Þ zikai inf-
rastrukt�ra fejletlens�ge is jelent!sen h�tr�lta  a a modern ipar kibontakoz�s�t. Csak 
a vas�t�p�t�s haladt el!re rohaml�ptekkel (1850-t!l kezd!d!en 1932-ig k�zel 70 ezer 
kilom�ter p�ly�t fekte  ek le, ezek azonban nem az orsz�g fejl!d�s�t voltak els!sorban 
hivato  ak el!seg�teni, hanem a nyersanyag-lel!helyekt!l veze  ek a kik�t!k k�zel�ben 
megtelepült feldolgozóüzemekig.) Az infrastrukt�ra fejleszt�s�re a gyarmati id!kben 
mind�ssze a bru  ó nemzeti (gyarmati) j�vedelem 1-2 sz�zal�k�t ford�to  �k, m�g az 
1950-es �vekt!l ez a sz�m meghaladta a 6 sz�zal�kot.8

India függetlens�g�nek els! �vtizedei

A gyarmati �r�ks�gnek azonban voltak olyan oldalai is, amelyek hasznosnak bizo-
nyultak a függetlens�g�t elnyert orsz�g j�v!j�nek alak�t�sa szempontj�ból. Egyr�szt az 
indiai elit jogi �s politikai t�ren megfelel!en k�pze   volt, biztos�tv�n a kontinuit�st a 
kiÞ nomult adminisztr�ció �tv�telekor. M�sr�szt – szemben Oroszorsz�ggal az iparos�-
t�s hajnal�n – viszonylag sz�les v�llalkozói r�teg �llt rendelkez�sre, megjelentek m�r 
az ipari munk�ss�g (igaz, meglehet!sen sz#k) kezdem�nyei, kiterjedt vas�ti �s k�z�ti 
h�lózat seg�te  e a k�zleked�st, �s el!rehalado   volt a mez!gazdas�g piacosod�sa is. Az 
int�zm�nyi h�  �r – �len a bankokkal �s a t!zsd�vel – a brit hagyom�nyoknak megfele-
l!en ink�bb kereskedelmi feladatokat l�to   el, �gy kev�sb� volt seg�ts�g�re az iparos�t�s 
folyamat�nak. Indi�ban �s a vil�g t�bbi r�sz�n egyar�nt óri�si v�rakoz�ssal tekinte  ek 
az orsz�g j�v!je el�, rem�nykedtek abban, hogy gyors ütem# n�veked�s kezd!dik, el-
maradnak a j�rv�nyok �s az �h�ns�gek, a szeg�nyek sz�ma pedig cs�kken�snek indul. 
A v�rakoz�sok jócsk�n meghaladt�k a valós�g szer�nyebb eredm�nyeit.

Vessünk egy pillant�st India n�pesed�si folyamataira, melyek mindig is alapvet! 
fontoss�ggal b�rtak. A lakoss�g sz�ma a 19. sz�zadban m�rs�kelt ütem# n�veked�st 
mutato  . 1800-ban becsl�sek szerint mintegy 190 millióan �ltek a szubkontinensen, 
1850-re ez a sz�m 235 millióra, 1900-ra pedig 285 millióra n!  . A n�pess�gn�veked�s 
az eml�te   id!szakban �vente stabilan 0,45 sz�zal�k k�rül mozgo  , ami t�bb t�nyez! 
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egym�sra hat�s�nak volt k�sz�nhet!. Gyakran jelentkeztek �s sok �ldozatot k�veteltek 
az �h�ns�gek �s a j�rv�nyok: 1800 �s 1950 k�z�   k�zel 40 millióan haltak �hen, m�g az 
els! vil�gh�bor�t k�vet! inß uenzaj�rv�nyban az embervesztes�g a becsl�sek szerint 
9 �s 18 millió f! k�z�   lehete  . A gyermekhalandós�g ugyanakkor a 20. sz�zad els! 
fel�ben 295 ezrel�kr!l 199 ezrel�kre cs�kkent. A f�rÞ ak szület�skor v�rható �le  artama 
23,7 �vr!l 32,5 �vre, a n!k� pedig 25,6 �vr!l 31,7 �vre emelkede  . Rendk�vül kedvez!t-
lenek voltak az �rni-olvasni tud�s �tlagos mutatói is: a f�rÞ akn�l ar�nyuk 9,8 sz�zal�k-
ról 25,6 sz�zal�kra n!  , a n!kn�l viszont 10,7 sz�zal�król 7,9 sz�zal�kra cs�kkent! 1950 
ut�n a n�pess�gn�veked�s felgyorsult: �vi 2 sz�zal�k f�l� emelkede  , az 1990-es �vek-
t!l kezdve azonban n�mileg cs�kkent. Ezzel p�rhuzamosan cs�kkent a gyermekhalan-
dós�g, aminek k�vetkezt�ben a lakoss�g sz�ma m�g gyorsabb n�veked�snek indult: 
1970-re 540 millióra, 1980-ra 670 millióra, 1990-re 830 millióra n!  , az ezredfordulóra 
pedig �tl�pte az egymilli�rdos hat�rt. Nagy el!rel�p�s t�rt�nt az �r�studatlans�g fel-
sz�mol�sa �s a betegs�gek leküzd�se ter�n is. Az 1980-as �vekre az �rni-olvasni tudók 
ar�nya a f�rÞ akn�l meghaladta az 50 sz�zal�kot, a n!kn�l pedig megk�zel�te  e a 30 
sz�zal�kot, m�ra ar�nyuk 65, illetve 40 sz�zal�k. A szület�skor v�rható �le  artam az 
elm�lt f�l �vsz�zad ala   32 �vr!l 64 �vre n!  .9

Ilyen n�pess�gn�veked�s melle   nem meglep!, hogy az egy f!re jutó nemzeti j�-
vedelem csak lass� b!vül�st mutathato  . 1950 �s 1990 k�z�   alig haladta meg az 1,5 
sz�zal�kot, ami m�g a 2 sz�zal�kos n�pszaporulat melle   sem nevezhet! dinamikus 
fejl!d�snek. Ha azonban az ipari termel�s n�veked�s�t kül�n vizsg�ljuk (ez a nemzeti 
j�vedelemnek 1950-ben mind�ssze 10 sz�zal�k�ra r�go  ), kedvez!bb k�pet kapunk: 
1950 �s 1970 k�z�   n�veked�se meghaladta a 6 sz�zal�kot,10 1970 �s 1990 k�z�   viszont 
visszaese   mintegy 5 sz�zal�kra. 1990-re az ipar r�szar�nya a nemzeti j�vedelemb!l 
megk�zel�te  e a 15 sz�zal�kot.11 Azonban m�g ezek az �rt�kek sem mutatnak robba-
n�sszer# fejl!d�st, ink�bb csak arról tan�skodnak, hogy stabil, de m�rs�kelt n�veked�s 
id!szaka volt a függetlens�g els! negyven �ve. A foglalkoztato  ak megoszl�sa is csak 
lass� v�ltoz�sról tan�skodik: a mez!gazdas�g terület�n dolgozók ar�nya 73 sz�zal�k-
ról 60 sz�zal�kra ese   vissza, az ipari munkaer! 10-r!l 15 sz�zal�kra n!  . Ek�zben 
a szolg�ltat�sban dolgozók ar�nya emelkede  . Az �gyneveze   form�lis szektorban 
(azaz a r�szv�nyt�rsas�gi form�ban m#k�d! mag�ntulajdon� v�llalatokn�l, valamint 
az �llami szf�r�ban) dolgozók ar�nya mind�ssze 10 sz�zal�k k�rüli (amelyb!l 1990-ben 
az el!z!k ar�nya 7 sz�zal�k, az utóbbiak� pedig 3 sz�zal�k volt), teh�t a munkaer! 
kilenctized r�sze a gazdas�g inform�lis r�sz�ben dolgozik. Nagy r�szük „�nfoglalkoz-
tató”, ide�rtve a falusi n!ket, akik leggyakrabban a h�z k�rüli teend!ket v�gzik, kisebb 
h�nyaduk pedig az inform�lis gazdas�gban alkalmazo  k�nt keresi kenyer�t. Ahogy 
az adatokból kit#nik, m�ig nem sikerült l�nyeges v�ltoz�st el�rni a t�rsadalom foglal-
koztat�si strukt�r�j�ban, tov�bbra is meghat�rozó jelent!s�g#ek a tradicion�lis szek-
torok: a mez!gazdas�g, a kisipar �s az �nfoglalkoztat�s.12
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India függetlenn� v�l�sa ut�n a szovjet t�pus� k�zponti tervez�s �tj�ra l�pe  . Je-
lent!s kül�nbs�g mutatkozo   azonban a k�t orsz�g tervez�si gyakorlata k�z�  , mivel 
Indi�ban nem került sor a mez!gazdas�g kollektiviz�l�s�ra, sem pedig sz�mos ipar�g 
�llamos�t�s�ra (ha belegondolunk, neh�z is le   volna elk�pzelni, hogy ezeket az �v-
sz�zadok óta hagyom�nyos form�ban m#k�d! �gazatokat mik�pp lehet kollektiviz�lni 
– �me egy p�lda a kultur�lis �r�ks�g d�nt! gazdas�gi kihat�s�ra). Az �llam teh�t csak 
azokban az �gazatokban tudo   teljes k�r# tervez�st v�grehajtani, amelyeket ellen!r-
z�se al� vont. Ez pedig – hasonlóan az orosz iparos�t�shoz – f!k�nt a neh�zipart �s a 
strat�giai fontoss�g� ipar�gakat (p�ld�ul az atomenergia-ipart) jelente  e. A gazdas�g 
t�bbi szektora sz�m�ra a terv csak indikat�v jelleg# volt �s ink�bb csak becsl�sk�nt le-
hete   �rtelmezni. Reynolds az indiai �llam h�rom ideológiai alappill�rr�t kül�nb�zteti 
meg: 1. befel� fordul�s, 2. szocialista elk�teleze  s�g �s 3. ellenszenv a piaccal szemben.13 
A r�szben szocialista t�pus� berendezked�s maga ut�n vonta a rendszerre jellemz! hi-
b�kat is. Kornai J�nos nyom�n k�nnyen azonos�thatjuk ezeket:14 t�lbürokratiz�lt �llam 
(ez a probl�ma m�r megjelent Oroszorsz�gban is �s k�s!bb a Szovjetu nióban �ltal�-
noss� v�lt mindennaposs�), �szt�nz!k h�j�n a hat�konys�gra való t�rekv�s hi�nya, az 
ideológia els!dlegess�ge, a tervek t�lzó el!�r�sainak �s a valós eredm�nyek szer�nyebb 
eredm�nyeinek ellentmond�sai, a mennyis�g el!t�rbe helyez�se a min!s�ggel szem-
ben �s �gy tov�bb. 

Az orosz iparos�t�shoz hasonlóan Indi�ban is az �llam v�lt a moderniz�ció f! let�-
tem�nyes�v�, �m Oroszorsz�ggal ellent�tben i   nem h�bor�s szüks�gletek te  �k ezt 
elengedhetetlenn� (b�r nagyon hamar ez is fontos priorit�ss� v�lt), hanem ideológiai 
meggondol�sok �s a függetlens�g friss lendülete. Az eredm�nyek tekintet�ben azon-
ban nagy kül�nbs�gek mutatkoznak a k�t esetben. M�g Oroszorsz�gban az iparos�t�s 
az 1890-es �vekt!l kezd!d!en robban�sszer# n�veked�st produk�lt, majd a forradal-
mak ut�n a szovjet vezet�s mindenre �s mindenkire kiterjed! elnyomó int�zked�sei 
(nem utolsósorban a paraszts�g v�gs!kig való kizsigerel�se �r�n) tov�bb er!lte  �k a 
moderniz�ciót, addig Indi�ban az �llam viszonylag sz#kebb mozg�stere �s a t�rsada-
lom megv�ltoztathatatlannak t#n! tradicion�lis jellege megakad�lyozta az iparos�t�s 
hirtelen n�veked�s�t �s csup�n m�rs�kelt er!s�d�st te   lehet!v�. Érdemes emelle   em-
l�t�st tenni az indiai t�rsadalom egyik legstabilabb szervez!erej�r!l, a kasztrendszer-
r!l. Ez a hagyom�nyos int�zm�ny minden hindu vall�s� ember sz�m�ra meghat�rozza 
a t�rsadalomban elfoglalt hely�t, amib!l kit�rnie nem lehet, s!t lesz�rmazo  jai is ebbe 
születnek bele. Ha az iparos�t�s tipológi�j�nak szemsz�g�b!l n�zzük ezt a b�klyót, 
er!s hasonlós�got vehetünk �szre az oroszorsz�gi jobb�gys�g int�zm�ny�vel. Csak-
hogy am�g az oroszokn�l 1861-ben elt�r�lt�k a feud�lis k�tel�keket, addig Indi�ban a 
kasztrendszer valósz�n#leg m�g �vsz�zadokig fenn fog maradni, meghi�s�tv�n ezzel a 
t�rsadalom �tfogó moderniz�ciój�t.
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Globaliz�ció �s elmarado  s�g

Mindeddig nem ejte  ünk szót a megk�se   iparos�t�s egyik fontos jellemz!j�r!l. Az el-
marado   orsz�gok az iparos�t�s kezdet�n szinte kiv�tel n�lkül a legfejle  ebb technik�t 
ve  �k �t, annak alkalmaz�s�tól rem�ltek gyors sikert. Ebben a tekintetben az elmara-
do   orsz�gok iparos�t�sa kül�nb�z�   a fejle   orsz�gok �ltal bej�rt �  ól, mivel el!b-
biek alapozha  ak az utóbbiaktól sz�rmazó technológi�ra, m�g a fejle   orsz�goknak 
maguknak kelle   a technológia fejleszt�s�r!l gondoskodniuk: „az elmarado   orsz�-
gokban az ipari fejl!d�snek van egy olyan »el!felt�tele«, amivel »a« fejle   orsz�g nem 
rendelkeze  : ez a fejle  ebb orsz�gok l�te, amely technikai seg�ts�get, k�pze   munka-
er!t �s t!kejavakat ny�jthat az ipari fejl!d�shez. A t!k�ben b!velked! külf�ldi terüle-
tek l�te emelle   �rinti az eredeti t!kefelhalmoz�s k�rd�s�t is. Amilyen m�rt�kben lehet 
külf�ldr!l t!k�t import�lni, pro tanto cs�kken a belf�ld�n kor�bban felhalmozódo   
vagyonok jelent!s�ge.”15 M�r kifejte  ük, hogy az elmarado   orsz�gokban az iparos�t�s 
el!est�j�n meglehet!sen sz#k�sen �llt csak rendelkez�sre az ipari munkaer!. Emia   fo-
kozo  an t!keintenz�v megold�sokat kelle   keresniük a t!k�seknek, ami legegyszer#b-
ben a fejle   technika �tv�tel�vel volt megoldható. A munkaer!hi�ny teh�t er!s �szt�n-
z�st jelente   a legfejle  ebb technológia importj�ra. A fejle   technológia azonban dr�ga 
volt, ez�rt jelent!s forr�sokra volt szüks�g importj�hoz. Az iparos�t�s Þ nansz�roz�s�t 
az elmarado   orsz�gokban szinte mindig az �llam v�llalta mag�ra. (Oroszorsz�gban 
p�ld�ul a parasztok fokozo   elnyom�s�val, kiterjedt adóztat�s�val szerezte meg annak 
a t�bbletbev�telnek egy r�sz�t, ami szüks�ges volt az iparos�t�s folyamat�nak beind�t�-
s�hoz �s fenntart�s�hoz.) Az infrastrukt�ra �s a gy�rak sz�les k�r# ki�p�t�se azonban 
m�g meghaladta az �llam teljes�t!k�pess�g�t, ez�rt m�s forr�sok kiakn�z�s�ra is r�-
k�nyszerült. Legk�zenfekv!bbnek a külf�ldi k�lcs�n�k �s k�zvetlen t!kebefektet�sek 
k�n�lkoztak, �m mindk�t megold�s felvete   probl�m�kat is. Egyr�szt a legt�bbsz�r 
igen korrupt �s a klient�r�nak kiszolg�ltato   korm�nyok kiterjedt k�lcs�nfelv�tele 
visszaford�thatatlan eladósod�shoz vezete   (mint azt a fejl!d! orsz�gok visszat�r! 
adóss�gv�ls�gai jól p�ld�zz�k), m�sr�szt a külf�ldi t!kebe�raml�st sokan az orsz�g 
ki�rus�t�s�nak, a külf�ldiek kez�re való �tj�tsz�s�nak tarto  �k (�s tartj�k ma is). En-
nek ellen�re a gyors iparos�t�snak nem volt m�s j�rható �tja. Az elmarado   orsz�gok 
ez�rt teh�t egyr�szt vagy jó felt�telekkel hitelhez prób�ltak jutni (amihez viszont leg-
t�bbsz�r hi�nyzo   a megfelel! hitelk�pess�g), vagy adómentess�ggel �s m�s kedvez! 
viszonyok biztos�t�s�val külf�ldi t!k�t prób�ltak becsalogatni. A k�zvetlen külf�ldi t!-
kebefektet�sek elm�lt �vtizedekbeli felfut�sa azonban �j jelens�g, �s b�r Gerschenkron 
m�r a 1960-es �vek elej�n hangs�lyozta ennek el!nyeit, olyan kiterjedt alkalmaz�s�ra, 
mint a k�zel m�ltbeli kelet-k�z�p-európai �talakul�s �s privatiz�ció vagy K�na gazda-
s�gi reformjai, nem is gondolhato  . Jól l�  a, hogy „a kor�bbi vagyonoknak folyó terme-
l�si k�vetel�sekk� való �tv�ltoztat�s�val ellent�tben, a t!keimport mag�ban rejti azt a 
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lehet!s�get, hogy a beruh�z�s ne cs�kkentse a folyó fogyaszt�s r�szar�ny�t; ugyan�gy 
az a lehet!s�g, hogy az elmarado   orsz�gok t!kejavakat hozhatnak be külf�ldr!l […] 
elkerülhet!v� teszi a fogyaszt�s sz�nvonal�nak cs�kkent�s�t”.16 Igen gyakran azonban 
a vesz�lyek nem a k�lcs�nt felvev! orsz�gra, hanem a befektet!re leselkedtek: p�ld�ul 
sz�mos francia k�lcs�nb!l �pült orosz gy�rat k�rtalan�t�s n�lkül �llamos�to  ak a for-
radalom ut�n.

India eset�ben az iparos�t�s el!est�j�n az ideológiai �s politikai megfontol�sok ke-
veredtek a gazdas�gi �rdekekkel. Egyszerre ve  ek �t szovjet �s – kisebb m�rt�kben 
– amerikai technik�kat, de �gy, hogy ezek t�bbs�ge seg�ly form�j�ban �rkeze  . A befe-
l� fordul�s �s az impor  erm�kekre kivete   hatalmas v�mok, valamint a kiterjedten al-
kalmazo   ipari enged�lyez�si rendszer elej�t ve  e a küls! eladósod�snak, ugyanakkor 
megakad�lyozta a külf�ldi t!ke jelent!sebb m�rt�k# be�raml�s�t. A külf�ldi techno-
lógia �s t!ke hi�nya (ami az importhelye  es�t�s politik�j�nak egyenes k�vetkezm�nye 
volt) nagym�rt�kben limit�lta az orsz�g rendelkez�s�re �lló eszk�z�ket a gyors ipa-
ros�t�s el�r�s�hez. Így a függetlens�get k�vet! negyven �vben India n�veked�si üte-
me mindv�gig m�rs�kelt maradt �s gazdas�gi eredm�nyeit tekintve jócsk�n lemaradt 
Ázsia m�s orsz�gaihoz k�pest.

Az elmarado   orsz�gok moderniz�ciós t�rekv�sei szempontj�ból fontos v�ltoz�-
sokat hoztak a vil�ggazdas�g elm�lt �vtizedei. A globaliz�cióval f�mjelze   folyamat 
sor�n fokozatosan egyre szabadabb�, a hat�rok le�pül�s�vel pedig egyre nagyobb m�-
ret#v� v�lt az �ruk, a szolg�ltat�sok, a t!ke �s a munkaer! orsz�gok, s!t kontinen-
sek k�z�  i �raml�sa. A legfejle  ebb orsz�gokban – �s k�zülük is els!sorban Amerikai 
Egyesült Államokban – m�r r�góta megÞ gyelhet! az a trend, amelynek l�nyege az ipar 
visszaes�se �s a szolg�ltat�sok el!ret�r�se. Ez els!sorban a foglalkoztato  ak �gazat 
szerinti megoszl�s�ban, de a nemzeti j�vedelem szerkezet�ben is te  en �rhet!. A v�l-
toz�sok oka a gyors technológiai fejl!d�sben keresend!, mivel az egyre fejle  ebb tech-
nik�k els!sorban az iparban k�pesek rohamos termel�kenys�gn�veked�st produk�lni. 
Ennek k�vetkezt�ben egyre kevesebb munkaer!re van szüks�g a feldolgozóiparban, 
egyszersmind azonban a fejle  ebb technik�k �j munkahelyeket teremtenek a szolg�l-
tat�sok terület�n. A globaliz�ció ezt a folyamatot tov�bb er!s�ti. M�r nemcsak arról van 
szó, hogy az orsz�gokon belül v�ltozik meg a gazdas�g strukt�r�ja, hanem az orsz�gok 
k�z�  i t!ke�raml�sok k�vetkezt�ben a munkamegoszt�s is egyre ink�bb glob�liss� 
v�lik. Ez az �j trend hatalmas lehet!s�get k�n�l egyes elmarado   orsz�gok sz�m�ra. 
A k�pze  , de olcsó munkaer!, az �r�studatlans�g alacsony szintje �s az er!s (gyakran 
autoriter) fejleszt! �llam D�l-Kore�ban, Hongkongban �s Tajvanon (majd m�s d�lkelet-
�zsiai orsz�gokban, s!t a legutóbbi id!ben K�n�ban is) kedvez! felt�teleket teremte   bi-
zonyos ipar�gak p�ld�tlan felfut�s�hoz. A fejle   orsz�gokból �gy lassan idetelepülnek 
azok a hagyom�nyos ipar�gak, melyek hajdan�n a t�megtermel�s szimbólumai voltak. 
Piore �s Sabel m�r a 1980-as �vekben el!re jelze   bizonyos v�ltoz�sokat: �j – rugalmas 
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– technológi�k megjelen�s�t, az egy�nre szabo   term�kek t�rhód�t�s�t �s a hagyom�-
nyos ipar�gak (mint p�ld�ul az autógy�rt�s) visszaes�s�t.17 Azt azonban !k sem gon-
dolt�k akkor, hogy az �talakul�s glob�lis m�retekben fog v�gbemenni.

A globaliz�ció gazdas�gi vetületei melle   valósz�n#leg ugyanilyen fontos – ha nem 
fontosabb – az eszm�k, ideológi�k, �zl�sek �s vil�gn�zetek nemzetk�zi �raml�sa is, 
ami nagy hat�ssal van egyes – mindeddig elz�rkózó – orsz�gok nyit�s�nak, a politikai 
elnyom�s cs�kkent�s�nek �s bizonyos emberi jogok v�delm�nek kik�nyszer�t�s�ben. 
M�r eml�te  ük a technológiai fejl!d�st mint a fejle   orsz�gok struktur�lis v�ltoz�sai-
nak legf!bb ok�t. Mintegy h�rom �vtizede azonban elindult �s az utóbbi m�sf�l �v-
tizedben felgyorsult egy olyan folyamat, amely m�ret�t �s hat�s�t tekintve alapvet! 
jelent!s�g#. Ez az inform�ciós technológiai forradalom. A nyomtato   �ramk�r�k mi-
niatüriz�l�sa lehet!v� te  e, hogy a nagym�ret# sz�m�tóg�peket felv�lts�k az egyre 
kisebbek, �s olyan helyekre is be�p�thess�k ezeket, mint a telefonok, h�ztart�si g�pek 
vagy a g�pkocsik. A szem�lyi sz�m�tóg�pek �talak�to  �k az irodai munk�t, h�lózataik 
pedig a v�llalatok m#k�d�s�t. V�gül, az eg�sz vil�got �tfogó h�lózatuk, az internet, 
�gy fest – legal�bbis r�szben – �talak�tja a gazdas�gokat. E k�t folyamat, a globaliz�ció 
�s az inform�ciós technológiai forradalom, egym�st fokozo   m�rt�kben er!s�tve fejti 
ki hat�s�t, óri�si lehet!s�geket nyit, �m egyszersmind parancsoló k�nyszereket is r�-
er!szakol a vil�ggazdas�g nagyobb �s kisebb szerepl!ire.

India moderniz�ciós strat�gi�ja

A le�rt folyamatok Indi�t sem hagyt�k �rintetlenül. A Kelet-K�z�p-Európ�ban �s a 
volt Szovjetunióban lezajlo   esem�nyek – a szocialista t�rsadalmi-gazdas�gi rend-
szer buk�sa, a demokr�cia �s a piacgazdas�g bevezet�se – alapjaiban inga  �k meg 
a szocialista tervez�s gyakorlat�hoz való n�gy �vtizedes ragaszkod�st. Ugyancsak 
a v�ltoz�sok elkerülhetetlens�g�nek ir�ny�ba mutato   a gazdas�g egyre gyeng�bb 
teljes�tm�nye is, amit csak n�vekv! külf�ldi hitelekkel sikerült szinten tartani, ezek 
hat�s�ra pedig megn!   India küls! adóss�g�llom�nya. A k�zponti �s az �llami k�lt-
s�gvet�sek befel� is jócsk�n eladósodtak, egyre t�bb el�gedetlenked!t kelle   elhall-
ga  atni, aminek legegyszer#bb módja kül�nb�z! seg�lyek �s ju  at�sok osztogat�sa. 
Ennek hat�s�ra 1991-t!l – t�bbek k�z�   a r�pia v�ls�g�nak k�vetkezm�nyek�pp is 
– sz�les k�r# reformfolyamat indult el Indi�ban. Liberaliz�lt�k az �rfolyamot, cs�k-
kente  �k a v�mokat �s m�s kereskedelmi akad�lyokat, megreform�lt�k �s moderni-
z�lt�k a p�nzügyi szektort, valamint kiigaz�to  �k a korm�ny monet�ris �s Þ sk�lis 
politik�j�t. B�r – mint ahogy az a felsorol�sból is l�tható – a reformok valóban sz�les 
k�r#ek voltak, m�lys�gük egy�ltal�n nem �rte el a szüks�ges m�rt�ket. Keresztül-
vitelüket azóta is nehez�ti a rendk�vül kiterjedt �s korrupts�g�ról h�res bürokr�cia, 
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valamint az orsz�g nagyfok� sz�  agolts�ga (az indiai �llamok korm�nyai �rdekeik 
�rv�nyes�t�se �rdek�ben gyakran az orsz�g sz�m�ra kedvez!tlen megold�sok melle   
kardoskodnak).

A moderniz�ció �s a fejl!d�s szempontj�ból azonban minden valósz�n#s�g szerint 
az a d�nt�s volt a legfontosabb, hogy lebonto  �k a külf�ldi befektet�sek be�raml�sa 
el!   tornyosuló akad�lyok jelent!s r�sz�t. Azóta �sszesen mintegy t�zmilli�rd doll�r 
�rkeze   az orsz�gba, ez az �sszeg pedig gyorsan emelkedik, imm�r meghaladva az 
�vi k�tmilli�rd doll�rt. Manaps�g – �gy t#nik – a relat�ve elmarado   orsz�gokban a 
moderniz�ciót az �llam melle   (vagy helye  ) legink�bb a be�ramló külf�ldi t!ke k�-
pes Þ nansz�rozni, kiv�ltva ezzel a hagyom�nyos módokat (bels! Þ nansz�roz�s, bankok 
�s �llam). Miut�n a globaliz�lódó vil�gban a t!kemozg�sok egyre szabadabb� v�ltak, 
a fejl!d�s f! let�tem�nyeseinek k�re kisz�lesede  , nemzetk�ziv� v�lt. C�lszer# teh�t 
a gerschenkroni tipológi�t egy �j Þ nansz�roz�si form�val – a külf�ldi t!keberuh�z�-
sokkal – kieg�sz�teni, amely dinamik�j�t tekintve az ezredforduló felz�rkózni akaró 
orsz�gai sz�m�ra az egyik legfontosabb priorit�ss� l�pe   el!.

Az �zsiai kistigrisekkel ellent�tben India nincs abban a helyzetben, hogy ak�r �lla-
mi seg�dle  el, ak�r külf�ldi t!k�vel r�vid vagy k�z�pt�von nemzetk�zileg is verseny-
k�pes feldolgozóipart fejlesszen ki. T�ls�gosan sok t�rsadalmi �s int�zm�nyi b�klyó 
h�tr�ltatja a gyors ipari fejl!d�st: az �r�studatlans�g magas ar�nya, a t�rsadalmi mo-
bilit�s hi�nya, a bürokratikus korm�nyzat rugalmatlans�ga, a szab�lyozók �  ekint-
hetetlens�ge, a kiterjedt korrupció, a jogi elj�r�sok lass�s�ga, a Þ zikai infrastrukt�ra 
el�gtelens�ge, a szervezeti megold�sok elavults�ga �s �gy tov�bb. Annak ellen�re teh�t, 
hogy a munkab�rek rendk�vül alacsonyak, a bizonytalan k�rnyezet �s az alacsony ter-
mel�kenys�g nem teszi lehet!v� a feldolgozóipar gyors felfut�s�t. Milyen lehet!s�gek 
maradnak akkor India sz�m�ra? A legfejle  ebb orsz�gok fokozatosan alacsonyabb j�-
vedelm# orsz�gokba telep�tik feldolgozóiparuk egyes szegmenseit, ezek hely�t pedig 
fejle   technik�t ig�nyl! szolg�ltat�sok (mint p�ld�ul sz�mos üzleti, eg�szs�gügyi �s 
szórakoztatóiparhoz kapcsolódó szolg�ltat�s) veszik �t. Az inform�ciós technológiai 
forradalom hat�s�ra azonban manaps�g m�r nemcsak az ipari termel�s v�lt nemzetk�-
zileg mobiliss�, hanem egyes szolg�ltat�sok is. Az �j technik�k ig�nybev�tel�vel olyan 
– nemr�giben m�g helyhez k�t�   – szolg�ltat�sok l�pik �t a nemzeti hat�rokat, mint 
a szo" verk�sz�t�s, -fejleszt�s, -karbantart�s, kutat�s-fejleszt�s, irodai h�  �rm#veletek, 
adatr�gz�t�s, -feldolgoz�s �s m�s inform�ciós technológiai tev�kenys�gek. Ezek ered-
m�nye digit�lis �ton, on-line tov�bb�tható egyik orsz�gból a m�sikba, �s egyik helyen 
sem ig�nyli a hagyom�nyos infrastrukt�ra (utak, vasutak, kik�t!k �s �ltal�ban a sz�ll�-
t�s) hat�kony m#k�d�s�t, hanem csak sz�m�tóg�pes h�lózat �s megfelel! telefonos �sz-
szek�  et�s telep�t�s�t. Ezt viszont – minim�lis k�lts�ggel – gyakorlatilag b�rhol, r�vid 
id! ala   ki lehet �p�teni. A sz#k keresztmetszetet i   a megfelel! szakemberek jelentik, 
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akik jól kommunik�lnak, k�pesek magas szinten, gyorsan �s rugalmasan ell�tni a r�-
juk b�zo   feladatokat.

Paradox módon India, ez az egy�bk�nt igencsak elmarado   orsz�g, pontosan ezen a te-
rületen b�r – nem is csek�ly – versenyel!nnyel a vil�ggazdas�g t�bbi szerepl!j�hez k�pest. 
B�r az �rni-olvasni tudók ar�nya alacsony, a fels!oktat�s �s a m#szaki k�pz�s sz�nvona-
la kimagasló: angolul jól kommunik�ló, nemzetk�zileg is versenyk�pes informatikusok 
sz�zezrei kerülnek ki �vente a kül�nb�z! egyetemek �s int�zetek falai k�zül. A t�lk�n�lat 
hat�s�ra az elm�lt �vtizedekben t�bb t�zezer indiai v�ndorolt ki f!leg az Egyesült Ál-
lamokban, hogy magas szint# szaktud�s�t kamatoztassa. A liberaliz�ciós hull�mmal 
együ   a korm�nyzat felismerte az �j id!k kih�v�s�t �s hathatós int�zked�sekkel seg�te  e 
el! a gyors fejl!d�st: megszünte  ek minden importv�mot ezen a területen, becsaloga  �k 
a külf�ldi t!k�t, sz�mos szo" vertechnológiai parkot nyito  ak �s t�z �vre adómentess�get 
biztos�to  ak a v�llalatoknak. India exportj�nak ma m�r k�zel harmada szo" ver- �s m�s 
inform�ciós technológiai szolg�ltat�s kivitel�b!l sz�rmazik, �rt�ke pedig el�ri a t�zmil-
li�rd doll�rt. Igaz ugyan, hogy ez az indiai nemzeti j�vedelemnek csup�n alig t�bb mint 
2 sz�zal�ka, dinamik�j�t tekintve (�vi n�veked�se meghaladja az 50 sz�zal�kot) azonban 
egyedül�lló a t�bbi ipar�ghoz k�pest.18 R�vid �s k�z�pt�von – �gy t#nik – India csakis 
ezen a területen k�pes nemzetk�zileg is versenyk�pes eredm�nyeket el�rni, i   viszont 
– tekintve az ipar�g kiv�ló kil�t�sait �s az indiai versenyel!ny�k el!rel�tható tartóss�g�t 
– sikere jelent!s lehet. Mindez term�szetesen nem azt jelenti, hogy csup�n szo" ver- �s 
egy�b szolg�ltat�sexpor  al India le tudn� küzdeni gazdas�gi elmarado  s�g�t. Viszont 
ez az a szektor, amelynek seg�ts�g�vel az els! l�p�seket megtehetik, �s – a gazdas�g ka-
taliz�torak�nt – bizonyos sikerek ut�n (gyakorlatilag ford�to   sorrendben, mint a fejle   
�llamokban) a k�pz!d! j�vedelemb!l k�pess� v�lhatnak hat�konyabb iparos�t�sra, meg-
felel! infrastrukt�ra kialak�t�s�ra �s a szeg�nys�g visszaszor�t�s�ra. Gerschenkron tipo-
lógi�ja teh�t India eset�ben annyiban módosul, hogy a robban�sszer# fejl!d�s �g�ret�t 
egyes helyeken nem azok a szektorok (hagyom�nyosan a neh�zipar, a vas- �s ac�lgy�rt�s, 
a vegyipar stb.) hordozz�k, mint a sz�zadfordulón, hanem a mai viszonyokhoz igazodva 
a legfejle  ebb technik�t felhaszn�ló szolg�ltat�sok. Az az alapvet! jellemz! azonban i   
is �rv�nyes marad (term�szetesen az iparos�t�s helye   a t�gabb jelent�s# moderniz�ciót 
�rtve), hogy „amennyiben sor került iparos�t�sra, az elmarado   orsz�gok t�lnyomór�szt a 
legmodernebb �s leghat�konyabb technika alkalmaz�s�tól rem�lhe  ek sikert”.19

F!bb eredm�nyek

A gazdas�gi elmarado  s�g k�rd�se napjainkban legal�bb ugyanolyan fontos, mint egy 
�vsz�zaddal ezel!  . A tanulm�ny sor�n kikrist�lyosodtak olyan megfontol�sok, me-
lyek seg�ts�günkre lehetnek a jelens�g jobb meg�rt�s�ben, a leküzd�s�hez vezet! utak 
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felismer�s�ben �s kül�nb�z! nemzeti saj�toss�gokhoz való adapt�ciój�ban. Ezek k�zül 
a legfontosabbak a k�vetkez!k: 

Azokban az orsz�gokban, ahol mindm�ig nem k�vetkeze   be robban�sszer# fej-
l!d�s, leggyakrabban valamilyen komoly int�zm�nyi akad�ly (vagy ilyen akad�lyok 
együ  ese) felel!s ennek elmarad�s��rt. Ezek lebont�sa n�lkül a sikeres kit�r�s valósz�-
n#s�ge meglehet!sen csek�ly. 

A gyors iparos�t�s h�rom hagyom�nyos Þ nansz�roz�si form�ja (bels! felhalmoz�s, 
bankok, �llam) melle   a globaliz�ció feler!s�te   egy negyediket is, amelynek seg�ts�-
g�vel a folyamat els! �zben l�p �t hat�rokat �s �lt nemzetk�zi jelleget. A külf�ldi k�z-
vetlen befektet�sek egyre jelent!sebb szerepe az iparos�t�sban (illetve sz�lesebb �rte-
lemben a gazdas�g moderniz�l�s�ban), fokozo   liberaliz�cióra k�nyszer�ti az �rdekelt 
�llamokat. 

A legfejle  ebb orsz�gok gazdas�gi strukt�r�j�ban bek�vetkez! v�ltoz�sok egyes 
elmarado   orsz�gokban is megÞ gyelhet!k. Ezeken a helyeken a feldolgozóipar jelen-
t!s�g�nek cs�kken�se �s a szolg�ltat�sok el!ret�r�se logikus k�vetkezm�nye a munka-
megoszt�s fokozódó globaliz�ciój�nak. 

Úgy t#nik, napjainkban is �rv�nyes marad az a t�tel, miszerint egy orsz�g a gyors 
fejl!d�s rem�ny�ben mindig az ado   kor legfejle  ebb technik�inak �tv�tel�t!l �s alkal-
maz�s�tól rem�lhet sikert. 

Indi�ban – alapvet! akad�lyk�nt – els!sorban a t�rsadalmi strukt�ra rendk�vüli 
merevs�ge tehet! felel!ss� a robban�sszer# gazdas�gi n�veked�s elmarad�s��rt, r�-
ad�sul ezt a merevs�get �vezredes kultur�lis �s vall�si meggy!z!d�sek t�pl�lj�k, gya-
korlatilag kil�t�stalann� t�ve mindenf�le radik�lis v�ltoz�st. 

Az inform�ció�raml�s gyorsas�ga, olcsós�ga �s felvil�gos�tó szerepe ellen�re r�vid 
�s k�z�pt�von r�szben az el!bb eml�te   korl�t, r�szben pedig az int�zm�nyi �s infra-
struktur�lis hi�nyoss�gok mia   Indi�ban tov�bbra sem valósz�n#s�thet! gyors ipari 
n�veked�s vagy a mez!gazdas�g r�szar�ny�nak jelent!s cs�kken�se. 

Ehelye   valósz�n#leg az inform�ciós technológi�n alapuló szolg�ltat�sok v�lhatnak 
a gazdas�gi n�veked�s kataliz�tor�v�, megteremtve a t�bbi szektor moderniz�ciój�hoz 
szüks�ges felt�telek alapjait. Ez azonban csak akkor k�vetkezhet be, ha a korm�ny to-
v�bbra is elk�teleze   marad a reformok ir�nt �s megfelel! mennyis�g# külf�ldi t!k�t 
lesz k�pes becsalogatni. 

V�gül ne feledkezzünk meg arról, hogy a moderniz�ció sikere vagy kudarca Indi�-
ban sz�zmilliók helyzet�nek a javul�s�t vagy roml�s�t id�zheti el!: radik�lisan cs�k-
kentheti vagy n�velheti a szeg�nys�gben �s n�lkül�z�sben �l!k sz�m�t, meghat�rozza 
a gyermekek �s a n!k �letk�rülm�nyeinek alakul�s�t, a h�tr�nyosan megkül�nb�zte-
te   csoportok szoci�lis helyzet�t, a kasztrendszer j�v!j�t, valamint – glob�lis szeml�-
letben – egy atomhatalom hely�t a 21. sz�zad �j vil�grendj�ben.
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Summary

Andr�s Sz�kely-Dobi
Economic backwardness in the globalizing world: 

the Indian way

In this paper we study economic backwardness in the beginning of the new millen-
nium. Making use of Gerschenkron’s typology we compare industrialization in Russia 
with economic development in India. In the context of globalization the theory helps us 
to assess the importance of foreign direct investments in Þ nancing recent moderniza-
tion e$ orts. We then show the Indian reforms of the 90s, and sketch a possible catch-
ing-up strategy for the country based on the key role of the so" ware and IT services 
industries in the process of economic development.


