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TANULMÁNY 

 

Jordán Gyula: • 

Washingtoni konszenzus vs. pekingi konszenzus 

 

A második világháború óta eltelt évtizedekben a „fejlődőnek” nevezett országok a fejlődés 

érdekében különböző stratégiákat, ideológiákat követtek az erőforrások mobilizálására és elosztására, a 

nemzetgazdaság és a társadalom átalakítására. Ennek során ciklusok figyelhetők meg a befelé vagy kifelé 

orientáltság, az állam és a piac szerepe, egymáshoz való viszonyuk felfogása alapján. Ennek a 

ciklikusságnak az utolsó két elemével foglalkozik a tanulmány. Az 1980-as és 1990-es években 

meghatározó washingtoni konszenzus a neoliberálisként jellemzett gazdaság politikát, a szabadpiacot 

abszolutizálta, miközben az állam szerepének a korlátozását hirdette. 

Az ezredforduló után megjelenő pekingi konszenzus a Kína által befutott fejlődési út 

értelmezésére tett kísérletet a washingtoni konszenzushoz viszonyítva. Peking úgy képes évek óta 

jelentős gazdasági fejlődést felmutatni, hogy a washingtoni konszenzusban megfogalmazottaktól 

jelentősen eltér, s ez sokakat arra indított, hogy a fejlődési stratégiák egy sajátos kínai útját fogalmazzák 

meg. 

 

Bevezetés 

 

A második világháború óta eltelt évtizedekben a „fejlődőnek” nevezett országok a fejlődés 

érdekében különböző stratégiákat, ideológiákat követtek az erőforrások mobilizálására és 

elosztására, a nemzetgazdaság és a társadalom átalakítására. Ennek során ciklusok figyelhetők 

meg a befelé vagy kifelé orientáltság, az állam és a piac szerepe, egymáshoz való viszonyuk 

felfogása alapján. A II. világháború utáni negyedszázadban a fejlődő országokban a befelé 

orientált, az állam szerepét hangsúlyozó minta volt a domináns. A Szovjetuniónak az 1930-as 

évektől felmutatott iparosítási sikerén is felbuzdulva, zömmel importhelyettesítő stratégiát 

követve, nagy erőfeszítéseket tettek az állami iparba való befektetésre. A későbbiektől eltérően 

a fejlődési folyamatot főleg nemzeti kereteken belül mozogva képzelték el a nemzeti 

erőforrások felhasználásával. Természetesen bizonyos külső tényezők is szükségesek voltak az 

indulási folyamathoz annak érdekében, hogy szűkítsék az őket a fejlettektől elválasztó 
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szakadékot. A befelé fordulásból eredően is egy többé-kevésbé erős politikai és gazdasági 

nacionalizmus jellemezte őket. A nagyobb fokú önellátás és az iparosítás mellett előnyben 

részesítették a gazdasági tervezést, az állami, társadalmi ellenőrzést, idegenkedéssel vagy 

inkább ellenségesen viszonyultak a külföldi befektetésekhez.  

Az 1970-es években a gazdasági növekedésre való korábbi összpontosítás mellett a 

figyelem olyan szociális célok felé fordult, mint a jövedelem elosztás, a foglalkoztatás, a 

szegénység és az alapvető szükségletek kielégítése. A Világbank akkori elnöke, Robert 

McNamara 1973-ban arról beszélt, hogy a betegségekkel, írástudatlansággal, alultápláltsággal 

kísért abszolút szegénység a fejlődő országok mintegy 40%-át sújtja. Ezzel nemcsak a falusi, 

hanem a városi szegénységre is utalt. Az államközpontú és importhelyettesítő fejlesztési 

megközelítés azonban folytatódott Afrikában és Latin-Amerikában is. A fejlesztési sikerek 

hatására a „növekedés egyenlőséggel” került előtérbe, amelyre olyan délkelet-ázsiai államok 

szolgáltak tapasztalatokkal, mint Tajvan, Dél-Korea és Malajzia. Ezekben a gazdaságokban a 

szegénység, a jövedelem különbségek, igen magas növekedési ráták kíséretében, csökkentek. 

Tajvanon például a társadalom legfelső és legalsó 20%-a közötti jövedelem különbség az 1950-

es években 15-szörös volt, ez az 1980-as évek elejére négyszeresére csökkent.1 A közgazdászok, 

elemzők között egyetértés volt arra vonatkozóan, hogy a kelet-ázsiai országok gyors 

növekedése, a „gazdasági csoda”, elsősorban az exportra termelő könnyűiparban növekvő 

foglalkoztatás következménye, eredménye volt. Az már vitatott, hogy ez valójában hogyan is 

jött létre, és különösen az, hogy más országok ebből esetleg mit tudnak hasznosítani. 

 

Az 1970-es évek válságaira adott (neo)liberális válasz 

 

Az 1970-es éveket még zömmel a megelőző évtizedek fejlődési elgondolása, a 

kereskedelmi protekcionizmus makroszintű politikája, és az iparosításba történő erőteljes 

állami beavatkozás jellemezte. Az évtizedben azonban hatalmas megrázkódtatást okozott az 

1973-as első, majd az ezt követő 1979-es második olajválság. Ezek súlyos fizetési egyensúlyi 

nehézségekhez vezettek az összes, nem olajtermelő országban a fejlődő világban. Az olajárak 

drasztikus megemelkedése, kiegészítve az infláció elleni harc jegyében végrehajtott amerikai 

                                                                                                                                                     
• Jordán Gyula ny. docens, történész. Kutatási területe Kína XX. századi története, különös tekintettel a 
reformidőszakra. 
1 A fentiekre ld. Ravi Kanbur: The Co-Evolution of the Washington Consensus and the Economic Development 
Discource. Paper prepared for the 2008 Macalester International Round Table (Draft) 2008. augusztus 14. 
http://www.arts.cornell.edu/poverty/kanbur/Co-EvolutionWashingtonConsensus.pdf, internetről letöltve: 2010. 
szeptember 23. Charles Gore: „The Rise and Fall of the Washington Consensus as a Paradigm for Developing 
Countries”. World Development, Vol. 28. No. (2000) 789-804. o. A tanulmányban  
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kamatlábemeléssel, elviselhetetlen adósság- és gazdasági válságot okozott. Az 

adósságszolgálatot nehezítette a külföldi deviza hiánya, ami az importot is akadályozta. 

Megoldásként a kereskedelem liberalizálása merült fel, az exporton keresztül minél nagyobb 

valuta bevétel megszerzése. Tágabb összefüggésben pedig vitatottá vált a befelé forduló 

fejlesztési stratégia hatékonysága, felerősödött az a vélemény, hogy a világgazdaságba történő 

integráció a legjobb gazdasági növekedési stratégia.  

Az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején, néhány kelet-ázsiai ország kivételével a 

fejlődő országok növekedési rátája megtorpant, erős érveket szolgáltatva azoknak a 

véleményeknek, hogy az addig túlnyomóan képviselt és követett fejlesztési gyakorlat csődbe 

jutott. Ebben a helyzetben megerősödött azok hangja, akik a fejlesztés szempontjából a szabad 

piacok pozitív szerepét hangsúlyozták. A protekcionizmust persze már korábban is érték 

bírálatok, de csak az 1980-as évek elejétől erősödött meg, vált túlnyomóvá az az új 

megközelítés a fejlődő országok számára, amelyet később washingtoni konszenzusnak 

neveztek el. Az új felfogás egy liberális nemzetközi gazdaság normáit képviselte, amelynek fő 

fogalmai a szabad piacok, a magántulajdon és az egyéni ösztönzés. Az 1980-as évek elején a 

laissez faire liberalizmust erőteljesen támogatták, mind a belső, mind a nemzetközi 

vonatkozásban.2 Azt bizonygatták, hogy a megelőző gazdaságfejlesztési gyakorlat, mint például 

a születő iparok védelme, a kamatlábak irányítása, a szelektív hitel gyakorlata téves és 

irracionális. Ugyanakkor a kelet-ázsiai újonnan iparosodott országok gyors és kitartó 

növekedését most úgy írták le, elsősorban a Világbank egyes jelentéseiben, mint ami megfelel a 

liberális normák követelményeinek. 

Érdemes röviden utalni az 1980-as éveket megelőző évtizedek fejlesztési felfogásának 

azon aspektusára, amely szerint a fejlődő országokban a fejlett, iparosodott országokban a 

múltban már végbement gazdasági, társadalmi változások valamilyen megismétlésére van 

szükség, ha helyes politikai beavatkozást akarnak végrehajtani. A fejlődést úgy fogták fel, mint 

egy társadalmi, gazdasági méretű átmenetet egy „tradicionális”, vagyis agrár, elmaradott 

társadalomból egy „modern”, városi, fejlett, ipari társadalomba. Vagyis feltételezték, hogy 

minden ország ilyen azonos fejlődési sémát mutat, illetve követhet. Ezt egy teljesítmény 

orientált megközelítés jellemezte, az általános gazdasági teljesítmény mellett az egyes 

szektorok (mezőgazdaság, ipar, pénzügy, szegénység felszámolása, kereskedelem stb.) 

teljesítményét értékelték, sorolták őket jól és kevésbé jól teljesítők csoportjába. 

                                                 
2 Gore: i. m. 
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A kommunista rendszerek összeomlása Kelet-Európában és a Szovjetunióban, a 

„történelem végének” diadalérzete nagyon nyomatékos érveket szolgáltatott azoknak, akik 

bírálták a tervgazdálkodást, a központosított tervezést és bizonyítékát látták ebben a piac 

orientált fejlődés felsőbbrendűségének, megerősítésének. Ilyen előzmények után és 

körülmények közepette került sor a washingtoni konszenzus megfogalmazására. 

Jelen írás a továbbiakban három részre tagolódik. Első részében a fejlődő országok, 

elsősorban a latin-amerikai országok számára a válság leküzdésére kidolgozott 

gazdaságpolitika kérdéseivel foglalkozik. A washingtoni konszenzusnak nevezett, 

(neo)liberálisként jellemzett elképzelés abszolutizálta a szabad piacot, az állam szerepét a 

minimálisra kívánta korlátozni. A második rész az 1990-es évek végétől a világ különböző 

részein jelentkező válságok hatásaival foglalkozik, amelyek megkérdőjelezték a washingtoni 

konszenzus érvényességét. Egyik lehetséges alternatívaként vetették fel a kínai reformok során 

követett gazdaságpolitikát, amit Kína látványos eredményei látszanak hitelesíteni. Ezzel a 

pekingi konszenzusnak is nevezett felfogással foglalkozik az írás harmadik része. 

 

A washingtoni konszenzus 

 

A fejlődő országok (mindenekelőtt Latin-Amerika) megelőző évtizedeinek tapasztalatai 

alapján John Williamson amerikai közgazdász 1989-ben tíz pontban foglalta össze azt a 

gazdaságpolitikát, amelyet a válság sújtotta, eladósodott fejlődő országoknak követnie kellene. 

A washingtoni konszenzus fogalma azokra a gazdasági lépésekre és tanácsokra utalt, amikben 

a Bretton Woods-i szervezetek, az International Monetary Fund (IMF), a Világbank, valamint 

az U.S. Treasury Department közös állásponton voltak. A listát alkotó reformok a következőek 

voltak.3 

1. Fiskális fegyelem. Ez elsősorban a latin-amerikai régióra utalt, ahol majdnem 

valamennyi ország fizetési mérlege nagy deficittel küszködött, magas inflációval, amely 

elsősorban a szegényeket sújtotta, míg a gazdagok külföldre vihették pénzüket. Az 

elsődleges költségvetés többletét igényelte, és a deficitnek a GDP-hez mérten két 

százalékot meg nem haladó arányát.  

2. A közkiadások prioritásainak átrendezése. A nagy alkuerővel rendelkező területek 

(védelem, nagyüzemek, államigazgatás) támogatásának rovására átcsoportosítani a 

                                                 
3 John Williamson: Did the Washington Consensus Fail? Outline of speech at the Center for Strategic and 
International Studies, 2002. november 6. http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=488 , 
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közszektor kiadásait az oktatás, az egészségügy és az infrastruktúra javára. Később 

Williamson még hozzátette, hogy nem arra szólított fel, hogy a fiskális fegyelem összes 

terhét a kiadások csökkentésére helyezzék, ellenkezőleg, a szándéka a szigorú 

semlegesség volt a közszektor kívánatos méretét illetően. 

3. Adóreform. A cél egy olyan adórendszer, amely kombinálja a széles adóbázist a 

mérsékelt adórátákkal. Csökkenteni kell a magas adókulcsokat, a kedvezményeket, 

egyidejűleg szigorítani az adóbehajtást. 

4. A kamatlábak liberalizálása, amelyet Williamson később szélesebben formulázott, mint 

pénzügyi liberalizációt. Nézetkülönbségek voltak abban, hogy ezt milyen gyorsan kell 

megvalósítani, illetve, hogy elvileg a teljesen szabad kamatmozgás lenne kívánatos, de 

átmeneti megoldások is szóba jöhetnek. 

5. Kompetitív devizaárfolyam. Az erre vonatkozó konszenzus jórészt vágyálom volt, mert 

már akkor két doktrína állt szemben, amely szerint egy országnak vagy szilárdan 

rögzíteni, vagy „tisztán” lebegtetnie kell valutaárfolyamát, a lényeg, hogy az 

árfolyamnak egységesnek kell lennie. 

6. A kereskedelem liberalizációja. A megvalósítás ütemét illetően voltak nézeteltérések, de 

abban mindenki egyetértett, hogy a mozgásnak errefelé kell történnie. Az összes 

mennyiségi korlátozást fel kell számolni a külkereskedelemben. 

7. Liberalizálni a külföldi működőtőke (foreign direct investment – FDI) befektetést. A 

külföldi működőtőkét a hazaival egyező elbánásban kell részesíteni, a piacra lépés 

valamennyi akadályát le kell bontani. 

8. Privatizáció. Ez volt az a neoliberális idea, amelyet illetően teljes volt az egyetértés. Az 

igazi kérdés, hogyan hajtják végre a privatizációt: végbemehet egy erősen korrupt 

folyamatként, amikor a vagyont egy privilegizált elit kezére juttatják, valódi értéke 

töredékéért; de nyilvánvaló, hogy megfelelő végrehajtás esetén (amikor a vállalatokat 

vagy kompetitív piacon vagy megfelelően szabályozottan adják el) előnyökkel jár 

(különösen a javuló szolgáltatások értelmében). A különböző tulajdonformák közti 

egyenlő elbánás elve nem elegendő. 

9. Dereguláció. Ez speciálisan a piacra lépést és a szabad versenyt nehezítő akadályok 

enyhítését, lebontását jelenti, nem vonatkoztatva azonban a biztonsági vagy környezeti 

szabályozások eltávolítására. 

                                                                                                                                                     
internetről letöltve: 2010. szeptember 26.; Ravi Kanbur: i. m.; Csaba László: „A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a 
kelet-európai rendszerátalakító politika.” Közgazdasági Szemle, No. 2. (1995) 117-138. o. 
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10. Tulajdonjogok. A jogrendszernek biztosítania kell a tulajdonjogok olcsó és egyszerű 

kikényszeríthetőségét. 

 

A három nagy gondolat, amit ezek képviseltek, a makrogazdasági fegyelem, a 

piacgazdaság és a világra való nyitottság volt (legalábbis a kereskedelmet és az FDI-t tekintve). 

Ugyanakkor magának a konszenzus tartalmának értelmezésében jelentős eltérések voltak.4 

Nagyon sokak használatában a washingtoni konszenzus a „neoliberalizmus” vagy a „piaci 

fundamentalizmus” szinonimájává vált. Williamson szerint ezek, és a konszenzus eredeti 

megfogalmazása közé nehezen lehetne egyenlőségjelet tenni. Az 1980-as, és bizonyos mértékig 

az 1990-es években sokan érezték úgy, hogy a fő feladat az állami irányítás alatti fejlesztési 

stratégiák elleni támadás volt. Williamson szerint neki sohasem állt szándékában olyan 

politikák alkalmazása, mint a tőkeszámla liberalizáció5, a monetarizmus, a kínálatösztönző 

gazdaságpolitika, amelyek a neoliberális eszmék lényegét képezik. Ezek az eszmék ritkán 

dominálták a gondolkodást Washingtonban, és sohasem képezték ott a konszenzus alapját. Az 

viszont megfelelt az eredeti értelmezésnek, amikor a Bretton Woods-i intézmények politikájára 

való utalással használták, amit azok alkalmaztak kliens országaik esetében. 

Az 1990-es években azonban néhány lényegi eltérés keletkezett ezekhez képest, 

mindenekelőtt a fentebb is jelzett kompetitív átváltási rátától való eltérés értelmében, vagyis 

hogy egy országnak vagy „tisztán” lebegtetnie kell átváltási rátáját, vagy rögzíteni azt. Az 

intézmények, mindenekelőtt az IMF, az 1990-es évek közepén sürgetni kezdték az országokat, 

hogy liberalizálják tőkeszámláikat. Az eredeti változatban csak korlátozott felhívás volt a 

tőkeáramlás liberalizálására az FDI beengedése érdekében. Ez utóbbi eltérés súlyos 

következményekkel járt, elsősorban ez viselte a felelősséget az 1997-es ázsiai válságért. A két 

intézmény esetében ugyanakkor pozitív irányú eltérésnek tekinthető, hogy az 1990-es évek 

végén, szakítva korábbi közömbösségükkel a jövedelem elosztás kérdéseit illetően, elismerték 

annak kiemelkedő jelentőségét, hogy ki nyer vagy veszít. Ennek az eredeti megfogalmazás nem 

szentelt elég figyelmet. 

Nem volt egyetértés abban, hogy a kelet-ázsiai újonnan iparosodott országok a 

konszenzusban megfogalmazott politikát követték-e a felzárkózás során. Egyesek úgy vélték, 

hogy a makrogazdasági politikában igen, de a mikrogazdasági politikában aktív szerepe volt az 

                                                 
4 John Williamson: A Short History of the Washington Consensus. Paper commissioned by Fundación CIDOB 2004. 
szeptember 24-25. www.iie.com/publications/papers/williamson0904-2.pdf, internetről letöltve: 2010. szeptember 26. 
Ravi Kanbur: i. m. 
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államnak, különböző variációkban. Williamson szerint el kell fogadni, hogy egyes kelet-ázsiai 

országokban, nevezetesen Dél-Koreában és Tajvanon a felzárkózási növekedés során távol 

álltak a laissez faire követésétől. Ugyanakkor ez nem bizonyítja, hogy ezen országok gyors 

növekedése a liberális politikától való eltávolodásnak volt tulajdonítható, mint ahogy a 

konszenzus bírálói állították. 

Egy másik „országban”, nevezetesen Hongkongon a laissez faire modelljének 

alkalmazása, az állam minimális szerepvállalása mellett hasonlóan gyors növekedést értek el. 

Ezért Williamson szerint természetesebbnek, megalapozottabbnak tűnik a kelet-ázsiai újonnan 

iparosodott országok gyors növekedését azoknak a tényezőknek tulajdonítani, amiben közösek 

voltak: a fiskális körültekintés, a magas megtakarítási ráták, a munka etika, a versenyképes 

átváltási ráták, az összpontosítás az oktatásra. Amiben különböztek ezek az országok az az 

iparpolitika, és az import védelem volt. A legtöbb ország, amely gazdaságilag nem növekedett 

olyan gyorsan, még kevésbé volt liberális. Ezért ha hiba is lenne ezeket a kelet-ázsiai 

országokat a washingtoni konszenzus példáinak tekinteni, még félrevezetőbb volna annak 

bizonyítékaként kezelni ezeket, hogy elutasították a mikrogazdasági liberalizációt. 

A washingtoni konszenzus fogalmát tehát igen eltérő módokon használták, és 

értelmezték. A leginkább elferdítő, kiforgató értelmezésnek Williamson a neoliberalizmussal, a 

piaci fundamentalizmussal való azonosítását tartotta. Ez inkább kísérlet volt az általa 

felsorakoztatott gazdasági reformok diszkreditálására. Ami valójában számít, az nem a címke, 

hanem a tartalom, amelyet illetően eredetileg kevés volt az egyet nem értés. 

Az eredetileg a latin-amerikai országok reformálására megfogalmazott tíz pontot 

nagyon gyorsan szélesebb körben egyfajta modellnek tekintették a fejlődő világ számára. 

Egyfajta szükségletet elégített ki a gazdaságpolitikában azt követően, hogy egyaránt 

diszkreditálódott a központi tervezés és az importhelyettesítő stratégia. Az 1980-as évek 

adósság válsága és a hidegháború vége lehetetlenné tette a kormányok számára olyan 

gazdaságpolitika követését, amely nem nyugodott szilárd makrogazdasági politikán, vagy 

ellenséges volt a külföldi befektetéssel szemben. 

A latin-amerikai országok magukévá tették az 1990-es évek elején a konszenzust és 

igyekeztek megvalósítani az egészségesebb költségvetéseket, az alacsonyabb inflációt, az 

alacsonyabb külső adósság rátát és a gazdasági növekedést. De szélesebb értelemben a világ 

túlnyomó része úgy tűnt határozott egyetértést alakított ki az évtized során arra vonatkozóan, 

                                                                                                                                                     
5 A tőkeszámla többjelentésű fogalma itt a fizetési mérleg értelmében szerepel, és a befolyó és kiáramló pénzekre 
vonatkozik. Liberalizációja többek között lehetővé teszi a szabad tőkemozgást, a spekulációs tőke, a „forró pénz” 
szabad beáramlását, ami egyik előidézője volt például az 1997-es kelet-ázsiai pénzügyi válságnak. 
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hogy mit kell tenniük a szegény országoknak, hogy jól boldoguljanak, és gyorsan fejlődjenek. 

Margaret Thatchernek, aki ennek a fejlődési modellnek harcos híve volt, híres/hírhedt 

mondása szerint a washingtoni konszenzus alternatívája a TINA, vagyis „There Is No 

Alternative” (Nincs alternatíva). A cél ebben a szellemben olyan gazdasági stratégia volt, amely 

háttérbe szorítja a kormányok, az állam jelentősebb részvételét, és a gazdaság hajtóerejévé a 

szabadjára engedett piacot teszi. 

A konszenzus elveit világszerte alkalmazták, de viszonylag függetlenül eredeti 

szándékától, tartalmától.6 A fejlődő országokon kívül a volt szocialista országok esetében (sőt 

elsősorban itt) éleződött ki az ellentét a reformok végrehajtásának ütemét és sorrendjét 

illetően. Nagy különbségek voltak az olyan stratégia szükségességét vagy kívánatosságot 

illetően, amit „sokkterápiának” (vagy big bang-nek) neveztek. Ez a lehető legtöbb reform minél 

gyorsabb végrehajtására utalt, míg mások a reformok lassúbb üteme, fokozatos egymás 

utánisága mellett érveltek, és gyakran idézték Strobe Talbott Oroszországra vonatkozó 

észrevételét, miszerint „amire Oroszországnak szüksége van, az kevesebb sokk és több 

terápia.”7 Hasonlóképpen számos eltérő vélemény fogalmazódott meg a piacokat, a 

magántőkét, a szabad kereskedelmet és a befektetéseket illetően, miközben osztoztak a 

szocialista eszmék, a központi tervezés és a kormányzati, állami beavatkozás iránti 

bizalmatlanságban. 

A konszenzus népszerűségéhez hozzájárult, hogy pontokba szedve, viszonylag könnyen 

megérthető és hasznosítható volt a politikusok számára. Iránymutatást, tervet adott számukra, 

amely sok külföldi pénzt, befektetést is ígért. Ideiglenes helyettesítőjévé vált mindenfajta 

ideológiának, milliók életét befolyásolta. Ami pedig végképp ellenállhatatlanná tette, az az IMF 

és a Világbank részéről megnyilvánuló erős nyomás, amikor kölcsöneik folyósítását a 

konszenzus által igényelt reformok elfogadásától tették függővé. Egy sor tényező nem hagyott 

más választást a fejlődő országoknak, mint magukévá tenni a washingtoni konszenzust. Ez 

különösen igaz volt az erősen eladósodott országok esetében, amelyeknek égetően szükségük 

volt fizetési haladékra, amit a reformokért cserébe kínáltak nekik. 

Sok országban a figyelem sürgető jelleggel a fiskális deficitek vagy a folyó fizetési 

számla deficitek csökkentésének mikéntjére irányult, és nem annak megvitatására, hogy 

milyen új ipari szektor fejlesztése kapjon prioritást, szubvencionálást és védelmet. Az állami 

vállalatok fejlesztésének tervei helyett pedig a vita afelé fordult, hogy közülük melyeket kellene 

                                                 
6 John Williamson, 2002, 2004; Ravi Kanbur: i.m., Moises Naim: Fads and Fashion in Economic Reforms: Washington 
Consensus or Washington Confusion? Foreign Policy, 1999. október 26. 
http://www.imf.org/exterenal/pubs/ft/seminar/1999/reforms/naim.htm 
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privatizálni. A washingtoni konszenzus fontos változást ösztönzött abban a felfogásban, ahogy 

egy ország gazdaságának sorsát és gazdaságpolitikáját körvonalazták. 

Korábban a külső tényezők, a külföldi segély, fő export cikkeik (gyapot, réz, kávé, olaj 

stb.) kívülről meghatározott ára, vagy a nehezen kiismerhető nemzetközi gazdaság voltak a fő 

mozgatói és meghatározói a fejlődő országok gazdasági teljesítményének. Ezzel szemben a 

washingtoni konszenzus azt sugallta számukra, hogy jó belső, hazai politikával változást 

érhetnek el, még abban az esetben is, ha a nemzetközi gazdasági feltételek nem kedvezőek. A 

fejlődő országok mellett Közép- és Kelet-Európának a kommunista rendszerektől éppen 

megszabadult országai is a washingtoni konszenzusban jó lehetőséget láttak a nyugati 

gazdasági gondolatok beemelésére saját gazdaságpolitikájukba. Világszerte nagyon eltérő 

gazdasági helyzetben levő, különböző politikai rendszerű ország kezdett bele a konszenzus 

által megkívánt reformlépések végrehajtásába. 

Az 1990-es évtized azzal az elterjedt várakozással indult, hogy a piacorientált 

makrogazdasági alapok biztosításával a szegény országok megteremtik a prosperitás 

előfeltételeit. Ehhez nemcsak a politikai klíma volt kedvező, hanem egybeesett egy igen ígéretes 

nemzetközi pénzügyi környezettel is. Az adósságválságot elhárították, a magántőke példátlan 

mennyiségben állt a fejlődő és a volt kommunista országok rendelkezésére, befektetési céllal. A 

pénzügyi piacok deregulációja (Reagan és Thatcher alatt) hatalmas változásokat idézett elő a 

globális pénzügyi piacokon is. A kereskedelmi bankok kiegészültek a befektetési bankokkal, az 

európai és amerikai tehetős családok hagyományos banki megtakarítási számláikról tőkéjüket 

befektetési alapokba helyezték át, amelyek sokkal nagyobb megtérüléssel kecsegtettek. 

Megszülettek a „feltörekvő piacok”, amelyek vonzó befektetési lehetőségeket teremtettek a 

protekcionizmussal való szakítás, gazdaságaik megnyitása és az állami tulajdonú cégeik 

privatizálása révén. 

A reformok végrehajtása során azonban hamar jelentkeztek figyelmeztető jelek, 

amelyek további változások igényét vetették fel. Az egyik ilyen jelzés Mexikóból jött, ahol 1994-

ben fegyveres parasztfelkelés tört ki, pedig az ország a washingtoni konszenzus 

végrehajtásának egyik jó példájaként szerepelt. Ráadásul Mexikó is tagja volt az 1994 január 

elsején életbe lépett Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezménynek (North American Free 

Trade Agreement – NAFTA), amelynek rajta kívül az Egyesült Államok és Kanada volt a 

résztvevője. Ez az Amerikába irányuló mexikói export felfutását eredményezte. A felkelés 

azonban jelezte, hogy a reformok eredményeiből a széles tömegek kevéssé részesedtek. Két 

                                                                                                                                                     
7 Idézi: Moises Naim: i. m. 3. o. 
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évvel korábban Venezuela is hasonló tapasztalatokat jelzett, ahol Hugo Chavez ezredes indított 

katonai felkelést a kormány ellen. Venezuela pedig a reformoknak köszönhetően az egyik 

leggyorsabban növekvő gazdaság volt. 

A gazdasági növekedés azonban nem sokat jelent az embereknek, ha a kórházakban 

nincs gyógyszer, a részvénypiac hiába virágzik, ha a tőkepiaci felügyelet hatástalan, a fiskális 

reformok nem sokat számítanak, ha az adókat nem tudják behajtani stb. Önmagában a külföldi 

befektetés előtti korlátok felszámolása távolról sem elegendő, hogy egy országot nemzetközileg 

versenyképessé tegyen a hosszú távú külföldi befektetésekért folyó versenyben. A jól képzett 

munkaerő, a hatékony telekommunikáció, egy hiteles igazságszolgáltatási rendszer stb. 

legalább annyira lényegesek, hogy egy országot vonzóvá tegyenek ebből a szempontból. 

Ezekből nyilvánvalóvá vált, hogy sokkal hatékonyabb intézményekre van szükség, kiegészítésül 

a konszenzusba foglalt makrogazdasági változásokhoz.8 Az intézményi reformok vagy az 

intézmények megerősítése igen komplex feladat, számos résztvevő kitartó munkáját követeli, 

és hatásai csak hosszabb távon jelentkeznek. 

Az 1990-es évek második felében egyre több elégedetlenség fogalmazódott meg a 

washingtoni konszenzussal, vagy ahogy általában nevezték, a neoliberális gazdaságpolitikával 

szemben, mind többen kérdőjelezték meg a piac mindenhatóságába vetett hitet, a „piaci 

fundamentalizmust.” A végső csapást az 1997-es kelet-ázsiai válság jelentette, amely 

mindenekelőtt a tőkepiacok gyors liberalizálásának volt a következménye. 

 

Túl a washingtoni konszenzuson 

 

Az 1997-es válság Thaiföldön indult, aztán végigsöpört Indonézián, Malajzián és Dél-

Koreán, a régió gazdasági csodáját összeomlássá változtatva. Az okot elsősorban az elsietett és 

meggondolatlan pénzügyi liberalizációban jelölték meg, amit jórészt nyomásra tettek 

magukévá, és ami lehetővé tette a „forró pénzek” akadálytalan be- és kiáramlását. A kudarc 

azonban átfogóbb, szélesebb értelmű volt, maga John Williamson is egy 2002-as beszédében 

arról szólt, hogy „az eredmények csalódást keltőek”, különösen, ami a növekedést, a 

foglalkoztatást és a szegénység csökkentését illeti.9 Volt, aki úgy ítélte, hogy a konszenzus 

„mérgező szagot” áraszt, „hibás márkajelzéssé” vált, amely a szegényt szegényebbé tette, a 

világot elfogadhatatlanul egyenlőtlenné és veszélyesen instabillá.10  

                                                 
8 Naim: i. m. 
9 Williamson: i.m. 
10 Naim: i. m. 



Jordán Gyula: 
Washingtoni konszenzus vs. pekingi konszenzus 

 
 

 
Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 

VII. évfolyam 2010/2–3. szám 
www.kul-vilag.hu 

- 70 - 
 

A kudarchoz a tények nagy tömegét szolgáltatták a kelet-európai átmeneti gazdaságok, 

amelyek az egyenlőséggel kísért növekedés helyett katasztrofális gazdasági hanyatlást éltek 

meg, nagymértékben megnövekvő egyenlőtlenséggel. Nemcsak a konszenzus olyan kiemelkedő 

közgazdász bírálói, mint Joseph Stiglitz, hanem ezen országok egyszerű lakosai is ezt az 

„eredményt” a túlságosan gyors és radikális váltásnak tulajdonították az állam centrikus 

berendezkedésből egy piacorientáltba, mégpedig szabályozási biztosítékok nélkül, a szociális 

háló szétzilálásával, gyors privatizációval.  

Sok afrikai és latin-amerikai ország – amely követte a nagyobb nyitottság és a piacokra 

támaszkodás előírásait – sem mutatott fel kiemelkedő növekedést. Latin-Amerikában pedig az 

igen alacsony növekedési ráták miatt elveszett évtizedről beszéltek. Kína és India gyors 

növekedése, amelyek azonban nem követték a neoliberális előírásokat, jelentősen befolyásolta 

a konszenzusról folyó vitát. Időbeli eltéréssel, de mindkét ország a világ felé nyitás stratégiáját 

követte, de megtartották ellenőrzésüket a tőkék áramlása felett, így elkerülték a kelet-ázsiai 

válságot, sőt Kína nagymértékben hozzájárult a válság kezeléséhez. Végül a tények sorához 

tartozik a gyorsan növekvő országokban, Kínától Dél-Afrikán át Mexikóig az egyenlőtlenség 

gyors növekedése. A különbségek növekedése egyébként világjelenség, amit mutat az is, hogy 

Adam Smith 1776-ban írt művében, „A nemzetek gazdagságában” a jövedelem különbségek 

4:1-es arányát mutatta ki, ami időközben 70:1 fölé emelkedett, a tennivalók sorának 

megismerése, meg a kiterjedt segélyezés ellenére.11  

A nagy reményeket és várakozásokat megcáfoló eredményt John Williamson egyrészt 

azzal magyarázta, hogy az úgynevezett „első generációs reformokat” figyelmen kívül hagyták 

(talán leginkább a munkaerő piacokra vonatkozókat) vagy hiányosak voltak (például a fiskális 

reformoknál, ahol a súlyos költségvetési deficiteket felszámolták, de a kedvező idők adta 

lehetőséget nem használták fel többlet felhalmozásra a rossz időkre). Az úgynevezett „második 

generációs reformok” egész generációjára van szükség, beleértve az intézmények 

megerősítését, hogy az első generációs reformok előnyei teljesen kibontakozhassanak.  

Másrészt Williamson azt hozta fel a csalódást keltő teljesítmény másik okaként, hogy a 

washingtoni konszenzus alapját képező célokat túlságosan szűkre szabták, amely lényegében a 

növekedés meggyorsítását célozta, vagyis nem fordított kellő gondot a jövedelem elosztás 

problémáira. Ugyanakkor elégedettséggel állapította meg, hogy a bírálók nem kívánták 

elhagyni a washingtoni konszenzust, nem kívántak visszatérni az azt megelőző állapotokhoz.12  

                                                 
11 Stuart Kauffman: Beyond The „Washington Consensus: Economic Webs An Growth. National Public Radio, 2010. 
http://www.npr.org/blogs/13.7/2010/01/beyond_the_washington_consensus.  
12 Williamson: i. m. 
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Mások azonban kevésbé voltak elnézőek és megértők, és a washingtoni konszenzus 

temetéséről beszéltek, míg Joseph Stiglitz szerint „poszt-washingtoni konszenzusra” van 

szükség, amely mindenekelőtt az emberek életszínvonalára koncentrál, az egyenlőség 

elősegítésére, a fenntartható és demokratikus fejlődésre. Az eszközök szélesebb skáláját kell 

felhasználni a piacépítésre, valamint a piaci hibák korrigálására, szabályozási formákat kell 

elfogadni, beleértve a „forró pénz” nemzetközi áramlásának ellenőrzését. Charles Gore szerint 

a jövőbeli „működésképes” alternatívák a kelet-ázsiai modellek lehetnek, politikailag 

megerősítve a latin-amerikai neo-strukturalizmussal, és kiterjesztve Afrikára és a kevésbé 

fejlett országokra. De azzal is tisztában kell lenni, hogy ez sem kínálna ideális alternatívát.13  

Az 1990-es évtized a nemzetközi gazdasági környezet veszélyeinek tudatosításával 

végződött, amely periodikusan pénzügyi válságokat indít el, és pillanatok alatt megsemmisíti 

sok év reformjainak eredményeit. Ennek elhárítása, vagy legalábbis enyhítése érdekében az 

egyes országoknak megfelelő intézményeket kell kialakítani, és megfelelő politikát folytatni. 

Például egy erős és jól ellenőrzött bankrendszert létrehozni, a nemzetközi hitelek megfelelő 

hálózatát kialakítani és számos egyéb intézkedéssel megakadályozni váratlan nemzetközi 

hitelválságok jelentkezését. (A legutóbbi, 2008-as válság kitörése jelezte, hogy ezeket nem 

sikerült megfelelő hatékonysággal megvalósítani.) 

A továbbra is fő célként szereplő gazdasági növekedéshez és a szegénység 

felszámolásához elengedhetetlen a beruházás, amelynek két fontos tényezője a belső 

megtakarítás és a külföldi befektetés. A magasabb megtakarítási ráták jelentik a jobb 

megközelítést, bár a hagyományosan magas megtakarítású ázsiai országokban kitört válság 

jelezte, hogy önmagában ez nem véd meg a válságtól. Azonban ez is egy erős pénzügyi rendszer 

fejlesztésének fontosságát húzza alá. Bizonyos értelemben itt is az intézmények fontosságának 

hangsúlyozásához jutottunk. Az intézmények rossz funkcionálása nem új jelenség, a 

történelem során állandó problémát jelentett. A legtöbb fejlődő szegény országban az 

intézmények nem működnek megfelelően, gyakran a szükséges berendezésekkel, 

felszerelésekkel és személyzettel sem rendelkeznek. Sok egyéb működési probléma mellett még 

igen gyakran korruptak is. Az átmeneti gazdaságokban az 1990-es évek privatizációja, a 

kormányzati ellenőrzés fellazulása, sok gazdasági tevékenység deregulációja, a korrupció 

elburjánzásán túl is erősen károsította az intézményrendszert.  

A washingtoni konszenzussal kapcsolatos problémák átgondolásának kiemelkedő 

példája a Növekedési és Fejlesztési Bizottság jelentése 2008-ban. A 19 tagú bizottság vezetője a 

                                                 
13 Gore: i.m.  
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Nobel-díjas közgazdász, Michael Spence volt, tagja pedig többek között egy mási Nobel-díjas, 

Robert Solow, a gazdasági növekedés modern elméletének atyja, a többi tag zöme azonban 

egykori politikus és gazdasági döntéshozó. A jelentés14 megállapítja: 

 

„A növekedés önmagában nem befejezés. De lehetővé teszi, hogy az egyének és a 
társadalmak megvalósítsák más fontos céljaikat… a növekedés szükséges, ha nem is 
elégséges feltétel a szélesebb fejlődés számára, megnöveli a teret az egyéneknek, hogy 
produktívak és kreatívak legyenek.”  

 

A washingtoni konszenzus kimondott kimondatlan, általánosan kötelezőnek vélt 

előírásaival szemben hangsúlyozta: 

 

„[A jelentés] nem nyújt alkalmazási formulát a politikai döntéshozók számára – nem 
létezik általános formula. Minden ország speciális jellegzetességekkel és történelmi 
tapasztalatokkal rendelkezik, amelyeknek tükröződnie kell növekedési stratégiájukban. A 
jelentés azonban kínál egy keretet, aminek segítenie kell a politikai döntéshozókat saját 
növekedési stratégiájuk megteremtésében.”15 

 

A Spence-jelentés fontos megállapításokat tartalmazott a kormányok szerepére, 

feladatára vonatkozóan: 

 

„Az utóbbi évtizedekben a kormányoknak azt tanácsolták, hogy „stabilizálni, privatizálni 
és liberalizálni”. Van érdeme ezeknek a parancsoknak: a kormányoknak nem kellene 
túlzottan igyekezniük, hogy a piacokat helyettesítsék és elzárják a gazdaságot a világ többi 
részétől. Azonban úgy véljük, ez az előírás túl szűken határozza meg a kormány szerepét. 
Csak azért, mert a kormányok néha ügyetlenek, és néha tévednek, nem jelenti azt, hogy ki 
kell iktatni őket a forgatókönyvből. Ellenkezőleg, amint a gazdaság növekszik és fejlődik, 
az aktív, pragmatikus kormányoknak döntő szerepet kell játszaniuk.”16 

 

Figyelmeztetett arra is, hogy a növekedési stratégiák nem lehetnek sikeresek, ha nem 

biztosítanak mindenkinek egyenlő esélyt, és bár a növekedés kezdeti szakaszában természetes 

tendencia a jövedelem szakadékok szélesedése, a kormányoknak ezen egyenlőtlenség féken 

tartására kell törekednie.  

A jelentés tükrözte a konszenzus körüli vitákat, világossá tette, hogy a piaci 

orientációnak központi szerepet kell játszania, és hogy kitartó növekedés nem képzelhető el a 

világ felé nyitás nélkül. Számos vonatkozásban képviselt eltávolodást a washingtoni 

                                                 
14 Kanbur: i.m. 14-15. o. 
15 Uo. 15. o. 
16 Uo. 
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konszenzustól, a fejlődést széles értelemben fogta fel, belefoglalta az oktatást, a környezetet, az 

egészségügyet. 

Végül érdemes egy pillantást vetni arra a hosszú listára, amelyet a bizottság a fejlesztési 

politika és a beavatkozás szempontjából „rossz eszméknek” nevezett. A teljességre törekvés 

igénye nélkül néhány példa: 

- Szubvencionálni az energiát (kivéve a népesség egy szűk, legsebezhetőbb részét);  

- A fiskális deficitet az infrastrukturális beruházások (vagy más, nagy társadalmi, de 

hosszú megtérülési kiadások) megnyirbálásával csökkenteni;  

- Védelmet nyújtani speciális szektoroknak, iparoknak, cégeknek és munkahelyeknek a 

versennyel szemben (ahol támogatás szükséges, az korlátozott idejű legyen, világos 

stratégiával);  

- Figyelmen kívül hagyni a környezeti témákat a növekedés első szakaszaiban, azon az 

alapon, hogy „megengedhetetlen luxus”;  

- Árellenőrzést alkalmazni az infláció megfékezésére, amelyet sokkal jobb más, 

makrogazdasági politikával kezelni;  

- Az oktatás fejlődését egyedül az iskolai infrastruktúra építése által mérni, vagy a 

nagyobb arányú beiratkozással, ahelyett, hogy az oktatás minőségére vagy az ismeretek 

terjedelmére összpontosítanának;  

- Alulfizetni a közalkalmazottakat (beleértve a tanárokat), összevetve azzal, amit a piac 

biztosítana hasonló szakértelem esetén;  

- A bankrendszer rossz szabályozása, kombinálva a túlzó közvetlen ellenőrzéssel és 

beavatkozással. Ezek a megjegyzések egyébként mind Magyarország, mind Kína 

esetében figyelmeztetők lehetnek. 

 

A bizottság jelentése is beleillett abba a sorba, amelynek résztvevői azt a kérdést tették 

fel, hogy van-e új washingtoni konszenzus. A válasz általában igenlő volt, kiegészítve azzal, 

hogy hiba lenne ezt monolit egységként kezelni.17 Ennek a poszt-washingtoni konszenzusnak 

talán a legdöntőbb eleme az állam fontos szerepének elismerése a fejlődési folyamatban. 

Amellett, hogy az állam és a piac inkább kiegészítik egymást, semmint helyettesítik, az 

államnak számos területen kell aktív szerepet játszania. E területek közé tartoznak például a 

pénzügyi rendszer szabályozása, különös hangsúllyal azon a felismerésen, hogy az 

alultőkésített bankok a válság jelentős okai lehetnek; az oktatás állami támogatása, ami 
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rendkívül fontosságú a jó minőségű munkaerővel való ellátáshoz; biztosítani az infrastruktúrát 

és a szállítást, ésszerű árakon; elősegíteni az egyenlőséget és a szegénység csökkentését.  

A piac hibáit tehát aktív állami beavatkozással kell korrigálni, miközben az állam 

hatékonyságát javítani lehet a piaci mechanizmusok felhasználásával. Azonban nemcsak az 

állam szerepe fontos a piacok hatékony működéséhez, hanem a piacok is fontosak az állam 

teljesítményének javításához. Ösztönzési, jutalmazási rendszeren keresztül hozzájárul az 

állami bürokrácia javításához, a verseny javítja a kormányzati hatékonyságot, a 

magáncégeknek a közintézményekkel folytatott versenye is ugyanezt eredményezi. 

Az ún. második generációs, a washingtoni konszenzusban nem szereplő reformok 

elsősorban a már említett intézményrendszert érintik.18 Részben már a fentiekben is erről volt 

szó, hiszen idetartozik a jól működő állam, akárcsak a jól működő igazságszolgáltatás, de 

hatékony intézmények nélkül nem oldható meg az igazságos jövedelemelosztás, az 

egyenlőtlenség csökkentése sem. A jövedelmek újraelosztásának klasszikus eszközei a 

progresszív adók. Ahol adóreformok voltak, például Latin-Amerikában, azok hasznosak voltak 

az adóbázis szélesítése értelmében, ugyanakkor váltásra van szükség a közvetlentől az indirekt 

adók felé. Az adóráták növelése helyett a bevétel növelésére fel lehet használni a vagyonadót, 

az adórések felszámolását, a jobb adóbegyűjtést, különösen a külföldre menekített tőke 

esetében. Az így megnövelt adóbevételt fel kell használni az alapvető szociális szolgáltatások, a 

társadalombiztosítási háló, az oktatás és az egészségügy jobb finanszírozására.  

Végül a reformok sorában kiemelt helyen kell hangsúlyozni a foglalkoztatást, ami 

nemcsak gazdasági okokból alapvető jelentőségű, hanem a társadalmi összetartás és stabilitás 

miatt is. A neoliberális modell gyenge teljesítményt nyújtott a munkahelyek teremtésében, 

egyebek mellett a pénzügyi liberalizációra összpontosított figyelme, és a közvetlen termelői 

szektorokba, például az iparba történő beruházások iránti nagyon visszafogott lelkesedése 

miatt. A munkahely teremtés, a termelő szektor fejlesztése nélkül a poszt-washingtoni 

konszenzusnak az oktatásra irányuló erőfeszítése is csak a magasan képzett munkanélküliek 

táborát szaporíthatja. Már a fenti, nagyon vázlatos áttekintés alapján is joggal valószínűsíthető, 

hogy a poszt-washingtoni konszenzus távolról sem tekinthető egységesnek, nincs olyan szinte 

kizárólagos pozícióban, mint a washingtoni konszenzus volt a megelőző periódusban. 

Ráadásul megjelent egy olyan növekedési stratégia, amely meggyőző gyakorlati eredményeivel 

                                                                                                                                                     
17 Ziya Önis - Fikret Senses: Rethinking the Energing Post-Washington Consensus: A Critical Appraisal. ERC 
Working Paper in Economic 03/09. 2003. november.  www.erc.metu.edu.tr/menu/series03/0309.pdf 
18 Szakolczai György: A washingtoni konszenzus, és ami utána következik. Külgazdaság, No. 10. (2005) 26-46. o. 
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rendkívüli vonzó hatást gyakorol a washingtoni konszenzusban csalódott fejlődő országok 

jelentős részére, a pekingi konszenzus. 

 

A pekingi konszenzus 

 

Ugyanúgy, ahogy a washingtoni konszenzus egy ember, John Williamson nevéhez 

kötődik, a pekingi konszenzus is egy, akkor a Kína szakértők számára ismeretlen személy, a 

Time egykori vezető szerkesztője, Joshua Cooper Ramo nevéhez kapcsolódik. 2004-ben 

közzétett terjedelmes tanulmányában abból indult ki, hogy Kína növekedése a fejlődésnek és 

hatalomnak „új fizikáját” vezette be a nemzetközi rendbe, gigantikus hatással van a Kínán 

kívüli világra, utat mutatva más országoknak.19 Már a bevezetőben felhívja azonban a figyelmet 

arra, hogy Kína fejlődési útja megismételhetetlen, de növekedésének számos elemét a fejlődő 

országok fel tudják használni. 

A pekingi konszenzus lényegét három tétellel, tényezővel próbálta meg leírni, 

megmagyarázni a szerző. Az első szerint Kína gyors modernizációja az innováció és 

technológia ugrásszerű fejlődésében gyökerezik. Ennek első jeleit még az 1980-as évek elején a 

mezőgazdaságban véli feltalálni, amely szektor akkor valóban gyorsabban nőtt, mint a 

gazdaság bármely más része. Elismeri, hogy kapcsolat volt a termelékenység ugrásszerű 

növekedése és a paraszti „szabadság”, a közvetlen érdekeltség között, utal a mezőgazdaságon 

kívüli vállalkozói tevékenységek szerepére, de a hangsúlyt az új technológiák, például a 

korszerű vetőmagvak alkalmazására helyezi. Az innováció vezérelte növekedés a 

mezőgazdaságon kívüli összes többi szektort is jellemezte.20 

Ramo második tétele szerint Kína fenntartható fejlődésre és igazságos elosztásra 

törekszik, szándéka szerint nem egyszerűen a tortát akarja növelni, hanem azt is el akarja érni 

hogy az eredményekből lehetőségek szerint mindenki részesedjen. Most, hogy a piacgazdaság 

már megszilárdultnak tekinthető Kínában, a növekedési modell jellege vált sürgető 

problémává, a környezetrombolás rettenetes költségei, vagy pozitív oldalról közelítve, a „zöld 

GDP növekedés”. Utalva Teng Hsziao-pingnek a macska színére vonatkozó megállapítására 

(mindegy, hogy a macska fehér vagy fekete, ha megfogja az egeret, jó macska), az újságíró 

szerint a kínai kormánynak a macska színe nagyon is számít: a cél most egy olyan „macskát” 

                                                 
19 Joshua Cooper Ramo: The Beijing Consensus: Notes on the New Physics of Chinese Power. The Foreign Policy 
Centre, 2004. http://fpc.org.uk/fsblob/244.pdf 
20 Az innováció, az új technológiák alkalmazása, több száz millió ember szükségessé váló átképzése, mind kiemelte 
az oktatás fontosságát. Az innováció hangsúlyozása másrészről olyan légkört teremt, amelyben az alapvető 
pragmatizmus mellett a kísérletezés és esetenként a kudarc is elfogadható. 
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találni, ami zöld és átlátható, transzparens. Kína piacgazdasági fejlődése a problémák 

sokaságát hozta magával. Makroszinten ezek a környezet szennyezést, a társadalmi 

instabilitást, a korrupciót, munkanélküliséget stb. jelentették.21 

Ramo harmadik elemként az önmeghatározást emelte ki, Kínának az ennek során elért 

eredményeit, amelyek révén kihívást intézhetett az Egyesült Államokhoz, és modellé vált 

mások számára. Ezzel összefüggésben Ramo külön foglalkozik Kínának a globalizációhoz való 

viszonyával, ahogy ő nevezi, a globalizáció kínai jellegzetességekkel. Kína az 1990-es években 

kereskedelem-alapú stratégiát követett, ami egész vállalkozását globálissá tette („go global” 

nyitási stratégia) Kína fejlődési útját, a washingtoni konszenzustól való eltéréseit a világ és az 

intellektuális viták középpontjába állította. Kína saját utat követ, ami nemcsak nagyon 

különbözik a washingtoni konszenzustól, de egy önálló sajátos víziót is kínál arra, ahogy a 

technológiai globalizáció megváltoztatja a dolgokat. Ramo szerint Kína, amely egykor a 

„kommunizmus kínai jellegzetességekkel” szándékát képviselte, most a „globalizációt kínai 

jellegzetességekkel” gyakorolja. Mindeközben, Kína megőrzi ellenőrzését saját sorsa felett, és a 

pekingi konszenzus más országoknak szintén azt a reményt kínálja, hogy hatalmuk lehet az 

önmeghatározásra. 

A pekingi konszenzus körül is gyorsan bővülő irodalom és számos kérdést felvető vita 

bontakozott ki, kezdve azzal, hogy van-e létjogosultsága a fogalom használatának. Míg 

Williamson többé-kevésbé megalapozottan hivatkozott arra, hogy a washingtoni konszenzus 

azokat a tételeket és követelményeket foglalja össze, amelyeket illetően Washingtonban 

egyetértés tapasztalható, Ramo pekingi konszenzusáról ezt távolról sem lehet kijelenteni. A 

kínai kommentátorok többsége kritikus a pekingi konszenzust illetően, számosan kételkednek 

a létezésében, a kínai vezetők pedig tartózkodnak a fogalom és a hozzá kapcsolódó „kínai 

modell” használatától.22 Egyes kínai kommentátorok hasznosnak tartják a fogalom használatát, 

mindenekelőtt a washingtoni konszenzus bírálata során, annak hangoztatásával, hogy minden 

ország egyéni körülményeihez alkalmazott utat kell kövessen. Kína fejlődési útját is alapvetően 

befolyásolták, meghatározták a kínai múltból és jelenből eredő sajátosságok, reformjai során – 

konkrét hivatkozások nélkül – maga is felhasználta a „négy kis sárkány” (Tajvan, Dél-Korea, 

                                                 
21 Az egyén szintjén sokan, de elsősorban a fiatalok dezorientálttá váltak az életük gyors változásai miatt, a remény, 
a jövőbe vetett bizakodás mellett állandó kísérőjelenséggé vált az aggodalom, a növekvő egyenlőtlenség miatti 
elégedetlenség. 
22 Scott Kennedy: The Myth of the Beijing Consensus. Prepared for the conference „Washington Consensus Versus 
Beijing Consensus”, National Taiwan University Center for China Studies and University of Denver Center for China, 
2008. május 30-31. http://www.cenet.org.cn/userfiles/2010-3-7/20100307132536423.pdf. „The China Modell: The 
Beijing consensus is to keep quiet.” The Economist, 2010 május 6. www.economist.com/node/16059990, internetről 
letöltve 2010. október 2. 
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Hongkong, Szingapúr) és mások megoldási módjait, stratégiai tapasztalatait, ezeket azonban 

alkotó módon adaptálta saját körülményeihez, semmiképpen sem másolta azokat. A kínai 

kommentátorok többsége – már akik egyáltalán a létezését nem vonják kétségbe – erősen 

kritikusak a pekingi konszenzus fogalmával szemben, úgy vélik, számos vonatkozásban nem 

pontos, téved vagy túlzó. 

Ramo felvetéseiben valóban jócskán találunk megkérdőjelezhető állításokat, amelyeket 

Scott Kennedy egyenesen mítoszoknak nevez. Mindjárt az első tétele, az innováció kiemelt 

szerepe a kínai növekedésben csak erős megszorításokkal és magyarázatokkal fogadható el. 

Természetesen egyes területeken, különösen a feldolgozásban sor került innovációra, ezek 

zöme azonban külföldről, a működőtőke befektetések révén került alkalmazásra. A kínai 

vezetők csak az utóbbi években kezdték erőteljesen hangsúlyozni – és a ráfordítások 

növelésével is elősegíteni – a hazai innovációt. A munkaintenzív iparok elhagyása nélkül a 

tudás-intenzív iparok fejlesztésének stratégiáját követik, ennek során olyan mértékben és 

ütemmel bővítik az oktatást, hogy az még Kelet-Ázsiában is példa nélküli. 

2001 és 2005 között megháromszorozták az évente a főiskolát végzettek számát, ezzel 

három millió fölé emelve azt. Bár a számbeli növekedés (ott is) kétségtelenül a minőség 

romlását idézte elő, ezzel együtt ez rendkívüli teljesítmény. Ehhez hozzátehetjük, hogy Kína 

rendelkezik a külföldi diákok legnagyobb kontingensével az Egyesült Államokban, de gyorsan 

növekszik a kínai diákok száma Európában, Ausztráliában, Japánban és másutt is.23 

Ramo második tétele szerint Kína fenntartható fejlődésre és egyenlő elosztásra 

törekszik, szintén csak erősen korlátozott módon érvényesül. A környezetvédelemre már 

viszonylag korán elfogadtak szabályozásokat, kiépítettek bizonyos infrastruktúrát, de a reform 

évtizedei során egészen a legutóbbi időkig, ha a növekedés és a környezetvédelem érdekei 

szembekerültek egymással, a konfliktusból rendre az előbbi került ki győztesen. A 

következmény a környezet elborzasztó állapota, bármelyik közeget (föld, víz, levegő) nézzük is. 

Kína tehát nem tudta a saját javára fordítani azt a gazdasági alapigazságot, hogy olcsóbb a 

növekedés során gondot fordítani és költeni a környezetvédelemre, mint utólag a károkat 

elhárítani, kezelni. 

Ami az egyenlőséget, a növekedés eredményeiből való azonos részesedést illeti, a kép 

szintén nagyon ellentmondásos. Óriási eredmény, hogy százmilliókat emeltek ki az abszolút 

szegénységből, és máig a pártot, a rendszert legitimáló fő tényező a gazdaság teljesítménye, és 

                                                 
23 Míg korábban a külföldön tanulmányaikat befejezett kínai hallgatóknak csak egy töredéke tért haza, ma a kínai 
kormány által tudatosan kínált kedvezmények és a gyorsan fejlődő gazdaság által teremtett lehetőségek hatására a 
tendencia kedvezőre fordult. 
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ezzel összefüggésben az emberek reménye és bizalma, hogy az életszínvonal fokozatosan 

javulni fog. Ugyanakkor közismert, hogy nem az egyenlőség, hanem az egyenlőtlenség drámai 

növekedése az, amit a kínai út tapasztalataként fel tud mutatni. Az egyenlőtlenség nőtt az 

egyének, a szektorok, a régiók (a tengerpart és a belső területek), a városiak és a falusiak 

között. Az egyenlőtlenség jelzésére használt Gini koefficiens, amely 0 és 1 közötti mutatót 

használ, az 1983-as nagyon alacsony 0,28-as szintről a meglehetősen magas, 0,45 szintre ugrott 

2001-re, 2007-ben pedig 0,47-re.24 

Másrészt viszont legalább ennyire fontos, hogy a növekvő egyenlőtlenséget egy szintén 

növekvő generációk közötti (szülők foglalkozása – a gyerekek foglalkozása) és a generáción 

belüli (első foglalkozás – jelenlegi foglalkozás) mobilitás kísérte. Az alacsonyabb jövedelmű 

foglalkozásokba tartozó egyéneknek így nagyobb esélyük volt, hogy a jövedelmi szakadékot 

egyénileg áthidalva magasabb jövedelem felé mozduljanak. 

Ramo tézisének egy további problematikus eleme az a feltevése, hogy a kínai állam 

különböző elemei egymással összehangoltan, egy jól meghatározott tervet követve cselekedtek, 

és a reform eredményei ennek a tervnek köszönhetők. Ez több vonatkozásban kétségbe 

vonható. Egyrészt a Teng Hsziao-ping által használt metafora a kínai reformfolyamat 

jellemzésére – átkelni a folyón, kitapogatva a köveket – is a gyakorlatban alkalmazott 

kísérletezés, majd szélesebb körben való elterjesztés pragmatikus gyakorlatára utal. A metafora 

túlfeszítése nélkül arra is utalhatunk, hogy a „köveken lépegetve” a túlsó part körvonalait, az 

elérendő célt sem látták világosan. Elegendő ebből a szempontból elolvasni az azóta is 

történelmi fordulópontnak nevezett 1978. decemberi központi bizottsági ülésről kiadott 

kommünikét, de akár az 1980-as évek sok egyéb pártdokumentumait., vagy arra utalni, hogy a 

piacgazdaság megteremtését, mint célmegjelölést csak 1992-ben fogadták el.25 

Ramo pekingi konszenzus koncepciójával szemben tehát számos kritikai észrevétel, 

megjegyzés tehető, ami nem azt jelenti, hogy Kína reform útja, stratégiája ne mutatna fel 

valami egyedülállót, különöset, elsősorban egy autoritárius piaci modell értelmében, ahol a 

párt, az állam keménykezű irányítása mellett felhasználják a piaci mechanizmust a növekedés 

érdekében. 

A pekingi vezetők általában tartózkodnak a fogalom használatától. Nem így az elemzők 

és a média, amely utóbbi a sanghaji világkiállítással összefüggésben is előszeretettel használja 

                                                 
24 Yang Yao: „The End of the Beijing Consensus. Can China’s Model of Authoritarian Growth Survive?” Foreign 
Affairs Snapshot, 2010. február 3. http://www.foreignaffairs.com/print/65914, internetről letöltve: 2010. október 5. 
25 Azonkívül a reformidőszak első másfél évtizedében a vezetésen belül komoly konfliktusok zajlottak a reformokat 
támogatók és a konzervatív erők között. Végül a kidolgozott terv követésével kapcsolatban arra is érdemes 
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ezt a fogalmat. 2009 novemberében egy 630 oldalas kötet jelent meg egy prominens kínai 

pártkiadónál Kína modell: egy új fejlesztési modell a Népköztársaság hatvan évéből címmel. 

2010 januárjában egy visszafogottabb című kötet jelent meg: Kína modell: tapasztalatok és 

nehézségek; áprilisban pedig egy újabb Kína modell könyvet adtak ki és vitattak meg egy expo 

vonatkozású fórumon Sanghajban.26 

A vitának ösztönzést adott a 2008-ban kirobbant globális pénzügyi válság, amelynek 

kínai kezelése, az ennek során mutatott teljesítménye is tovább növelte a fejlődési útja iránti 

érdeklődést, mindenekelőtt olyan vonatkozásban, hogy mi az, ami átvihető más országokba. 

Különös élénkséggel fordulnak a kínai modell felé az autoritárius vezetésű országok, amelyek 

hasonló növekedési eredményekkel kívánják megszilárdítani hatalmukat. A kínai modell 

emlegetésénél azonban nem árt szem előtt tartani, hogy nincs egymástól átvehető formulája a 

gazdasági sikernek. Ami tehát jól, eredményesen működik Kínában, az közvetlenül nem vihető 

át más körülmények közé. Ellenkező esetben ugyanolyan helyzetben találják magukat, mint a 

washingtoni konszenzust kritikátlanul magukévá tevő országok. 

 

Konklúzió 

 

Egyet lehet érteni David Shambaugh, a neves Kína szakértő véleményével, aki szerint 

Kína fejlődési tapasztalatát alkotó részeire kell bontani, és ezek elemzése alapján mondható 

meg, hogy ezek egyediek, vagy van bennük közös más országokkal.27 Ami Kína politikai 

rendszerét illeti, egyedülálló, még mindig sok elemet tartalmaz a szovjet leninizmusból, 

miközben sokkal nagyobb párton belüli demokráciát és a helyi szintek nagyobb részvételét 

teszi lehetővé, nagy hangsúlyt helyezve a kompetens kormányzásra. Ebből a kínai politikai 

gyakorlatból csak a leninista stílusú pártállamok (Észak-Korea, Laosz, Vietnam, Kuba) 

tanulhatnak. Kína gazdasági rendszere is hibrid, még szintén sok elemet megőrzött a szovjet 

központi tervezési és beruházási rendszerből. Az állami szektor ugyan jelentősen zsugorodott 

(a nemzetgazdaság kb. 30%-ára), de az állam különböző eszközeivel (bankok, manipulált árak, 

állami káderek stb.) domináló marad, és beavatkozik a különböző gazdasági szektorokba. A 

kollektív szektor viszonylag jelentős maradt (kb. 30%), míg a magánszektor felfutott, a GDP 

növekedés mintegy 40%-át adva. 

                                                                                                                                                     
emlékeztetni, hogy sok sikeres reformlépést először helyileg, nem központilag jóváhagyott kísérletként alkalmaztak, 
sőt lényegében annak megsértéseként, és csak ezt követően terjesztették el országosan. 
26 „China modell: The Beijing consensus is to keep quiet.” 
27 David Shambaugh: „Is there a Chinese model?” China Daily, 2010. március 1. 
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A kínai gazdasági siker sokat köszönhet a szabadpiaci mechanizmusok átvételének. A 

gazdaságnak ezek az elemei együttesen – éppen a kínai egyediségek miatt – valószínűleg nem 

átruházhatók. Ami a szociális gondoskodást, mint a fejlődés összetevőjét illeti, a reform három 

évtizede alatt korábbi rendszerét lerombolta, százmilliókat hagyva bármilyen egészségügyi 

gondoskodás, munkanélküli biztosítás, oktatás díjának nyújtása nélkül. Ez aligha lehet vonzó 

más társadalmaknak, és Kína számára is nagy kihívást jelent társadalombiztosítási 

rendszerének újjáépítése. 

Egyetértve Shambaugh-val úgy összegezhetünk, hogy ugyan vannak Kína fejlődési 

útjának, tapasztalatainak egyedülálló, unikális elemei, ezek azonban nem alkotnak egy átfogó 

és koherens „modellt”, és nem egykönnyen vihetők át más országokra. Kína inkább a 

külföldtől átvett elemek, mórszerek rugalmas adaptálásában, a hazai körülményekben 

gyökerező elemekkel való egyeztetésben, egy sajátos hibrid megteremtésében alkot modellt. 

Ezek a figyelmeztetések és szempontok azonban nem csökkentik a fejlődő világ számos 

országának lelkesedését a kínai tapasztalat, a kínai modell átvételét illetően. 

 

 

 


