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Εισαγωγή 

Το Washington Consensus εκφράζει τα δέκα μέτρα οικονομικής αναμόρφωσης που 
αρχικά προτάθηκαν από διεθνείς οργανισμούς με έδρα την Washington. Αυτά, 

αποτέλεσαν την κυρίαρχη οικονομική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων 
υψηλού πληθωρισμού και στασιμότητας της οικονομίας που αντιμετώπιζαν οι χώρες 
της Λατινικής Αμερικής στα τέλη της δεκαετίας του 80’. Σήμερα η έννοια 
αντιπροσωπεύει τις γενικότερες διαρθρωτικές πολιτικές σε αναπτυσσόμενης οικονομίες 

με βασικούς υποστηρικτές το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια 
Τράπεζα. 

Το μίγμα πολιτικής του Washington Consensus βασιζόταν κατά κύριο λόγο στην 
θεωρία που υποστηρίζει ότι μία ελεύθερη αγορά είναι πιο αποτελεσματική από μία 
κρατικά ελεγχόμενη. Ως φυσικό επακόλουθο αυτής της αντίληψης θεωρείται ότι είναι 
προτιμότερο η ίδια η αγορά να επιλύει αναπτυξιακά ζητήματα όπως η βιομηχανική 

εξέλιξη, η διεθνής ανταγωνιστικότητα και η δημιουργία θέσεων εργασίας με ελεύθερη 
ροή κεφαλαίων. Μεταρρυθμίσεις όπως οι αποκρατικοποιήσεις, το άνοιγμα των 
κλειστών επαγγελμάτων και οι μειώσεις δασμών έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τις 
διακρατικές συναλλαγές, οι οποίες θα διεξάγονται δίχως τεχνικούς φραγμούς 

οδηγώντας προς μία εξωστρεφή οικονομία. Παράλληλα, επειδή οι αναπτυσσόμενες 
οικονομίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης σε κεφάλαια η απελευθέρωση της 
χρηματοοικονομικής αγοράς θα προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια από τις πιο 
ανεπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ως εκ τούτου οι προηγουμένως 

εσωστρεφείς αγορές αποκτούν τάσεις υπερδανεισμού σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
για να χρηματοδοτήσουν την εγχώρια οικονομική μεγέθυνση. Ταυτόχρονα, η 
αναχρηματοδότηση αυτών των χωρών με όρους που έθετε το ΔΝΤ οδήγησαν σε 
ανάγκες συνεχόμενου δανεισμού (βλ. Γράφημα 1) και συνεπαγόμενου δανεισμού υπό 

όρους. Ο επιθυμητός στόχος του Washington Consensus ήταν να εντάξει τις μικρές 
οικονομίες σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά με αυξημένη κινητικότητα προϊόντων, 
υπηρεσιών, και κεφαλαίου και χωρίς περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο. 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990 κυριαρχούσε η άποψη ότι το Washington 
Consensus ήταν το πιο κατάλληλο μέσο για να ευοδώσει η προβληματική οικονομία 
μίας χώρας. Όμως οι εξελίξεις των τελευταίων ετών της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης έχει οδηγήσει σε έντονη κριτική του consensus. Οι επικριτές των συγκεκριμένων 
οικονομικών πολιτικών θεωρούν ότι οι διεθνείς οργανισμοί ήθελαν να 
χρησιμοποιήσουν ως μέσο επιβολής νεοφιλελεύθερα μέτρα στα κράτη αυτά και ότι 
αυτό το μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης απέτυχε. Υποστηρίζεται ότι το κύριο αίτιο 

αποτυχίας ήταν η δυσκαμψία που χαρακτήριζε το πρόγραμμα αναμόρφωσης που 
οφειλόταν στο ότι δεν ήταν προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες οικονομικές υποδομές 
των εκάστοτε αναπτυσσόμενων χωρών καθώς εστίαζε σε πολύ περιορισμένους στόχους 
και μέτρα. Το σύγχρονο κλειδί για την ανάπτυξη έγκειται στον δυναμικό χαρακτήρα 

της οικονομίας που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες εξελίξεις, με κύρια πηγή τους 
τον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνολογίας. Για αυτόν τον λόγο οι επικριτές 
του Washington Consensus θεμελιώνουν την εναντίωση τους στον απαραίτητο ρόλο 
που πρέπει να διαδραματίζει η κρατική εξουσία. Η αντιπρότασή τους έχει ως βάση την 



ρύθμιση της αγοράς από το κράτος και την κατευθυνόμενη ροή κεφαλαίων σε τομείς 
με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

 

Εναλλακτικά μοντέλα οικονομικής διακυβέρνησης 

Η περίπτωση της Ινδίας 

   Τα τελευταία χρόνια η Ινδία έχει εξελιχθεί σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενα 

χώρες παγκοσμίως. Με τους ρυθμούς ανάπτυξης της να έχουν φτάσει το ιδιαιτέρως 
υψηλό ποσοστό του 7.5%, η χώρα έχει ήδη καταφέρει να ηγείται στην κούρσα της 
ανάπτυξης αφήνοντας πίσω την Κίνα (6.8%), και την Ρωσία (3.5%). Πλέον, 
χαρακτηρίζεται ως η πιο ανοιχτή οικονομία στον κόσμο στον τομέα των άμεσων ξένων 

επενδύσεων, με την ινδική κυβέρνηση να δίνει το “πράσινο φως” για αύξηση του ορίου 
επενδυτικού ξένων κεφαλαίου κατά 302 εκ. δολάρια εντός του 2017 (από 450 εκ. στα 
752 εκ.).  Την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ οι περισσότερες χώρες πάλευαν για 
να διατηρήσουν σταθερή την ισοτιμία με το δολάριο, η ινδική ρουπία συνέχισε να 

ανεβάζει σταδιακά την ισοτιμία της, γεγονός που οδήγησε στην αναβάθμιση της 
πιστοληπτικής της Ινδίας ικανότητας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s. 

   Στην υψηλή ανάπτυξη της χώρας σημαντικό ρόλο έπαιξαν δύο πρόσωπα. Η αρχή 
έγινε από τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντα Μόντι, ο οποίος υιοθετώντας μία 
πολιτική φιλική προς τις επενδύσεις και επιχειρήσεις, κατάφερε να συγκεντρώσει στα 
χέρια του το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας. Επιπλέον 

ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, Ραγκουράν Ραζάν, κατάφερε να 
μειώσει τον υψηλό πληθωρισμό (από 10% σε κάτω από 6%) βελτιώνοντας αισθητά με 
αυτόν τον τρόπο το χρηματοοικονομικό σύστημα. Το νεαρής ηλικίας εργατικό 
δυναμικό σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία και την καλή γνώση των αγγλικών 

οδήγησε τη χώρα στο να χαρακτηριστεί ως ο «εγκέφαλος» της Ασίας. Αν και βασική 
πηγή εσόδων της χώρας είναι ο κλάδος την αγροτικής παραγωγής, με το 1/3 του 
πληθυσμού να δραστηριοποιείται στον τομέα αυτόν, η Ινδία έχει αναπτύξει επίσης την 
βιομηχανία και τις υποδομές ενώ μελλοντικά αναμένεται να κάνει και μία δυναμική 

επένδυση στην πυρηνική ενέργεια. Η εφαρμογή των παραπάνω πρακτικών οδήγησε σε 
επιστροφή των ξένων κεφαλαίων, άνοδο του χρηματιστηρίου, σταθεροποίηση της 
ρουπίας και μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών μέσω της μείωσης του 
πληθωρισμού.     

   Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμη αρκετά σημεία της οικονομίας που χρήζουν 
βελτίωσης. Οι επενδυτές τις περισσότερες φορές επενδύουν συχνά σε ακατάλληλες 

χρονικά στιγμές ενώ παράλληλα η οικονομία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 
κράτος καθώς ο δημόσιος τομέας υπερέχει κατά πολύ έναντι του ιδιωτικού. Επιπλέον, 
κρίνεται επιτακτική η αναπροσαρμογή του φορολογικού συστήματος της χώρας καθώς 
και η βελτιστοποίηση στην κατανομή των πόρων, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα 

υψηλά ποσοστά φτώχειας (ποσοστό μεγαλύτερο από 37%). Παρουσιάζονται όμως 
δυσκολίες στο συγκεκριμένο κομμάτι λόγω του ιδιόμορφου ινδικού συντάγματος. 
Τέλος η διαφθορά και οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, τα οποία οφείλονται κυρίως 
στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων (26% αναλφάβητοι), κρατούν 

μακροπρόθεσμα την χώρα πίσω. Έτσι παρά την αυξημένη της ανάπτυξη, η Ινδία έχει 
ακόμα αρκετά προβλήματα να επιλύσει. 

 

 



Η περίπτωση της Κίνας 

Στην περίπτωση της Κίνας, το στίγμα της διακυβέρνησης του Μάο, δημιούργησε τις 
κατάλληλες συνθήκες για την ένταξη σε μία τροχιά οικονομικο-πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων. Το κινεζικό μοντέλο, το οποίο αποτέλεσε την βάση των πολιτικών οι 

οποίες ακολουθήθηκαν την δεκαετία του 1980, ήταν στην πραγματικότητα πολύ κοντά 
στις προτάσεις που συμπεριλήφθηκαν αργότερα στο Washington Consensus, 
τουλάχιστον ως προς την κατεύθυνση των αλλαγών πολιτικής. 

Δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού ήταν η επέκταση των 
διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων, ενώ παράλληλα ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην 
μακροοικονομική σταθερότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Huang1 τέσσερις ήταν οι 

διαστάσεις των πολιτικών της δεκαετίας, οι οποίες αποτέλεσαν συστατικά στοιχεία για 
την δημιουργία των συνθηκών μεγέθυνσης της Κίνας. Αυτές ήταν η διατήρηση του 
απολυταρχικού πολιτικού συστήματος, η χρηματοπιστωτική φιλελευθεροποίηση, η 
υποστήριξη της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, και τέλος η γενικότερη 

φιλελευθεροποίηση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών. Το τελευταίο 
χαρακτηριστικό, το οποίο βασίστηκε στις έννοιες του πειραματισμού, της αποτυχίας 
και της προσαρμογής σε ειδικά – και όχι γενικά – χαρακτηριστικά στο πλαίσιο άσκησης 
πολιτικής, βρέθηκε στην καρδιά της κινεζικής κουλτούρας τις επόμενες δεκαετίες.  

Αναλογιζόμενοι πως η ιστορία αποτελεί ένα πεδίο όπου τομές και συνέχειες 
διαπλέκονται, μπορούμε να προσεγγίσουμε την πορεία της κινεζικής οικονομίας μετά 

το θάνατο του μεταρρυθμιστή ηγέτη Deng Xiaoping. Έχοντας ως βάση την ραγδαία 
οικονομική μεγέθυνση της δεκαετίας του ’80, οι κινεζικές κυβερνήσεις εφάρμοσαν 
πολιτικές που εστίαζαν στην καινοτομία σε τομείς όπως η γεωργία και η βιομηχανία.  

Παρά τις όποιες αστοχίες, τα αναπτυξιακά επιτεύγματα τόσο σε αστικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο ήταν αξιοσημείωτα καταδεικνύοντας πως το δυτικό μοντέλο 
ανάπτυξης, με επίκεντρο τις ΗΠΑ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί με  όρους καθολικότητας 

και δεν αποτελεί μονόδρομο ως προς την άσκηση πολιτικής. Έτσι, όταν αναφερόμαστε 
στην έννοια “China model” ή “Beijing Consensus”2 εννοούμε ένα συνδυασμό ιδιωτικής 
και δημόσιας οικονομίας υπό το άγρυπνο βλέμμα του κινεζικού κράτους το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Κλειδί σε αυτή τη πρωτόλεια 

θεώρηση αποτελεί η αποσύνδεση της αύξησης του ΑΕΠ με την επιτυχή οικονομική 
πορεία μίας χώρας. Η φαντασιακή αυτή αποτύπωση, η όποια αποτέλεσε το Αμερικανικό 
δόγμα οικονομικής πολιτικής σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο έδειξε τα όρια της κατά 
την αυγή του 21ου αιώνα. Τα συντρίμμια της Αργεντίνικης οικονομίας (2001), η οποία 

εφάρμοσε τις υποδείξεις του ΔΝΤ, αποδεικνύουν με το παραπάνω την συγκεκριμένη 
άποψη. 

Εν κατακλείδι, αυτό που καθιστά το κινεζικό εγχείρημα ξεχωριστό είναι η διαφορετική 
του προσέγγιση σε σχέση με την ηγεμονεύουσα ευρωατλαντική θεώρηση. Η τάση για 
αυτονόμηση και άσκηση ακηδεμόνευτης πολιτικής συναντά μεγάλη απήχηση σε 
αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας οι οποίες στο παρελθόν έχουν 

υποστεί τις συνέπειες των δυτικόστροφων οικονομικών πολιτικών. Το πως θα 
εκμεταλλευτεί η Κίνα την ύπαρξη του συγκεκριμένου ευνοϊκού momentum θα 

                                                             
1 Huang, Yasheng. "Debating China's economic growth: The Beijing consensus or the Washington 

consensus." The Academy of Management Perspectives 24.2 (2010): 31-47. 
2 Η οικονομική αυτή θεώρηση εισήχθηκε από τον  J. C. Ramo. (Ramo, Joshua Cooper. The Beijing 

Consensus. London: Foreign Policy Centre, 2004). 
 



καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την μελλοντική της θέση στην πολυπολική διεθνής 
πραγματικότητα. 

Η περίπτωση της Κούβας 

Ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο ακολούθησε και η Κούβα, ιδίως λόγω των 
σοσιαλιστικών της καταβολών καθώς και της τεταμένης σχέσης της με τις ΗΠΑ. Έπειτα 
από τη σοβαρή κρίση που αντιμετώπισε η οικονομία της την περίοδο 1989-1994, 

διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο Κάστρο, “το μεγάλο σχέδιο” οικονομικής 
αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, αυτό από τη μια συνδυάζει το κλασσικό 
σοσιαλιστικό μοντέλο, όπου το κράτος-κομμουνιστικό κόμμα καθορίζει τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, περιορίζει οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία και εποπτεύει 

όλες τις καίριες επιχειρήσεις. Από την άλλη όμως, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη 
στασιμότητα αλλά και τις ελλείψεις σε βασικά αγαθά υιοθέτησε κάποιες πιο 
φιλελεύθερες πρακτικές. Επέτρεψε έτσι την εισροή ξένων επενδύσεων και υπέγραψε 
διμερείς οικονομικές συμφωνίες με άλλα κράτη-παίκτες που δεν ασπάστηκαν το δόγμα 

της συμφωνίας της Washington. Παράλληλα, παρατηρήθηκε και μια προσπάθεια 
αποκέντρωσης της οικονομίας, κυρίως σε τομείς επενδύσεων και εξαγωγών. Λόγω των 
πολιτικών αυτών, εξισορροπήθηκε το εμπορικό της ισοζύγιο, ενώ παράλληλα μέσω των 
επενδύσεων βελτιώθηκαν οι υποδομές, κυρίως στις μετακινήσεις και η ενεργειακή 

επάρκεια. Στην ανάκαμψη της κουβανέζικης οικονομίας συντέλεσε καταλυτικά η 
συνεργασία με την Κίνα, ενός εταίρου με κοινές ιδεολογικές καταβολές και σημαντική 
επενδυτική παρουσία παγκοσμίως. Όμως η αδιάλλακτη στάση του κράτους σε 
σημαντικά οικονομικά ζητήματα σε συνδυασμό με την διαφθορά των θεσμών 
παρεμπόδισε την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας. 

 

Η περίπτωση της Σουηδίας 

Η οικονομία της Σουηδίας, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και χάρη στην 
ουδετερότητα που διατήρησε η χώρα σε αυτόν, δεν είχε τα πλήγματα των υπολοίπων 
ευρωπαϊκών χωρών. Κορυφαίοι Σουηδοί οικονομολόγοι3 με την συμβολή του σχεδίου 

Μάρσαλ πρότειναν μια στρατηγική για οικονομία πλήρους απασχόλησης που συνδύαζε 
βασικά σημεία της κεϋνσιανής πολιτικής αλλά και στοιχεία περιφερειακής ανάπτυξης. 
Οι κύριοι άξονες του μοντέλου αυτού είναι η πλήρης απασχόληση, η ισότητα μεταξύ 
των πολιτών, η σταθερότητα των τιμών και η ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από 

τις σουηδικές κυβερνήσεις στο να δίνονται οι μισθοί με βάση την κοινωνική 
αλληλεγγύη και όχι με βάση την παραγωγικότητα έτσι ώστε να υπάρξει ενίσχυση των 
τομέων της οικονομίας.4 

Το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης βασίστηκε κατά κύριο λόγο στον δημόσιο τομέα. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Σουηδία να έχει έναν διευρυμένο δημόσιο τομέα με έναν 
μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που κατανέμεται σε όλες τις περιοχές της χώρας, 

και συντηρείται με την υψηλή φορολογία των Σουηδών πολιτών. Σημαντικό είναι να 
αναφερθεί ότι οι δύο βασικοί κλάδοι πολιτικής σε αυτά τα συστήματα υγείας και 
παιδείας είναι υπό την εποπτεία του κράτους. Η επίτευξη της οικονομίας πλήρους 
απασχόλησης έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζομένους και στα συνδικάτα τους να 

                                                             
3 Gunnar Myrdal and Bertil Ohlin 
4 Erixon, Lennart. A Swedish Economic Policy: The Theory, Application and Validity of the Rehn-
Meidner Model. Department of Economics, Stockholm University, 2000. 



αποκτήσουν επιρροή, που δεν είχαν πριν στην κοινωνικό-οικονομική ζωή της Σουηδίας, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική συνοχή της χώρας.  

 

Η περίπτωση της Νότιας Κορέας 

Το μοντέλο ανάπτυξης της Νοτίου Κορέας, εκπονήθηκε από τον Park Chung Hee 
(1972–1976) με κυριότερο χαρακτηριστικό του την ισχυρή παρεμβατικότητα του 
κράτους στην οικονομία με στόχο την ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, 
αναφερόμαστε σε μία προσφάτως εκβιομηχανισμένη χώρα, η οποία στηρίχθηκε στη 

δραστηριότητα των “chaebol” ή διαφορετικά μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων. Η 
κυβέρνηση ανέλαβε ενεργό ρόλο στη ρύθμιση της οικονομίας διαμορφώνοντας τις τιμές 
όποτε το έκρινε σκόπιμο, δίνοντας επιδόματα στις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονταν 
στα standards που έθετε ή επιβάλλοντας ποινές σε εκείνες που δεν τα κατάφερναν. Με 

αυτό τον τρόπο, οι υγιείς και επικερδείς επιχειρήσεις επιβραβεύονταν και μέσω αυτών 
προωθήθηκαν οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία και ενισχύθηκε η εξωστρέφεια. 
Παραδόξως, στην οικονομία αυτή δόθηκε “χώρος” από το κράτος για ύπαρξη 
μονοπωλίων και ολιγοπωλίων ως αποτέλεσμα ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων 

επιχειρήσεων. Στην ουσία έχουμε ένα μοντέλο, στο οποίο υπάρχει ισχυρός ρόλος του 
κράτους, το οποίο όμως συμπεριφέρεται σαν επιχειρηματίας με σκοπό την ανάπτυξη 
του και όχι έχοντας ως χρέος την εξυπηρέτηση ενός υπέρογκου δημοσίου τομέα.  

 

Συμπεράσματα 

Η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε κοινωνίας και η συνεχής αλληλεπίδραση 

μεταξύ οικονομίας και πολιτικής πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την άσκηση πολιτικής.  
Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις εμπειρίες εφαρμογής του μείγματος του 
Washington Consensus μπορεί να συνοψιστεί στο one-size-does-not-fit-all. Οι 
εμπειρίες των χωρών στις οποίες εφαρμόστηκε ή όχι η συγκεκριμένη πολιτική 

φόρμουλα έχουν επιφέρει ποικίλα αποτελέσματα. Οι χώρες από την άλλη θα πρέπει να 
έχουν την ευελιξία να τροποποιούν το μείγμα πολιτικής έτσι ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας και συνάμα η βούληση των κατοίκων της 
μέσω δημοκρατικών διαδικασιών και κοινωνικής συνοχής. 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα 
Γράφημα 1. Χρηματοδότηση χωρών απο Διεθνής Οργανισμούς (ως ποσοστό του ΑΕΠ)  

 

Πηγή: Bruegel Institute, 2013 


