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II  

  DDuurriinngg  tthhee  ppaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aann  iimmppoorrttaanntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeebbaattee  oovveerr  
tthhee  ssttyyllee  ooff  mmaarrkkeett  rreeffoorrmmss  iinn  tthhee  ffoorrmmeerr  cceennttrraallllyy  ppllaannnneedd  eeccoonnoommiieess  ooff  EEaasstt  AAssiiaa,,  
EEaasstteerrnn  EEuurrooppee,,  aanndd  tthhee  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  UUnniioonn..  TThhee  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  aaccrroossss  rreeggiioonnss,,  
ssuummmmaarriizzeedd  iinn  TTaabbllee  11,,  ccoouulldd  nnoott  bbee  mmoorree  ddiissppaarraattee,,  wwiitthh  rraappiidd  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  
llooww  iinnffllaattiioonn  iinn  tthhee  EEaasstt  AAssiiaa  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess,,  ccoommppaarreedd  wwiitthh  sshhaarrpp  ddeecclliinneess  iinn  
GGDDPP  aanndd  hhiigghh  iinnffllaattiioonn  iinn  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  FFoorrmmeerr  SSoovviieett  UUnniioonn  ((hheerreeaafftteerr  
ccoommbbiinneedd  aass  EEEEFFSSUU))..    TThhiiss  ddiissppaarriittyy  hhaass  ggiivveenn  rriissee  ttoo  aa  pplleetthhoorraa  ooff  tthheeoorriieess  aabboouutt  tthhee  
uunnddeerrllyyiinngg  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  ttwwoo  rreeggiioonnss,,  rraannggiinngg  oovveerr  ccuullttuurraall,,  ppoolliittiiccaall,,  aanndd  eeccoonnoommiicc  
ffaaccttoorrss..  

      AAtt  lleeaasstt  tthhrreeee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  sseeeemm  ttoo  hhaavvee  wwoonn  wwiiddeesspprreeaadd  ssuuppppoorrtt..    TThhee  ffiirrsstt  iiss  
tthhaatt  ""ggrraadduuaall""  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss  iinn  EEaasstt  AAssiiaa  hhaavvee  oouuttppeerrffoorrmmeedd  ""sshhoocckk  tthheerraappyy""  
eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss  iinn  EEEEFFSSUU..    TThhee  sseeccoonndd  iiss  tthhaatt  AAssiiaann  rreeffoorrmmeerrss  ppuutt  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss  
aahheeaadd  ooff  ppoolliittiiccaall  rreeffoorrmmss,,  wwiitthh  ssuuppeerriioorr  eeccoonnoommiicc  rreessuullttss..    IInn  tthhiiss  vviieeww,,  pprreemmaattuurree  
ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  iiss  sseeeenn  ttoo  bbee  aa  sseerriioouuss  hhiinnddrraannccee  ttoo  EEEEFFSSUU''ss  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee..    
TThhee  tthhiirrdd,,  rraaiisseedd  bbyy  ssoommee  JJaappaanneessee  aannaallyyssttss,,  iiss  tthhaatt  EEEEFFSSUU  hhaass  uunnwwiisseellyy  rreejjeecctteedd  
iinndduussttrriiaall  ppoolliicciieess  tthhaatt  pprroovveedd  ccrruucciiaall  ffoorr  JJaappaann''ss  oowwnn  ppoosstt--wwaarr  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy..    SSuucchh  
vviieewwss  hhaavvee  bbeeeenn  iinnfflluueennttiiaall  nnoott  oonnllyy  iinn  aaccaaddeemmiicc  ddeebbaattee,,  bbuutt  aammoonngg  ppoolliiccyymmaakkeerrss  iinn  tthhee  
ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess  aanndd  tthhee  ddoonnoorr  ccoommmmuunniittyy..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  tthheeyy  ddeesseerrvvee  tthhee  mmoosstt  
ccaarreeffuull  ssccrruuttiinnyy..            

  IInn  tthhiiss  bbrriieeff  ssuurrvveeyy  ppaappeerr,,  II  sseeeekk  ttoo  qquueessttiioonn  tthheessee  ppooppuullaarr  ccoonncceeppttiioonnss..    MMyy  bbaassiicc  
tthheemmee  iiss  tthhaatt  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  ttwwoo  rreeggiioonnss  aarree  mmaaiinnllyy  tthhee  
rreessuulltt  ooff  ddiiffffeerreenncceess  iinn  eeccoonnoommiicc  ssttrruuccttuurree  aanndd  iinniittiiaall  ccoonnddiittiioonnss  rraatthheerr  tthhaann  ooff  ddiiffffeerreenncceess  
iinn  eeccoonnoommiicc  ppoolliiccyymmaakkiinngg..11    TThhee  mmoorree  rraappiidd  ggrroowwtthh  ooff  EEaasstt  AAssiiaa''ss  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess  
rreefflleeccttss  mmaaiinnllyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  EEaasstt  AAssiiaann  eeccoonnoommiieess  bbeeggaann  tthhee  rreeffoorrmm  pprroocceessss  aass  hhiigghhllyy  
aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  rruurraall  eeccoonnoommiieess,,  wwiitthh  uunnddeerrddeevveellooppeedd  iinndduussttrriiaall  sseeccttoorrss..    TThhee  EEEEFFSSUU  
eeccoonnoommiieess,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  wweerree  hheeaavviillyy  iinndduussttrriiaalliizzeedd  ----  iinnddeeeedd  oovveerriinndduussttrriiaalliizzeedd  ----  
eeccoonnoommiieess,,  wwiitthh  mmoosstt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iinn  uurrbbaann  aarreeaass..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  EEaasstt  AAssiiaa''ss  bbrraanndd  
ooff  ggrraadduuaalliissmm,,  wwhhiicchh  II  ddeessccrriibbee  bbeellooww,,  wwaass  nnoott  aapppplliiccaabbllee  iinn  tthhee  EEEEFFSSUU  ccoonntteexxtt..      

  TThhee  EEEEFFSSUU  ccoouunnttrriieess  aaddoopptteedd  ""sshhoocckk  tthheerraappyy""  mmeeaassuurreess  aass  aa  llaasstt  rreessoorrtt,,  bbeeccaauussee  
ootthheerr  mmoorree  ggrraadduuaall  ssttrraatteeggiieess  aatttteemmpptteedd  ffiirrsstt  ddiidd  nnoott  ffiitt  tthheeiirr  ssppeecciiffiicc  ccoonnddiittiioonnss..    
MMoorreeoovveerr,,  RRuussssiiaa  hhaass  uunnffoorrttuunnaatteellyy  ffaaiilleedd  ttoo  aaddoopptt  aannyy  ccoonnssiisstteenntt  rreeffoorrmm  ssttrraatteeggyy,,  aanndd  ssoo  
hhaass  ssuuffffeerreedd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ppoooorr  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee..  AAss  BBoorriiss  YYeellttssiinn  ((11999944,,  pp..  114477))  
hhiimmsseellff  hhaass  wwrriitttteenn  rreecceennttllyy,,  ccoonncceerrnniinngg  RRuussssiiaa''ss  lloonngg  hhiissttoorryy  ooff  aatttteemmpptteedd  rreeffoorrmmss,,  
""RRuussssiiaa''ss  ttrroouubbllee  wwaass  nneevveerr  aa  sshhoorrttaaggee  oorr  aann  aabbuunnddaannccee  ooff  rreeffoorrmmeerrss..  TThhee  ttrroouubbllee  wwaass  aann  
iinnaabbiilliittyy  ttoo  aaddhheerree  ttoo  aa  ccoonnssiisstteenntt  ppoolliiccyy..""    TThhuuss,,  RRuussssiiaann  ppeerrffoorrmmaannccee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  

                                                                                            

11    TThhiiss  ppaappeerr  ddrraawwss  hheeaavviillyy  oonn  SSaacchhss  aanndd  WWoooo  ((11999944)),,  aass  wweellll  aass  oonn  oonnggooiinngg  rreesseeaarrcchh  wwiitthh  PPrrooffeessssoorr  WWoooo  oonn  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppaarriissoonnss  ooff  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssppeennddiinngg  iinn  EEuurrooppee,,  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa,,  aanndd  AAssiiaa..  
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uunnddeerrssttoooodd  aass  aa  tteesstt  ooff  aannyy  ssppeecciiffiicc  kkiinndd  ooff  ppoolliiccyy  rreeffoorrmm,,  bbuutt  rraatthheerr  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ppoolliiccyy  
iinnssttaabbiilliittyy..  

  AAnnootthheerr  wwiiddeesspprreeaadd  mmiissccoonncceeppttiioonn  iiss  tthhaatt  tthhee  EEaasstt  AAssiiaann  rreeffoorrmmss  aarree  ssoommeehhooww  
""ssoofftteerr  aanndd  ggeennttlleerr""  tthhaann  tthhee  EEaasstteerrnn  EEuurrooppeeaann  aanndd  RRuussssiiaann  rreeffoorrmmss..    EEEEFFSSUU  rreeffoorrmmss  aarree  
oofftteenn  eexxccoorriiaatteedd  ffoorr  tthhee  hhaarrddsshhiippss  tthheeyy  aarree  iimmppoossiinngg  oonn  tthhee  ppooppuullaattiioonn..  SSuucchh  aappppeeaarraanncceess  
aarree  ddeecceeppttiivvee..    EEaasstteerrnn  EEuurrooppee''ss  aanndd  RRuussssiiaa''ss  rreeffoorrmmss  llooookk  ppaarrttiiccuullaarrllyy  hhaarrsshh  bbeeccaauussee  
ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  tthheessee  rreeggiioonnss  mmuusstt  ccuutt  bbaacckk  oonn  eexxaaggggeerraatteedd  ssoocciiaall  wweellffaarree  ccoommmmiittmmeennttss  
ooff  tthhee  oolldd  rreeggiimmee,,  aa  sstteepp  wwhhiicchh  iiss  vveerryy  hhaarrdd  ffoorr  aannyy  ggoovveerrnnmmeenntt..  YYeett  eexxtteennssiivvee  ssoocciiaall  
wweellffaarree  ssyysstteemmss  rreemmaaiinn  iinn  ppllaaccee  iinn  tthheessee  eeccoonnoommiieess..    EEaasstt  AAssiiaann  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess,,  bbyy  
ccoonnttrraasstt,,  ddoo  nnoott  hhaavvee  ssuucchh  vvaasstt  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssyysstteemmss,,  aanndd  tthheerreeffoorree  ddoo  nnoott  hhaavvee  ttoo  mmaakkee  
ssuucchh  vviissiibbllee  ccuuttbbaacckkss  iinn  ssuuppppoorrtt..    IInn  ffaacctt,,  tthhee  vvaasstt  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonnss  iinn  CChhiinnaa,,  
VViieettnnaamm,,  LLaaooss  aanndd  ootthheerr  AAssiiaann  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess,,  llaacckk  eevveenn  rruuddiimmeennttaarryy  ssoocciiaall  
ssuuppppoorrtt,,  aanndd  tthheerreeffoorree  mmuusstt  ssccrraammbbllee  ffoorr  mmeerree  ssuurrvviivvaall..            

  TThhee  ppaappeerr  pprroocceeeeddss  aass  ffoolllloowwss..    SSeeccttiioonn  IIII  hhiigghhlliigghhttss  ssoommee  ooff  tthhee  kkeeyy  ddiiffffeerreenncceess  
iinn  eeccoonnoommiicc  ssttrruuccttuurree  bbeettwweeeenn  EEEEFFSSUU  aanndd  EEaasstt  AAssiiaann  eeccoonnoommiieess..    SSeeccttiioonn  IIIIII  ccoonnssiiddeerrss  
vvaarriioouuss  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ddeebbaattee  bbeettwweeeenn  ggrraadduuaalliissmm  aanndd  sshhoocckk  tthheerraappyy  aanndd  tthhee  sseeqquueenncciinngg  
ooff  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss..    SSeeccttiioonn  IIVV  eexxaammiinneess  tthhee  rreelleevvaannccee  ooff  JJaappaann''ss  ppoosstt--
WWoorrlldd  WWaarr  IIII  rreeccoovveerryy  ffoorr  ccuurrrreenntt  ppoolliiccyy  pprroobblleemmss  iinn  EEEEFFSSUU  aanndd  EEaasstt  AAssiiaa..    SSeeccttiioonn  VV  
ooffffeerrss  ssoommee  ccoonncclluussiioonnss..          

IIII  

  IInn  tthhiiss  sseeccttiioonn  wwee  mmaakkee  aa  tthhrreeee--wwaayy  ccoommppaarriissoonn  ooff  eeccoonnoommiicc  ssttrruuccttuurree,,  iinnvvoollvviinngg  
EEEEFFSSUU,,  tthhee  EEaasstt  AAssiiaann  rreeffoorrmmiinngg  eeccoonnoommiieess,,  aanndd  JJaappaann  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  WWoorrlldd  WWaarr  IIII..    
WWee  aarrgguuee  tthhaatt  tthheessee  tthhrreeee  eeccoonnoommiieess  ddiiffffeerr  iinn  sseevveerraall  ffuunnddaammeennttaall  wwaayyss  tthhaatt  ggoo  ffaarr  ttoo  
eexxppllaaiinniinngg  tthheeiirr  ddiiffffeerreenncceess  iinn  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee,,  ppoolliittiiccaall  ddyynnaammiiccss,,  aanndd  ppoolliiccyy  
nneeeeddss..    TThheerreeffoorree,,  tthhiiss  sseeccttiioonn  pprroovviiddeess  tthhee  vviittaall  iinnppuuttss  ffoorr  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  llaatteerr  
sseeccttiioonnss..  

  TThhee  ccrriittiiccaall  ddiiffffeerreenncceess  iinn  eeccoonnoommiicc  ssttrruuccttuurree  rreevvoollvvee  aarroouunndd::  ((11))  tthhee  lleevveell  ooff  
eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt;;  aanndd  ((22))  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ssttaattee  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy..    WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  
lleevveell  ooff  ddeevveellooppmmeenntt,,  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  UUnniioonn  wweerree  mmuucchh  mmoorree  
iinndduussttrriiaalliizzeedd  aanndd  uurrbbaanniizzeedd  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthheeiirr  rreeffoorrmmss  tthhaann  eeiitthheerr  tthhee  EEaasstt  AAssiiaann  
ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthheeiirr  oowwnn  rreeffoorrmmss,,  oorr  tthhaann  JJaappaann  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  
ppoossttwwaarr  ppeerriioodd..    AAtt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  rreeffoorrmm  ppeerriioodd  ((aanndd  ssttiillll  ttooddaayy))  tthhee  vvaasstt  bbuullkk  ooff  tthhee  
EEEEFFSSUU  llaabboorr  ffoorrccee  wwoorrkkeedd  iinn  iinndduussttrryy  aanndd  sseerrvviicceess,,  wwhhiillee  iinn  EEaasstt  AAssiiaa,,  tthhee  pprreeddoommiinnaanntt  
pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee  wwaass  ssttiillll  iinn  aaggrriiccuullttuurree..    TThhiiss  hhaass  hhaadd  mmaannyy  rraammiiffiiccaattiioonnss  ffoorr  
eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ppoolliiccyymmaakkiinngg,,  ggeenneerraallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  iitt  hhaass  mmaaddee  tthhee  ttrraannssiittiioonn  
ttoo  tthhee  mmaarrkkeett  mmuucchh  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  iinn  EEEEFFSSUU..  

  WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ssttaattee,,  tthhee  EEEEFFSSUU  iiss  bbuurrddeenneedd  bbyy  tthhee  ccoommmmuunniisstt--eerraa  
ccoommmmiittmmeennttss  ooff  uunniivveerrssaall  ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn,,  wwhhiicchh  ccrreeaatteedd  aa  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssttaattee  ffaarr  mmoorree  
eexxtteennssiivvee  tthhaann  aannyytthhiinngg  eevveerr  aatttteemmpptteedd  iinn  AAssiiaa  ((eeiitthheerr  iinn  tthhee  ccoommmmuunniisstt  oorr  nnoonn--
ccoommmmuunniisstt  eeccoonnoommiieess))..    TThhee  rreessuulltt  iiss  llaabboorr  iimmmmoobbiilliittyy,,  ffiissccaall  ccrriissiiss,,  aanndd  ppoolliittiiccaall  
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ppaarraallyyssiiss  iinn  EEEEFFSSUU,,  aass  ddiiffffeerreenntt  ssoocciiaall  ggrroouuppss  aanndd  rreeggiioonnss  ffiigghhtt  ttoo  pprreesseerrvvee  tthheeiirr  
pprriivviilleeggeess  uunnddeerr  tthhee  oolldd  rreeggiimmee..    EEaasstt  AAssiiaann  ccoommmmuunniisstt  ggoovveerrnnmmeennttss  ((ee..gg..  iinn  CChhiinnaa  aanndd  
VViieettnnaamm))  hhaavvee  ddoonnee  nnoo  bbeetttteerr  tthhaann  EEEEFFSSUU  ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  ccuuttttiinngg  bbaacckk  wwaasstteeffuull  ssoocciiaall  
eexxppeennddiittuurree;;  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iiss  tthhaatt  iinn  EEaasstt  AAssiiaa  tthheerree  iiss  mmuucchh  lleessss  ttoo  ccuutt,,  aanndd  tthheerreeffoorree  
mmuucchh  lleessss  aa  ffiissccaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  bbuurrddeenn  ffrroomm  uunnssuussttaaiinnaabbllee  pprroommiisseess  ooff  tthhee  ssttaattee..  

  TThhee  kkeeyy  ddiiffffeerreenncceess  iinn  eeccoonnoommiicc  ssttrruuccttuurree  aarree  eevviiddeenntt  iinn  TTaabbllee  22,,  wwhhiicchh  sshhoowwss  aann  
eessttiimmaatteedd  ppeerr  ccaappiittaa  GGDDPP  ((aaddjjuusstteedd  ffoorr  ppuurrcchhaassiinngg  ppoowweerr  ppaarriittyy,,  PPPPPP));;  tthhee  sseeccttoorraall  
ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee;;  aanndd  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iinn  uurrbbaann  aarreeaass..    IInn  
aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  tthhrreeee  mmaaiinn  ggrroouuppss  ((EEEEFFSSUU,,  EEaasstt  AAssiiaann  ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess,,  aanndd  JJaappaann  
cciirrccaa  11995500))  tthhee  ttaabbllee  aallssoo  rreeppoorrttss  oonn  mmiiddddllee--iinnccoommee  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  iinn  EEaasstt  AAssiiaa  
aanndd  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..    WWee  sseeee  tthhaatt  aass  ooff  tthhee  eeaarrllyy  11999900ss,,  CChhiinnaa  iiss  ssttiillll  mmuucchh  ppoooorreerr,,  
aaggrriiccuullttuurraall,,  aanndd  rruurraall,,  tthhaann  RRuussssiiaa  oorr  aannyy  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  iinn  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee..    VViieettnnaamm  
aanndd  LLaaooss  aarree  eevveenn  ppoooorreerr,,  lleessss  iinndduussttrriiaall,,  aanndd  mmoorree  rruurraall  tthhaann  CChhiinnaa..    NNoottiiccee  tthhaatt  tthheessee  
ddiiffffeerreenncceess  aarree  ttrruuee  eevveenn  aafftteerr  ffiifftteeeenn  yyeeaarrss  ooff  mmaarrkkeett  rreeffoorrmm  aanndd  rraappiidd  iinndduussttrriiaall  ggrroowwtthh  
iinn  CChhiinnaa..    TThhuuss,,  iiff  wwee  wweerree  ttoo  ccoommppaarree  CChhiinnaa  iinn  11997788,,  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  iittss  rreeffoorrmmss,,  wwiitthh  
RRuussssiiaa  iinn  11999911,,  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  iittss  aatttteemmpptt  aatt  ""sshhoocckk  tthheerraappyy,,""  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  wwoouulldd  bbee  
eevveenn  mmoorree  ssttrriikkiinngg  tthhaann  iinn  tthhee  ttaabbllee..    NNoottiiccee  aallssoo  tthhaatt  JJaappaann  iinn  11995500  wwaass  aa  rreellaattiivveellyy  ppoooorr  
aanndd  rruurraall  ssoocciieettyy,,  wwiitthh  nneeaarrllyy  oonnee  hhaallff  ((4488..33  ppeerrcceenntt))  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee  iinn  tthhee  pprriimmaarryy  
sseeccttoorr..    WWhhiillee  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  oobbttaaiinn  aa  rreelliiaabbllee  ccoommppaarriissoonn  ooff  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee  lleevveellss  ooff  
JJaappaann  iinn  11995500  wwiitthh  RRuussssiiaa  aanndd  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  ttooddaayy,,  tthhee  SSuummmmeerrss--HHeessttoonn  iinnccoommee  ddaattaa  
ppuutt  JJaappaann''ss  11995500  ppeerr  ccaappiittaa  PPPPPP  iinnccoommee  aatt  99..88  ppeerrcceenntt  ooff  iittss  11999900  lleevveell..    AAssssuummiinngg  33..44  
ppeerrcceenntt  ppeerr  ccaappiittaa  GGDDPP  ggrroowwtthh  bbeettwweeeenn  11999900  aanndd  11999911,,  aanndd  ttaakkiinngg  tthhee  eessttiimmaattee  ooff  GGDDPP  
ppeerr  ccaappiittaa  iinn  11999911  ((iinn  PPPPPP  tteerrmmss))  ttoo  bbee    $$1199,,339900  ((ffrroomm  tthhee  11999944  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt  
RReeppoorrtt)),,  wwee  aarrrriivvee  aatt  tthhee  eessttiimmaattee  ooff  $$11,,990000  ffoorr  11995500  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  22..    TThhiiss  ppuuttss  JJaappaann  
ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee  lleevveell  iinn  11995500  mmuucchh  cclloosseerr  ttoo  CChhiinnaa''ss  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee  lleevveell  tthhaann  ttoo  
EEEEFFSSUU''ss  iinnccoommee  lleevveellss..  

  MMaannyy  ssttuuddiieess  hhaavvee  ssttrreesssseedd  tthhaatt  EEEEFFSSUU  wwaass  nnoott  oonnllyy  iinndduussttrriiaalliizzeedd,,  bbuutt  iinn  ffaacctt  
oovveerriinndduussttrriiaalliizzeedd..    CCeennttrraall  ppllaannnneerrss  hhaadd  ppllaannnneedd  ffoorr  aa  ppuurrppoossee::  ttoo  ccrreeaattee  aa  vvaasstt  mmiilliittaarryy--
iinndduussttrriiaall  ccoommpplleexx..    TThhee  rreessuulltt  wwaass  tthhaatt  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn  aanndd  tthhee  EEaasstteerrnn  EEuurrooppeeaann  
ccoommmmuunniisstt  ccoouunnttrriieess  ssuucccceeeeddeedd  iinn  pprroodduucciinngg  vvaasstt  aammoouunnttss  ooff  sstteeeell,,  ccooaall,,  cchheemmiiccaallss,,  aanndd  
hheeaavvyy  mmaacchhiinneerryy,,  ttoo  tthhee  nneegglleecctt  ooff  ccoonnssuummeerr  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess..    AAss  jjuusstt  oonnee  wweellll--
kknnoowwnn  eexxaammppllee,,  iinn  11998888  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn  pprroodduucceedd  1177  ttiimmeess  mmoorree  sstteeeell  ppeerr  ddoollllaarr  ooff  
GGDDPP  tthhaann  ddiidd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ((wwiitthh  GGDDPP  mmeeaassuurreedd  iinn  PPPPPP  tteerrmmss))..    

  TThhee  sseeccoonndd  mmaajjoorr  ddiimmeennssiioonn  ooff  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  EEEEFFSSUU  aanndd  tthhee  EEaasstt  AAssiiaann  
ttrraannssiittiioonn  eeccoonnoommiieess  lliieess  iinn  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ssttaattee  uunnddeerr  tthhee  pprree--rreeffoorrmm  rreeggiimmee..    BBootthh  EEaasstt  
AAssiiaann  ccoommmmuunniisstt  rreeggiimmeess  aanndd  tthhee  EEEEFFSSUU  rreeggiimmeess  ccrreeaatteedd  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssyysstteemmss  ffoorr  
ssttaattee--eenntteerrpprriissee  wwoorrkkeerrss,,  bbuutt  tthhee  ssyysstteemm  wwaass  vvaassttllyy  mmoorree  eexxtteennssiivvee,,  aanndd  eexxppeennssiivvee,,  iinn  
EEEEFFSSUU  tthhaann  iinn  EEaasstt  AAssiiaa..    EEsssseennttiiaallllyy,,  tthhee  EEaasstt  AAssiiaann  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssyysstteemmss  ccoovveerrss  oonnllyy  
tthhee  wwoorrkkeerrss  iinn  iinndduussttrryy  aanndd  tthhee  ssttaattee  bbuurreeaauuccrraaccyy,,  wwhhoo  ttooggeetthheerr  ccoonnssttiittuutteedd  aa  ssmmaallll  
pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee,,  wwhhiillee  tthhee  EEEEFFSSUU  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssyysstteemmss  wweerree  sseett  uupp  ttoo  bbee  
uunniivveerrssaall,,  ccoovveerriinngg  aallll  wwoorrkkeerrss  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy..    SSttaattee  wwoorrkkeerrss  iinn  CChhiinnaa  rreecceeiivvee  aa  ssoo--
ccaalllleedd  ""iirroonn  rriiccee  bboowwll,,""  ssiiggnniiffyy  tthhee  gguuaarraanntteeee  ooff  jjoobb  tteennuurree,,  aaddeeqquuaattee  iinnccoommee,,  aanndd  ootthheerr  
kkiinnddss  ooff  bbeenneeffiittss  ((llooddggiinngg,,  ppeennssiioonnss,,  hheeaalltthh  ccaarree)),,  bbuutt  ssuucchh  gguuaarraanntteeeess  aappppllyy  ttoo  lleessss  tthhaann  
2200  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee,,  aanndd  ddooeess  nnoott  rreeaacchh  tthhee  rruurraall  sseeccttoorr..    IInn  tthhee  pprree--rreeffoorrmm  
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EEEEFFSSUU,,  bbyy  ccoonnttrraasstt,,  aa  ssiimmiillaarr  ""iirroonn  rriiccee  bboowwll""  wwaass  aapppplliieedd  ttoo  nneeaarrllyy  110000  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  
llaabboorr  ffoorrccee..  

  TThhee  ffiissccaall  ccoossttss  ooff  tthheessee  ssoocciiaall  pprrooggrraammss  mmaayy  bbee  sseeeenn  iinn  TTaabbllee  33  aanndd  TTaabbllee  44,,  
wwhhiicchh  sshhooww  mmeeaassuurreess  ooff  tthhee  ffiissccaall  bbuurrddeenn  ooff  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssppeennddiinngg  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  rreeggiioonnss  
aanndd  iinnddiivviidduuaall  ccoouunnttrriieess..    BBootthh  ttaabblleess  rreeccoorrdd  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy,,  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  hheeaalltthh  
eexxppeennddiittuurreess  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt,,  mmeeaassuurreedd  aass  aa  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP..    AAss  wwee  wwoouulldd  
eexxppeecctt,,  TTaabbllee  33  ccoonnffiirrmmss  tthhaatt  ppoooorreerr  ccoouunnttrriieess  mmaaiinnttaaiinn  aa  lleessss  eexxtteennssiivvee  ssoocciiaall  wweellffaarree  
ssyysstteemm  ((mmeeaassuurreedd  aass  aa  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP))  tthhaann  ddoo  wweeaalltthhiieerr  ccoouunnttrriieess..    NNeevveerrtthheelleessss,,  wwee  
aallssoo  sseeee  tthhaatt  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  ssoocciiaall  eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  wwaass  rroouugghhllyy  oonn  tthhee  
lleevveell  ooff  tthhee  OOEECCDD  eeccoonnoommiieess,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  aavveerraaggee  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee  lleevveell  wwaass  
rroouugghhllyy  oonnee--ffoouurrtthh  (($$55,,221100  ccoommppaarreedd  wwiitthh  $$1199,,000000))..    BBootthh  SSoouutthh  AAssiiaa  aanndd  EEaasstt  AAssiiaa  
hhaavvee  vveerryy  ssmmaallll  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  ssyysstteemmss,,  33..44  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  oonn  aavveerraaggee  iinn  EEaasstt  AAssiiaa,,  aanndd  
oonnllyy  00..77  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  iinn  SSoouutthh  AAssiiaa..  

  IInn  tthhee  aafftteerrmmaatthh  ooff  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  JJaappaann  wwaass  ffaarr  mmoorree  lliikkee  EEaasstt  AAssiiaa  ooff  ttooddaayy  tthhaann  
EEEEFFSSUU  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssppeennddiinngg..    IInn  TTaabbllee  55,,  aallll  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  ppaayymmeennttss  
mmaaddee  ttoo  iinnddiivviidduuaallss,,  bbyy  aallll  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aarree  aaddddeedd  ttoo  aarrrriivvee  aatt  aa  ttoottaall  ""ttrraannssffeerrss""  
eessttiimmaattee,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  iimmppoorrttaanntt  wwoorrkk  ooff  EEmmii  ((11997788))..    EEmmii  lliissttss  ssiixx  ssuubbccaatteeggoorriieess  ooff  
ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  ppaayymmeennttss,,  iinncclluuddiinngg  ""lliivveelliihhoooodd  pprrootteeccttiioonn,,  ssoocciiaall  wweellffaarree,,  ssoocciiaall  
iinnssuurraannccee,,  uunneemmppllooyymmeenntt  mmeeaassuurreess,,  mmeeaassuurreess  ffoorr  hheeaalltthh  ccaarree  aanndd  ssaanniittaattiioonn,,  aanndd  
ppeennssiioonnss,,""  ttoo  aarrrriivvee  aatt  tthhee  ttoottaall  ttrraannssffeerrss..    WWee  sseeee  tthhaatt  aass  dduurriinngg  11994466--5500,,  ttoottaall  ttrraannssffeerr  
ppaayymmeennttss  aammoouunntteedd  ttoo  jjuusstt  22..22  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP,,  wwhhiillee  ppeennssiioonnss  aalloonnee  aammoouunntteedd  ttoo  
aarroouunndd  oonnee--tteenntthh  ooff  oonnee  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP..    DDuurriinngg  11995511--5555,,  tthhee  ttrraannssffeerr  ppaayymmeennttss  hhaadd  
iinnccrreeaasseedd  ttoo  aarroouunndd  33..88  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP,,  wwhhiicchh  ppeennssiioonnss  ssttiillll  bbeellooww  oonnee  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP..    
TThhuuss,,  aass  iiss  wweellll  kknnoowwnn,,  JJaappaann  llaacckkeedd  aannyy  eexxtteennssiivvee  ssttaattee  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssyysstteemm  aafftteerr  
WWoorrlldd  WWaarr  IIII..    JJaappaanneessee  ggoovveerrnnmmeennttss  ccaalllleedd  oonn  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ttoo  rreellyy  oonn  ppeerrssoonnaall  eeffffoorrtt,,  
hhiigghh  ssaavviinnggss,,  aanndd  iinnttrraa--ffaammiillyy  ttrraannssffeerrss  ttoo  aaddddrreessss  ppeerrssoonnaall  ffiinnaanncciiaall  hhaarrddsshhiippss..        

  PPeerrhhaappss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthheeiirr  iiddeeoollooggiiccaall  ccoommppeettiittiioonn  wwiitthh  tthhee  mmuucchh  rriicchheerr  WWeesstteerrnn  
EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  oonn  tthhee  tthheeiirr  bboorrddeerrss,,  pprroommiisseedd  tthheeiirr  cciittiizzeennrryy  lleevveellss  ooff  ssoocciiaall  wweellffaarree  
ppaayymmeennttss  aanndd  gguuaarraanntteeeess  tthhaatt  wweerree  vvaassttllyy  oouutt  ooff  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee  lleevveellss  iinn  
EEEEFFSSUU..    TThheessee  wweellffaarree  gguuaarraanntteeeess  nnoott  oonnllyy  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  iinnssoollvveennccyy  ooff  tthhee  EEEEFFSSUU  
ggoovveerrnnmmeennttss,,  mmaannyy  ooff  wwhhiicchh  aarree  ssttiillll  iinn  ddeeffaauulltt  oonn  tthheeiirr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeebbtt  oobblliiggaattiioonnss,,  
bbuutt  hhaavvee  aallssoo  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  ppoolliittiiccaall  ppaarraallyyssiiss  iinn  tthhee  EEEEFFSSUU,,  bbyy  mmaakkiinngg  eevveerryy  nneeeeddeedd  
aaddjjuussttmmeenntt  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy  aa  vviioollaattiioonn  ooff  aa  pprreecceeddiinngg  gguuaarraanntteeee  ttoo  ssoommee  ccllaassss  ooff  wwoorrkkeerrss..    
TThhee  aammbbiittiioonn  ooff  tthhee  ssoocciiaall  gguuaarraanntteeeess  iinn  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn  wwaass  eessppeecciiaallllyy  rreemmaarrkkaabbllee,,  
eevveenn  bbyy  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  ssoocciiaall  wweellffaarree  aarrrraannggeemmeennttss  ooff  tthhee  OOEECCDD  eeccoonnoommiieess..      

  TThhee  bbuurrddeenn  ooff  ssoocciiaall  ssppeennddiinngg  nnoott  oonnllyy  ppuuttss  pprreessssuurree  oonn  tthhee  bbuuddggeett  ddeeffiicciitt  aanndd  
mmaakkeess  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  vvuullnneerraabbllee  ttoo  ppoolliittiiccaall  aattttaacckk,,  bbuutt  iitt  aallmmoosstt  ssuurreellyy  aaddddss  
iinneeffffiicciieenncciieess  ttoo  tthhee  llaabboorr  aanndd  ccaappiittaall  mmaarrkkeettss..    TThhee  vveerryy  hhiigghh  ppaayyrroollll  aanndd  iinnccoommee  ttaaxxeess  
nneeeeddeedd  ttoo  ffuunndd  tthhee  ssoocciiaall  wweellffaarree  ppaayymmeennttss  hhaavvee  aa  nnuummbbeerr  ooff  eeffffeeccttss::  ddiissccoouurraaggiinngg  llaabboorr  
ssuuppppllyy,,  ddrriivviinngg  ssmmaallll  eenntteerrpprriisseess  iinnttoo  tthhee  bbllaacckk  eeccoonnoommyy,,  pprroovvookkiinngg  uunneemmppllooyymmeenntt  bbyy  
nnaarrrroowwiinngg  tthhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  nneett  iinnccoommee  aatt  wwoorrkk  aanndd  iinn  uunneemmppllooyymmeenntt  ((eessppeecciiaallllyy  iiff  
wwoorrkkeerrss  ccaann  bbootthh  wwoorrkk  iinn  tthhee  bbllaacckk  eeccoonnoommyy  aanndd  rreeggiisstteerr  aass  uunneemmppllooyyeedd)),,  aanndd  ppuusshhiinngg  
ccaappiittaall  aabbrrooaadd  ttoo  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  llooww  ttaaxx  rraatteess..    MMaannyy  aannaallyyssttss  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  ""EEuurrooppeeaann  
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ddiisseeaassee""  ooff  hhiigghh  uunneemmppllooyymmeenntt  rreessuullttss,,  iinn  llaarrggee  ppaarrtt,,  ffrroomm  tthhee  iinneeffffiicciieenncciieess  ooff  eexxcceessssiivvee  
ssoocciiaall  wweellffaarree  ppaayymmeennttss..    TThhee  ssaammee  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ttrruuee  ooff  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  aass  wweellll,,  wwhheerree  
uunneemmppllooyymmeenntt  rraatteess  aarree  rriissiinngg  ttoo,,  oorr  aabboovvee,,  WWeesstteerrnn  EEuurrppooeeaann  lleevveellss..  

  IInn  aann  iimmppoorrttaanntt  rreecceenntt  wwoorrkk,,  TThhee  SSoovviieett  SSoocciiaall  CCoonnttrraacctt  aanndd  WWhhyy  iitt  FFaaiilleedd,,  aauutthhoorr  
LLiinnddaa  CCooookk  ((11999933))  cchhaarraacctteerriizzeess  iinn  ddeettaaiill  tthhee  aallll--eemmbbrraacciinngg  aammbbiittiioonnss  ooff  tthhee  SSoovviieett  
ssoocciiaall  wweellffaarree  ssttaattee  dduurriinngg  tthhee  BBrreezzhhnneevv  eerraa..    SShhee  ddeessccrriibbeess  tthhee  ""ssoocciiaall  ccoonnttrraacctt""  uunnddeerr  
tthhee  aauutthhoorriittaarriiaann  BBrreezzhhnneevv  rreeggiimmee,,  iinn  wwhhiicchh  ""tthhee  SSoovviieett  rreeggiimmee  ccoonnssiisstteennttllyy  [[sshhoouulldd]]  
ddeelliivveerr  ttoo  wwoorrkkeerrss  eeccoonnoommiicc  sseeccuurriittyy  aanndd  ssoocciiaall  wweellffaarree,,""  aanndd  ""wwoorrkkeerrss  [[sshhoouulldd]]  ggiivvee  iinn  
eexxcchhaannggee  ppoolliittiiccaall  ccoommpplliiaannccee  aanndd  qquuiieesscceennccee..""  ((pp..  55))..    AAtt  tthhee  ccoorree  ooff  tthhiiss  ssyysstteemm  llaayy  jjoobb  
sseeccuurriittyy,,  wwhhiicchh  gguuaarraanntteeeedd  nnoott  oonnllyy  eemmppllooyymmeenntt  bbuutt  aallssoo  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  ddoowwnnggrraaddiinngg  
ooff  tthhee  jjoobb::  

AA  wwoorrkkeerr''ss  rriigghhtt  ttoo  hhiiss  oorr  hheerr  eexxiissttiinngg  jjoobb  wwaass  pprrootteecctteedd  bbyy  llaabboorr  lleeggiissllaattiioonn  
tthhaatt  sshhaarrppllyy  rreessttrriicctteedd  mmaannaaggeerrss''  aabbiilliittyy  ttoo  ffiirree  oorr  ttrraannssffeerr  wwoorrkkeerrss,,  ppllaacceedd  
mmuullttiippllee  pprroocceedduurraall  bbaarrrriieerrss  ttoo  ddiissmmiissssaall  eevveenn  ffoorr  iinnccoommppeetteennccee  oorr  
ddiisscciipplliinnaarryy  vviioollaattiioonnss,,  aanndd  eexxtteennddeedd  ssttrroonngg  gguuaarraanntteeeess  ttoo  mmaarrggiinnaall  wwoorrkkeerrss  
((iinncclluuddiinngg  yyoouutthh  aanndd  wwoommeenn  wwiitthh  yyoouunngg  cchhiillddrreenn))..  ((pp..  2266))          

  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  BBrreezzhhnneevv  eerraa  pprroommiisseedd  ssuubbssttaannttiiaall  rreeaall  wwaaggee  iinnccrreeaasseess,,  aa  
nnaarrrroowwiinngg  ooff  iinnccoommee  iinneeqquuaalliittiieess  aaccrroossss  rreeggiioonnss  aanndd  sseeccttoorrss  ((iinncclluuddiinngg,,  iinntteerr  aalliiaa,,  aa  
ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  cclloossee  tthhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  tthhee  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  aarreeaass)),,  aanndd  gguuaarraanntteeeess  ooff  ""aa  
lloonngg  lliisstt  ooff  bbaassiicc  nneecceessssiittiieess  aanndd  ssoocciiaall  sseerrvviicceess,,  iinncclluuddiinngg  eedduuccaattiioonn,,  cchhiilldd  ccaarree,,  mmeeddiiccaall  
ccaarree,,  hhoouussiinngg,,  ppuubblliicc  uuttiilliittiieess,,  ppuubblliicc  ttrraannssppoorrtt,,  ssttiippeennddss,,  ddiissaabbiilliittyy  ppaayymmeennttss,,  aanndd  lluunncchh  
pprrooggrraammss..""  ((pp..  2211))    

  TThhee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  sseeccttoorraall  aallllooccaattiioonn  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee  iinn  EEEEFFSSUU  aanndd  EEaasstt  
AAssiiaa  aanndd  iinn  tthhee  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssyysstteemmss  aarree  aallssoo  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  ssoocciiaall  
oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  wwoorrkk..    IInn  CChhiinnaa,,  oonnllyy  1188  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee  aass  ooff  11997788  wweerree  
eemmppllooyyeedd  iinn  ssttaattee--oowwnneedd  eenntteerrpprriisseess,,  aanndd  oonnllyy  88  ppeerrcceenntt  wweerree  eemmppllooyyeedd  iinn  ssttaattee--oowwnneedd  
eenntteerrpprriisseess  iinn  tthhee  iinndduussttrriiaall  sseeccttoorr..  AArroouunndd  7700  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  wweerree  iinn  
ccoommmmuunneess,,  wwhhiicchh  wweerree  ssoooonn  ttoo  bbee  ddiissmmaannttlleedd..    TThhiiss  mmeeaanntt  tthhaatt  bbyy  tthhee  eeaarrllyy  11998800ss,,  oonnllyy  
aarroouunndd  oonnee--ffiifftthh  ooff  tthhee  CChhiinneessee  ppooppuullaattiioonn  wwoorrkkeedd  iinn  aa  ssttaattee  bbuurreeaauuccrraattiicc  uunniitt,,  wwhhiillee  tthhee  
rreesstt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  wwaass  eemmppllooyyeedd  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  ssttaattee  bbuurreeaauuccrraaccyy,,  aass  sseeeenn  iinn  TTaabbllee  66..    
TThhee  vvaasstt  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  wwoorrkkeedd  iinn  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  hhaadd  aallmmoosstt  nnoo  ddiirreecctt  
ffiinnaanncciiaall  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ssttaattee..    PPeeaassaanntt  ffaarrmmeerrss  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  ssoocciiaall  wweellffaarree  
ttrraannssffeerrss,,  ssttaattee  llooaannss,,  oorr  ootthheerr  kkiinnddss  ooff  ddiirreecctt  ssttaattee  ssuubbssiiddiieess  ffoorr  pprroodduuccttiioonn..  

  IInn  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn,,  bbyy  ccoonnttrraasstt,,  aarroouunndd  9999  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee  iinn  11998855  
wwoorrkkeedd  iinn  ssttaattee--oowwnneedd  eenntteerrpprriisseess  ooff  vvaarriioouuss  ssoorrttss..    TThhee  eennttiirree  ppooppuullaattiioonn,,  tthhaatt  iiss,,  wwaass  
eemmppllooyyeedd  iinn  wwoorrkk  uunniittss  tthhaatt  hhaadd  aa  ddiirreecctt  ffiinnaanncciiaall  ddeeppeennddeennccee  oonn  tthhee  ssttaattee  iinn  oonnee  ffoorrmm  oorr  
aannootthheerr..    EEvveenn  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  ffaarrmmss  ((kkoollkkhhoozz)),,  ffoorr  eexxaammppllee,,  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuutteedd  ssiixx  ppeerrcceenntt  
ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee  iinn  11998855,,  wweerree  rreeaallllyy  ssttaattee--oowwnneedd  bbuurreeaauuccrraattiicc  uunniittss,,  wwhhiicchh  ddeeppeennddeedd  oonn  
tthhee  ssttaattee  ffoorr  llooaannss,,  ssuubbssiiddiieess,,  aanndd  aallllooccaattiioonnss  ooff  pphhyyssiiccaall  iinnppuuttss..    CCoolllleeccttiivvee  ffaarrmm  wwoorrkkeerrss  
eennjjooyyeedd  gguuaarraanntteeeedd  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  iinnccoommee  lleevveellss,,  pprrootteecctteedd  bbyy  ssttaattee  ssuubbssiiddiieess..    TThhee  
ssaammee  ppaatttteerrnn  ooff  nneeaarrllyy  110000  ppeerrcceenntt  eemmppllooyymmeenntt  iinn  ssttaattee--oowwnneedd  eenntteerrpprriisseess  wwaass  tthhee  rruullee  
tthhrroouugghhoouutt  tthhee  EEEEFFSSUU  eeccoonnoommiieess,,  wwiitthh  aa  ppaarrttiiaall  eexxcceeppttiioonn  ffoorr  PPoollaanndd,,  iinn  wwhhiicchh  aarroouunndd  
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1155  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee  wwaass  iinnddeeppeennddeenntt,,  ppeeaassaanntt  ffaarrmmeerrss..    EEvveenn  tthhee  PPoolliisshh  ppeeaassaanntt  
ffaarrmmeerrss,,  hhoowweevveerr,,  rreecceeiivveedd  ssuubbssttaannttiiaall  ssttaattee  ssuubbssiiddiieess  aanndd  ddeeppeennddeedd  oonn  tthhee  ssttaattee  ffoorr  
iinnppuuttss  aanndd  ffoorr  tthhee  ssaallee  ooff  oouuttppuuttss..          

IIIIII  

  TThheerree  aarree  sseevveerraall  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthheessee  ssttrruuccttuurraall  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  EEEEFFSSUU  aanndd  
EEaasstt  AAssiiaa  ffoorr  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  rreeffoorrmm  ssttrraatteeggiieess  ooff  tthhee  ttwwoo  
rreeggiioonnss..    IInn  oonnee  ffoorrmm  oorr  aannootthheerr,,  tthheeyy  aallll  aammoouunntt  ttoo  aann  ""aaddvvaannttaaggee  ooff  rreellaattiivvee  
bbaacckkwwaarrddnneessss""  iinn  EEaasstt  AAssiiaa,,  tthhaatt  hhaass  mmaaddee  tthhee  rreeffoorrmm  pprroocceessss  ssoommeewwhhaatt  eeaassiieerr  ttoo  
mmaannaaggee  iinn  tthhaatt  rreeggiioonn..      

  MMoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  EEaasstt  AAssiiaa''ss  hheeaavviillyy  ppeeaassaanntt  eeccoonnoommyy  hhaass  ppeerrmmiitttteedd  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  ooff  aa  cceerrttaaiinn  kkiinndd  ooff  ggrraadduuaalliissmm  iinn  mmaarrkkeett  rreeffoorrmmss,,  tthhaatt  wwaass  ssiimmppllyy  nnoott  
aavvaaiillaabbllee  iinn  EEEEFFSSUU,,  eevveenn  iiff  iitt  wweerree  ddeessiirraabbllee..    AAss  ddeessccrriibbeedd  iinn  ddeettaaiill  iinn  SSaacchhss  aanndd  WWoooo  
((11999944)),,  tthhee  rreeaall  mmeeaanniinngg  ooff  ggrraadduuaalliissmm  iinn  EEaasstt  AAssiiaa  hhaass  bbeeeenn  tthhee  ttwwoo--ttrraacckk  aapppprrooaacchh,,  iinn  
wwhhiicchh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  lliibbeerraalliizzeess  tthhee  nnoonn--ssttaattee  sseeccttoorr  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  wwhhiillee  ssttiillll  
pprrootteeccttiinngg  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr..    TThhee  ggooaall  iiss  ttoo  uunnlleeaasshh  mmaarrkkeett  ffoorrcceess  ffoorr  nneeww  eenntteerrpprriisseess  
wwiitthhoouutt  ccrreeaattiinngg  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  ssoocciiaall  uupphheeaavvaall  iinn  tthhee  eexxiissttiinngg  ssttaattee  sseeccttoorr..    IInn  tthhiiss  
aapppprrooaacchh,,  sstteeppss  ssuucchh  aass  ccuuttss  iinn  ssuubbssiiddiieess  ttoo  ssttaattee  eenntteerrpprriisseess,,  iinnccrreeaasseedd  aauuttoonnoommyy  ffoorr  tthhee  
ssttaattee  sseeccttoorr,,  bbaannkkrruuppttccyy  pprroocceeeeddiinnggss,,  aanndd  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  sshhoouulldd  aallll  bbee  iinnttrroodduucceedd  vveerryy  
ggrraadduuaallllyy  iinn  tthhee  rreeffoorrmmss..      

  SShhoocckk  tthheerraappyy,,  bbyy  ccoonnttrraasstt,,  ssiiggnniiffiieess  aa  ppaacckkaaggee  ooff  rraappiidd  lliibbeerraalliizzaattiioonn  aanndd  
ssttaabbiilliizzaattiioonn  mmeeaassuurreess  tthhaatt  ccoovveerrss  tthhee  ssttaattee  eenntteerrpprriisseess  aass  wweellll  aass  tthhee  nneeww  nnoonn--ssttaattee  
eenntteerrpprriisseess,,  aass  wweellll  aass  aa  pprrooggrraamm  ffoorr  mmaassss  pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  ssttaattee  iinndduussttrryy,,  uussuuaallllyy  oovveerr  tthhee  
ccoouurrssee  ooff  aa  ffeeww  yyeeaarrss..    TThhee  eesssseennttiiaall  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  ttwwoo  ppoolliicciieess  iiss  nnoott  rreeaallllyy  tthhee  ssppeeeedd  
ooff  rreeffoorrmm  ppeerr  ssee,,  ssiinnccee  cceerrttaaiinn  kkiinnddss  ooff  rraaddiiccaall  rreeffoorrmmss  hhaavvee  bbeeeenn  uunnddeerrttaakkeenn  wwiitthh  
bblliinnddiinngg  ssppeeeedd  iinn  EEaasstt  AAssiiaa  ((eessppeecciiaallllyy  tthhee  ddiissmmaannttlliinngg  ooff  tthhee  ccoommmmuunnee  sseeccttoorr  iinn  CChhiinnaa  
dduurriinngg  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  11997788--8811))..    TThhee  eesssseennttiiaall  ddiiffffeerreennccee  iiss  tthhaatt  iinn  EEEEFFSSUU,,  tthhee  ssttaattee  
eenntteerrpprriisseess  aarree  iimmmmeeddiiaatteellyy  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  mmaarrkkeett  ffoorrcceess  aanndd  aa  hhaarrdd  bbuuddggeett  ccoonnssttrraaiinntt,,  wwiitthh  
tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  ((nnoott  aallwwaayyss  rreeaalliizzeedd))  ooff  qquuiicckk  pprriivvaattiizzaattiioonn..    IInn  EEaasstt  AAssiiaa,,  bbyy  ccoonnttrraasstt,,  tthhee  
ssttaattee  eenntteerrpprriisseess  aarree  aalllloowweedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  aa  ssoofftt  bbuuddggeett  ccoonnssttrraaiinntt  aanndd  nnoo  cclleeaarr  
eexxppeeccttaattiioonn  ooff  eevveennttuuaall  pprriivvaattiizzaattiioonn..              

  LLeett  uuss  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ttwwoo--ttrraacckk  aapppprrooaacchh  iinn  tthhee  CChhiinneessee  ccaassee..    LLiibbeerraalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  
nnoonn--ssttaattee  sseeccttoorr  hhaass  mmeeaanntt  tthhrreeee  mmaaiinn  tthhiinnggss::  

((11))  tthhee  ddrraammaattiicc  aanndd  rraappiidd  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmuunnee--bbrriiggaaddee  ssyysstteemm  iinn  aaggrriiccuullttuurree,,  aanndd  
iittss  rraappiidd  rreeppllaacceemmeenntt  bbyy  tthhee  ""hhoouusseehhoolldd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ssyysstteemm""  ooff  iinnddiivviidduuaall  hhoouusseehhoolldd  
pplloottss;;    

((22))  tthhee  ffrreeeeddoomm  ooff  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  eessttaabblliisshh  ttoowwnnsshhiipp  aanndd  vviillllaaggee  eenntteerrpprriisseess  
((TTVVEEss))  tthhaatt  ooppeerraattee  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  cceennttrraall  ppllaann  aanndd  oonn  aa  mmaarrkkeett--bbaassiiss  ffoorr  iinnppuuttss  aanndd  
oouuttppuuttss;;  aanndd    
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((33))  tthhee  ooppeenniinngg  ooff  tthhee  CChhiinneessee  eeccoonnoommyy  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrraaddee  aanndd  ffiinnaannccee,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  
tthhee  SSppeecciiaall  EEccoonnoommiicc  ZZoonneess  ((SSEEZZss))  iinn  tthhee  ccooaassttaall  pprroovviinncceess..      

  TThhee  rruurraall  rreeffoorrmmss  bbeeggaann  iinn  11997788--7799  aanndd  tthhee  ccoommmmuunnee  ssyysstteemm  wwaass  ccoommpplleetteellyy  
ddiissmmaannttlleedd  bbyy  11998811..    TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ooppeenniinngg  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  bbeeggaann  iinn  tthhee  llaattee  11997700ss,,  
aanndd  hhaass  pprroocceeeeddeedd  iinn  ssttaaggeess  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  ffiifftteeeenn  yyeeaarrss..          

  CChhiinneessee  ssttaattee  eenntteerrpprriissee  rreeffoorrmmss  bbeeggaann  iinn  11998844,,  wwiitthh  aa  ggrraadduuaall  iinnccrreeaassee  iinn  
aauuttoonnoommyy  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ssttaattee  eenntteerrpprriisseess..    BBuutt  iinn  tthhee  eennssuuiinngg  yyeeaarrss,,  tthhee  eenntteerrpprriissee  rreeffoorrmmss  
hhaavvee  rreemmaaiinneedd  ggrraadduuaall  aanndd  lliimmiitteedd..    SSttaattee  eenntteerrpprriisseess  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  rreecceeiivvee  ssuubbssiiddiieess  
ffoorr  mmoorree  tthhaann  aa  ddeeccaaddee;;  bbaannkkrruuppttccyy  llaawwss  hhaavvee  bbaarreellyy  bbeegguunn  ttoo  ffuunnccttiioonn;;  oowwnneerrsshhiipp  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  ddeellaayyeedd;;  aanndd  tthhee  ssttaattee  wwoorrkkeerrss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eennjjooyy  tthheeiirr  iirroonn  rriiccee  
bboowwll..    IItt  iiss  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  eevveenn  iinn  tthhee  bboooomm  ccoonnddiittiioonnss  ooff  rreecceenntt  yyeeaarrss,,  nneeaarrllyy  ttwwoo--tthhiirrddss  
ooff  ssttaattee  eenntteerrpprriisseess  ccoonnttiinnuuee  ttoo  lloossee  mmoonneeyy..    AArroouunndd  hhaallff  ooff  tthhee  eenntteerrpprriisseess  oovveerrttllyy  lloossee  
mmoonneeyy  aanndd  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  bbuuddggeettaarryy  ssuubbssiiddiieess;;  aannootthheerr  ffrraaccttiioonn  ooff  eenntteerrpprriisseess  ccoovveerrttllyy  
lloosseess  mmoonneeyy,,  wwiitthh  tthhee  lloosssseess  hhiiddddeenn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ssuubbssiiddiizzeedd  ssttaattee--bbaannkk  llooaannss  aanndd  
rroolllloovveerrss  ooff  bbaadd  ccrreeddiittss..    

      TThhee  ttwwoo--ttrraacckk  aapppprrooaacchh  iinn  CChhiinnaa  iinnddeeeedd  uunnlleeaasshheedd  eennoorrmmoouuss  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  nnoonn--
ssttaattee  sseeccttoorr,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  TTVVEEss  aanndd  tthhee  ccooaassttaall  eenntteerrpprriisseess,,  wwhhiillee  aavvooiiddiinngg,,  aatt  lleeaasstt  uunnttiill  
nnooww,,  tthhee  ttuurrmmooiill  ooff  cclloossiinngg  lloossss--mmaakkiinngg  ssttaattee  eenntteerrpprriisseess..    UUnnddeerr  tthhee  ttwwoo--ttrraacckk  aapppprrooaacchh,,  
mmoosstt  ssttaattee  wwoorrkkeerrss  cclluunngg  ttiigghhttllyy  ttoo  tthheeiirr  ssuubbssiiddiizzeedd  jjoobbss  iinn  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr,,  wwhhiillee  ppeeaassaanntt  
llaabboorreerrss  hhaavvee  fflloowweedd  ttoo  TTVVEEss  aanndd  ccooaassttaall  eenntteerrpprriisseess..    AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  66,,  tthhee  sshhaarree  ooff  
CChhiinneessee  wwoorrkkeerrss  iinn  ssttaattee  eenntteerrpprriisseess  hhaass  aaccttuuaallllyy  bbeeeenn  ccoonnssttaanntt  ffoorr  ffiifftteeeenn  yyeeaarrss;;  aallll  ooff  tthhee  
rriissee  ooff  tthhee  sshhaarree  ooff  eemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  nnoonn--ssttaattee  iinndduussttrryy  hhaass  ccoommee  ffrroomm  tthhee  ddeecclliinnee  ooff  
tthhee  sshhaarree  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  eemmppllooyymmeenntt..    TThhiiss  ccoonnttrraaddiiccttss  tthhee  wwiiddeesspprreeaadd  iiddeeaa  tthhaatt  tthhee  
CChhiinneessee  ssttaattee  sseeccttoorr  iiss  ""mmeellttiinngg  aawwaayy""  uunnddeerr  tthhee  pprreessssuurree  ooff  tthhee  rreeffoorrmmss..  CCoouulldd  tthhiiss  ssaammee  
aapppprrooaacchh  hhaavvee  wwoorrkkeedd  iinn  EEEEFFSSUU??    TThhee  aannsswweerr  iiss  tthhaatt  iitt  wwaass  iinn  ffaacctt  ttrriieedd  dduurriinngg  tthhee  
GGoorrbbaacchheevv  eerraa,,  aanndd  iitt  ffaaiilleedd,,  ffoorr  bbootthh  ssttrruuccttuurraall  aanndd  ffiissccaall  rreeaassoonnss..    TThhee  ssttrruuccttuurraall  ppooiinntt  
sshhoouulldd  bbee  cclleeaarr  ffrroomm  tthhee  CChhiinneessee  ccaassee..    IInn  EEEEFFSSUU,,  tthheerree  iiss  ssiimmppllyy  nnoo  ""tthhiirrdd""  sseeccttoorr  ----  
ssttrruuccttuurraallllyy  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  CChhiinneessee  ppeeaassaanntt  aaggrriiccuullttuurree  ----  ttoo  ssuuppppllyy  tthhee  wwoorrkkeerrss  ffoorr  tthhee  nneeww  
nnoonn--ssttaattee  eenntteerrpprriisseess..    SSiinnccee  hheeaavviillyy  ssuubbssiiddiizzeedd  wwoorrkkeerrss  iinn  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr  wwiillll  nnoott  lleeaavvee  
tthheeiirr  jjoobbss  ((eeiitthheerr  iinn  CChhiinnaa  oorr  EEEEFFSSUU)),,  tthheerree  ccaann  bbee  lliittttllee  ssuuppppllyy  rreessppoonnssee  ooff  tthhee  nnoonn--ssttaattee  
ffiirrmmss  uunnlleessss  tthheerree  iiss::    

((11))  aa  rreeppoossiittoorryy  ooff  ssuurrpplluuss  llaabboorr  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr  ((CChhiinneessee  aaggrriiccuullttuurree));;  oorr    

((22))  ccuuttss  iinn  ssttaattee  sseeccttoorr  ssuubbssiiddiieess  ((sshhoocckk  tthheerraappyy))..    

  TThhiiss  lleessssoonn  wwaass  vviivviiddllyy  ddeemmoonnssttrraatteedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  PPoollaanndd..    TTwwoo--ttrraacckk  rreeffoorrmmss  iinn  
tthhee  llaattee  11998800ss  uunnddeerr  tthhee  rreeffoorrmm  ccoommmmuunniisstt  rreeggiimmee  aalllloowweedd  ssoommee  pprriivvaattee  eenntteerrpprriisseess  ttoo  
ssttaarrtt,,  bbuutt  tthheessee  eenntteerrpprriisseess  wweerree  sseevveerreellyy  hhaammppeerreedd  bbyy  aa  sshhoorrttaaggee  ooff  wwoorrkkeerrss  aanndd  mmaatteerriiaall  
iinnppuuttss  ((bbootthh  ooff  wwhhiicchh  rreemmaaiinneedd  bboottttlleedd  uupp  iinn  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr,,  wwhhiicchh  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ooppeerraattee  
wwiitthh  ssoofftt--bbuuddggeett  ccoonnssttrraaiinnttss))..    TThhee  nneeww  PPoolliisshh  pprriivvaattee  sseeccttoorr  bbeeggaann  ttoo  ggrrooww  ddyynnaammiiccaallllyy  
oonnllyy  aafftteerr  rraaddiiccaall  rreeffoorrmmss  bbeeggaann  iinn  11999900,,  nnoott  dduurriinngg  tthhee  pphhaassee  ooff  ""ggrraadduuaall""  rreeffoorrmmss  
dduurriinngg  11998877--8899  ((sseeee  SSaacchhss,,  11999933,,  aanndd  JJoohhnnssoonn  aanndd  LLoovveemmaann,,  11999955,,  ffoorr  ddeettaaiillss))..  
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  AA  ssiimmppllee  nnuummeerriiccaall  eexxaammppllee,,  iinn  TTaabbllee  77,,  mmiigghhtt  hheellpp  aatt  tthhiiss  ppooiinntt..    SSuuppppoossee  tthhaatt  
tthheerree  aarree  tthhrreeee  sseeccttoorrss::  ppeeaassaanntt  aaggrriiccuullttuurree;;  ssttaattee  iinndduussttrryy;;  aanndd  nnoonn--ssttaattee  iinndduussttrryy..    TThhee  
rreessppeeccttiivvee  ssoocciiaall  pprroodduuccttss  ooff  wwoorrkkeerrss  iinn  tthheessee  tthhrreeee  sseeccttoorrss  aarree  5500,,  110000,,  aanndd  112255..    
MMoorreeoovveerr,,  tthhee  ssttaattee--sseeccttoorr  wwoorrkkeerrss  eeaacchh  rreecceeiivvee  aa  ssttaattee  ssuubbssiiddyy  wwoorrtthh  5500,,  ppaaiidd  ffoorr  
tthhrroouugghh  iinnffllaattiioonnaarryy  ffiinnaannccee  ((wwhhiicchh,,  II  aassssuummee,,  iiss  iinnddiirreeccttllyy  ppaaiidd  ffoorr  bbyy  tthhee  eennttiirree  
ppooppuullaattiioonn  oonn  aann  eeqquuaall  ppeerr  ccaappiittaa  bbaassiiss))..    TThhee  iinnffllaattiioonn  ttaaxx  bboorrnnee  bbyy  eeaacchh  wwoorrkkeerr  mmaayy  bbee  
ccaallccuullaatteedd  aass  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ssuubbssiiddyy  ppeerr  ssttaattee  wwoorrkkeerr  mmuullttiipplliieedd  bbyy  tthhee  sshhaarree  ooff  wwoorrkkeerrss  
iinn  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr..    EEaacchh  wwoorrkkeerr  rreecceeiivveess  nneett  ttaakkee--hhoommee  ppaayy  eeqquuaall  ttoo  hhiiss  ssoocciiaall  pprroodduucctt  
pplluuss  ssttaattee  ssuubbssiiddyy  mmiinnuuss  iinnffllaattiioonn  ttaaxx..      

  SSuuppppoossee  tthhaatt  iinn  EEaasstt  AAssiiaa,,  tthhee  pprree--rreeffoorrmm  llaabboorr  ffoorrccee  iiss  ddiivviiddeedd  iinniittiiaallllyy  aass  8800  
ppeerrcceenntt  ppeeaassaannttss  aanndd  2200  ppeerrcceenntt  ssttaattee  wwoorrkkeerrss,,  wwhhiillee  iinn  EEEEFFSSUU,,  tthhee  pprree--rreeffoorrmm  llaabboorr  
ffoorrccee  iiss  110000  ppeerrcceenntt  ssttaattee  wwoorrkkeerrss..    TThhee  ssiittuuaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ttaakkee--hhoommee  ppaayy  ffoorr  eeaacchh  kkiinndd  
ooff  eemmppllooyymmeenntt  iiss  sshhoowwnn  iinn  tthhee  ttwwoo  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  ttaabbllee..    WWee  sseeee  tthhaatt  iinn  bbootthh  EEaasstt  AAssiiaa  
aanndd  EEEEFFSSUU,,  tthheerree  iiss  nnoo  iinncceennttiivvee  ffoorr  aa  ssttaattee  wwoorrkkeerr  ttoo  lleeaavvee  hhiiss  jjoobb  aanndd  mmoovvee  ttoo  aa  mmoorree  
ssoocciiaallllyy  eeffffiicciieenntt  nnoonn--ssttaattee  eenntteerrpprriissee..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  ppeeaassaanntt  wwoorrkkeerr  iinn  EEaasstt  AAssiiaa  
hhaass  tthhee  iinncceennttiivvee  ttoo  mmoovvee  ttoo  tthhee  nnoonn--ssttaattee  sseeccttoorr..    IInn  EEaasstt  AAssiiaa,,  tthhiiss  wwoouulldd  lleeaadd  ttoo  
mmaassssiivvee  fflloowwss  ooff  wwoorrkkeerrss  ffrroomm  tthhee  ccoouunnttrryyssiiddee  ttoo  tthhee  nneeww  nnoonn--ssttaattee  iinndduussttrriiaall  sseeccttoorr..    IInn  
EEEEFFSSUU,,  tthheerree  wwoouulldd  bbee  nnoo  mmoovveemmeenntt  ttoo  tthhee  nnoonn--ssttaattee  sseeccttoorr..      

  IInn  tthhee  bboottttoomm  ppaanneell,,  wwee  sshhooww  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  sshhoocckk  tthheerraappyy,,  mmeeaanniinngg  aa  
ccoommpplleettee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee  ssuubbssiiddyy  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  aann  eenndd  ttoo  tthhee  iinnffllaattiioonn  ((tthhee  eenndd  
ooff  iinnffllaattiioonn  iiss  mmaaddee  ppoossssiibbllee  bbyy  tthhee  eelliimmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ssuubbssiiddyy))..    NNooww,,  ooff  ccoouurrssee,,  ssttaattee  
wwoorrkkeerrss  hhaavvee  tthhee  iinncceennttiivvee  ttoo  mmoovvee  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  aanndd  eenndd  uupp  wwiitthh  hhiigghheerr  nneett  ppaayy  
ddeessppiittee  tthhee  lloossss  ooff  tthhee  ssuubbssiiddiieess,,  ssiinnccee  tthheeyy  ggaaiinn  iinn  ssttaabbiilliizzaattiioonn  wwhhaatt  tthheeyy  lloossee  iinn  ddiirreecctt  
ssuubbssiiddiieess..    OOff  ccoouurrssee,,  iinn  aa  mmoorree  ccoommpplleexx  sseettttiinngg,,  tthheerree  aarree  bboouunndd  ttoo  bbee  lloosseerrss  aass  wweellll  aass  
wwiinnnneerrss..    SSoommee  wwoorrkkeerrss  iinn  tthhee  pprree--rreeffoorrmm  rreeggiimmee  rreecceeiivvee  ssuubbssiiddiieess  tthhaatt  aarree  llaarrggeerr  tthhaann  
tthhee  bbuurrddeenn  ooff  tthhee  iinnffllaattiioonn  ttaaxx  pplluuss  tthhee  ggaaiinnss  tthhaatt  tthheeyy  mmiigghhtt  eennjjooyy  bbyy  mmoovviinngg  ttoo  tthhee  nnoonn--
ssttaattee  sseeccttoorr..    WWoorrkkeerrss  wwiitthh  hhiigghh  ccoossttss  ooff  iinntteerrsseeccttoorraall  mmoobbiilliittyy  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  vvuullnneerraabbllee..    
IItt  iiss  nnoott  ssuurrpprriissiinngg,,  tthheerreeffoorree,,  tthhaatt  cceerrttaaiinn  ggrroouuppss  ooff  wwoorrkkeerrss  ----  oollddeerr,,  lleessss  eedduuccaatteedd,,  aanndd  iinn  
ssmmaallll  ttoowwnnss  ----  tteenndd  ttoo  ooppppoossee  sshhoocckk  tthheerraappyy  rreeffoorrmmss..    

  TThhee  sseeccoonndd  ddiiffffiiccuullttyy  wwiitthh  tthhee  ttwwoo--ttrraacckk  ssttrraatteeggyy  ffoorr  EEEEFFSSUU  lliieess  iinn  tthhee  ppuubblliicc  
ffiinnaanncceess..    TThhee  CChhiinneessee  ttwwoo--ttrraacckk  aapppprrooaacchh  hhaass  bbeeeenn  ccoossttllyy,,  wwiitthh  ssttaattee--eenntteerrpprriissee  
ssuubbssiiddiieess  ttyyppiiccaallllyy  ccoossttiinngg  bbeettwweeeenn  55  aanndd  1100  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  ppeerr  yyeeaarr  ((sseeee  SSaacchhss  aanndd  
WWoooo,,  11999944,,  ffoorr  ddeettaaiillss))..    TThheessee  ssuubbssiiddiieess  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  cchhrroonniicc  iinnffllaattiioonnaarryy  
pprreessssuurreess..    IInnffllaattiioonn  hhaass  rreeaacchheedd  nneeaarrllyy  3300  ppeerrcceenntt  ppeerr  yyeeaarr  iinn  11999944..    IInn  EEEEFFSSUU,,  wwhheerree  
tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr  wwaass  ggeenneerraallllyy  9900  ppeerrcceenntt  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee,,  rraatthheerr  tthhaann  1100--2200  
ppeerrcceenntt  aass  iinn  EEaasstt  AAssiiaa,,  tthhee  ccoosstt  ooff  ssttaattee--sseeccttoorr  ssuubbssiiddiieess  hhaass  tteennddeedd  ttoo  rriissee  ffaarr  aabboovvee  1100  
ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP,,  aanndd  iinnffllaattiioonnaarryy  pprreessssuurreess  hhaavvee  bbeeeenn  mmuucchh  ggrreeaatteerr  aass  aa  rreessuulltt  ((aass  wwaass  
eevviiddeenntt  iinn  tthhee  eexxaammppllee  iinn  TTaabbllee  77))..  SShhaarrpp  ccuuttss  iinn  ssttaattee--eenntteerrpprriissee  ssuubbssiiddiieess  wweerree  tthheerreeffoorree  
vviittaall  ttoo  ggeett  iinnffllaattiioonnaarryy  pprreessssuurreess  uunnddeerr  ccoonnttrrooll..  

  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhaatt  mmaarrkkeett  lliibbeerraalliizzaattiioonn  iittsseellff  tteennddss  ttoo  eexxaacceerrbbaattee  
ffiissccaall  pprroobblleemmss,,  eevveenn  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  eexxpplliicciitt  iinnccrreeaasseess  iinn  bbuuddggeettaarryy  ssuubbssiiddiieess  ttoo  ssttaattee  
eenntteerrpprriisseess..    WWhheenn  ssttaattee  eenntteerrpprriisseess  aarree  ggiivveenn  mmoorree  aauuttoonnoommyy  dduurriinngg  mmaarrkkeett  rreeffoorrmmss,,  
tthheeyy  iinneevviittaabbllyy  ffiinndd  wwaayyss  ttoo  hhiiddee  tthheeiirr  iinnccoommeess  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  hhiigghheerr  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  
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wwoorrkkeerrss  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt..    TThhiiss  mmaayy  ccoommee  iinn  ggrreeaatteerr  eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  wwoorrkkeerr  hhoouussiinngg,,  oorr  
ttrraannssppoorrtt,,  oorr  ccaaffeetteerriiaass  iinn  tthhee  ffaaccttoorryy,,  oorr  ssiimmppllyy  hhiigghheerr  ttaakkee  hhoommee  ppaayy..    MMoorreeoovveerr,,  wwiitthh  aa  
lleeggaalliizzeedd  nnoonn--ssttaattee  sseeccttoorr  ooppeerraattiinngg  aalloonnggssiiddee  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr,,  ssttaattee--eenntteerrpprriissee  mmaannaaggeerrss  
ddiissccoovveerr  wwaayyss  ttoo  llaauunnddeerr  iinnccoommee  tthhrroouugghh  nnoonn--ssttaattee  eenntteerrpprriisseess  tthhaatt  tthheeyy  eessttaabblliisshh  aass  aa  
ccoonndduuiitt  ffoorr  sskkiimmmmiinngg  tthhee  ssttaattee  eenntteerrpprriissee  iinnccoommeess..    FFoorr  bbootthh  lleeggaall  aanndd  iilllleeggaall  rreeaassoonnss,,  tthhee  
ssttaattee  sseeccttoorr  bbeeggiinnss  ttoo  rreeppoorrtt  ssmmaalllleerr  pprrooffiittss  oorr  oovveerrtt  lloosssseess..    TTaaxx  rreevveennuueess  ddeecclliinnee  aanndd  tthhee  
bbuuddggeett  ddeeffiicciitt  wwiiddeennss..    IInn  tthhiiss  sseennssee,,  mmaarrkkeett  rreeffoorrmmss  ----  wwhheetthheerr  ttwwoo--ttrraacckk  oorr  sshhoocckk  
tthheerraappyy  ----  iinnttrroodduuccee  aa  rraaccee  aaggaaiinnsstt  ttiimmee  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  bbuuddggeett  aaggaaiinnsstt  ggrroowwiinngg  lloosssseess  iinn  
tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr..  

  EEvveenn  tthhoouugghh  CChhiinnaa  hhaass  ssoo  ffaarr  aavvooiiddeedd  aann  eexxttrreemmee  iinnffllaattiioonnaarryy  eexxpplloossiioonn,,  aanndd  eevveenn  
tthhoouugghh  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr  iiss  mmuucchh  ssmmaalllleerr  pprrooppoorrttiioonnaatteellyy  ttoo  GGDDPP  tthhaann  iinn  EEEEFFSSUU,,  wwee  
sshhoouulldd  nnoott  oovveerrllooookk  tthhee  rriisskkss  ooff  mmuucchh  ggrreeaatteerr  iinnffllaattiioonn  iinn  CChhiinnaa  iinn  ffuuttuurree  yyeeaarrss..    AAss  
SSaacchhss  aanndd  WWoooo  ((11999944))  eexxppllaaiinn,,  ppaarrtt  ooff  CChhiinnaa''ss  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonnttrrooll  iinnffllaattiioonn  hhaass  rreessuulltteedd  
ffrroomm  tthhee  rraappiidd  bbuuiilldduupp  ooff  rreeaall  mmoonneeyy  bbaallaanncceess  bbyy  tthhee  CChhiinneessee  ppooppuullaattiioonn..    TThhiiss  bbuuiilldduupp  
ooff  rreeaall  mmoonneeyy  bbaallaanncceess  hhaass  ppeerrmmiitttteedd  hhiigghh  lleevveellss  ooff  sseeiiggnnoorraaggee  wwiitthhoouutt  ccoonnccoommiittaanntt  
iinnffllaattiioonn..    IInn  tthhee  ppaasstt  ffiifftteeeenn  yyeeaarrss,,  MM22//GGDDPP  hhaass  rriisseenn  ffrroomm  XXXX  ttoo  XXXX..    WWee  ccaann  ssuurrmmiissee  
tthhaatt  tthhee  MM22//GGDDPP  rraattiioo  wwiillll  ssttoopp  rriissiinngg,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aass  hhoouusseehhoollddss  ggaaiinn  aacccceessss  ttoo  ootthheerr  
ssttoorreess  ooff  vvaalluuee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ssaavviinnggss  ddeeppoossiittss..    IInn  ffaacctt,,  tthhee  MM22//GGDDPP  rraattiioo  hhaass  bbeeeenn  
rroouugghhllyy  ccoonnssttaanntt  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss..    AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  MM22//GGDDPP  
rraattiioo,,  tthhee  iinnffllaattiioonnaarryy  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  aa  ggiivveenn  rraattee  ooff  sseeiiggnnoorraaggee  ((aass  aa  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP))  
ccoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerraabbllyy  wwoorrssee  tthhaann  iinn  tthhee  ppaasstt..    IIff,,  iinn  ttuurrnn,,  tthhee  hhiigghheerr  iinnffllaattiioonn  ssttaarrtteedd  ttoo  
lleeaadd  ttoo  ddeecclliinneess  iinn  MM22//GGDDPP,,  aanndd  tthhee  ddeeppeennddeennccee  oonn  sseeiiggnnoorraaggee  ppeerrssiisstteedd,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  
tthhaatt  CChhiinnaa  ccoouulldd  eenntteerr  iinnttoo  aa  ppeerriioodd  ooff  eexxpplloossiivvee  iinnffllaattiioonn..      

  IInn  mmoosstt  ccrriittiiqquueess  ooff  ""sshhoocckk  tthheerraappyy""  rreeffoorrmmss,,  iitt  iiss  ffoorrggootttteenn  tthhaatt  tthhee  ccoommmmuunniisstt  
rreeffoorrmmeerrss  ooff  tthhee  llaattee  11998800ss  ffeerrvveennttllyy  ttrriieedd  tthhee  ttwwoo--ttrraacckk  aapppprrooaacchh  iinn  EEEEFFSSUU  ((sseeee  
BBeerrlliinneerr,,  11999933,,  aanndd  SSaacchhss  aanndd  WWoooo,,  11999944,,  ffoorr  ffuurrtthheerr  ddeettaaiillss))..    GGoorrbbaacchheevv  aanndd  hhiiss  
ddiisscciipplleess  iinn  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  wweerree  aannyytthhiinngg  bbuutt  aaddvvooccaatteess  ooff  rraaddiiccaall  mmaarrkkeett  rreeffoorrmmss!!    TThhee  
CChhiinneessee  rreeffoorrmmss  wweerree  iinn  ffaacctt  tthhee  mmaajjoorr  ccoonncceeppttuuaall  mmooddeell  gguuiiddiinngg  tthhee  SSoovviieett  rreeffoorrmmss  
dduurriinngg  tthhee  eeaarrllyy  yyeeaarrss  ooff  ppeerreessttrrooiikkaa..    TThhee  pprroobblleemm  wwaass  tthhaatt  ggrraadduuaalliissmm  iinn  tthhee  EEEEFFSSUU  
ccoonntteexxtt  ssiimmppllyy  ddiidd  nnoott  pprroodduuccee  aa  ddyynnaammiicc  ffllooww  ooff  wwoorrkkeerrss  ffrroomm  tthhee  ppeeaassaannttrryy  iinnttoo  
iinndduussttrryy,,  aa  llaa  CChhiinnaa,,  bbuutt  iinnsstteeaadd  pprroodduucceedd  aann  eexxpplloossiivvee  ggrroowwtthh  ooff  ssttaattee  eenntteerrpprriissee  wwaaggeess  
aanndd  ffiissccaall  ddeeffiicciittss,,  wwhhiicchh  ccoommbbiinneedd  ttoo  ssiinnkk  tthhee  eeccoonnoommiieess  iinn  mmoonneettaarryy  iinnssttaabbiilliittyy..      

  AAfftteerr  sseevveerraall  yyeeaarrss  ooff  rreeffoorrmm  eexxppeerriieennccee,,  wwee  nnooww  hhaavvee  aa  ttrraacckk  rreeccoorrdd  ffoorr  
ccoommppaarriinngg  sshhoocckk  tthheerraappyy  vveerrssuuss  ggrraadduuaalliissmm  wwiitthhiinn  tthhee  EEEEFFSSUU  ccoouunnttrriieess..    WWhhiillee  aa  ffeeww  
ccoouunnttrriieess  ----  tthhee  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc,,  EEssttoonniiaa,,  PPoollaanndd,,  SSlloovveenniiaa  ----  ssuucccceessssffuullllyy  iimmpplleemmeenntteedd  
rraaddiiccaall  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss,,  mmaannyy  ootthheerrss  ssuucchh  aass  RRoommaanniiaa  aanndd  UUkkrraaiinnee,,  ssttaauunncchhllyy  
ddeeffeennddeedd  aa  ggrraadduuaalliisstt  ccoouurrssee..    RRuussssiiaa,,  uunnffoorrttuunnaatteellyy,,  ffoolllloowweedd  nnoo  ccoonnssiisstteenntt  ppoolliiccyy..    
SSeevveerraall  ssttuuddiieess  ((mmoosstt  rreecceennttllyy  BBaallcceerroowwiicczz  aanndd  GGeellbb,,  11999944))  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  iitt  iiss  tthhee  
ccoouunnttrriieess  ppuurrssuuiinngg  sshhoocckk  tthheerraappyy  tthhaatt  hhaavvee  bbeesstt  ssuucccceeeeddeedd  iinn  rreessttoorriinngg  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  
aanndd  bbrrooaadd  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliittyy,,  wwhhiillee  tthhee  ggrraadduuaalliissttss  hhaavvee  tteennddeedd  ttoo  eexxppeerriieennccee  
ccoonnttiinnuuiinngg  ddeecclliinneess  iinn  oouuttppuutt  aanndd  aacccceelleerraattiinngg  iinnffllaattiioonn..  BBootthh  UUkkrraaiinnee  aanndd  RRuussssiiaa  
aannnnoouunncceedd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  11999944  tthheeiirr  iinntteennttiioonn  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  mmoorree  ddeecciissiivvee  ssttaabbiilliizzaattiioonn  
mmeeaassuurreess  iinn  11999955..      
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  MMaannyy  aannaallyyssttss  aallssoo  ppooiinntt  ttoo  tthhee  ddoowwnnttuurrnn  iinn  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  iinn  EEEEFFSSUU  aass  aa  
pprriimmaa  ffaacciiee  eevviiddeennccee  tthhaatt  ""sshhoocckk  tthheerraappyy""  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  rreeggiioonn,,  aatt  lleeaasstt  ccoommppaarreedd  wwiitthh  
tthhee  ttwwoo--ttrraacckk  rreeffoorrmmss  iinn  EEaasstt  AAssiiaa..  OOnnccee  aaggaaiinn,,  tthhiiss  ssiimmpplliissttiicc  aannaallyyssiiss  ccoonnffuusseess  tthhee  
rreessuullttss  ooff  ssttrruuccttuurree  vveerrssuuss  ppoolliiccyy..    RRaappiidd  pprriiccee  lliibbeerraalliizzaattiioonn  aanndd  ssuubbssiiddyy  ccuuttss  ccaauusseedd  aa  
ddoowwnnttuurrnn  iinn  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  iinn  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  UUnniioonn  
pprreecciisseellyy  bbeeccaauussee  tthhoossee  eeccoonnoommiieess  hhaadd  aann  eexxcceessss  ooff  hheeaavvyy  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  rreellaattiivvee  
ttoo  sseerrvviicceess  aanndd  ccoonnssuummeerr  iinndduussttrriieess  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  rreeffoorrmmss..    IInndduussttrriieess  ssuucchh  aass  sstteeeell,,  ccooaall,,  
cchheemmiiccaallss,,  aanndd  ssoommee  mmaacchhiinnee  bbuuiillddiinngg,,  ffaacceedd  aa  sshhaarrpp  ffaallll  iinn  ddeemmaanndd  oonnccee  tthhee  bbuuddggeett  
ccoonnssttrraaiinnttss  ooff  tthheeiirr  ccuussttoommeerrss  ((eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  mmiilliittaarryy  sseeccttoorr))  wweerree  hhaarrddeenneedd..    TThhee  
ddeecclliinnee  iinn  ssuucchh  oovveerrpprroodduuccttiioonn  iiss  ccrruucciiaall  ttoo  eennaabbllee  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  nneeww  sseeccttoorrss..    
IImmppoorrttaannttllyy,,  tthhee  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  ppuurrssuueedd  sshhoocckk  tthheerraappyy  hhaadd  tthhee  ssmmaalllleesstt  ccuummuullaattiivvee  
ddeecclliinneess  iinn  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  iinn  EEEEFFSSUU,,  pprreecciisseellyy  bbeeccaauussee  tthhee  ssttrroonngg  mmaarrkkeett  rreeffoorrmmss  
ssuuppppoorrtteedd  tthhee  ffaasstteesstt  ggrroowwtthh  ooff  nneeww  sseeccttoorrss  ooff  iinndduussttrryy..      

  AAnnootthheerr  ccoommmmoonn  ccrriittiicciissmm  ooff  sshhoocckk  tthheerraappyy  iiss  tthhaatt  iitt  lleedd  ttoo  sshhaarrpp  ddrrooppss  iinn  lliivviinngg  
ssttaannddaarrddss  iinn  EEEEFFSSUU,,  aass  ccoonnttrraasstteedd  wwiitthh  uunnaammbbiigguuoouuss  iinnccrreeaasseess  iinn  lliivviinngg  ssttaannddaarrddss  iinn  
EEaasstt  AAssiiaa..    OOffffiicciiaall  ddaattaa  hhaavvee  vvaassttllyy  eexxaaggggeerraatteedd  tthhee  ppuurrppoorrtteedd  ddeecclliinneess  iinn  iinnccoommee  iinn  
EEEEFFSSUU  aafftteerr  tthhee  ssttaarrtt  ooff  mmaarrkkeett  rreeffoorrmmss,,  ffoorr  sseevveerraall  rreellaatteedd  rreeaassoonnss::  pprriivvaattee  sseeccttoorr  
eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  iiss  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  uunnddeerrrreeppoorrtteedd;;  tthhee  iinnccrreeaasseedd  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  qquuaalliittyy  
ooff  ccoonnssuummeerr  ggooooddss  iiss  nnoott  ccaappttuurreedd  iinn  tthhee  ddaattaa;;  tthhee  wweellffaarree  ggaaiinnss  ooff  rreedduucceedd  qquueeuuiinngg  ttiimmee  
aarree  aallssoo  nnoott  mmeeaassuurreedd..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  PPoollaanndd,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  wwiiddeesspprreeaadd  aassssuummppttiioonnss  ooff  
aa  sshhaarrpp  ddrroopp  iinn  lliivviinngg  ssttaannddaarrddss  aafftteerr  11998899  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteellyy  rreeffuutteedd  bbyy  aa  sseerriieess  ooff  
ccaarreeffuull  aannaallyysseess..    WWee  nnooww  kknnooww  tthhaatt  PPoollaanndd''ss  rreeffoorrmmss  iinn  ffaacctt  uusshheerreedd  iinn  aa  bboooomm  iinn  
ccoonnssuummeerr  dduurraabblleess  ppuurrcchhaasseess  ffoorr  vviirrttuuaallllyy  aallll  ssoocciiaall  ggrroouuppss,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  ssttaabbllee  oorr  eevveenn  
iinnccrreeaassiinngg  lleevveellss  ooff  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  nnoonn--dduurraabblleess..    RReeaall  ccoonnssuummppttiioonn  iinn  mmoosstt  bbrrooaadd  
ccaatteeggoorriieess  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  hhaass  iinnccrreeaasseedd,,  nnoott  ddeeccrreeaasseedd  sshhaarrppllyy  aass  wwaass  oonnccee  aassssuummeedd..    

  IInn  CChhiinnaa,,  bbyy  ccoonnttrraasstt,,  tthhee  vviissiibbllee  bboooomm  iinn  tthhee  uurrbbaann  aarreeaass  hhaass  tteennddeedd  ttoo  mmaasskk  
ccoonnttiinnuuiinngg  hhaarrddsshhiippss  iinn  mmuucchh  ooff  tthhee  ccoouunnttrryyssiiddee,,  aanndd  aammoonngg  tthhee  uunnrreeggiisstteerreedd  ""ffllooaattiinngg  
ppooppuullaattiioonn""  iinn  tthhee  cciittiieess  ((wwhhiicchh  nnooww  ttoottaallss  bbeettwweeeenn  110000  mmiilllliioonn  aanndd  220000  mmiilllliioonn  ppeerrssoonnss))..    
RReecceenntt  pprreessss  aaccccoouunnttss  hhaavvee  ddeeppiicctteedd  tthhee  hhaarrrroowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ooff  yyoouunngg  wwoommeenn  wwhhoo  
hhaavvee  ccoommee  ffrroomm  tthhee  ccoouunnttrryyssiiddee  ttoo  uurrbbaann  aarreeaass  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  bbaarree  ssuubbssiisstteennccee  wwaaggeess  uunnddeerr  
ddaannggeerroouuss  ffaaccttoorryy  ccoonnddiittiioonnss..    OOffffiicciiaall  ddaattaa  sshhooww  tthhaatt  tthhee  uurrbbaann--rruurraall  iinneeqquuaalliittyy  iinn  CChhiinnaa  
hhaass  wwiiddeenneedd  sshhaarrppllyy  ssiinnccee  11998855,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  hhoouusseehhoollddss  iiss  
wwiiddeerr  tthhaann  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  rreeffoorrmmss  iinn  11997788..    WWee  ssiimmppllyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  ssoolliidd  ppiiccttuurree  aass  ttoo  
tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  CChhiinneessee  ppooppuullaattiioonn  tthhaatt  mmiigghhtt  hhaavvee  ssuuffffeerreedd  rreeaall  iinnccoommee  ddeecclliinneess  iinn  
rreecceenntt  yyeeaarrss,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  uunnddeerrrreeppoorrtteedd  ccoouunnttrryyssiiddee..  

  FFiinnaallllyy,,  tthhee  EEaasstt  AAssiiaann  ttwwoo--ttrraacckk  ssttrraatteeggyy  wwoouulldd  bbee  aa  mmoorree  ccoonnvviinncciinngg  mmooddeell  ffoorr  
EEEEFFSSUU  iiff  wwee  ccoouulldd  ffiinndd  eevviiddeennccee  tthhaatt  CChhiinnaa''ss  ggrraadduuaall  ssttaattee  eenntteerrpprriissee  rreeffoorrmmss  hhaadd  iinn  ffaacctt  
rreessttoorreedd  vviittaalliittyy  ttoo  tthhee  ssttaattee  eenntteerrpprriissee  sseeccttoorr..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ooff  mmoosstt  
iimmppoorrttaannccee  ffoorr  EEEEFFSSUU,,  tthheerree  iiss  lliittttllee  ssiiggnn  ooff  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  CChhiinneessee  rreeffoorrmmss,,  ddeessppiittee  1100  
yyeeaarrss  ooff  eeffffoorrtt  aatt  ssttaattee  eenntteerrpprriissee  rreeffoorrmmss..    WWee  ffiinndd  tthhaatt  aafftteerr  1100  yyeeaarrss,,  tthhee  CChhiinneessee  ssttaattee  
eenntteerrpprriisseess  rreemmaaiinn  hheeaavviillyy  lloossss  mmaakkiinngg,,  wwiitthh  pprroodduuccttiivviittyy  lleevveellss  aanndd  pprroodduuccttiivviittyy  ggrroowwtthh  
tthhaatt  llaagg  bbeehhiinndd  tthhee  nnoonn--ssttaattee  ffiirrmmss,,  aanndd  wwiitthh  eevviiddeennccee  ooff  ggrroowwiinngg  ccoorrrruuppttiioonn,,  aasssseett  
ssttrriippppiinngg,,  aanndd  pprreessssuurreess  ffoorr  pprriivvaattiizzaattiioonn..    TThhee  bbeesstt  eevviiddeennccee  iiss  tthhaatt  CChhiinnaa  wwiillll  eevveennttuuaallllyy  
hhaavvee  ttoo  ffoollllooww  tthhee  EEaasstteerrnn  EEuurrooppeeaann  ssttrraatteeggyy  ooff  pprriivvaattiizzaattiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  eelliimmiinnaattee  tthheessee  
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cchhrroonniicc  aanndd  uunnssoollvveedd  pprroobblleemmss..    IItt  hhaass  hhaadd  tthhee  lluuxxuurryy  ttoo  aavvooiidd  tthhiiss  ddeecciissiioonn  mmaaiinnllyy  
bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ssmmaallll  rreellaattiivvee  ssiizzee  ooff  tthhee  ssttaattee--eenntteerrpprriissee  sseeccttoorr  iinn  ttoottaall  eemmppllooyymmeenntt..    

  LLeett  uuss  ttuurrnn  nnooww  ttoo  ssoommee  aaddddiittiioonnaall  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ppoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  ooff  rreeffoorrmm..  

  IItt  iiss  oofftteenn  aasssseerrtteedd  tthhaatt  EEaasstt  AAssiiaa''ss  ggrraadduuaalliissmm  hhaass  aalllloowweedd  aa  mmuucchh  mmoorree  ssttaabbllee  
ttrraannssiittiioonn  ttoo  tthhee  mmaarrkkeett  tthhaann  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee''ss  rraaddiiccaall  rreeffoorrmmss..    MMaannyy  oobbsseerrvveerrss  ppooiinntt  ttoo  
tthhee  ccoonnssiiddeerraabbllee  ttuurrmmooiill  aanndd  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  eevviiddeenntt  iinn  EEEEFFSSUU,,  iinn  aappppaarreenntt  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee  
rreellaattiivveellyy  ssmmooootthh  ppaatthh  ooff  cchhaannggee  iinn  tthhee  EEaasstt  AAssiiaann  eeccoonnoommiieess..    MMoorreeoovveerr,,  iitt  iiss  aasssseerrtteedd  
tthhaatt  pprreemmaattuurree  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  iinn  EEEEFFSSUU  hhaass  ffuurrtthheerr  bbuurrddeenneedd  tthhee  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss..    
TThhiiss  lliinnee  ooff  aannaallyyssiiss  pprroommppttss  sseevveerraall  oobbsseerrvvaattiioonnss..      

  TThhee  ccoouunnttrriieess  ooff  EEEEFFSSUU  aarree  vvaassttllyy  ffrreeeerr  iinn  ppoolliittiiccaall  ddeebbaattee  tthhaann  aarree  tthhee  EEaasstt  AAssiiaann  
ccoouunnttrriieess..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  aalloonnee,,  tthheerree  iiss  nnoo  eeaassyy  wwaayy  ttoo  ccaalliibbrraattee  tthhee  ddiiffffeerriinngg  ddeeggrreeeess  ooff  
ddiissssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  ssoocciiaall  iinnssttaabbiilliittyy..    DDuurriinngg  aa  bbrriieeff  ppeerriioodd  ooff  ppoolliittiiccaall  lliibbeerraalliizzaattiioonn  iinn  
11998888--8899,,  CChhiinnaa  eexxppeerriieenncceedd  mmaassss  uunnrreesstt,,  wwhhiicchh  wwaass  rreepprreesssseedd  bbyy  aarrmmyy  iinn  JJuunnee  11998899..    
MMoorreeoovveerr,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  eexxtteennssiivvee  uunnrreesstt  iinn  tthhee  CChhiinneessee  ccoouunnttrryyssiiddee,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  11999933  
aanndd  11999944,,  bbuutt  ppoolliittiiccaall  ssuupppprreessssiioonn  aanndd  tthhee  aabbsseennccee  ooff  uunncceennssoorreedd  mmeeddiiaa  mmaakkee  iitt  hhaarrdd  ttoo  
ccaalliibbrraattee..  

  IItt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  ppoolliittiicciiaannss  iinn  bbootthh  EEEEFFSSUU  aanndd  EEaasstt  AAssiiaa  hhaavvee  ffoouunndd  iitt  eexxttrreemmeellyy  
ddiiffffiiccuulltt  ttoo  rreedduuccee  eemmppllooyymmeenntt  iinn  oovveerr--mmaannnneedd  ssttaattee--oowwnneedd  eenntteerrpprriisseess..    IInn  CChhiinnaa,,  tthheerree  
hhaass  bbeeeenn  aallmmoosstt  nnoo  rreettrreenncchhmmeenntt  ooff  llaabboorr  iinn  ssttaattee  eenntteerrpprriisseess  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  ddeeccaaddee,,  
ddeessppiittee  mmaannyy  aatttteemmppttss  aatt  ""eenntteerrpprriissee  rreeffoorrmm..""    RReecceennttllyy,,  aatttteemmppttss  ttoo  iinnttrroodduuccee  nneeww  
bbaannkkrruuppttccyy  pprroocceeeeddiinnggss  iinn  lloossss--mmaakkiinngg  ssttaattee  ffiirrmmss  wweerree  mmeett  wwiitthh  cciivviill  uunnrreesstt  aanndd  ssttrriikkeess,,  
pprroommppttiinngg  llooccaall  CChhiinneessee  ooffffiicciiaallss  ttoo  rreevveerrssee  tthhee  bbaannkkrruuppttccyy  oorrddeerrss..    TThhee  bbiigg  ddiiffffeerreennccee  
bbeettwweeeenn  tthhee  rreeggiioonnss,,  tthheerreeffoorree,,  iiss  nnoott  iinn  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  uunnddeerrttaakkee  rreessttrruuccttuurriinngg,,  bbuutt  iinn  tthhee  
ffaacctt  tthhaatt  EEEEFFSSUU  ssiimmppllyy  nneeeeddss  mmuucchh  mmoorree    rreessttrruuccttuurriinngg  tthhaann  EEaasstt  AAssiiaa,,  bbeeccaauussee  EEEEFFSSUU  
ssttaarrttss  ffrroomm  aa  mmuucchh  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  iinndduussttrriiaalliizzaattiioonn,,  aanndd  aa  mmuucchh  ggrreeaatteerr  ddeeggrreeee  ooff  
ssttrruuccttuurraall  iimmbbaallaannccee  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy..    WWee  sshhoouulldd  aallssoo  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  uunncceerrttaaiinnttyy  
rreellaatteedd  ttoo  ssttrruuccttuurraall  aaddjjuussttmmeennttss  ccaann  ggeenneerraattee  aa  mmaajjoorriittyy  ppoolliittiiccaall  ooppppoossiittiioonn  ttoo  rreeffoorrmm  
eevveenn  wwhheenn  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ssttaannddss  ttoo  bbeenneeffiitt  eexx  aannttee  ffrroomm  tthhee  rreeffoorrmmss  ((sseeee  
FFeerrnnaannddeezz  aanndd  RRooddrriikk,,  11999911,,  ffoorr  aann  iimmppoorrttaanntt  tthheeoorreettiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  tthhiiss  ppooiinntt))..  

  MMoorreeoovveerr,,  aass  II  hhaavvee  ssttrreesssseedd  eeaarrlliieerr,,  ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  EEEEFFSSUU  aarree  hheelldd  aaccccoouunnttaabbllee  
bbyy  tthheeiirr  cciittiizzeennss  ffoorr  uunniivveerrssaall  ssoocciiaall  wweellffaarree,,  wwhheerreeaass  iinn  CChhiinnaa,,  tthhee  ssoocciiaall  wweellffaarree  ssyysstteemm  
hhaass  nneevveerr  eexxtteennddeedd  bbeeyyoonndd  tthhee  uurrbbaann  aarreeaass..    TThhee  EEEEFFSSUU  tthhuuss  ccaarrrriieess  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  
ddeeccaaddeess  ooff  iiddeeoollooggiiccaall  ccoommmmiittmmeennttss  ttoo  uunniivveerrssaall  ssoocciiaall  gguuaarraanntteeeess  tthhaatt  nneevveerr  eexxiisstteedd  iinn  
EEaasstt  AAssiiaa..    IInn  aaddddiittiioonn,,  mmoosstt  ooff  tthhee  rruurraall  EEaasstt  AAssiiaann  ppooppuullaattiioonn  ssttiillll  hhaass  aa  nnaattuurraall  ((iiff  
rruuddiimmeennttaarryy))  ssaaffeettyy  nneett  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  tthhee  hhoouusseehhoolldd  pplloott  ooff  llaanndd..    PPoooorr  ffaammiilliieess  ccaann  rreellyy  
oonn  tthheeiirr  oowwnn  aaggrriiccuullttuurraall  oouuttppuutt  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  bbaarree  mmiinniimmuumm  ooff  ssuubbssiisstteennccee..    IInn  EEEEFFSSUU,,  
bbyy  ccoonnttrraasstt,,  mmoosstt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iiss  uurrbbaann  aanndd  tthheerreeffoorree  llaacckkss  aannyy  gguuaarraanntteeeedd  ssoouurrccee  ooff  
ssuubbssiisstteennccee  ootthheerr  tthhaann  ffrroomm  tthhee  ssttaattee  iittsseellff..    RReecceenntt  rreesseeaarrcchh  ((RRoossee,,  11999944))  hhaass  sshhoowwnn  
hhoowweevveerr  aann  aassttoouunnddiinnggllyy  hhiigghh  pprrooppoorrttiioonn  ooff  RRuussssiiaann  aanndd  UUkkrraaiinniiaann  uurrbbaann  hhoouusseehhoollddss  
tthhaatt  ddeeppeenndd,,  aatt  lleeaasstt  iinn  ssmmaallll  ppaarrtt,,  oonn  tthheeiirr  oowwnn  ggaarrddeenn  pplloottss  ffoorr  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  ffoooodd  ssuuppppllyy..        
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  AAnn  eennoorrmmoouuss  aammoouunntt  ooff  ppoolliittiiccaall  aaccttiivviittyy  iinn  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  iiss  nnooww  ddeevvootteedd  ttoo  
pprrootteeccttiinngg  tthhee  pprreevviioouuss  ssoocciiaall  wweellffaarree  ccoommmmiittmmeennttss..    TThhee  rreettuurrnn  ooff  lleefftt--wwiinngg  ppaarrttiieess  ttoo  
ppoolliittiiccaall  ppoowweerr  tthhrroouugghhoouutt  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  sshhoouulldd  bbee  uunnddeerrssttoooodd  mmaaiinnllyy  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  
ppooppuullaarr  vviieeww  aammoonngg  vvootteerrss  tthhaatt  tthheessee  ppoosstt--ccoommmmuunniisstt  ppaarrttiieess  wwiillll  bbeetttteerr  pprrootteecctt  tthhee  
""eennttiittlleemmeennttss""  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  pprroommiisseedd  bbyy  tthhee  oolldd  rreeggiimmee..    TThhee  mmoosstt  ppoowweerrffuull  bblloocckk  ooff  
lleefftt--wwiinngg  vvootteerrss  sseeeemmss  ttoo  bbee  tthhee  ppeennssiioonneerrss,,  wwhhoo  rreepprreesseenntt  aa  ssuurrpprriissiinnggllyy  llaarrggee  pprrooppoorrttiioonn  
ooff  tthhee  eelleeccttoorraattee  aanndd  wwhhoo  lloobbbbyy  aaggggrreessssiivveellyy  ffoorr  iinnccrreeaasseess  iinn  rreeaall  ppeennssiioonn  ppaayymmeennttss..    IInn  
PPoollaanndd  aanndd  HHuunnggaarryy,,  ppeennssiioonneerrss  lliivviinngg  ooffff  ooff  tthhee  ssttaattee  nnooww  aaccccoouunntt  ffoorr  aarroouunndd  oonnee--tthhiirrdd  
ooff  aallll  aadduullttss,,  aanndd  iinn  SSlloovveenniiaa  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  iiss  cclloosseerr  ttoo  ffoorrttyy  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  aadduulltt  
ppooppuullaattiioonn!!    TThhee  rreessuulltt  ooff  tthheessee  ppoolliittiiccaall  pprreessssuurreess  iiss  cclleeaarr::  ssoocciiaall  ssppeennddiinngg  hhaass  aaccttuuaallllyy  
iinnccrreeaasseedd  sshhaarrppllyy  iinn  mmoosstt  ccoouunnttrriieess  ooff  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss,,  eevveenn  aass  ssuubbssiiddiieess  
ttoo  ssttaattee  iinndduussttrryy  hhaavvee  bbeeeenn  ccuutt,,  aass  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  88..        

  NNoonneetthheelleessss,,  tthhee  aarrgguummeenntt  tthhaatt  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  iinn  EEEEFFSSUU  wwaass  ""pprreemmaattuurree""  iiss  
ssuurreellyy  ttoooo  ffaacciillee  iiff  nnoott  wwhhoollllyy  iinnccoorrrreecctt,,  eevveenn  iiff  wwee  rreessttrriicctt  oouurr  aatttteennttiioonn  ppuurreellyy  ttoo  
eeccoonnoommiicc  mmaatttteerrss..22    TThhee  aauutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmeess  ooff  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  wweerree  eevveenn  lleessss  aabbllee  tthhaann  
tthhee  nneeww  ddeemmooccrraattiiccaallllyy  eelleecctteedd  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  hhoolldd  tthhee  lliinnee  oonn  bbuuddggeettaarryy  ssppeennddiinngg  aanndd  
ssoocciiaall  ddeemmaannddss..    IItt  wwaass,,  aafftteerr  aallll,,  tthhee  aauutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmeess  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  nneeww  
ddeemmooccrraacciieess  iinn  EEEEFFSSUU  wwhhiicchh  ffiirrsstt  pplluunnggeedd  tthhee  eeccoonnoommiieess  iinnttoo  ffiinnaanncciiaall  ddeessttaabbiilliizzaattiioonn..    
MMaannyy  ccoouunnttrriieess  tthhrroouugghhoouutt  EEEEFFSSUU  aanndd  iinn  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  hhaavvee  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  mmaannaaggee  
ssiimmuullttaanneeoouuss  eeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliizzaattiioonn  aanndd  ppoolliittiiccaall  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn..    TThhee  aaddddeedd  lleeggiittiimmaaccyy  
ooff  ddeemmooccrraaccyy  hhaass  oofftteenn  ppllaayyeedd  aa  kkeeyy  rroollee  iinn  hheellppiinngg  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  rreedduuccee  ssttaattee  
ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  nneeeeddeedd  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss,,  aa  ppooiinntt  tthhaatt  wwaass  vviivviiddllyy  
ddeemmoonnssttrraatteedd  iinn  PPoollaanndd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarrss  ooff  tthhee  11999900ss,,  aanndd  lliikkeewwiissee  iinn  AArrggeennttiinnaa  aanndd  
BBoolliivviiaa  dduurriinngg  tthheeiirr  rreeffoorrmmss  iinn  tthhee  ppaasstt  ddeeccaaddee..    IInn  ccoommppaarriinngg  EEEEFFSSUU  aanndd  EEaasstt  AAssiiaa  
aalloonngg  tthhee  ppoolliittiiccaall    ddiimmeennssiioonn,,  wwee  sshhoouulldd  aallssoo  mmaakkee  tthhee  oobbvviioouuss  ppooiinntt  tthhaatt  wwhhiillee  mmuucchh  ooff  
EEEEFFSSUU  hhaass  mmaaddee  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ttoo  ddeemmooccrraaccyy,,  ffuurrtthheerr  iinnssttaabbiilliittyy  aanndd  uunnpprreeddiiccttaabbiilliittyy  ssttiillll  
lliieess  aahheeaadd  iinn  CChhiinnaa  aanndd  ootthheerr  aauutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmeess,,  wwhhiicchh  ssttiillll  llaacckk  aa  ssttaabbllee  aanndd  
lleeggiittiimmaattee  ssyysstteemm  ooff  ppoolliittiiccaall  ssuucccceessssiioonn..      

  IItt  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  ddeemmooccrraaccyy  wwaass  ""rriippee""  iinn  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  aanndd  
RRuussssiiaa,,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  lleevveellss  ooff  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhoossee  ccoouunnttrriieess..    
CCoouunnttrriieess  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd  wwiitthh  tthhee  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee  lleevveellss  aanndd  uurrbbaanniizzaattiioonn  
ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhoossee  iinn  EEEEFFSSUU  ((iinnccoommee  lleevveellss  aabboovvee  $$66,,000000  ppeerr  ccaappiittaa  oonn  aa  PPPPPP  bbaassiiss,,  
aanndd  wwiitthh  uurrbbaanniizzaattiioonn  ooff  mmoorree  tthhaann  6600%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn))  aarree  aallmmoosstt  aallwwaayyss  
ddeemmooccrraacciieess..    AAss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  99,,  eevveerryy  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  wwoorrlldd  wwiitthh  aa  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee  
lleevveell  ooff  $$66,,000000  oorr  mmoorree  iinn  11999922  ((iinn  PPPPPP  tteerrmmss))  iiss  ccuurrrreennttllyy  aa  ddeemmooccrraaccyy,,  wwiitthh  tthhee  
eexxcceeppttiioonn  ooff  aa  ffeeww  ooiill--rriicchh  MMiiddddllee  EEaasstteerrnn  ccoouunnttrriieess  aanndd  SSiinnggaappoorree..33    IInn  AAssiiaa,,  wwhheenn  

                                                                                            

22    II  ffiinndd  iitt  mmoorraallllyy  rreeppuuggnnaanntt  ttoo  vviieeww  ddeemmooccrraaccyy  ppuurreellyy  iinn  iinnssttrruummeennttaall  tteerrmmss,,  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  wwoorrkkiinngg  ffoorr  oorr  aaggaaiinnsstt  
sshhoorrtt--rruunn  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss..    DDeemmooccrraaccyy  pprroommootteess  mmaannyy  ootthheerr  vvaalluueess  ----  hhuummaann  rriigghhttss,,  ppeerrssoonnaall  iinniittiiaattiivvee,,  tthhee  
lliimmiittaattiioonnss  ooff  ssttaattee--ssppoonnssoorreedd  vviioolleennccee,,  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy,,  aa  llaaww--bboouunndd  ssttaattee  ----  tthhaatt  aarree  ooff  ffuunnddaammeennttaall  
iimmppoorrttaannccee  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss..          
33  TThhee  ooiill  ccoouunnttrriieess,,  ooff  ccoouurrssee,,  aarree  rriicchh  nnoott  bbeeccaauussee  ooff  aa  ccoommpplleexx  ddeeggrreeee  ooff  ssoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn,,  bbuutt  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  
ooiill  pprroodduuccttiioonn..    TThheeyy  tthheerreeffoorree  ccoonnssttiittuuttee  aann  eexxcceeppttiioonn  tthhaatt  pprroovveess  tthhee  rruullee..    AAss  ffoorr  SSiinnggaappoorree,,  iitt  iiss  ooff  ccoouurrssee  aa  ssmmaallll  
iissllaanndd  eeccoonnoommyy  ooff  ffeewweerr  tthhaann  33  mmiilllliioonn  ppeeooppllee,,  aanndd  iitt  hhaass  bbeeeenn  mmoovviinngg  ttoowwaarrddss  ffuullll  ddeemmooccrraattiicc  rruullee  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss..  
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ccoouunnttrriieess  ssuucchh  aass  KKoorreeaa  aanndd  TTaaiiwwaann  rreeaacchheedd  ccoommppaarraabbllee  lleevveellss  ooff  ddeevveellooppmmeenntt,,  tthheeyy  ttoooo  
eexxppeerriieenncceedd  ttrreemmeennddoouuss  iinntteerrnnaall  pprreessssuurreess  wwhhiicchh  lleedd  ttoo  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn..              

        PPeerrhhaappss  tthhee  AAcchhiilllleess  hheeeell  ooff  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmm  iinn  RRuussssiiaa  aanndd  CChhiinnaa  wwiillll  lliiee  nnoott  iinn  
tthhee  ttaaccttiiccss  ooff  ssttaabbiilliizzaattiioonn  aanndd  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  oorr  eevveenn  iinn  ppoolliittiiccss,,  bbuutt  rraatthheerr  iinn  tthhee  
iinnccaappaacciittyy  ooff  tthhee  ssttaattee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  rruullee  ooff  llaaww..    AAtt  CChhiinnaa''ss  rreellaattiivveellyy  llooww  lleevveell  ooff  
eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt,,  wwiitthh  ttwwoo--tthhiirrddss  ooff  tthhee  llaabboorr  ffoorrccee  ssttiillll  iinn  tthhee  ppeeaassaanntt  sseeccttoorr,,  tthhee  
rruullee  ooff  llaaww  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  aa  mmaajjoorr  ccoonnssttrraaiinntt  oonn  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh..    BBuutt  ffoorr  tthhee  mmoorree  
ccoommpplleexx  eeccoonnoommiieess  ooff  tthhee  EEEEFFSSUU  ttooddaayy,,  aanndd  ffoorr  CChhiinnaa  iinn  tthhee  ffuuttuurree  aatt  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  
eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt,,  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  wwiillll  bbee  aabbssoolluutteellyy  vviittaall  iiff  mmaarrkkeettss  aarree  ttoo  rreeppllaaccee  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffiiaatt  aass  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  ddiivviissiioonn  ooff  llaabboorr  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy,,  aanndd  iiff  tthhee  
ssttaattee  iittsseellff  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ffuunnccttiioonn  iinn  aa  ssttaabbllee  mmaannnneerr..      

  IInn  ssoommee  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  ooff  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee,,  tthhee  ttrraannssiittiioonn  ttoo  ccoommmmeerrcciiaall  llaaww  hhaass  
bbeeeenn  rreellaattiivveellyy  ssmmooootthh..    CCzzeecchhoosslloovvaakkiiaa,,  PPoollaanndd,,  aanndd  HHuunnggaarryy  hhaavvee  iinntteerrwwaarr  ttrraaddiittiioonnss  
ooff  ccoommmmeerrcciiaall  llaaww  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  ddrraaww  uuppoonn..44    EEvveenn  bbeeffoorree  WWoorrlldd  WWaarr  II,,  CCzzeecchhoosslloovvaakkiiaa,,  
HHuunnggaarryy  aanndd  ppaarrtt  ooff  PPoollaanndd  wweerree  ppaarrtt  ooff  tthhee  AAuussttrroo--HHuunnggaarriiaann  eemmppiirree,,  wwhhiicchh  hhaadd  aa  lleeggaall  
ssyysstteemm  bbaasseedd  oonn  RRoommaann  LLaaww  ccoommmmoonn  ttoo  ccoonnttiinneennttaall  EEuurrooppee..    AAnndd  eevveenn  eeaarrlliieerr,,  PPoollaanndd  
ddeemmoonnssttrraatteedd  iittss  rruullee--ooff--llaaww  ttrraaddiittiioonn  iinn  pprroommuullggaattiinngg  EEuurrooppee''ss  ffiirrsstt  wwrriitttteenn  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  
iinn  11779911..      

  RRuussssiiaa,,  bbyy  ccoonnttrraasstt,,  hhaass  nnoo  iinntteerrwwaarr  ttrraaddiittiioonn  ttoo  ddrraaww  uuppoonn,,  aanndd  pprree--rreevvoolluuttiioonn  
RRuussssiiaann  wwaass  aallssoo  ddeeeeppllyy  ddeeffiicciieenntt  iinn  iittss  lleeggaall  ffrraammeewwoorrkk..    TThhee  ppaattrriimmoonniiaall  ttrraaddiittiioonn  iinn  
RRuussssiiaa  ppuutt  aallll  ooff  RRuussssiiaann  pprrooppeerrttyy  nnoommiinnaallllyy  uunnddeerr  tthhee  oowwnneerrsshhiipp  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  TTssaarr..    
TThheerree  wwaass  nnoo  lleeggaall  oorr  mmoorraall  ccoonncceepptt  ooff  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss..    IInn  pprraaccttiiccee,,  ffeeuuddaall  bbooyyaarrss  
wweerree  ssoovveerreeiiggnn  iinn  tthheeiirr  oowwnn  eessttaatteess,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  sseerrffss  ooff  RRuussssiiaa  hhaadd  nnoo  pprrootteeccttiioonn  ooff  cciivviill  
oorr  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  aanndd  hhaadd  nnoott  rreeccoouurrssee  ttoo  tthhee  ssttaattee  iittsseellff..    SSoommee  lleeggaall  rreeffoorrmmss  hhaadd  ttaakkeenn  
ppllaaccee  dduurriinngg  tthhee  rreeiiggnn  ooff  AAlleexxaannddeerr  IIII,,  bbuutt  tthheessee  wweerree  cchheecckkeedd  bbyy  hhiiss  aauuttooccrraattiicc  aanndd  
rreeaaccttiioonnaarryy  ssoonn,,  AAlleexxaannddeerr  IIIIII..    DDuurriinngg  tthhee  eennttiirree  ttssaarriisstt  ppeerriioodd,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  RRuussssiiaa  
nneevveerr  aaddoopptteedd  aa  mmooddeerrnn  ccoommppaannyy  llaaww,,  ddeessppiittee  nneeaarrllyy  tthhrreeee--qquuaarrtteerrss  cceennttuurryy  ooff  ddeebbaattee  
oovveerr  tthhee  nneeeedd  ffoorr  aa  mmooddeerrnn  ccoommppaannyy  ccooddee..    ((SSeeee  OOwweenn,,  11999911,,  ffoorr  aa  bbrriilllliiaanntt  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  
ddeebbaattee  oovveerr  tthhee  ttssaarriisstt  ccoommppaannyy  llaaww))..    TThhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  iinn  RRuussssiiaa  ttooddaayy  iiss  
ppaaiinnffuullllyy  eevviiddeenntt  iinn  aallll  aassppeeccttss  ooff  iittss  ccuurrrreenntt  ssttrruugggglleess  oovveerr  rreeffoorrmm..    PPrriivvaattiizzaattiioonn  iiss  bbeeiinngg  
hhaammppeerreedd  bbyy  tthhee  aabbsseennccee  ooff  sseeccuurriittiieess  llaaww..    FFiinnaanncciiaall  ssccaammss  aarree  rraammppaanntt..    TTaaxx  eevvaassiioonn  iiss  
wwiiddeesspprreeaadd  aanndd  rriissiinngg..    EEvveenn  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd  ccoonnttrraaccttss  aarree  nneeaarrllyy  iimmppoossssiibbllee  ttoo  eennffoorrccee,,  
ssiinnccee  tthhee  jjuuddiicciiaall  aanndd  ppoolliiccee  ssyysstteemm  ddoo  nnoott  ffuunnccttiioonn  ttoo  pprrootteecctt  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss..    
TThheerree  iiss  aann  iinnccrreeaasseedd  rreelliiaannccee  oonn  ""pprriivvaattee""  mmaaffiiaass  ffoorr  hhiirree  aass  aaggeennttss  ooff  ccoonnttrraacctt  
eennffoorrcceemmeenntt,,  aa  pphheennoommeennoonn  ssttrroonnggllyy  rreemmiinniisscceenntt  ooff  tthhee  pprriivvaattee  eennffoorrcceemmeenntt  ssyysstteemm  tthhaatt  
ggaavvee  bbiirrtthh  ttoo  tthhee  SSiicciilliiaann  mmaaffiiaa  iinn  SSoouutthheerrnn  IIttaallyy  ((sseeee  GGaammbbeettttaa,,  11999933,,  ffoorr  aann  aannaallyyttiiccaall  
aanndd  hhiissttoorriiccaall  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  SSiicciilliiaann  mmaaffiiaa,,  aanndd  LLeeiittzzeell,,  eett..  aall..,,  11999944,,  ffoorr  aann  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  
RRuussssiiaa))..    WWiitthh  tthhee  sshhaarrpp  rriissee  iinn  ccrriimmiinnaalliittyy  aanndd  pprriivvaattee  ""mmaaffiiaa""  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  eeccoonnoommiicc  
rreellaattiioonnss,,  tthhee  ssttaattee  iittsseellff  iiss  aatt  rriisskk,,  iiff  oonnllyy  bbeeccaauussee  ooff  iittss  ddeecclliinniinngg  ccaappaacciittyy  ttoo  pprroovviiddee  

                                                                                            

44    FFoorr  eexxaammppllee,,  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  PPoollaanndd''ss  mmaarrkkeett  rreeffoorrmmss  iinn  11998899,,  tthhee  11993344  CCoommmmeerrcciiaall  CCooddee  wwaass  bbrroouugghhtt  bbaacckk  iinnttoo  
ooppeerraattiioonn..  
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bbaassiicc  sseeccuurriittyy  ttoo  iittss  cciittiizzeennss,,  aanndd  ttoo  ccoolllleecctt  ttaaxx  rreevveennuueess  ttoo  ccoovveerr  tthheessee  bbaassiicc  sseerrvviicceess..    
    

  CChhiinnaa''ss  hhiissttoorriiccaall  ttrraaddiittiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  iiss  nnoott  mmoorree  hheellppffuull..    TThhee  
CCoonnffuucciiaann  ttrraaddiittiioonn  lloonngg  ppuutt  pprrooppeerrttyy  rreellaattiioonnss  aatt  tthhee  mmeerrccyy  ooff  llooccaall  aarriissttooccrraatt--
bbuurreeaauuccrraattss,,  wwhhoo  ccoouulldd  rruutthhlleessssllyy  ""ssqquueeeezzee""  tthhee  llooccaall  mmeerrcchhaannttss  aanndd  ppeeaassaannttss  ffoorr  
iinnccrreeaasseedd  ttaaxx  ppaayymmeennttss  aanndd  bbrriibbeess..    TThheerree  wwaass  nnoo  rreeccoouurrssee  ttoo  tthhee  llaaww  ffoorr  pprrootteeccttiioonn  ooff  
pprrooppeerrttyy  rriigghhttss..    AAss  FFaaiirrbbaannkk  ((11999922,,  118800--8811))  ssuummmmaarriizzeess  aa  ggeenneerraattiioonn  ooff  rreesseeaarrcchh::      

IInn  sshhoorrtt,,  ccaappiittaalliissmm  ffaaiilleedd  ttoo  pprroossppeerr  iinn  CChhiinnaa  bbeeccaauussee  tthhee  mmeerrcchhaanntt  wwaass  
nneevveerr  aabbllee  ttoo  bbeeccoommee  eessttaabblliisshheedd  oouuttssiiddee  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  llaannddlloorrdd  ggeennttrryy  
aanndd  tthheeiirr  rreepprreesseennttaattiivveess  iinn  tthhee  bbuurreeaauuccrraaccyy..    IInn  ffeeuuddaall  EEuurrooppee  tthhee  mmeerrcchhaanntt  
ccllaassss  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhee  ttoowwnnss..    SSiinnccee  tthhee  llaannddeedd  rruulliinngg  ccllaassss  wweerree  sseettttlleedd  iinn  
tthheeiirr  mmaannoorrss  uuppoonn  tthhee  llaanndd,,  tthhee  EEuurrooppeeaann  ttoowwnnss  ccoouulldd  ggrrooww  uupp  oouuttssiiddee  tthhee  
ffeeuuddaall  ssyysstteemm  iinnsstteeaadd  ooff  bbeeiinngg  iinntteeggrraatteedd  iinn  iitt..    MMeeddiieevvaall  bbuurrgghheerrss  ggaaiinneedd  
tthheeiirr  iinnddeeppeennddeennccee  bbyy  hhaavviinngg  aa  sseeppaarraattee  hhaabbiittaatt  iinn  tthheessee  nneeww  ttoowwnnss,,  aanndd  
nneeww  ppoolliittiiccaall  aauutthhoorriittyy  ttoo  pprrootteecctt  tthheemm,,  iinn  tthhee  ppeerrssoonnss  ooff  tthhee  kkiinnggss  ooff  
nnaattiioonn--ssttaatteess..    IInn  CChhiinnaa,,  tthheessee  ccoonnddiittiioonnss  wweerree  llaacckkiinngg..    TThhee  eeaarrllyy  aabboolliittiioonn  
ooff  ffeeuuddaalliissmm  aanndd  tthhee  ddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  eemmppeerroorr  aanndd  hhiiss  ooffffiicciiaallss  uuppoonn  tthhee  
llooccaall  ggeennttrryy  lleefftt  nnoo  ppoolliittiiccaall  ppoowweerr  oouuttssiiddee  tthhee  eessttaabblliisshheedd  oorrddeerr  ttoo  wwhhiicchh  
tthhee  mmeerrcchhaanntt  ccoouulldd  ttuurrnn  ffoorr  ssppeecciiaall  pprrootteeccttiioonn  ..  ..  ..  BBeettwweeeenn  tthheemm,,  tthhee  ggeennttrryy  
aanndd  ooffffiicciiaallss  ssaaww  ttoo  iitt  tthhaatt  tthhee  mmeerrcchhaannttss  rreemmaaiinneedd  uunnddeerr  ccoonnttrrooll  aanndd  
ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthheeiirr  ccooffffeerrss  iinnsstteeaadd  ooff  sseettttiinngg  uupp  aa  sseeppaarraattee  eeccoonnoommyy..    

      IInn  CChhiinnaa,,  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aa  ssyysstteemm  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  llaaww  hhaass  nnoott  yyeett  sseevveerreellyy  
hhaammppeerreedd  tthhee  rreeffoorrmmss  mmaaiinnllyy  bbeeccaauussee  ooff  CChhiinnaa''ss  eeaarrllyy  ssttaaggee  ooff  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..    
TThhiiss  iiss  eevviiddeenntt,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  iinn  tthhee  rroollee  ooff  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttoorrss  iinn  CChhiinnaa''ss  eeccoonnoommyy..    FFoorreeiiggnn  
iinnvveessttoorrss  hhaavvee  sshhoowwnn  tthheemmsseellvveess  wwiilllliinngg  ttoo  iinnvveesstt  tteennss  ooff  bbiilllliioonnss  ooff  ddoollllaarrss  iinnttoo  CChhiinnaa,,  
ddeessppiittee  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aa  cclleeaarr  lleeggaall  ssyysstteemm  ooff  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss..55    BBuutt  tthhiiss  hhaass  bbeeeenn  ppoossssiibbllee  
bbeeccaauussee  tthhee  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttoorrss  ooppeerraattee  oonn  tthhee  ""eeddggee""  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy,,  bbootthh  lliitteerraallllyy  aanndd  
ffiigguurraattiivveellyy..    TThheessee  eenntteerrpprriisseess  ooppeerraattee  iinn  ccooaassttaall  aanndd  bboorrddeerr  rreeggiioonnss;;  iimmppoorrtt  tthhee  
ccoommppoonneennttss  tthheeyy  nneeeedd  ffoorr  aasssseemmbbllyy;;  uussee  llooww--ccoosstt  llaabboorr  ffoorr  tthhee  aasssseemmbbllyy  ooppeerraattiioonnss;;  aanndd  
tthheenn  eexxppoorrtt  tthhee  ffiinniisshheedd  pprroodduucctt  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd  mmaarrkkeett..    TThheerree  iiss  rreellaattiivveellyy  lliittttllee  
iinntteeggrraattiioonn  wwiitthh  ddoommeessttiicc  CChhiinneessee  ffiirrmmss,,  eeiitthheerr  ffoorr  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  iinnppuuttss  oorr  tthhee  ssaallee  ooff  
oouuttppuuttss..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthheessee  ffiirrmmss  hhaavvee  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  ffuunnccttiioonn  wwiitthhoouutt  mmuucchh  lleeggaall  
pprrootteeccttiioonn  ssiinnccee  tthheeyy  hhaavvee  ffeeww  ccoonnttrraaccttuuaall  rreellaattiioonnss  wwiitthh  CChhiinneessee  eenntteerrpprriisseess..  

  TThhee  aabbsseennccee  ooff  rruullee  ooff  llaaww  hhaass  rreecceennttllyy  ssttaarrtteedd  ttoo  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  CChhiinnaa''ss  
iinntteerrnnaattiioonnaall  eeccoonnoommiicc  rreellaattiioonnss..    TToowwaarrddss  tthhee  eenndd  ooff  11999944,,  tthhee  CChhiinneessee  ggoovveerrnnmmeenntt  
bbeeccaammee  eemmbbrrooiilleedd  iinn  sseevveerraall  ccoonnttrraaccttuuaall  ddiissppuutteess  wwiitthh  ffoorreeiiggnn  ccoommppaanniieess..    SSoommee  CChhiinneessee  

                                                                                            

55    NNoottee  tthhaatt  mmuucchh  ooff  tthhee  aappppaarreenntt  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeenntt,,  hhoowweevveerr,,  iiss  aaccttuuaallllyy  llaauunnddeerreedd  CChhiinneessee  ssttaattee--eenntteerrpprriissee  ffuunnddss,,  
wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  iilllleeggaallllyy  ttaakkeenn  oouutt  ooff  CChhiinnaa  ttoo  HHoonngg  KKoonngg,,  aanndd  tthheenn  rreeccyycclleedd  aass  pprriivvaattee  ffuunnddss  bbaacckk  iinnttoo  CChhiinnaa..    
HHoonngg  KKoonngg  aannaallyyssttss  ppuutt  tthhee  llaauunnddeerreedd  ffuunnddss  aass  eeqquuaall  ttoo  hhaallff  ooff  mmoorree  ooff  tthhee  rreeccoorrddeedd  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeenntt  ffrroomm  HHoonngg  
KKoonngg  ttoo  CChhiinnaa..    TThhee  HHoonngg  KKoonngg  iinnvveessttmmeenntt,,  iinn  ttuurrnn,,  iiss  mmoorree  tthhaann  hhaallff  ooff  tthhee  ttoottaall  FFDDII  nnooww  eenntteerriinngg  CChhiinnaa  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaall  ssttaattiissttiiccss..  
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eenntteerrpprriisseess  ddeeffaauulltteedd  oonn  ddeebbttss  ttoo  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeenntt  bbaannkkss..    TThhee  CChhiinneessee  GGoovveerrnnmmeenntt  
ddeeffaauulltteedd  oonn  aa  lloonngg--tteerrmm  lleeaassee  wwiitthh  tthhee  llaarrggee  MMccDDoonnaalldd''ss  oouuttlleett  iinn  BBeeiijjiinngg,,  wwhhiicchh  iitt  hhaass  
ffoorrcceedd  ttoo  mmoovvee  ffrroomm  iittss  pprreemmiisseess  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  rroooomm  ffoorr  aa  nneeww  rreeaall  eessttaattee  
ddeevveellooppmmeenntt..    TThhee  CChhiinneessee  GGoovveerrnnmmeenntt  bbeeccaammee  mmoorree  ddeeeeppllyy  eennmmeesshheedd  iinn  ccoonnttrroovveerrssyy  
wwiitthh  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  GGoovveerrnnmmeenntt  oovveerr  CChhiinnaa''ss  ffaaiilluurree  ttoo  pprrootteecctt  iinntteelllleeccttuuaall  pprrooppeerrttyy  
rriigghhttss..    WWiitthhiinn  CChhiinnaa,,  mmoorreeoovveerr,,  ggrroowwiinngg  llaawwlleessssnneessss  aanndd  ccoorrrruuppttiioonn  aarree  aallssoo  tthhrreeaatteenniinngg  
ppoolliittiiccaall  ssttaabbiilliittyy..    AAss  oonnee  aaccuuttee  aannaallyysstt  ((WWiillllyy  WWoo--LLaapp  LLaamm,,  11999955,,  pp..  441111))  hhaass  wwrriitttteenn::  
""TThhee  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhee  ''ssoocciiaalliisstt  mmaarrkkeett--eeccoonnoommyy''  mmaayy  bbee  eepphheemmeerraall..    WWiitthhiinn  aa  ffeeww  
yyeeaarr,,  iitt  eennaabblleedd  sseenniioorr  ooffffiicciiaallss  aanndd  tthheeiirr  ooffffsspprriinngg  ttoo  mmaakkee  aa  ffaasstt  bbuucckk..  AAtt  lleeaasstt  
ssuuppeerrffiicciiaallllyy,,  iitt  aallssoo  aalllloowweedd  tthhee  CCCCPP  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  iittss  mmoonnooppoollyy  oonn  ppoowweerr..  YYeett  iinn  tthhee  
lloonnggeerr  rruunn,,  tthhiiss  ccoonnttrraappttiioonn  mmiigghhtt  pprroovvee  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  aallll..""  

IIIIII  

  IInn  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  wwee  bbrriieeffllyy  eexxaammiinnee  tthhee  lleessssoonnss  ffoorr  EEEEFFSSUU  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  gglleeaanneedd  
ffrroomm  JJaappaann''ss  eeccoonnoommiicc  rreeccoovveerryy  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ppoossttwwaarr  eerraa..    MMaannyy  ccoommmmeennttaattoorrss,,  
ssuucchh  aass  PPrrooff..  JJ..  TTeerraanniisshhii  ((11999944)),,  hhaavvee  ppooiinntteedd  ffaavvoorraabbllyy  ttoo  JJaappaann''ss  iinndduussttrriiaall  ppoolliicciieess  
dduurriinngg  11994466--4488  aass  tthhee  ttyyppeess  ooff  ppoolliiccyy  mmeeaassuurreess  nneeeeddeedd  iinn  EEEEFFSSUU..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhee  
ccoonnddiittiioonnss  iinn  JJaappaann  dduurriinngg  tthhaatt  ppeerriioodd  wweerree  ssoo  ffuunnddaammeennttaallllyy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhoossee  ooff  
EEEEFFSSUU  oorr  EEaasstt  AAssiiaa  ttooddaayy  tthhaatt  ssuucchh  aannaallooggiieess  aarree  hhiigghhllyy  mmiisslleeaaddiinngg..      

  IInn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  aafftteerrmmaatthh  ooff  WWoorrlldd  WWaarr  IIII,,  JJaappaann  ssuuffffeerreedd  ffrroomm  aann  eexxttrreemmee  
ccoollllaappssee  ooff  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn,,  wwiitthh  oovveerraallll  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  oonn  tthhee  oorrddeerr  ooff  2200  
ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  11993399  lleevveell..    TThheerree  wweerree  sseevveerraall  ffaaccttoorrss  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarrpp  ddeecclliinnee  iinn  
iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  bbeettwweeeenn  11993399  aanndd  11994455,,  iinncclluuddiinngg::    

((11))  eexxtteennssiivvee  wwaarr  ddaammaaggee  ttoo  bbaassiicc  iinndduussttrriieess;;    

((22))  sseevveerree  bboottttlleenneecckkss  iinn  ssccaarrccee  iinnppuuttss,,  bbeeccaauussee  ooff  aa  ccoommpplleettee  ccoonnttrrooll  oonn  JJaappaanneessee  ttrraaddee  
bbyy  tthhee  UU..SS..  MMiilliittaarryy  OOccccuuppaattiioonn  aauutthhoorriittiieess;;    

((33))  aa  ccrriissiiss  iinn  ddoommeessttiicc  pprroodduuccttiioonn  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  ssuuddddeenn  sshhoorrttaaggee  ooff  ccooaall  mmiinneerrss,,  aass  
ffoorrcceedd  llaabboorreerrss  ffrroomm  KKoorreeaa  aanndd  CChhiinnaa  lleefftt  tthhee  ccooaall  mmiinneess  aatt  tthhee  eenndd  ooff  WWoorrlldd  WWaarr  IIII  ttoo  
rreettuurrnn  hhoommee;;  aanndd    

((44))  aa  sshhoorrttaaggee  ooff  ccaappaacciittyy  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  wwaarrttiimmee  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  ssoommee  cciivviilliiaann  iinndduussttrriieess  ttoo  
mmiilliittaarryy  uussee..      

  IInn  tthheessee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  JJaappaanneessee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwaass  aabbllee  ttoo  ttaarrggeett  aa  ssmmaallll  
nnuummbbeerr  ooff  bbaassiicc  iinndduussttrriieess  iinn  11994466--4488  ((mmaaiinnllyy  sstteeeell  aanndd  ccooaall))  ttoo  oovveerrccoommee  tthhee  pprroodduuccttiioonn  
bboottttlleenneecckkss,,  iinn  aa  ppoolliiccyy  kknnoowwnn  aass  tthhee  PPrriioorriittyy  PPrroodduuccttiioonn  SSyysstteemm  ((KKeeiisshhaa  SSeeiissaann  HHoosshhiikkii,,  
PPPPSS))..    AAss  ssuummmmaarriizzeedd  bbyy  YYoosshhiikkaawwaa  aanndd  OOkkaazzaakkii  ((iinn  TTeerraanniisshhii  aanndd  KKoossaaii,,  11999933,,  pp..  9977))::  

TThhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  wwaass  ttoo  iinnppuutt  aass  mmuucchh  sstteeeell  aass  ppoossssiibbllee  iinn  
ttoo  tthhee  ccooaall  mmiinneess  aanndd  tthheenn,,  iinn  rreettuurrnn,,  sseenndd  ccooaall  bbaacckk  ttoo  tthhee  sstteeeell  iinndduussttrryy  ttoo  
mmaakkee  aa  kkiinndd  ooff  vviirrttuuoouuss  ccyyccllee  bbeettwweeeenn  ttwwoo  iinndduussttrriieess..    BBeeccaauussee  tthhee  
JJaappaanneessee  eeccoonnoommyy  ffaacceedd  aatt  tthhaatt  ttiimmee  aa  sseerriioouuss  sshhoorrttaaggee  ooff  rraaww  mmaatteerriiaallss,,  
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tthhiiss  ppoolliiccyy  wwaass  eesssseennttiiaallllyy  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ssuubbssttiittuuttee  ddoommeessttiicc  pprroodduuccttiioonn  ooff  
ccooaall  ffoorr  iinntteerrrruupptteedd  iimmppoorrttss,,  aanndd  mmaaddee  sseennssee,,  aatt  lleeaasstt  iinn  tthheeoorryy..    HHooww  
ssuucccceessssffuull  tthhee  ppoolliiccyy  aaccttuuaallllyy  wwaass  ssttiillll  rreemmaaiinnss  aa  ccoonnttrroovveerrssyy  ttooddaayy..  
((EEmmpphhaassiiss  mmiinnee))  

  FFuukkaaoo,,  eett..  aall..  ((11999933,,  pp..  111122))  ccoonnccuurr  tthhaatt  tthhee  PPPPSS  wwaass  ""aa  ddeessppeerraattee  mmoovvee  bbyy  tthhee  
JJaappaanneessee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  SSCCAAPP--iimmppoosseedd  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  tthhee  iimmppoorrtt  ooff  
iinndduussttrriiaall  mmaatteerriiaallss..""  [[nnoottee::  SSCCAAPP  iiss  tthhee  SSuupprreemmee  CCoommmmaannddeerr  ooff  tthhee  AAlllliieedd  PPoowweerrss,,  ii..ee..  
tthhee  UU..SS..  mmiilliittaarryy  ooccccuuppaattiioonn  aauutthhoorriittyy]]..    BByy  11994477,,  UU..SS..  rreessttrriiccttiioonnss  oonn  JJaappaanneessee  iimmppoorrttss  
wweerree  rreellaaxxeedd,,  aass  tthhee  UU..SS..  cchhaannggeedd  ccoouurrssee  aanndd  bbeeggaann  ttoo  pprroommoottee  JJaappaanneessee  eeccoonnoommiicc  
rreeccoovveerryy  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  eemmeerrggiinngg  ccoolldd--wwaarr  ssttrraatteeggyy..    IInndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  iinnccrreeaasseedd  
sshhaarrppllyy,,  aanndd  tthhee  mmaaiinn  mmeecchhaanniissmmss  ooff  tthhee  PPPPSS  wweerree  ddiissmmaannttlleedd  bbyy  11994499..  

  TThhiiss  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  PPPPSS  sshhoowwss  hhooww  ddiiffffeerreenntt  iiss  tthhee  ccuurrrreenntt  cchhaalllleennggee  ffaacceedd  bbyy  
EEEEFFSSUU..    TThheessee  ccoouunnttrriieess  ddoo  nnoott  ffaaccee  ""ssuuppppllyy  bboottttlleenneecckkss""  aass  iinn  ppoossttwwaarr  JJaappaann,,  bbuutt  rraatthheerr  
ddeeeepp  mmiissaallllooccaattiioonnss  aanndd  wwaassttee  ooff  iinndduussttrriiaall  rreessoouurrcceess..    UUnnlliikkee  JJaappaann  iinn  11994466,,  EEEEFFSSUU  
ffaacceess  nnoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  iittss  iimmppoorrttss;;  nnoo  ssuuddddeenn  sshhoorrttffaallll  ooff  iinndduussttrriiaall  
eemmppllooyymmeenntt;;  aanndd  nnoo  wwaarr  ddaammaaggee..    MMoorreeoovveerr,,  EEEEFFSSUU''ss  aaiimm  iiss  nnoott  ttoo  iinnccrreeaassee  sstteeeell  aanndd  
ccooaall  pprroodduuccttiioonn,,  ssiimmppllyy  bbeeccaauussee  tthhee  bbaassiicc  ccaappaacciittyy  iiss  pprreesseenntt..    TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  hheeaavvyy  
iinndduussttrriieess  iinn  EEEEFFSSUU  ----  ccooaall,,  sstteeeell,,  cchheemmiiccaallss  ----  aarree  iinn  aa  ccrriissiiss  ooff  oovveerrccaappaacciittyy,,  nnoott  ssuuppppllyy  
bboottttlleenneecckkss..    TThhee  nneeeedd  iiss  ttoo  ccuutt  bbaacckk  tthhee  hheeaavvyy  iinndduussttrriiaall  oouuttppuutt,,  ttoo  mmaakkee  rroooomm  ffoorr  lliigghhtt  
iinndduussttrryy  ((ee..gg..  ffoooodd  pprroocceessssiinngg)),,  ccoonnssuummeerr  ggooooddss,,  aanndd  sseerrvviicceess..  

  TThheerree  aarree  cceerrttaaiinnllyy  mmaannyy  rreelleevvaanntt  lleessssoonnss  ffrroomm  tthhee  JJaappaanneessee  ppoossttwwaarr  rreeccoovveerryy,,  bbuutt  
tthheeyy  hhaavvee  lliittttllee  ttoo  ddoo  wwiitthh  iinndduussttrriiaall  ppllaannnniinngg,,  aanndd  mmuucchh  mmoorree  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  
eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ccoommppeettiittiivvee,,  pprriivvaatteellyy  oowwnneedd  eeccoonnoommyy..    FFiirrsstt,,  aanndd  ppeerrhhaappss  mmoosstt  
rreelleevvaanntt,,  tthhee  JJaappaanneessee  eeccoonnoommyy  wwaass  ddeemmiilliittaarriizzeedd  aafftteerr  WWoorrlldd  WWaarr  IIII..    JJaappaann  bbeeccaammee  aa  
cciivviilliiaann--oorriieenntteedd  eeccoonnoommyy,,  wwiitthh  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  wwaass  ffuueelleedd  bbyy  ccoonnssuummeerr  ggooooddss  rraatthheerr  
tthhaann  hheeaavvyy  iinndduussttrryy,,  aanndd  wwiitthh  sseeccuurriittyy  nneeeeddss  pprroovviiddeedd  mmaaiinnllyy  bbyy  tthhee  UU..SS..  sseeccuurriittyy  
uummbbrreellllaa..    SSeeccoonndd,,  llaanndd  rreeffoorrmm  aafftteerr  tthhee  wwaarr  iimmpprroovveedd  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnccoommee  aanndd  
wweeaalltthh,,  aanndd  eessttaabblliisshheedd  aa  wwiiddee  bbaassee  ooff  pprrooppeerrttyy  hhoollddeerrss..  TThheessee  ffaaccttoorrss  wweerree  ffaavvoorraabbllee  ffoorr  
aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  eevveenn  mmoorree  iimmppoorrttaannttllyy  ffoorr  ppoolliittiiccaall  ssttaabbiilliittyy..  TThhiirrdd,,  
ccoommppeettiittiioonn  wwaass  eennhhaanncceedd  tthhrroouugghh  tthhee  ddiissssoolluuttiioonn  ooff  tthhee  llaarrggee  iinndduussttrriiaall  ccoonngglloommeerraatteess  
((ZZaaiibbaattssuu))..    LLaatteerr  oonn,,  ooff  ccoouurrssee,,  nneeww  iinndduussttrriiaall  ggrroouuppss  ((KKeeiirreettssuu))  eemmeerrggeedd,,  bbuutt  tthheessee  nneeww  
ggrroouuppss  wweerree  lleessss  ttiigghhttllyy  iinntteeggrraatteedd  tthhaann  tthhee  ZZaaiibbaattssuu  hhaadd  bbeeeenn..    FFoouurrtthh,,  JJaappaanneessee  llaabboorr  
mmaarrkkeettss  wweerree  mmaaddee  hhiigghhllyy  ccoommppeettiittiivvee..    HHiirriinngg  aanndd  ffiirriinngg  wwaass  lleefftt  ttoo  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  
iinnddiivviidduuaall  eenntteerrpprriisseess;;  uunniioonnss  wweerree  rreellaattiivveellyy  wweeaakk;;  aanndd  llaabboorr  lleeggiissllaattiioonn  wwaass  aallssoo  
ppeerrmmiissssiivvee..    FFiifftthh,,  tthhee  ppoossttwwaarr  JJaappaanneessee  bboooomm  wwaass  ffuueelleedd  bbyy  pprriivvaatteellyy  oowwnneedd  iinndduussttrriiaall  
eenntteerrpprriisseess  rraatthheerr  tthhaann  ssttaattee--oowwnneedd  eenntteerrpprriisseess..    SSiixxtthh,,  aafftteerr  11994499,,  tthhee  JJaappaanneessee  eeccoonnoommyy  
ooppeerraatteedd  wwiitthh  aa  llooww  bbuuddggeett  ddeeffiicciitt,,  llooww  iinnffllaattiioonn,,  aanndd  aa  uunniiffiieedd,,  ssttaabbllee  nnoommiinnaall  eexxcchhaannggee  
rraattee..    FFiissccaall  ssttaabbiilliittyy  wwaass  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  llooww  lleevveellss  ooff  ssoocciiaall  eexxppeennddiittuurreess  aass  aa  ppeerrcceenntt  ooff  
GGDDPP..  

  TThheessee  kkeeyy  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  ppoossttwwaarr  JJaappaanneessee  eeccoonnoommyy  aarree  vviirrttuuaallllyy  mmiissssiinngg  ffrroomm  
RRuussssiiaa,,  wwhhiicchh  rreemmaaiinnss  mmiilliittaarriizzeedd,,  oolliiggooppoolliissttiicc,,  hhaammssttrruunngg  bbyy  eexxtteennssiivvee  ssoocciiaall  wweellffaarree  
gguuaarraanntteeeess  ((iiff  nnooww  mmuucchh  uunnddeerrffiinnaanncceedd)),,  aanndd  wwiitthh  ccoonnttiinnuueedd  ssttaattee  oowwnneerrsshhiipp  ooff  mmoosstt  
llaanndd  aanndd  ffaarrmmss..    RRuussssiiaann  bbuuddggeett  ddeeffiicciittss  rreemmaaiinn  oonn  tthhee  oorrddeerr  ooff  1100--1155  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP,,  
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ffuueelliinngg  iinnffllaattiioonn  rraatteess  ooff  mmoorree  tthhaann  1100  ppeerrcceenntt  ppeerr  mmoonntthh  ffoorr  mmoosstt  ooff  tthhee  ppeerriioodd  11999922--9944..    
WWhheenn  RRuussssiiaann  aannaallyyssttss  wwaaxx  rrhhaappssooddiicc  aabboouutt  JJaappaanneessee  ppoossttwwaarr  ppllaannnniinngg,,  tthheeyy  uussuuaallllyy  
bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  rroollee  ooff  ssttaattee  ccoouulldd  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  lliieeuu  ooff  tthheessee  mmoorree  ffuunnddaammeennttaall  
cchhaannggeess..    

  SSuuppppoossee  tthhaatt  tthhee  EEEEFFSSUU  ccoouunnttrriieess  aarree  ffiinnaallllyy  aabbllee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  
rreeffoorrmmss  ooff  oowwnneerrsshhiipp,,  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  ppoolliiccyy,,  aanndd  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy..    WWoouulldd  tthheeyy  tthheenn  
bbee  aaddvviisseedd  ttoo  ppuurrssuuee  MMIITTII--ssttyyllee  ppllaannnniinngg  aass  aann  aaddddiittiioonnaall  eelleemmeenntt  ooff  tthheeiirr  ssttrraatteeggyy??    OOff  
ccoouurrssee,,  tthhiiss  qquueessttiioonn  ccaann  nnoott  bbee  ssiimmppllyy  aannsswweerreedd..    TThheerree  iiss  aa  hhuuggee  ddiissaaggrreeeemmeenntt  aabboouutt  
tthhee  rreeaall  cchhaarraacctteerr  ooff  JJaappaanneessee  iinndduussttrriiaall  ppoolliiccyy;;  iitt  hhaass  cchhaannggeedd  mmaarrkkeeddllyy  oovveerr  tthhee  yyeeaarrss;;  
aanndd  tthheerree  iiss  eennoorrmmoouuss  pprrooffeessssiioonnaall  ddiissaaggrreeeemmeenntt  aabboouutt  iittss  eeffffeeccttiivveenneessss..    TThhee  mmoosstt  rreecceenntt  
rreesseeaarrcchh  oonn  tthhee  EEaasstt  AAssiiaann  eeccoonnoommiieess  hhaass  llaannddeedd  iinn  aa  sspplliitt  ddeecciissiioonn  oovveerr  wwhheetthheerr  
iinndduussttrriiaall  ppllaannnniinngg  hheellppeedd  oorr  hhiinnddeerreedd  tthhee  oovveerraallll  ddeevveellooppmmeenntt  eeffffoorrtt,,  wwiitthh  RRooddrriikk  ((11999955))  
ssuuggggeessttiinngg  iimmppoorrttaanntt  ppoossiittiivvee  eeffffeeccttss,,  wwhhiillee  YYoouunngg  ((11999944))  aanndd  BBeeaassoonn  aanndd  WWeeiinnsstteeiinn  
((11999944))  hhaavvee  aarrgguueedd  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  eeffffeeccttss..  

  BBuutt  wwhhaatteevveerr  tthhee  ccoonncceeppttuuaall  jjuuddggeemmeenntt  oonn  iinndduussttrriiaall  ppoolliiccyy,,  tthheerree  iiss  oonnee  pprraaccttiiccaall  
ffaaccttoorr  tthhaatt  mmiilliittaatteess  ssttrroonnggllyy  aaggaaiinnsstt  aannyy  eexxtteennssiivvee  iinndduussttrriiaall  ppoolliiccyy  aatt  tthhiiss  ssttaaggee..    
TThhrroouugghhoouutt  tthhee  rreeggiioonn,,  tthhee  bbuurreeaauuccrraacciieess  hhaavvee  bbeeeenn  iinnhheerriitteedd  ffrroomm  tthhee  ccoommmmuunniisstt  eerraa,,  
aanndd  aarree  ggeenneerraallllyy  ddeeffiicciieenntt  iinn  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  bbaassiicc  mmaarrkkeett  eeccoonnoommiiccss,,  mmuucchh  lleessss  
ccoonnddiittiioonnss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  eeccoonnoommyy..    MMoorree  oovveerr,,  tthheessee  bbuurreeaauuccrraacciieess  tteenndd  ttoo  bbee  hhiigghhllyy  
ccoorrrruupptt  ((aa  lleeggaaccyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniisstt  ppaasstt)),,  aanndd  ppeenneettrraatteedd  bbyy  kkeeyy  iinntteerreesstt  ggrroouuppss  ffrroomm  
aaggrriiccuullttuurree  aanndd  tthhee  mmiilliittaarryy--iinndduussttrriiaall  ccoommpplleexx,,  tthhaatt  aarree  mmuucchh  mmoorree  iinntteerreesstteedd  iinn  
eexxttrraaccttiinngg  rreennttss  oorr  pprreesseerrvviinngg  oolldd  ssttrruuccttuurreess  tthhaann  tthheeyy  aarree  iinn  oovveerrhhaauulliinngg  tthhee  eeccoonnoommyy..    IInn  
sshhoorrtt,,  tthheeyy  llaacckk  tthhee  tteecchhnniiccaall  kknnoowwlleeddggee,,  eexxppeerriieennccee,,  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  ppoolliittiiccaall  iinnssuullaattiioonn  
tthhaatt  wwaass  vviittaall  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  ppllaannnniinngg  iinn  JJaappaann  aanndd  SSoouutthh  KKoorreeaa..    UUnnddeerr  aannyy  cciirrccuummssttaanncceess,,  
iitt  sshhoouulldd  bbee  aa  hhiigghh  pprriioorriittyy  ttoo  ccrreeaattee  aa  nneeww,,  pprrooffeessssiioonnaall  cciivviill  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  eeccoonnoommiiccss  
mmiinniissttrriieess,,  bbuutt  tthhaatt  eeffffoorrtt  wwiillll  ttaakkee  aa  ddeeccaaddee  aatt  tthhee  vveerryy  lleeaasstt..            

  TThheerree  iiss  oonnee  mmoorree  ffaaccttoorr  iinn  JJaappaann''ss  ppoossttwwaarr  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  wwiiddeellyy  
ffoorrggootttteenn  ttooddaayy..  JJaappaanneessee  rreeccoovveerryy,,  lliikkee  WWeesstteerrnn  EEuurrooppeeaann  rreeccoovveerryy,,  bbeenneeffiitttteedd  
eennoorrmmoouussllyy  ffrroomm  UU..SS..  ffiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  11994400ss  aanndd  tthhee  eeaarrllyy  11995500ss..    
JJaappaann  rreecceeiivveedd  $$998800  mmiilllliioonn  iinn  UU..SS..  aaiidd  dduurriinngg  11994466--4488,,  aanndd  $$11..22  bbiilllliioonn  dduurriinngg  11994499--5522..    
OOff  tthhee  ttoottaall  $$22..22  bbiilllliioonn,,  $$11..77  bbiilllliioonn  wwaass  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ggrraannttss  rraatthheerr  tthhaann  llooaannss..    DDuurriinngg  
tthhee  11994466--4488  ppeerriioodd,,  tthhee  aaiidd  aammoouunntteedd  ttoo  rroouugghhllyy  44..22  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP,,  aanndd  dduurriinngg  tthhee  
11994499--5522  ppeerriioodd,,  ttoo  rroouugghhllyy  22..33  ppeerrcceenntt  ooff  JJaappaanneessee  GGDDPP..66  

  TThhiiss  aaiidd  wwaass  vviittaall  iinn  ggiivviinngg  tthhee  ppoossttwwaarr  ggoovveerrnnmmeennttss  ssuuffffiicciieenntt  rreessoouurrcceess  ttoo  
mmaaiinnttaaiinn  ddoommeessttiicc  ppoolliittiiccaall  ssttaabbiilliittyy  wwhhiillee  mmeeeettiinngg  uurrggeenntt  eeccoonnoommiicc  nneeeeddss  ((sseeee  tthhee  
ddiissccuussssiioonn  iinn  EEiicchheennggrreeeenn  aanndd  UUzzaann,,  11999922,,  ffoorr  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ssttaabbiilliizziinngg  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  
MMaarrsshhaallll  PPllaann))..    IItt  aallssoo  ggaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ppoolliiccyy  ccoonnddiittiioonnaalliittyy  iinn  JJaappaann,,  iinn  tthhee  

                                                                                            

66    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddoollllaarr  ffiigguurreess  ffoorr  JJaappaanneessee  GGDDPP  ffoorr  11994466--5522  aarree  uusseedd  iinn  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  iinn  tthhee  tteexxtt  ((aallll  iinn  $$  bbiilllliioonn))::  
66..2255,,  77..6666,,  99..2266,,  99..3388,,  1100..9966,,  1155..1122,,  1166..9999..    TThheerree  aarree  ttaakkeenn  ffrroomm  FFuukkaaoo,,  eett..  aall..  ((11999933)),,  TTaabbllee  55..66,,  pp..  111199..    TThhee  aaiidd  
ddaattaa  aarree  ttaakkeenn  ffrroomm  UU..SS..  OOvveerrsseeaass  LLooaannss  aanndd  GGrraannttss,,  JJuullyy  11,,  11994455  --  SSeepptteemmbbeerr  3300,,  11999933,,  UU..SS..  AAggeennccyy  ffoorr  
IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt..  
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ffoorrmm  ooff  tthhee  DDooddggee  PPllaann,,  wwhhiicchh  ffiinnaallllyy  ssuucccceeeeddeedd  iinn  ssttaabbiilliizziinngg  tthhee  JJaappaanneessee  eeccoonnoommyy..    
DDeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  nneeeeddeedd  aaiidd  ttoo  RRuussssiiaa  wwoouulldd  ccoonnssttiittuuttee  aa  mmiinnuussccuullee  ffrraaccttiioonn  ooff  
WWeesstteerrnn  GGDDPP,,  tthhee  WWeesstt  ccoonnssiisstteennttllyy  ffaaiilleedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  RRuussssiiaann  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  
eeaarrllyy  ssttaaggeess  ooff  rreeffoorrmm..77    TThhuuss,,  aallll  ooff  RRuussssiiaa''ss  iinnttrriinnssiicc  ddiiffffiiccuullttiieess  ----  ffiissccaall  ccrriissiiss,,  
wweeaakknneessss  ooff  llaaww,,  ssttrruuccttuurraall  iimmbbaallaanncceess  ----  wweerree  ggiivveenn  ttiimmee  ttoo  ddeessttaabbiilliizzee  tthhee  eeccoonnoommyy,,  
wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  hheelldd  iinn  cchheecckk  bbyy  oouuttssiiddee  rreessoouurrcceess  tthhaatt  ccoouulldd  hhaavvee  ccoommee  ffrroomm  ddoonnoorr  
ggoovveerrnnmmeennttss..    ((SSeeee  SSaacchhss,,  11999944,,  ffoorr  ffuurrtthheerr  ddeettaaiillss  oonn  tthhee  ffaaiilluurreess  aanndd  iinnaaddeeqquuaacciieess  ooff  tthhee  
WWeesstteerrnn  aaiidd  pprrooggrraamm  ffoorr  RRuussssiiaa  ssiinnccee  11999911))..  

IIVV  

  BBootthh  EEEEFFSSUU  aanndd  EEaasstt  AAssiiaann  eeccoonnoommiieess  iinn  ttrraannssiittiioonn  rreevveeaall  ccoommpplleexx  ppaatttteerrnnss  ooff  
aaddjjuussttmmeenntt,,  tthhaatt  ccaann  nnoott  bbee  rreedduucceedd  ttoo  ssiimmppllee  ddeebbaatteess  oovveerr  ""sshhoocckk  tthheerraappyy""  iinn  EEEEFFSSUU  
vveerrssuuss  EEaasstt  AAssiiaann  ggrraadduuaalliissmm..    TThheessee  eeccoonnoommiieess  ssttaarrtt  ffrroomm  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  
ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthh  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  rroolleess  ooff  tthhee  ssttaattee..    WWhhaatt  hhaass  wwoorrkkeedd  iinn  EEaasstt  AAssiiaa  ddooeess  
nnoott  aauuttoommaattiiccaallllyy  wwoorrkk  iinn  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  oorr  RRuussssiiaa,,  aanndd  vviiccee  vveerrssaa..    MMoorree  ttoo  tthhee  ppooiinntt,,  
tthhee  aatttteemmpptt  ooff  SSoovviieett  rreeffoorrmmeerrss  iinn  tthhee  11998800ss  ttoo  iinnssttiittuuttee  CChhiinneessee--ssttyyllee  rreeffoorrmmss  ffaaiilleedd  
bbaaddllyy..      

  IInn  EEEEFFSSUU,,  tthhee  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  ssuucccceeeeddeedd  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  rraappiidd  aanndd  ccoommpprreehheennssiivvee  
rreeffoorrmmss  hhaavvee  ddoonnee  tthhee  bbeesstt..    TThhee  ggrraadduuaall  rreeffoorrmmeerrss  hhaavvee  ddoonnee  ppoooorrllyy..    FFeeaarrss  ooff  llaarrggee  
ddeecclliinneess  iinn  lliivviinngg  ssttaannddaarrddss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ""sshhoocckk  tthheerraappyy""  iinn  PPoollaanndd  aanndd  eellsseewwhheerree  iinn  
EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  bboorrnnee  oouutt..    SSeevveerraall  ccoouunnttrriieess  sseeeemm  ttoo  bbee  sseeccuurreellyy  oonn  tthhee  
ppaatthh  ooff  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  aanndd  rreeiinntteeggrraattiioonn  iinn  WWeesstteerrnn  EEuurrooppee..    RRuussssiiaa  hhaass  pprroovveenn  ttoo  bbee  aa  
ccaassee  uunnttoo  iittsseellff,,  aass  yyeett  uunnaabbllee  ttoo  ssuussttaaiinn  aannyy  ccoohheerreenntt  eeccoonnoommiicc  ppoolliiccyy  oorr  ttoo  iimmpplleemmeenntt  
nneecceessssaarryy  mmeeaassuurreess  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  ssttaabbiilliizzaattiioonn..    PPaarrttllyy  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  iinnccoohheerreennccee,,  aanndd  
ppaarrttllyy  aass  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  llaacckk  ooff  aa  ttrraaddiittiioonn  ooff  rruullee  ooff  llaaww,,  RRuussssiiaann  ssoocciieettyy  aanndd  tthhee  
RRuussssiiaann  ssttaattee  aarree  vviiccttiimmss  ooff  mmaassssiivvee  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  ccrriimmiinnaalliittyy,,  aanndd  tthhee  rreessoorrtt  ttoo  mmaaffiiaa--
ssttyyllee  vviioolleennccee  ttoo  eennffoorrccee  pprriivvaattee  aaggrreeeemmeennttss..  

  IInn  EEaasstt  AAssiiaa,,  eeaarrllyy  rreeffoorrmm  ssuucccceesssseess  hhaavvee  bbeeeenn  ssoommeewwhhaatt  eeaassiieerr,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  
lloowweerr  lleevveell  ooff  ddeevveellooppmmeenntt,,  tthhee  rreedduucceedd  eexxppeeccttaattiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  ssttaattee,,  aanndd  
tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aann  aammppllee  ssuuppppllyy  ooff  llooww--ccoosstt  llaabboorr  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  ssttaattee  sseeccttoorr,,  wwhhiicchh  hhaass  
ffuueelleedd  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  CChhiinnaa''ss  ddyynnaammiicc  nnoonn--ssttaattee  eeccoonnoommyy..    YYeett  iinn  CChhiinnaa  aass  wweellll,,  tthheerree  aarree  
sseerriioouuss  cclloouuddss  oovveerr  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm..    AAss  iinn  RRuussssiiaa,,  tthhee  rruullee  ooff  llaaww  iiss  wweeaakk  oorr  nnoonn--
eexxiisstteenntt..    TThhee  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  iiss  iinnccrreeaassiinnggllyy  iilllleeggiittiimmaattee  aanndd  tthheerreeffoorree  ssuubbjjeecctt  ttoo  
uunnpprreeddiiccttaabbllee  ddeevveellooppmmeennttss..    AAnndd  eevveenn  tthhee  lliimmiitteedd  ssttaattee  sseeccttoorr  iiss  iimmppoossiinngg  hheeaavvyy  ffiissccaall  
ccoossttss  tthhaatt  ccoouulldd  ssttiillll  iiggnniittee  aann  eexxpplloossiivvee  iinnffllaattiioonn  iinn  tthhee  ffuuttuurree..    TThheerreeffoorree,,  CChhiinnaa  aanndd  
ootthheerr  ccoouunnttrriieess  iinn  EEaasstt  AAssiiaa  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ttuurrnn  ttoo  tthhee  mmoorree  oorrtthhooddooxx  aassppeeccttss  ooff  rreeffoorrmmss  tthhaatt  

                                                                                            

77    II  hhaavvee  eessttiimmaatteedd  tthhee  nneecceessssaarryy  bbuuddggeettaarryy  ssuuppppoorrtt  ffoorr  RRuussssiiaa  aatt  aarroouunndd  $$1155  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  WWeesstt..    AAss  tthhee  
OOEECCDD  GGDDPP  iiss  oonn  tthhee  oorrddeerr  ooff  $$2200  ttrriilllliioonn,,  tthhee  RRuussssiiaann  aaiidd  wwoouulldd  aammoouunntt  ttoo  00..007755  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP,,  tthhaatt  iiss,,  lleessss  tthhaann  
oonnee--tteenntthh  ooff  oonnee  ppeerrcceenntt..    MMoorreeoovveerr,,  ssoommee  ooff  tthhiiss  aaiidd  ccoouulldd  hhaavvee  ccoommee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  llooaannss  rraatthheerr  tthhaann  ggrraannttss..  
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tthheeyy  hhaavvee  ssoo  ffaarr  aavvooiiddeedd  iinn  tthheeiirr  ""ttwwoo--ttrraacckk""  aapppprrooaacchh::  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  ssttaattee--eenntteerrpprriissee  
rreessttrruuccttuurriinngg  aanndd  bbaannkkrruuppttccyy,,  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  llaaww..  

��  
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Table 1.   Economies in transition: annual growth (%per annum) 

  

  

 Avg. 1986-89   1990  1991  1992  1993  1994 

                                                                  

China   8.7    4.1    7.7   12.8   13.4  11.5 

Russia   2.4   -2.0   -9.0  -19.0  -12.0* 

Bulgaria 5.2  -11.6  -22.7   -7.9   -4.2  -1.2 

Czech.Rep.  1.6   -3.0  -15.5   -5.0   -0.3   2.3 

Hungary 1.4   -4.0  -10.5   -4.6   -2.0   2.5 

Poland   2.7  -11.4   -7.7    1.5    4.0   4.4 

Romania -0.9  - 7.1  -15.4  -10.2    1.0  -0.3 

 

 

Source:  1986-92, Sachs and Woo (1994); 1993-94, United Nations, The World Economy 
  t the Start of 1995, December 1994.  

 

  * CIS� 
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Table 2.  Indicators of Economic Development 

                   Employment 

           % Rural    $GDP (PPP), 1991     Ag          Industry          Services    

East Asian transition economies 
China         72         2946                73        14        13                 

Vietnam       80         1250                67        12        21                  

Laos          80         1760                76         7        17       

 Eastern Europe and the Former Soviet Union 
Poland        37         4500                27        37        36 

Hungary       34         6080                15        31        54 

Bulgaria      31         4813                17        38        45 

Russia        26         6930                20        46        34 

East Asian NICs 
Thailand      72         5270                67        11        22  

Malaysia      55         7400                26        28        46   

Indonesia     70         2730                56        14        30   

Latin American NICs 
Argentina     13         5120                13        34        53  

Brazil        23         5240                25        25        47  

Mexico        26         7170                23        29        48   

Chile         15         7060                19        26        55  

 
Japan         62         1900                48        22        30 
(1950) 

 

Source:  Human Development Report, 1994, for all data except Japan (1950).  Rural 
  population from Paul Bairoch, Cities and Economic Development, University of 
  Chicago, 1988, Table 19.1, p. 302.  � 



JJeeffffrreeyy  SSaacchhss  

CCAASSEE  FFoouunnddaattiioonn  --  2244  --  

 

Table 3. Social Security Expenditures 
          GDP              Social  Educ.  Health    Total  
          per Capita 
Developing Countries 
South Asia         1260          0.7      3.4     1.4      5.5                                         
East Asia            3210          3.4      2.8     2.2      8.4  
Latin America        5360          3.4      4.2     2.4     10.0 
Eastern Europe       5210         14.9     4.8     5.2     24.9 
 
OECD                19000          16.3     4.9     5.9     27.1      
 
 Source:   World Development Handbook 
  
  
  
Table 4.   Social Expenditures, 1985-90  
 
       Social Sec.        Educ.        Health        Total 
East Asian transition economies 
China           3.4               2.3          2.1           7.8   
Vietnam                             1.1 
Laos                                     1.1          1.0 
Eastern Europe and the Former Soviet Union 
Poland         11.5             4.9          5.1          21.5    
Hungary         18.2             6.7          6.0          30.9              
Bulgaria        15.4             5.4          5.4          26.2    
Russia        
East Asian NICs 
Thailand                                  3.8         1.1                  
Malaysia         0.5               6.9         1.3           8.7                   
Indonesia                                               0.7        
Latin American NICs 
Argentina                                               4.2 
Brazil           4.6               4.6         2.8         12.0  
Mexico           1.5               4.1         1.6           7.2 
Chile            9.9               3.7         3.4         17.0 
 
 Source:  Human Development Report, 1994� 
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Table 5. Japan Social Expenditures, 1947-1955 (billion Yen) 

        Pensions     Transfers     GDP      Pensions    Transfers 

                                  (%GDP)      (%GDP) 

1946-50  10a         259         11771        0.1a            2.2 

 

1951-55      237         1314         34349        0.7             3.8   

 
a1947-50 

 

Social expenditure is the sum of Series 2 and 5, Table 2, pp. 71, K. Emi (1978).  GNP is Series 
1, Table 3, p. 74, K. Emi (1978) 

 

 Note:   Transfers are the sum of social expenditures of the central and local 
   governments, including pensions. 

 Source:  Emi (1963 and 1978) 

 
 

Table 6.   Distribution of Employment by type of Organization(in percent) 

    China                       Russia     
    1978  1984  1991  1985  1991 
State enterprise  18.6  17.9  18.3  93.1  86.1 

Collective Agriculture  72.0  67.0  63.9   6.0    5.3 

Urban collective   5.1   6.7   6.2   na   na 

Industrial TVEs   4.3   7.6  10.0   na   na 

Private and other   0.0   0.8   1.6   0.9   8.6 

 

Notes:   For China, all agricultural activities and non-industrial TVEs are put in the 
  "collective agriculture" category. Source is China Statistical Yearbook 1992. 

  For Russia, state enterprises included leased state enterprises as well as traditional 
  (pre-1985) consumer cooperatives (mainly in retail distribution).  Post-1985 
  cooperatives are counted in "private and other."  For Russia, collective agriculture 
  is kolkhoz employment.  As discribed in the text, the organization of the kolkhoz 
  sector is virtually indistinguishable from the state-farm sector (solkhoz). 

 

 Source:  Sachs and Woo, 1994, Table 4, p. 108. 
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Table 7.  An Illustration of the Two-Track Approach and Shock Therapy 
                 Labor             Social             State          Inflation       Take-Home 
                  Force             Product        Subsidy             Tax                  Pay 
                             (1)                  (2)               (3)                (1 + 2 - 3)        

East Asia: 
Peasant            80         50         0   10          40    

State Industry   20        100        50         10         140  

Private Industry 0        125         0         10         115 

EEFSU: 
Peasant             0         50         0         50             0 

State Industry          100        100        50         50         100  

 Private Industry          0        125         0         50           75  

Shock Therapy: 
Peasant             0         50         0          0           50  

State Industry             0        100         0          0          100 

Private Industry         100        125         0          0          125 

 
 

Table 8. Social Expenditures, Eastern Europe. % of GDP 

                        Social Expenditures                 Subsidies      
            Pre-reform      Post-reform     Pre-reform      Post-reform 
            (1989)             (1993)             (1989)              (1993) 

Poland            10.0          21.0           12.9         3.3   

Hungary           15.8          22.5           10.7          3.1  

Bulgaria          10.4          12.9           15.5         3.9   

Czech Republic   13.2          14.6           16.6           na 

Russia            14.8          13.1           8.5         12.0  

 

Source:  European Bank for Reconstruction and Development, Transition Report, 1994, 
  Table 6.6, p. 87 except for Poland, which is based on national data.� 



RReeffoorrmmss  iinn  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee......  

  --  2277  --  CCAASSEE  FFoouunnddaattiioonn  

 

Table 9. Democracy and Per Capita Income. Countries with GDP Per Capita Above 
  $6,000 (PPP)   
   Democracy       
Barbados                              x                             
Cyprus                                 x  
Korea                                   x 
Uruguay                               x 
Trinidad and Tobago            x 
Chile                                     x 
Singapore 
Venezuela                             x 
Kuwait                 
Mexico                                 x 
Malaysia                               x 
Bahrain                                                
Mauritius                              x 
UAE                                                 
Saudi Arabia                                         
Oman                   
Czech Republic                     x 
Hungary                                x 
Malta                                     x 
Portugal                                 x 
Estonia                                   x 
Latvia                                     x  
Russia                                    x  
Belarus                                   x    
Israel                                      x 
 
 [OECD: 23 countries] 
 
 x   democratic� 
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