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Η παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάζει ορισµένες λεπτοµέρειες που αφορούν 

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την αποτελεσµατικότητά του. Συγκεκριµένα, στο 

πρώτο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τη δοµή, το τρόπο λειτουργίας, τη 

διακυβέρνηση, τα κύρια δανειοδοτικά προγράµµατα και το τρόπο χρηµατοδότησης 

των χωρών-µελών που ζητούν βοήθεια από τον οργανισµό. Επιπλέον, παρουσιάζεται 

και µια σύντοµη ιστορική αναδροµή του οργανισµού από την ίδρυσή του µέχρι και 

σήµερα, ενώ ταυτόχρονα αναφέρονται και οι µεταρρυθµίσεις και οι αλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν µε το πέρασµα των χρόνων στη λειτουργία του οργανισµού, 

καθώς επίσης και ορισµένες επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί.  

   Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τα κριτήρια που ο οργανισµός θέτει 

προκειµένου µια χώρα-µέλος του οργανισµού να αποκτήσει πρόσβαση στους πόρους 

του Ταµείου. Αναφέρονται οι κύριοι και δευτερεύοντες στόχοι των προϋποθέσεων 

και τέλος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις νέες οδηγίες σχετικά µε τα κριτήρια που 

τίθενται από το Ταµείο, οδηγίες που είναι άµεσα προσαρµοσµένες στα τελευταία 

οικονοµικά δεδοµένα.  

   Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται συνοπτικά οι σύγχρονες 

οικονοµικές εξελίξεις και τα αποτελέσµατα της πρόσφατης κρίσης στα 

µακροοικονοµικά µεγέθη διάφορων οικονοµιών. Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι 

περιπτώσεις ορισµένων χωρών που ζήτησαν τη συνδροµή του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου και τέλος, το κεφάλαιο κλείνει µε τη παρουσίαση ορισµένων 

βασικών αλλαγών στη πολιτική του Ταµείου, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για την καταπολέµηση της κρίσης και τη 

παροχή της µέγιστης δυνατής βοήθειας στις χώρες-µέλη του Ταµείου. 

   Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την αποτελεσµατικότητα του 

Ταµείου, παρουσιάζονται ορισµένες εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον υπολογισµό 

της αποτελεσµατικότητας και γίνεται µια σύντοµη επισκόπηση εµπειρικών µελετών 

σχετικά µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Κλείνοντας, παρατίθεται µια εµπειρική 

µελέτη για ορισµένες χώρες που στόχο έχει να διαπιστωθεί εάν υπάρχει αλλαγή στη 

σχέση µεταξύ πληθωρισµού και ανάπτυξης µετά τη παρέµβαση του Ταµείου στις 

συγκεκριµένες χώρες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Οι πρόσφατες οικονοµικές συνθήκες και αλλαγές έχουν γεννήσει πολλές απορίες για 

το ποιος πραγµατικά είναι αυτός ο οργανισµός, ο οποίος «παρεµβαίνει» στη 

διακυβέρνηση χωρών που ζητούν οικονοµική βοήθεια και βρίσκονται σε κρίση. Ο 

λόγος για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το οποίο µετά τη κρίση του 2008 έχει 

κληθεί να προσφέρει τους πόρους του σε πολλές χώρες-µέλη του και µάλιστα σε 

χώρες όπως η Ισλανδία και η Ελλάδα, κάτι που κανένας ίσως δεν θα µπορούσε να 

προβλέψει µερικά χρόνια πριν. Έτσι, αποφάσισα να ασχοληθώ µε αυτό το θέµα, 

παραθέτοντας τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται µε τον οργανισµό και τη 

λειτουργία του. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι, παρά το 

γεγονός ότι το Ταµείο υπόσχεται βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης στις χώρες 

που βοηθάει, παρόλα αυτά, πολλές είναι οι επικρίσεις που δέχεται τόσο για το τρόπο 

λειτουργίας του, τη διαφάνεια στις εργασίες του και τις επεµβάσεις του σε 

συγκεκριµένες χώρες όσο και για την επιρροή των ΗΠΑ στον οργανισµό. 

    Πάνω στο θέµα της αποτελεσµατικότητας των µέτρων του Ταµείου, έχουν 

πραγµατοποιηθεί αρκετές εµπειρικές µελέτες – χρησιµοποιώντας διαφορετικές 

µεθόδους - τόσο παλαιότερα όσο και πιο πρόσφατα, οι οποίες συχνά καταλήγουν σε 

διφορούµενα αποτελέσµατα σχετικά µε το αν τα µέτρα του Ταµείου είναι ή όχι 

αποτελεσµατικά. Στο τέλος της εργασίας επιχειρείται µια σύντοµη εµπειρική µελέτη 

προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η παρέµβαση του Ταµείου σε ορισµένες 

χώρες µετέβαλε τη σχέση µεταξύ πληθωρισµού και ανάπτυξης στις χώρες αυτές. 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 

 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Προϋποθέσεις, Κριτήρια, Επικρίσεις, 

Αποτελεσµατικότητα, Προγράµµατα Προσαρµογής, ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα, 

Χρέος, Οικονοµία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
 

Περίληψη 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας παρουσιάζονται 

ορισµένες βασικές πληροφορίες σχετικά µε την ίδρυση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου και παρουσιάζεται  σύντοµα µια ιστορική αναδροµή από την ίδρυσή του και 

την έναρξη της λειτουργίας του την 1η Μαρτίου του 1947 µέχρι σήµερα . Επίσης, στη 

συνέχεια αναφέρονται οι σκοποί της λειτουργίας του και ο τρόπος χρηµατοδότησης 

τόσο του Ταµείου όσο και των µελών του που αξιώνουν οικονοµική βοήθεια από τον 

οργανισµό. Επιπρόσθετα, αναφέρεται η ∆ιοικητική ∆οµή του οργανισµού µε τα κύρια 

συστατικά µέρη που την αποτελούν, τα κύρια δανειοδοτικά προγράµµατα που 

χρησιµοποιεί το Ταµείο για να προσφέρει δανειακή βοήθεια σε κράτη-µέλη του και 

τέλος το κεφάλαιο κλείνει µε ορισµένες επικρίσεις που έχει δεχθεί το Ταµείο σχετικά 

µε τον τρόπο που έχει λειτουργήσει κατά καιρούς τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 

εσωτερικό του. 
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1.1  Ιστορική Αναδροµή  

 

ü Συνεργασία και Αναδόµηση – το Σύστηµα του Bretton Woods (1944-1971) 

Κατά τη διάρκεια της µεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του ΄30, οι χώρες προσπάθησαν 

να ξεπεράσουν τις συνέπειες της κρίσης µε την αύξηση των εµποδίων σε ότι αφορά 

το εξωτερικό εµπόριο, την υποτίµηση των νοµισµάτων τους προκειµένου να 

συναγωνιστεί η µια χώρα την άλλη στις διεθνείς αγορές, καθώς και µε την 

απαγόρευση των πολιτών τους να διαθέτουν ξένο συνάλλαγµα.  

Αυτή η κατάσταση στη διεθνή οικονοµία οδήγησε τους ιδρυτές του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου στη θέληση για δηµιουργία ενός οργανισµού επιφορτισµένου 

µε την εποπτεία της οικονοµίας των χωρών, του συστήµατος των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών και των διεθνών πληρωµών που µπορούν να κάνουν οι πολίτες µίας χώρας 

σε κάποια άλλη. 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) – διεθνής 

ονοµασία, ΙΜF (Ιnternational Monetary Fund) - είναι ένας 

διεθνής οργανισµός που επιβλέπει το χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα και παρακολουθεί τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

και τα ισοζύγια πληρωµών, προσφέροντας οικονοµική και 

τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ιδρύθηκε στις 27 

∆εκεµβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, κατόπιν συνοµολόγησης 39 χωρών που 

συνέβαλαν στο 80% του κεφαλαίου του οργανισµού. Η ίδρυση του Οργανισµού 

αυτού είχε προπαρασκευαστεί κατά τη ∆ιεθνή Νοµισµατική και Χρηµατοδοτική 

Συνδιάσκεψη που συνήλθε στο Bretton Woods του Νew Hampshire (Μπρέτον Γουντς 

του Νιού Χαµσάιρ) των ΗΠΑ, ενάµισι χρόνο πριν, από την 1η Ιουλίου µέχρι τις 22 

Ιουλίου του 1944. Έδρα του Οργανισµού ορίσθηκε η Ουάσιγκτον, ως η πρωτεύουσα 

της χώρας µε το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής, η πρωτεύουσα των ΗΠΑ. 

Αρχιτέκτονες της δηµιουργίας του ήταν ο διεθνούς φήµης άγγλος οικονοµολόγος 

Τζον Μέιναρντ Κέινς, υπέρµαχος της κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία και ο 

βοηθός υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ, Χάρι Γουάιτ. Η δηµιουργία του υπάκουσε 

στην ανάγκη για τη µεταπολεµική ανασυγκρότηση του κόσµου. Στις 27 ∆εκεµβρίου 

του 1945 εγκρίθηκε το καταστατικό του µε την υπογραφή των «Άρθρων της 

Συµφωνίας» (Articles of Agreement) και την 1η Μαρτίου του 1947 άρχισε η 

λειτουργία του, µε πρώτο διευθυντή τον βέλγο Καµίγ Γκιτ. Η πρώτη χώρα που 
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δανείστηκε από το Ταµείο ήταν η Γαλλία. 

«∆ίδυµο αδερφάκι» του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου είναι η Παγκόσµια 

Τράπεζα. Για διάφορους λόγους, δεν συµµετέχουν η Βόρειος Κορέα, η Κούβα, το 

Λίχτενσταϊν, η Ανδόρα, το Μονακό, το Τουβαλού και το Ναούρου. Οι δύο 

οργανισµοί που ιδρύθηκαν στο Bretton Woods - το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο  

(ΙΜF) και η Παγκόσµια Τράπεζα για την Αναδόµηση και την Ανάπτυξη 

(Ιnternational Bank for Reconstruction and Development - IBRD) - βοήθησαν στο 

σχηµατισµό της παγκόσµιας οικονοµίας για 50 και πλέον χρόνια, µια περίοδος κατά 

την οποία το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον έχει υποστεί σηµαντικές 

αλλαγές. Οι δύο οργανισµοί έχουν αντιµετωπίσει πολυάριθµες προκλήσεις: 

• Την πολύπλοκη και εξελισσόµενη ανάγκη των αναπτυσσόµενων χωρών. 

• Την όλο και αυξανόµενη ανεξαρτησία των βιοµηχανικών και των 

αναπτυσσόµενων χωρών. 

• Την ενοποίηση των αγορών στο παγκόσµιο περιβάλλον. 

• Την επιτάχυνση της τεχνολογικής προόδου και της καινοτοµίας. 

Οι χώρες που προσχώρησαν στο Ταµείο τη περίοδο 1945 – 1971 συµφώνησαν να 

διατηρήσουν τις συναλλαγµατικές τους ισοτιµίες ισοτιµίες1  σε ορισµένα επίπεδα και 

θα µπορούσαν να τις µεταβάλλουν µόνο για να ρυθµίσουν µία «θεµελιώδη 

ισορροπία» στο ισοζύγιο πληρωµών και µόνο ύστερα από την συµφωνία του 

Ταµείου. Αυτό το σύστηµα – γνωστό ως σύστηµα του Bretton Woods - επικράτησε 

µέχρι το 1971, όταν και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέστειλε τη µετατρεψιµότητα του 

δολαρίου σε χρυσό. 

ü To Τέλος του Συστήµατος του Bretton Woods (1972-1981) 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, η σταθερή τιµή του δολαρίου των ΗΠΑ σε 

σχέση µε τον χρυσό στο πλαίσιο του συστήµατος του Bretton Woods θεωρήθηκε 

υπερτιµηµένη. Έτσι, µια ξαφνική αύξηση των δηµόσιων δαπανών της χώρας από 

τον πρόεδρο  Lyndon Johnson και η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών εξαιτίας 

του πολέµου του Βιετνάµ είχε ως αποτέλεσµα αυτή η υπερτίµηση να χειροτερέψει 

τα πράγµατα. 

 

 

 
1την αξία του νοµίσµατος της χώρας σε σχέση µε το δολάριο, ενώ σε ότι αφορά τις Ηνωµένες 

Πολιτείες, την αξία του δολαρίου σε σχέση µε τον χρυσό. 
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Το σύστηµα άρχισε να διαλύεται µεταξύ 1968 και 1973. Το 1971 ο πρόεδρος  

Νίξον ανακοινώνει την «προσωρινή» αναστολή της µετατρεψιµότητας του 

δολαρίου σε χρυσό. Η κρίση που είχε αρχίσει να διαφαίνεται σηµατοδότησε την 

κατάρρευση του συστήµατος. Μετά από µια αποτυχηµένη τελευταία προσπάθεια 

σωτηρίας του συστήµατος τον Μάρτιο του 1973, οι βασικές ισοτιµίες άρχισαν να 

κυµαίνονται σε διάφορα επίπεδα. Μετά από αυτό, όλα τα µέλη του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου µπορούσαν να επιτρέψουν στο νόµισµά τους να 

διακυµαίνεται ελεύθερα. Πολλοί φοβήθηκαν ότι το τέλος του συστήµατος του 

Bretton Woods θα σήµαινε το τέλος της ανάπτυξης, ωστόσο η µετάβαση ήταν 

οµαλή και µάλιστα βοήθησε τις χώρες να αντιµετωπίσουν την πετρελαϊκή κρίση 

τον Οκτώβριο του 1973, προσαρµόζοντας τις ισοτιµίες στις αυξήσεις της τιµής του 

πετρελαίου. 

ü Χρέος και Επώδυνες Μεταρρυθµίσεις (1982 -1989) 

Οι πετρελαϊκές κρίσεις του ΄70 που ανάγκασαν πολλές χώρες εισαγωγείς πετρελαίου 

στο να δανειστούν χρήµατα από τράπεζες και οι αυξήσεις των επιτοκίων στις 

βιοµηχανικές χώρες που προσπαθούσαν να δαµάσουν τον πληθωρισµό, οδήγησαν σε 

µια κρίση χρέους. 

Όταν ξέσπασε µια κρίση στο Μεξικό το 1982, το Ταµείο συντόνισε µια 

παγκόσµια αντίδραση στη κρίση µε τη συµµετοχή ακόµη και των εµπορικών 

τραπεζών. Είχε γίνει κοινή συνείδηση ότι δεν θα ωφεληθεί κανείς εάν η µια χώρα 

µετά την άλλη αποτύγχανε να αποπληρώσει τα χρέη της. Οι πρωτοβουλίες του 

Ταµείου ηρέµησαν τον αρχικό πανικό, αλλά η υιοθέτηση σκληρών και επώδυνων 

µεταρρυθµίσεων θα ήταν απαραίτητη προκειµένου να εξαλειφθεί το πρόβληµα. 

ü Η Κοινωνική Αλλαγή στην Ανατολική Ευρώπη και η Ασιατική Κρίση (1990 - 

2004) 

Η πτώση του τοίχους του Βερολίνου το 1989 και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

το 1991 κατέστησαν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έναν διεθνή οργανισµό. Μέσα 

σε τρία χρόνια τα µέλη του αυξήθηκαν από 152 σε 172, η πιο µεγάλη είσοδος 

µελών µετά την είσοδο αφρικανικών µελών τη δεκαετία του ’60. Προκειµένου να 

ανταποκριθεί στις νέες του ευθύνες, το προσωπικό του Ταµείου αυξήθηκε σχεδόν 

κατά 30% µέσα σε έξι χρόνια, ενώ το Εκτελεστικό Συµβούλιο αυξήθηκε από 22 σε 

24 άτοµα, έτσι ώστε να δηµιουργήσει θέσεις για τη Ρωσία και την Ελβετία. 

Το Ταµείο διαδραµάτισε βασικό ρόλο στη προσπάθεια των πρώην Σοβιετικών 

χωρών να µεταβούν σε καθεστώς ελεύθερων αγορών. Αυτή η προσπάθεια ήταν η 
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πρώτη φορά που λάµβανε χώρα και σε ορισµένες περιπτώσεις  η µετάβαση δεν 

ήταν εύκολη. Κατά τη δεκαετία του ΄90, αυτές οι χώρες συνεργάστηκαν µε το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και επωφελήθηκαν από την καθοδήγησή του, την 

τεχνική βοήθεια και την οικονοµική στήριξη που  προσέφερε. Μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας οι περισσότερες οικονοµίες είχαν µεταβεί σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς 

και µερικές κατάφεραν να γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004. 

Το 1997, ένα κύµα οικονοµικής κρίσης διαδόθηκε στην Ασία, από την Ταϊλάνδη 

στην Ινδονησία, στη Κορέα και αλλού. Σχεδόν κάθε επηρεαζόµενη από την κρίση 

χώρα ζήτησε τη βοήθεια του Ταµείου για οικονοµική βοήθεια και για 

µεταρρυθµιστικές οικονοµικές πολιτικές. Οι συγκρούσεις που ξέσπασαν για το πώς 

είναι καλύτερα να αντιµετωπιστεί η κρίση δηµιούργησαν πολλές κριτικές εις βάρος 

του Ταµείου. Μετά την ασιατική κρίση, το Ταµείο απέκτησε χρήσιµες εµπειρίες 

που θα άλλαζαν τον τρόπο αντίδρασής του σε µελλοντικές κρίσεις. 

ü Παγκοσµιοποίηση και Κρίση (2005 µέχρι σήµερα) 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αποτελεί τον κύριο δανειστή χωρών τη περίοδο αυτή 

προκειµένου να αναπτυχθεί η οικονοµία τους και να ξεπεράσουν τα χρηµατοδοτικά 

τους προβλήµατα. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που άρχισε τη πρώτη δεκαετία του 

21ου αιώνα µε την κατάρρευση του ενυπόθηκου δανεισµού στις ΗΠΑ το 2007, 

διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσµο το 2008, δηµιουργώντας σοβαρές ανισορροπίες. 

Αυτή η οικονοµική κρίση έδειξε πόσο εύθραυστες είναι οι διεθνείς αγορές και 

σύντοµα οδήγησε την παγκόσµια οικονοµία στην χειρότερη ύφεση µετά την Μεγάλη 

Ύφεση (Great Downturn-1929). H διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ότι οι πόροι του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ήταν απαραίτητοι όσο ποτέ για να ξεπεραστεί η 

κρίση. Με ευρεία στήριξη από τις χώρες-πιστωτές, η ικανότητα δανειοδότησης του 

Ταµείου περίπου τριπλασιάστηκε και έφτασε τα 750 δισεκατοµµύρια δολάρια. 

Προκειµένου να χρησιµοποιήσει αυτά τα χρήµατα ορθά, το Ταµείο αναθεώρησε τις 

δανειοδοτικές του πολιτικές για να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Σηµαντική 

πρόοδος έχει σηµειωθεί σε ότι αφορά τη µεταρρύθµιση της διακυβέρνησης του 

Ταµείου το διάστηµα 2006-2008, επαναπροσδιορίζοντας τις ψήφους των µελών. 
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1.2  ∆ιοικητική ∆οµή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

 

ü Συµβούλιο των ∆ιοικητών (Board of Governors) 

 

Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών (Board of Governors) είναι το ανώτερο όργανο, το 

οποίο και λαµβάνει τις αποφάσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αποτελείται 

από έναν ∆ιοικητή (Governor) και από έναν αναπληρωτή ∆ιοικητή (alternate 

Governor) για κάθε χώρα. Ο ∆ιοικητής διορίζεται συνήθως από την κάθε χώρα 

ξεχωριστά και είναι συνήθως ο υπουργός Οικονοµικών ή ο διευθυντής της Κεντρικής 

Τράπεζας. Ενώ το Συµβούλιο των ∆ιοικητών έχει εξουσιοδοτήσει το Εκτελεστικό 

Συµβούλιο (Executive Board) για να παίρνει αποφάσεις για αρκετά θέµατα, έχει 

εντούτοις το δικαίωµα να εγκρίνει αυξήσεις των ποσοστώσεων, να αποδεχθεί νέα 

µέλη, να απορρίψει µέλη και να τροποποιήσει τα Άρθρα της αρχικής Συµφωνίας 

(Αrticles of agreement) και τους εσωτερικούς κανονισµούς του οργανισµού. 

Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών, επίσης, εκλέγει και διορίζει Εκτελεστικούς 

∆ιευθυντές και είναι το απόλυτα υπεύθυνο όργανο για την ερµηνεία των Άρθρων της 

Συµφωνίας του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και το αντίστοιχο της Παγκόσµιας Τράπεζας 

συναντιούνται συνήθως µία φορά το χρόνο για να συζητήσουν για τις εργασίες των 

οργανισµών. Οι συναντήσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα τον Σεπτέµβριο ή τον 

Οκτώβριο, πραγµατοποιούνται συνήθως στην Washington για δύο συνεχόµενα 

χρόνια και το τρίτο χρόνο σε κάποια τρίτη χώρα. Οι ετήσιες συνεδριάσεις συνήθως 

περιλαµβάνουν συνεδριάσεις της ολοµέλειας, κατά τη διάρκεια των οποίων οι 

∆ιοικητές διαβουλεύονται µεταξύ τους και παρουσιάζουν τις θέσεις των χωρών τους 

για τρέχοντα χρηµατοοικονοµικά και διεθνή ζητήµατα. Στις ετήσιες συνεδριάσεις 

συνήθως προεδρεύει ένας ∆ιοικητής της Παγκόσµιας Τράπεζας και του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου, µε την προεδρία να αλλάζει µεταξύ των µελών κάθε χρόνο. 

Κάθε δύο χρόνια, κατά τη περίοδο των ετήσιων συνεδριάσεων, οι ∆ιοικητές της 

Παγκόσµιας Τράπεζας και του Ταµείου εκλέγουν τους Εκτελεστικούς ∆ιευθυντές 

(Executive Directors) στα αντίστοιχα εκτελεστικά Συµβούλια. 

ü Υπουργικές Επιτροπές 

Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου δέχεται 

συµβουλές από δύο υπουργικές επιτροπές, την ∆ιεθνή Νοµισµατική και 
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Χρηµατοπιστωτική Επιτροπή (International Monetary and Financial Committee - 

IMFC) και την Επιτροπή Ανάπτυξης. 

Το ΙΜFC έχει 24 µέλη, τα οποία προέρχονται από τους 187 ∆ιοικητές του 

Ταµείου. Η δοµή του αντανακλά αυτή του Εκτελεστικού Συµβουλίου και εποµένως 

το IMFC εκπροσωπεί όλες τις χώρες - µέλη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Το 

ΙMFC συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια των «ανοιξιάτικων και 

ετήσιων συναντήσεων». Η επιτροπή συζητά για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος που 

επηρεάζουν την παγκόσµια οικονοµία και επίσης συµβουλεύει το Ταµείο για τις 

κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να κινηθεί. ∆εν υπάρχει επίσηµη ψηφοφορία στην 

Επιτροπή, η οποία λειτουργεί µε οµοφωνία. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι µία µεικτή επιτροπή, η οποία συµβουλεύει το 

Συµβούλιο των ∆ιοικητών του Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας για θέµατα 

που σχετίζονται µε την οικονοµική ανάπτυξη στις αναδυόµενες και τις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Η επιτροπή έχει 24 µέλη (συνήθως είναι Υπουργοί 

Οικονοµικών ή Ανάπτυξης των χωρών). 

ü Το Εκτελεστικό Συµβούλιο 

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου αποτελείται από 24 

µέλη και είναι υπεύθυνο για τις καθηµερινές εργασίες του Ταµείου. Τα 24 µέλη του 

Συµβουλίου αντιπροσωπεύουν και τις 187 χώρες. Οι µεγάλες οικονοµίες όπως οι 

ΗΠΑ και η Κίνα έχουν τη δική τους θέση στο τραπέζι του Εκτελεστικού Συµβουλίου, 

αλλά οι περισσότερες χώρες είναι χωρισµένες σε εκλογικές περιφέρειες που 

εκπροσωπούν τέσσερις ή περισσότερες χώρες. 

ü ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος 

Το Ταµείο έχει ένα ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος ηγείται του προσωπικού και 

είναι Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Τον βοηθάει ο πρώτος Αναπληρωτής 

∆ιευθύνοντας Σύµβουλος και δύο άλλοι Αναπληρωτές ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι. Η 

οµάδα διαχείρισης επιβλέπει το έργο του προσωπικού και διατηρεί υψηλά επίπεδα 

επικοινωνίας µε τα µέλη των κυβερνήσεων, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τους µη-

κυβερνητικούς οργανισµούς και άλλους οργανισµούς. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο 

του Ταµείου είναι υπεύθυνο για την εκλογή του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου. 

Οποιοσδήποτε Εκτελεστικός ∆ιευθυντής µπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για τη 

θέση. Όταν περισσότεροι Εκτελεστικοί ∆ιευθυντές είναι υποψήφιοι, όπως συνέβη τα 

τελευταία χρόνια, τότε το Εκτελεστικό Συµβούλιο επιλέγει µε οµοφωνία. 
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ü Το προσωπικό 

Το προσωπικό, περίπου 2.700 άτοµα, αντιπροσωπεύουν την «τεχνική» φωνή. Ασκούν 

την πολιτική του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε τον ίδιο τρόπο που για 

παράδειγµα οι υπάλληλοι της Κεντρικής Τράπεζας µιας χώρας ασκούν την 

νοµισµατική πολιτική σε εθνικό επίπεδο. 

 

∆ιάγραµµα 1: Η διακυβέρνηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

πηγή: Μartines- Dias, 2008, ιστοσελίδα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

 

1.3  ∆ιευθυντές του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

 

Συνήθως, ο ∆ιοικητής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου είναι από την Ευρώπη 

και ο Πρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζας από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο δεύτερος 

στην ιεραρχία του ∆ΝΤ είναι κατά παράδοση Αµερικάνος. Οι εκτελεστικοί 

∆ιευθυντές που εγκρίνουν τον ∆ιοικητή εκλέγονται από τους Υπουργούς 

Οικονοµικών των χωρών που εκπροσωπούν. Ο οργανισµός επηρεάζεται ως επί των 

πλείστων από τις µεγάλες δυνάµεις τις ∆ύσης και δεδοµένου ότι το βάρος των ψήφων 

στο Εκτελεστικό Συµβούλιο καθορίζεται από την οικονοµική συνεισφορά της κάθε 

χώρας στο ταµείο του οργανισµού, σπάνια το Συµβούλιο εγκρίνει αποφάσεις που να 

είναι αντίθετες µε τα συµφέροντα των ΗΠΑ και των µεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. 
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Οι ∆ιευθυντές του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ήταν ανά περίοδο οι 

παρακάτω: 

Πίνακας 1: Οι διευθυντές του Ταµείου  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ 

6 Μαϊου 1946 - 5 Μαϊου 1951 Camille Gutt Βέλγιο 

3 Αυγούστου 1951 – 3 Οκτωβρίου 1956 Ivar Rooth Σουηδία 

21 Νοεµβρίου 1956 – 5 Μαΐου 1962 Per Jacobsson Σουηδία 

12 Αυγούστου 1962 – 30 Απριλίου 1963  David Collett Ελβετία 

1 Σεπτεµβ. 1963 –  31 Αυγούστου 1973 Pierre-P. Schweitzer Γαλλία 

1 Σεπτεµβρίου 1973 – 16 Ιουνίου 1978 Johannes Witteveen Ολλανδία 

17 Ιουνίου 1978 – 15 Ιανουαρίου 1987 Jacques de Larosiere Γαλλία 

16 Ιανουαρίου 1987 – 14 Φεβρ. 2000 Michel Camdessus Γαλλία 

1 Μαΐου 2000 – 4 Μαρτίου 2004 Horst Kohler Γερµανία 

7 Ιουνίου 2004 – 31 Οκτωβρίου 2007 Rodrigo Rato Ισπανία 

1 Νοεµβρίου 2007 – σήµερα Dominique Strauss Γαλλία 

πηγή: ιστοσελίδα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

  

1.4  Σκοπός ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

 

Σκοπός του ήταν η εποπτεία του συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

που είχε θεσπιστεί µε τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου, το οποίο είχε στόχο την αποφυγή 

της ανταγωνιστικής υποτίµησης των νοµισµάτων (προκειµένου οι εισαγωγές µιας 

χώρας που είχε ελλείµµατα στο ισοζύγιό της να γίνονται ακριβότερες και οι εξαγωγές 

της λιγότερο ακριβές για τις άλλες χώρες), όπως αυτή που οδήγησε στους εµπορικούς 

πολέµους κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου. Όταν τα κράτη αντιµετώπιζαν κάποιο 

προσωρινό πρόβληµα στο ισοζύγιο πληρωµών το οποίο δηµιουργούσε πιέσεις στη 

συναλλαγµατική ισοτιµία, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο παρείχε βραχυπρόθεσµα 

δάνεια ώστε να διατηρηθούν σταθερές οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Έτσι, όταν 

κάποια χώρα αντιµετώπιζε κάποιο πρόβληµα στο ισοζύγιο πληρωµών, το οποίο 

δηµιουργούσε πιέσεις στη συναλλαγµατική ισοτιµία, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

παρείχε βραχυπρόθεσµα δάνεια ώστε να διατηρηθούν σταθερές οι συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες. Μετά την κατάρρευση του συστήµατος των συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

την δεκαετία του 1970, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έµεινε σχεδόν χωρίς σκοπό. 
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Ωστόσο, ο ρόλος του έγινε και πάλι σηµαντικός τη δεκαετία του 1980, όταν έγινε ο 

βασικός παγκόσµιος φορέας που αντιµετώπιζε τις κρίσεις του εξωτερικού χρέους µιας 

χώρας. 

Έτσι, κύριος σκοπός του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου είναι η προώθηση της 

διεθνούς νοµισµατικής συνεργασίας και η διασφάλιση της σταθερότητας. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τρεις τρόπους:  

I. Επιτήρηση – surveillance 

Όταν µία χώρα συνεργάζεται µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, συµφωνεί  

να λάβει µέτρα για να προσαρµόσει την οικονοµική και δηµοσιονοµική της 

πολιτική µε την πολιτική της διεθνούς κοινότητας. Επίσης, δεσµεύεται να 

ακολουθήσει πολιτικές προκειµένου να προωθήσει την οικονοµική ανάπτυξη, 

τη σταθερότητα των τιµών, να αποφεύγει την χειραγώγηση των τιµών 

προκειµένου να επιτύχει αθέµιτο συγκριτικό πλεονέκτηµα και να παρέχει 

δεδοµένα σχετικά µε την οικονοµία της. Η παρακολούθηση της οικονοµίας 

µιας χώρας από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προκειµένου να εντοπίσει 

τυχών αδυναµίες που προκαλούν ή που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 

χρηµατοπιστωτική ή οικονοµική αστάθεια είναι γνωστή ως επιτήρηση - 

surveillance. 

a. Επιτήρηση χώρας 

H επιτήρηση χώρας είναι µια συνεχής διαδικασία. Κατά τη διάρκειά της, 

µια οµάδα οικονοµολόγων του Ταµείου επισκέπτεται τη χώρα 

προκειµένου να αξιολογήσει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 

πολιτική της κυβέρνησης και των στελεχών της Κεντρικής Τράπεζας της 

χώρας. Συχνά, η οµάδα από το Ταµείο συναντιέται και µε βουλευτές, 

εκπροσώπους επιχειρήσεων και εργατικά συνδικάτα. 

Η οµάδα παρουσιάζει τα ευρήµατα της στη ∆ιοίκηση του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου και στη συνέχεια τα προωθεί για συζήτηση στο 

Εκτελεστικό Συµβούλιο, το οποίο αντιπροσωπεύει όλες τις χώρες-µέλη 

που συµµετέχουν στο Ταµείο. Περίληψη της άποψης του Συµβουλίου 

προωθείται και στη κυβέρνηση της χώρας για την οποία γίνεται λόγος. 
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b. Περιφερειακή επιτήρηση περιοχής 

Η περιφερειακή επιτήρηση περιλαµβάνει την εξέταση των πολιτικών που 

ακολουθούνται από ενώσεις όπως η ευρωζώνη (euro area), η 

∆υτικοαφρικανική Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (West African 

Economic and Monetary Union), η Κεντροαφρικανική Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση (Central African Economic and Monetary Union) και 

άλλες. Οι περιφερειακές οικονοµικές εκθέσεις συζητούν επίσης τις 

οικονοµικές εξελίξεις και τα βασικά ζητήµατα πολιτικής σε Ασία - 

Ειρηνικό, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, την Υποσαχάρια 

Αφρική και το δυτικό ηµισφαίριο.  

c. Παγκόσµια επιτήρηση 

Η παγκόσµια επιτήρηση περιλαµβάνει εκθέσεις από το Εκτελεστικό 

Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τις παγκόσµιες 

οικονοµικές τάσεις και εξελίξεις. Οι βασικές παρατηρήσεις 

περιλαµβάνονται σε εκθέσεις για την Παγκόσµια Οικονοµία (World 

Economic Outlook Reports) και σε εκθέσεις για την Παγκόσµια 

Χρηµατοοικονοµική Σταθερότητα ( Global Financial Stability Reports), οι 

οποίες περιλαµβάνουν  τις οικονοµικές εξελίξεις, τις προοπτικές της 

οικονοµίας, και θέµατα που αφορούν τις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές 

αγορές. Και τα δύο είδη εκθέσεων δηµοσιεύονται δύο φορές το χρόνο, µε 

ενηµερώσεις που είναι διαθέσιµες σε τριµηνιαία βάση.   

Επιπλέον, το Ταµείο µπορεί να οργανώσει πολυµερείς διαβουλεύσεις 

(multilateral consultations), οι οποίες περιλαµβάνουν µικρότερες οµάδες 

χωρών, προκειµένου να αναπτυχτούν δράσεις και πολιτικές για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων µε παγκόσµια ή περιφερειακή σηµασία. Το 

2006, οι πολυµερείς διαβουλεύσεις είχαν ως αποτέλεσµα η Κίνα, οι χώρες 

της ευρωζώνης, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ να κάτσουν 

στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν τις παγκόσµιες οικονοµικές 

ανισότητες. 

 

 

 



 13

II. Τεχνική Βοήθεια – technical assistance 

To ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µοιράζεται τις γνώσεις του µε χώρες-µέλη του, 

παρέχοντας τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων όπως σε 

θέµατα που αφορούν τις Κεντρικές Τράπεζες, θέµατα νοµισµατικής και 

συναλλαγµατικής πολιτικής, θέµατα φορολογικής πολιτικής και διοίκησης, 

επίσηµες στατιστικές και άλλα. Ο στόχος είναι να βοηθήσει στον σχεδιασµό και 

στην εφαρµογή των πολιτικών των κρατών-µελών, ενδυναµώνοντας τις 

δεξιότητες Υπουργείων, Κεντρικών Τραπεζών και στατιστικών υπηρεσιών.  

Η παροχή τεχνικής βοήθειας αποτελεί µια από τις βασικές δραστηριότητες του 

Ταµείου. Επικεντρώνεται σε κρίσιµους τοµείς της µακροοικονοµικής πολιτικής, 

όπου και το Ταµείο έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Χάρη στη συµµετοχή των 

περισσότερων χωρών στο Ταµείο, αυτό έχει αποκτήσει εµπειρία και γνώση από 

τις διάφορες περιοχές στις οποίες έχει επέµβει, κάθε µία µε το δικό της 

διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Το 80% της τεχνικής βοήθειας που προσφέρει το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο πηγαίνει σε χώρες χαµηλού και χαµηλότερου 

εισοδήµατος, κυρίως σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και της Ασίας. 

Η τεχνική βοήθεια που προσφέρεται µπορεί να πάρει διάφορες µορφές ανάλογα  

µε τις ανάγκες της κάθε χώρας. Το προσωπικό του Ταµείου µπορεί να επισκεφτεί 

χώρες για να συµβουλέψει τη κυβέρνηση και τους αξιωµατούχους της Κεντρικής 

Τράπεζας για συγκεκριµένα θέµατα ή να µείνει στη χώρα για κάποιο διάστηµα 

για να προσφέρει συνεχή βραχυχρόνια ή µακροχρόνια καθοδήγηση. Το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο προσφέρει τεχνική βοήθεια µέσω των περιφερειακών 

κέντρων που διαθέτει σε Γκαµπόν (Gabon), Μάλι (Mali) και Τανζανία (Tanzania) 

για την Αφρική, στα Μπαρµπάντος (Barbados) για την Καραϊβική, στον Λίβανο 

(Lebanon) για την Μέση Ανατολή και στα νησιά Φίτζι (Fiji) για τα νησιά του 

Ειρηνικού. Στο πλαίσιο του µεταρρυθµιστικού του προγράµµατος το Ταµείο 

σχεδιάζει να ανοίξει άλλα τέσσερα περιφερειακά κέντρα τεχνικής βοήθειας σε 

Αφρική, Λατινική Αµερική και Κεντρική Ασία. Επίσης, προσφέρονται µαθήµατα 

κατάρτισης ειδικά για τα µέλη των κυβερνήσεων και των Κεντρικών Τραπεζών 

σε κέντρα στην Ουάσιγκτον, στην Αυστρία, στη Κίνα, στη Βραζιλία, στην Ινδία, 

στη Σιγκαπούρη, στη Τυνησία και στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 
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III. ∆ανεισµός από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο- lending by the IMF 

Μία χώρα µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα που δεν µπορεί να ανταπεξέλθει 

στις διεθνείς υποχρεώσεις της αποτελεί µία πιθανή απειλή για το παγκόσµια 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, το οποίο το Ταµείο καλείται να προστατέψει. 

Οποιαδήποτε χώρα – πλούσια, µεσαίου πλούτου, φτωχή - µπορεί να ζητήσει την 

οικονοµική βοήθεια του Ταµείου όταν βρεθεί σε δύσκολη οικονοµική θέση, 

εφόσον δεν µπορεί να εξασφαλίσει βιώσιµους όρους στις διεθνείς αγορές 

προκειµένου να δανειστεί από αυτές. Τα δάνεια του Ταµείου έχουν ως στόχο να 

βοηθήσουν τα κράτη-µέλη να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα στο ισοζύγιο 

πληρωµών τους, να σταθεροποιήσουν την οικονοµία τους και να επανέλθουν 

στους ρυθµούς µιας βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο δεν είναι αναπτυξιακή τράπεζα και σε αντίθεση µε την Παγκόσµια 

Τράπεζα και άλλους αναπτυξιακούς οργανισµούς δεν χρηµατοδοτεί έργα. 

 Περίπου τέσσερις στις πέντε χώρες - µέλη του Ταµείου έχουν χρησιµοποιήσει 

την πίστωση του Ταµείου τουλάχιστον µία φορά. Στις δύο πρώτες δεκαετίες της 

ύπαρξης του Ταµείου, ο µισός δανεισµός του Ταµείου προοριζόταν για 

βιοµηχανικές χώρες. Αλλά µετά τα τέλη της δεκαετίας του  ’70, αυτές οι χώρες 

κατάφεραν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές του υποχρεώσεις µέσα από τις 

διεθνείς αγορές. Η πετρελαϊκή κρίση του 1970 και η κρίση του 1980 οδήγησαν 

πολλές φτωχές και µεσαίου πλούτου χώρες στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Τη 

δεκαετία του ’90, η µεταβατική περίοδος στη κεντρική και ανατολική Ευρώπη  

και η κρίση στις ανερχόµενες οικονοµίες οδήγησαν σε περαιτέρω προσφυγή στο 

Ταµείο. Τέλος, το 2004 οι καλές οικονοµικές συνθήκες σε όλο τον κόσµο είχαν 

ως αποτέλεσµα πολλές χώρες να αρχίσουν να ξεχρεώνουν τα χρέη τους προς τον 

οργανισµό, µε αποτέλεσµα η ζήτηση για τους πόρους του Ταµείου να µειωθεί. 

Ωστόσο, το 2008 το Ταµείο άρχισε και πάλι να χορηγεί δάνεια, καθώς πολλές 

χώρες άρχισαν να επηρεάζονται από την οικονοµική κρίση και από τις αυξήσεις 

των τιµών σε τρόφιµα και καύσιµα. Έτσι, τη περίοδο από το τέλος του 2008 µέχρι 

και τις αρχές του 2009 το Ταµείο δάνεισε περίπου 60 δισεκατοµµύρια δολάρια σε 

αγορές που είχαν επηρεαστεί από την κρίση. Αυτή η ξαφνική αύξηση της ζήτησης 

για δάνεια από τον οργανισµό είχε ως αποτέλεσµα η ∆ιοίκηση του Ταµείου να 

επανεξετάσει  τις διαδικασίες δανεισµού και τις προϋποθέσεις δανεισµού 

(conditionality) στις χώρες-µέλη. 
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Concessional: δάνεια µε ευνοϊκούς όρους              No concessional: δάνεια µε µη   
ευνοϊκούς όρους 
∆ιάγραµµα 2: Ο δανεισµός από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
 πηγή: ιστοσελίδα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 
 

Τον Μάρτιο του 2009 το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ανακοίνωσε µια πολύ 

σηµαντική αναθεώρηση του πλαισίου δανεισµού του, εκσυγχρονίζοντας τις 

προϋποθέσεις δανεισµού, εισάγοντας µια νέα ευέλικτη γραµµή πίστωσης, 

ενισχύοντας την ευελιξία του οργανισµού, επιταχύνοντας τις διαδικασίες 

δανεισµού και προβαίνοντας σε εξορθολογισµό των µέσων δανεισµού που στο 

παρελθόν χρησιµοποιούνταν σπάνια. 

 Σήµερα, ο δανεισµός µέσω του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου εξυπηρετεί 

τρεις βασικούς σκοπούς: 

ü Πρώτον, την οµαλή προσαρµογή µιας χώρας στις διάφορες κρίσεις, 

βοηθώντας τη συγκεκριµένη χώρα να αποφύγει µια ακατάλληλη και σκληρή 

οικονοµική προσαρµογή, κάτι που θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα δαπανηρό 

τόσο για την ίδια τη χώρα όσο και για τις οικονοµίες χωρών που θα της 

δάνειζαν. 

ü ∆εύτερον, τα προγράµµατα του Ταµείου µπορούν να συµβάλουν στην 

απελευθέρωση από άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Τα προγράµµατα 
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δανεισµού που ακολουθεί µια χώρα αποδεικνύουν συχνά ότι η κυβέρνηση 

µιας χώρας ακολουθεί τις σωστές πολιτικές για τη βελτίωση της οικονοµίας 

της, κάτι που ενισχύει την αξιοπιστία της και την εµπιστοσύνη των 

επενδυτών. 

ü Τρίτον, ο έγκαιρος δανεισµός από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µπορεί να 

αντιµετωπίσει τα προβλήµατα πριν αυτά γιγαντωθούν. 

1.5  Τα Μέλη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και η 

Χρηµατοδότηση του Οργανισµού και των Μελών του 

Για να γίνει δεκτή µία χώρα στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο πρέπει να είναι 

ελεύθερη και κυρίαρχη χώρα. Ο οργανισµός απαριθµούσε το έτος 2000 τα 182 µέλη, 

και το έτος 2009 απαριθµούσε 186 µέλη, µε τελευταίο το Κόσσοβο. Στα συστήµατα 

παρακολούθησης των οικονοµιών, συνεισφέρουν στατιστικά δεδοµένα χωρίς να είναι 

µέλη του οργανισµού, οι Παλαιστινιακές Αρχές, το Χονγκ Κονγκ, όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την Ευρωζώνη και η 

Eurostat για όλη την ΕΕ. 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο χρηµατοδοτείται από τα κράτη-µέλη του 

ανάλογα µε το µερίδιο που υπολογίζεται ότι κατέχουν στην παγκόσµια οικονοµία 

(quotas). Μετά την ένταξη µιας χώρας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αυτή 

αποκτά µια ποσόστωση µε βάση το σχετικό µέγεθος της οικονοµίας της. Αυτή η 

ποσόστωση καθορίζει την χρηµατοδοτική συνεισφορά της χώρας στο Ταµείο, την 

ισχύ της ψήφου της και τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηµατοδότηση από το 

Ταµείο. Με βάση το ποσοστό χρηµατοδότησης κάθε κράτος έχει και το αντίστοιχο 

µερίδιο σε ψήφους. Για την Ελλάδα αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί στο 0,38% του 

συνολικού προϋπολογισµού του οργανισµού (περίπου 1δις ευρώ), για την ΕΕ 

συνολικά περίπου το 30%, για τις ΗΠΑ το 17,09% και για την Κίνα το 3,72%. 

Γίνονται φυσικά συζητήσεις έτσι ώστε να υπάρξει πιο δίκαιη αντιπροσώπευση 

ορισµένων σηµαντικών οικονοµιών όπως αυτής της Βραζιλίας και της Κίνας. 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό του οργανισµού, κάθε χώρα-µέλος µπορεί να δανειστεί 

ετησίως το 200% των ποσών που συνεισφέρει στον οργανισµό και συνολικά το 

600%. Βέβαια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στη περίπτωση της σηµερινής 

οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, ο κανονισµός αυτός µπορεί να παραβιαστεί (η 

αναλογία αυτή έχει διαµορφωθεί µέχρι στιγµής λόγω της κρίσης στο 1 προς 10). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurostat&action=edit&redlink=1
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Βέβαια, εξαιτίας των ταχύτατων οικονοµικών εξελίξεων σε παγκόσµιο επίπεδο, 

τα µέλη του Ταµείου έχουν συµφωνήσει ότι οι υπάρχουσες ποσοστώσεις µπορεί να 

είναι παραπλανητικές και εποµένως, ίσως είναι ανάγκη να προσαρµόζονται. Έτσι, 

οποιεσδήποτε αλλαγές στις ποσοστώσεις απαιτούν µια πλειοψηφία 85% - ευρεία 

οµοφωνία (αναλύεται στη συνέχεια). 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο βοηθάει τις χώρες που ζητούν τη βοήθειά του 

µέσω διάφορων τυποποιηµένων προγραµµάτων. 

1.6  Κύριοι ∆ανειοδοτικοί Τρόποι (main lending facilities - Jacques 

J.Palak, August 1991, The Changing Nature of IMF Conditionality) 

1.6.1   Κύρια ∆ανειοδοτικά Προγράµµατα: 

i. Stand by Αrrangement (SBA). To πρόγραµµα αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά 

προγράµµατα χρηµατοδότησης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου από το 

1952. Χρησιµοποιείται κυρίως από χώρες µε σχετικά καλό οικονοµικό 

παρελθόν. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει µειωθεί η χρήση του προγράµµατος, 

εντούτοις παραµένει το πιο γνωστό σε ότι αφορά την οικονοµική βοήθεια σε 

χώρες µέσου εισοδήµατος. Σύµφωνα µε αυτό, παρέχεται υποστήριξη για τη 

προσαρµογή του ισοζυγίου πληρωµών και το δάνειο εκταµιεύεται τµηµατικά µε 

βάση τους όρους που έχουν τεθεί. Τα µεγαλύτερα δάνεια µέσω του Ταµείου 

δίνονται παραδοσιακά µέσω του Stand by Αrrangement. 

ii. Flexible Credit Line (FCL). To πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται για χώρες µε 

ισχυρούς οικονοµικούς δείκτες και ιστορικό πραγµατοποίησης των 

απαραίτητων πολιτικών, όποτε αυτές ήταν αναγκαίες. Μετά την έγκριση του 

συγκεκριµένου προγράµµατος, η χώρα µπορεί να χρησιµοποιήσει το σύνολο 

των χρηµάτων που είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή, καθώς οι εκταµιεύσεις δεν 

γίνονται σταδιακά µε δόσεις και υπό προϋποθέσεις όπως γίνεται στη περίπτωση 

του (SBA). 

iii. Extended Fund Facility. To πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται από το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο για να βοηθήσει χώρες που έχουν προβλήµατα στο 

ισοζύγιο πληρωµών, τα οποία σχετίζονται µε διαρθρωτικά προβλήµατα. Η 

διάρκεια του εν λόγω προγράµµατος µπορεί να εκτείνεται µέχρι ωσότου οι 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες της χώρας να µην υφίστανται. Περιλαµβάνει 

µέτρα και συµφωνίες για τη βελτίωση των αγορών και τη λειτουργία των 
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θεσµών και των φορέων, τη βελτίωση των φορολογικών και ασφαλιστικών 

µεταρρυθµίσεων, ιδιωτικοποίηση δηµόσιων επιχειρήσεων και άλλα µέτρα. 

iv. Μέτρα Επείγουσας Βοήθειας (Emergency Assistance). Πρόκειται για βοήθεια 

προς χώρες εξαιτίας προβληµάτων που έχουν προέλθει από φυσικές 

καταστροφές, στρατιωτικές συγκρούσεις και άλλα παρόµοια γεγονότα. 

1.6.2 ∆ανεισµός σε Φτωχές Χώρες 

Χώρες µε χαµηλό εισόδηµα µπορούν να δανειστούν από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο µε πολύ χαµηλά επιτόκια και µε πολύ ευνοϊκούς όρους. Μπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τον µηχανισµό «Poverty Reduction and Growth Facility», που 

αποτελεί και το κύριο µέσο µε το οποίο επιδιώκεται να µειωθεί η φτώχια σε 

ορισµένες χώρες.  Τα κράτη-µέλη µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν το 

«Exogenous Shocks Facility» που βοηθάει µια χώρα να αντιµετωπίσει ξαφνικά 

γεγονότα όπως τις δυσκολίες από την άνοδο στις τιµές των τροφίµων ή των καυσίµων 

ή τα προβλήµατα από φυσικές καταστροφές, τα οποία είναι πέρα από τον έλεγχο της 

κυβέρνησης της χώρας, αλλά ασκούν  σηµαντικά αρνητική επίδραση στην οικονοµία 

της. Τα επιτόκια για αυτές τις περιπτώσεις κυµαίνονται γύρω στο 0,5% και τα δάνεια 

αποπληρώνονται σε διάστηµα 5 ½ - 10 ετών. 

Πέρα των δανείων µε ευνοϊκούς όρους, οι φτωχές χώρες µπορούν να εγγραφούν 

σε µια από τις δύο παρακάτω πρωτοβουλίες: 

Ø Την πρωτοβουλία των βαριά υπερχρεωµένων φτωχών χωρών (Heavily 

Indebted Poor Countries - HIPC), η οποία δηµιουργήθηκε το 1996 και 

βελτιώθηκε το 1999. Σύµφωνα µε αυτή, οι πιστωτές παρέχουν ελάφρυνση 

χρέους µε συντονισµένο τρόπο, µε σκοπό να επαναφέρουν την σταθερότητα 

(βιωσιµότητα) του χρέους. 

Ø Την πολυµερή πρωτοβουλία για την ελάφρυνση του χρέους (Multilateral Debt 

Relief Initiative - MDRI). Αυτή, ύστερα από τη συνεργασία του Ταµείου, του 

Αφρικανικού Ταµείου Ανάπτυξης και της Παγκόσµιας Τράπεζας διέγραψαν 

όλες τις απαιτήσεις τους από ορισµένες χώρες, έτσι ώστε να τις βοηθήσουν να 

αναπτυχθούν και να ανταπεξέλθουν στους αναπτυξιακούς στόχους της 

Χιλιετίας.  
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Πίνακας 2: Τα κράτη-µέλη του διεθνούς νοµισµατικού ταµείου          

πηγή: Wikipedia, the free encyclopedia 

 

1.7  Βοήθεια και Μεταρρυθµίσεις 

 

Μια από τις βασικότερες αποστολές του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου είναι η 

παροχή οικονοµικής βοήθειας σε χώρες που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα. 

Χώρες µε προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών µπορούν να ζητήσουν δάνεια και 

βοήθεια σε ότι αφορά τη διαχείριση της οικονοµίας τους. Ωστόσο, για να δοθεί αυτή 

η βοήθεια το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο απαιτεί οι χώρες αυτές να λάβουν κάποια 

διαρθρωτικά µέτρα και να προβούν σε µεταρρυθµίσεις. Όταν η βοήθεια που 

παρέχεται είναι µέσω δανείων τότε αυτά εγκρίνονται σε δόσεις και κάθε δόση δίνεται 

µε τη προϋπόθεση ότι πληρούνται κάθε φορά οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις που 

έχουν τεθεί. 

 

1.8  Γιατί Συµβαίνουν οι Κρίσεις; 

 

Πολλά είναι τα αίτια που µπορούν να οδηγήσουν σε µια οικονοµική κρίση, όπως για 

παράδειγµα αδύνατα εγχώρια χρηµατοοικονοµικά συστήµατα, µεγάλες και επίµονες 

εξωτερικές ή εσωτερικές ανισορροπίες (περιλαµβανοµένων ελλειµµάτων ισοζυγίου 
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τρεχουσών συναλλαγών ή/και δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων), υψηλά επίπεδα 

εξωτερικού ή/και δηµόσιου χρέους, επιτόκια σε ασύµφορα επίπεδα, φυσικές 

καταστροφές, ένοπλες συρράξεις, ή απότοµες και σηµαντικές αυξήσεις των τιµών 

βασικών ειδών, όπως τροφίµων και καυσίµων. Επιπλέον, τα εξωγενή πλήγµατα, από 

φυσικές καταστροφές έως δυσµενείς µεταβολές στους όρους εµπορίου ή πτώση της 

ζήτησης από το εξωτερικό, είναι συχνά αιτίες οικονοµικών προβληµάτων. 

 

1.9  Μορφές Κρίσης 

  

Μπορούµε να αναφέρουµε δύο µορφών κρίσης: 

• Οι οικονοµικές κρίσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από προβλήµατα στο 

ισοζύγιο πληρωµών που οδηγούν σε πιέσεις στο νόµισµα της χώρας, πτώση 

της καταναλωτικής ζήτησης, µείωση των επενδύσεων, άνοδο της ανεργίας και 

πτώση των εισοδηµάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυξάνεται η αβεβαιότητα 

στις χρηµατοοικονοµικές αγορές και πέφτει η τιµή των µετοχών, των 

οµολόγων ή και της ισοτιµίας του εγχώριου νοµίσµατος. 

• Οι χρηµατοοικονοµικές κρίσεις, οι οποίες δηµιουργούνται από τον 

χρηµατοοικονοµικό κλάδο και οδηγούν σε αύξηση της αβεβαιότητας στις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές και µείωση της τιµής των µετοχών και των 

οµολόγων. Είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε δυσκολίες για τις τράπεζες και τα 

συστήµατα πληρωµών, πλήττοντας την οικονοµική δραστηριότητα. 

Μία σοβαρή κρίση, ότι µορφή και να έχει αυτή, µπορεί να οδηγήσει σε ύφεση, 

αθέτηση των υποχρεώσεων από τις χώρες και «sudden stop»2. 

 

1.10 Πώς βοηθούν τα ∆άνεια του Ταµείου; 

Τα δάνεια που παρέχει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δίνουν στη χώρα-µέλος το 

χρονικό περιθώριο για να εφαρµόσει διαρθρωτικά µέτρα και µεταρρυθµίσεις έτσι 

ώστε η χώρα να επανέλθει σε βιώσιµα επίπεδα για την ίδια και για τους πολίτες της. 

Τα µέτρα αυτά διαφέρουν ανάλογα µε τη φύση των προβληµάτων και τις συνθήκες 

που επικρατούν σε κάθε χώρα. 
2απότοµη παύση κεφαλαίων, µία αντιστροφή της ροής διεθνών κεφαλαίων. Σταµατάνε οι εισροές 

κεφαλαίων στην οικονοµία µιας χώρας. 
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1.11 Ποσοστώσεις Χωρών-Μελών και ∆ικαιώµατα επί των 

Ψηφοφοριών 

 

Η διοικητική δοµή του Ταµείου µοιάζει πολύ µε αυτή µιας επιχείρησης: κάθε χώρα 

που συµµετέχει θα πρέπει να καταβάλλει ένα χρηµατικό ποσό, από το οποίο 

τουλάχιστον  25% θα πρέπει να καταβληθεί σε «σκληρό»3 νόµισµα και το υπόλοιπο 

75% στο δικό της νόµισµα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται δεκτό από το Ταµείο και χρυσός, 

κάτι που έχει καταστήσει το Ταµείο τον τρίτο µεγαλύτερο κάτοχο αποθεµάτων σε 

χρυσό στον κόσµο. Έτσι, µε βάση το συνολικό ποσό µε το οποίο µπαίνει µια χώρα 

στο Ταµείο, διαµορφώνεται και η ψήφος της επί των αποφάσεων που λαµβάνονται. 

Αλλά, φυσικά, δεν µπορεί µια χώρα να καταθέσει όσα χρήµατα θέλει για να 

αποκτήσει ανάλογες ψήφους.  

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας µε τις ποσοστώσεις των χωρών µελών 

του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και τις ψήφους τους επί του οργανισµού (% 

σύνολο). 

 

Πίνακας 3:Ποσοστώσεις χωρών-µελών και δικαιώµατα επί των ψηφοφοριών 

Χώρα-µέλος Εκατοµ. σε SDRs4 Ποσοστό επί του 

συνόλου 

Ψήφοι (% σύνολο) 

ΗΠΑ 37.149.3 17,09 16,74 

Ιαπωνία 13.312.8 6,12 6,01 

Γερµανία 13.008.2 5,98 5,87 

Ηνωµένο Βασίλειο 10.738.5 4,94 4,85 

Γαλλία 10.738.5 4,94 4,86 

Κίνα 8.090.1 3,72 3,66 

Ιταλία 7.055.5 3,24 3,19 
 

 

3το νόµισµα στο οποίο οι επενδυτές έχουν εµπιστοσύνη, το ισχυρό νόµισµα µιας χώρας αναπτυγµένης 

που αποτελεί βάση συναλλαγών για ολόκληρο το κόσµο. Τέτοια είναι το Ευρώ, το δολάριο των ΗΠΑ, 

η λίρα Αγγλίας, το ελβετικό φράγκο και άλλοτε το γερµανικό µάρκο. 
4Special Reserves Rights. To Ταµείο χρησιµοποιεί για τους λογαριασµούς του ένα δικό του «νόµισµα», 

που αποτελεί µεσοσταθµικό µέγεθος µε σταθµίσεις και καθορίζεται από τα ποσά που έχει στο ταµείο 

του από τα νοµίσµατα που έχουν κατατεθεί. 
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Σαουδική Αραβία 6.985.5 3,21 3,16 

Καναδάς 6.369.2 2,93 2,88 

Ρωσία 5.945.4 2,73 2,69 

Ολλανδία 5.162.4 2,37 2,34 

Βέλγιο 4.605.2 2,12 2,08 

Ινδία 4.158.2 1,91 1,88 

Ελβετία 3.458.5 1,59 1,57 

Αυστραλία 3.236.4 1,49 1,47 

Μεξικό 3.152.8 1,45 1,43 

Ισπανία 3.048.9 1,4 1,38 

Βραζιλία 3.036.1 1,4 1,38 

Νότιος Κορέα 2.927.3 1,35 1,33 

Βενεζουέλα 2.659.1 1,22 1,21 

Υπόλοιπες χώρες 62.593.8 28,79 30,05 

 

Πηγή: ιστοσελίδα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

 

1.12  Επικρίσεις  για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

 

1.12.1 Γιατί το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι αναποτελεσµατικό (Bryan 

T. Johnson and Brett D. Schaefer) 

 

Πολλά έχουν αλλάξει στην παγκόσµια οικονοµία από το τέλος του ∆εύτερου 

Παγκοσµίου Πολέµου. Σύµφωνα µε απόψεις πολλών αναλυτών, πολλά από αυτά που 

το Ταµείο έχει κάνει είχαν ως αποτέλεσµα την αποτυχία. Έτσι, το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο, σύµφωνα µε αρκετούς, είναι αναποτελεσµατικό γιατί: 

• Μια επέµβασή του είναι πιο πιθανό να δηµιουργήσει µακροχρόνια εξάρτηση 

µιας χώρας από αυτό παρά να λειτουργήσει σαν παράγοντας βραχυπρόθεσµης 

βοήθειας. Ο δανεισµός του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου υποτίθεται ότι 

είναι, σύµφωνα µε τα άρθρα του οργανισµού, βραχυπρόθεσµος. Αλλά 

σύµφωνα µε τον οικονοµολόγο Doug Bandow, οι περισσότερες χώρες στη 

πραγµατικότητα γίνονται µακροπρόθεσµοι χρήστες της βοήθειας του Ταµείου. 
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Μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων του οργανισµού δείχνει αυξηµένη 

εξάρτηση στον οργανισµό από τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. 

   Για παράδειγµα, από το 1965 µέχρι το 1995, 137 χώρες έλαβαν δάνεια από 

το Ταµείο. Για 81 από αυτές τις χώρες, ο αριθµός των περιπτώσεων που 

κατέφυγαν στο Ταµείο για να δανειστούν τη περίοδο 1981-1995 αυξήθηκε 

περίπου κατά 50% σε σύγκριση µε τον αριθµό των περιπτώσεων που 

δανείστηκαν τη περίοδο 1965-1980. Μόνο 44 χώρες µείωσαν τον αριθµό των 

περιπτώσεων που δανείστηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, ενώ 

µόλις 12 διατήρησαν τον ίδιο περίπου αριθµό περιπτώσεων που ζήτησαν 

βοήθεια από το Ταµείο. 

    Αυτό σηµαίνει ότι το Ταµείο αυξάνει τα δάνειά που δίνει σε χώρες-µέλη, 

δίνοντάς τα µε µεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση µε το παρελθόν. Εποµένως, 

σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των δύο αναλυτών, το Ταµείο δεν είναι ικανό 

να διασφαλίσει ότι τα δάνειά του στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες είναι 

πράγµατι βραχυπρόθεσµα, αλλά αντίθετα, αυτά τα δάνεια είναι περισσότερο 

πιθανό να δηµιουργήσουν µακροπρόθεσµη εξάρτηση από το Ταµείο. 

• Απέτυχε να βοηθήσει πολλές χώρες να βελτιώσουν την οικονοµική τους 

κατάσταση. Αντίθετα, ο δανεισµός του Ταµείου σε λιγότερο αναπτυγµένες 

χώρες συνήθως ήταν ιδιαίτερα επιζήµιος. Έτσι, µια επισκόπηση των χωρών 

που έχουν λάβει βοήθεια από το Ταµείο δείχνει ότι οι πολλές από αυτές δεν 

είναι σε καλύτερη οικονοµική κατάσταση (οικονοµική κατάσταση µετρηµένη 

σε κατά κεφαλήν εισόδηµα) σε σχέση µε τη κατάστασή τους πριν πάρουν τα 

δάνεια, αλλά στη πραγµατικότητα, πολλές από αυτές είναι ακόµη φτωχότερες: 

για παράδειγµα, 48 από τις 89 όχι και τόσο αναπτυγµένες χώρες που 

χρησιµοποίησαν πόρους του Ταµείου τη περίοδο 1965-1995 δεν είναι σε 

καλύτερη οικονοµική κατάσταση σε σχέση µε πριν. Πιο συγκεκριµένα: 32 

από αυτές τις  48 χώρες είναι φτωχότερες σε σχέση µε πριν και 14 από αυτές 

τις 32 χώρες έχουν οικονοµίες που είναι τουλάχιστον κατά 15% µικρότερες σε 

σχέση µε τη προ-Ταµείου περίοδο. 

   Οι οικονοµίες ορισµένων χωρών είχαν αξιοσηµείωτες αρνητικές επιδόσεις. 

Για παράδειγµα: 

i. Από το 1968 µέχρι το 1995, η Νικαράγουα (Nicaragua) δανείστηκε 

περίπου 185 εκατοµµύρια δολάρια από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο. Το 1968, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP-
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per capital gross domestic product) της χώρας ήταν 1.821 δολάρια 

(constant U.S. dollars). Το 1993, ήταν µόλις 816 δολάρια ή κατά 55% 

µικρότερο σε σχέση µε το ύψος του πριν η χώρα λάβει τη βοήθεια του 

Ταµείου. 

ii. Από το 1972 µέχρι το 1995, το Ζαϊρ έλαβε περίπου 1,8 

δισεκατοµµύρια δολάρια από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το 

1972 το GDP της χώρας ήταν 683 δολάρια (constant U.S. dollars). To 

1993, ήταν µόλις 327 δολάρια ή κατά 54% µικρότερο σε σχέση µε το 

ύψος του πριν η χώρα λάβει τη βοήθεια του Ταµείου. 

   Το συµπέρασµα από όλα αυτά, σύµφωνα µε τους δύο αναλυτές, είναι ότι οι 

προσπάθειες του Ταµείου για να ενθαρρύνει την οικονοµική ανάπτυξη κατέληξε, σε 

πολλές χώρες, σε παταγώδη αποτυχία. Είτε αυτή η αποτυχία προήλθε από την 

αδυναµία των χωρών που έλαβαν βοήθεια να ακολουθήσουν τις πολιτικές που 

προωθούσε το Ταµείο είτε από αδυναµίες και παραλείψεις των ίδιων των πολιτικών-

πρακτικών αυτών, το συµπέρασµα παραµένει το ίδιο. Ο οικονοµολόγος του Harvard 

Jeffrey Sachs πιστεύει ότι ίσως και οι δύο παραπάνω παράγοντες µπορεί να είναι 

λαθεµένοι ανάλογα µε τη περίπτωση: «χώρες που συµµορφώνονται µε το Ταµείο και 

µε την Παγκόσµια Τράπεζα φαίνεται να έχουν καλύτερη επίδοση σε σχέση µε χώρες 

που δεν συµµορφώνονται µε τις πολιτικές που προτείνουν. Ωστόσο, την ίδια στιγµή, 

ακόµη και χώρες που συµµορφώνονται µε τα προγράµµατα του Ταµείου και της 

Παγκόσµιας Τράπεζας µπορεί να παρουσιάζουν µέτριες επιδόσεις στην ανάπτυξη». 

   Κατά τη διάρκεια της 50στής επετείου του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ένας 

δηµοσιογράφος ρώτησε έναν κορυφαίο ιδρυτή του Ταµείου τι θα πρέπει να περιµένει 

ο κόσµος από το Ταµείο τον επόµενο χρόνο. Αυτός σώπασε και απάντησε «την 51η 

επέτειό του». Αυτή η απάντηση αποτελεί την επιτοµή της άποψης πολλών κριτικών 

που δηλώνουν ότι το Ταµείο διακρίνεται από έλλειψη δηµιουργικότητας και 

καινοτοµίας, κάτι το οποίο δεν λείπει από τους περισσότερους γραφειοκρατικούς 

οργανισµούς. Όπως αναφέρει ο Milton Friedman, βραβευµένος µε νόµπελ και 

ερευνητής του ιδρύµατος Ηοοver: «δεν υπάρχει τίποτε πιο µόνιµο από έναν 

κυβερνητικό οργανισµό, ειδικά εάν αυτός είναι διεθνής». 
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1.12.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της παρέµβασης του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου σε µια χώρα 

 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Το Ταµείο ενεργεί ως ένας διεθνής 

οργανισµός, «σαν το τελευταίο καταφύγιο» 

για δανεισµό προκειµένου µια χώρα να 

ανακτήσει την αξιοπιστία της και 

προκειµένου να αποφευχθεί η διάδοση της 

κρίσης. 

Τα προγράµµατα που εφαρµόζει το 

Ταµείο αναγνωρίζονται συνήθως ως  

ρυθµίσεις που επιβάλλονται από έναν 

ξένο οργανισµό στη δανειζόµενη χώρα, 

και έτσι αποδυναµώνουν την εγχώρια 

«δύναµη» της κυβέρνησης της χώρας. 

Το Ταµείο εµποδίζει την ανταγωνιστική 

υποτίµηση των νοµισµάτων των χωρών και 

τους περιορισµούς στις διεθνείς αγορές, 

εξοµαλύνοντας  προβλήµατα που αφορούν 

τα ισοζύγια πληρωµών των χωρών που 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα. 

Το Ταµείο συχνά ενθαρρύνει τις 

υποτιµήσεις νοµισµάτων ενώ τα δάνειά 

του αποθαρρύνουν την δηµοσιονοµική 

υπευθυνότητα (κάτι που δεν επιδιώκει το 

Ταµείο), τις θεµελιώδεις µεταρρυθµίσεις 

και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Το Ταµείο προωθεί τις ισχυρές εξαγωγικές 

αγορές, τις σταθερές χρηµατοοικονοµικές 

αγορές, τη µείωση των στρατιωτικών 

δαπανών και της κυβερνητικής διαφθοράς. 

Οι αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει το 

Ταµείο µειώνουν τους ρυθµούς 

ανάπτυξης, επιµηκύνουν την ύφεση, και 

επηρεάζουν τη ζωή των φτωχότερων 

ανθρώπων στις χώρες που δανείζονται, 

δηµιουργώντας έτσι µια δυσαρέσκεια σε 

βάρος της ∆ύσης και του Ταµείου, παρά 

σε βάρος της διαφθοράς και των 

ανεύθυνων κυβερνήσεων. 

Το Ταµείο επιτυγχάνει περισσότερο 

απελευθέρωση του εµπορίου παρά διµερείς 

ή πολυµερείς διαπραγµατεύσεις. 

Το Ταµείο χρησιµοποιεί τυποποιηµένα 

προγράµµατα που συχνά είναι 

ακατάλληλα ή ανεπαρκή για τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένα 

κράτος-µέλος. 

Το Ταµείο δελεάζει τις χώρες-µέλη να 

πραγµατοποιήσουν µεταρρυθµίσεις που 

είναι απαραίτητες αλλά που είναι πολιτικά 

Τα προγράµµατα του Ταµείου 

δηµιουργούν µακροχρόνια εξάρτηση από 

τους πόρους του οργανισµού για πολλές 
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δύσκολο να εφαρµοστούν. χώρες-µέλη. 

Προσφέρει επιτόκια δανεισµού που είναι 

σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά που 

µπορεί να εξασφαλίσει µία χώρα που 

βρίσκεται σε κρίση από τις αγορές. 

 

 

   Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις. Σύµφωνα µε αυτές, 

οι περισσότεροι υπάλληλοι του Ταµείου δεν γνωρίζουν καλά τους στόχους και το 

τρόπο λειτουργίας του, κάτι που απορρέει από την περίπλοκη φύση του Ταµείου και 

από την έλλειψη διαφάνειας εντός του οργανισµού. 

 

1.12.3 Ο ρόλος των ΗΠΑ 

 

Όπως είπαµε και προηγουµένως, µε βάση λοιπόν το συνολικό ποσό που καταθέτει 

µια χώρα στο Ταµείο, έχει δικαίωµα ψήφου και επί των αποφάσεων, αλλά µια χώρα 

δεν µπορεί να καταθέσει µονοµερώς "όσο θέλει" και έτσι να αποκτήσει σηµαντικά 

δικαιώµατα ψήφου! Οποιαδήποτε κατάθεση  είναι αντικείµενο «σκληρών παζαριών», 

µε ορισµένα εξόφθαλµα αποτελέσµατα, όπως το εκπληκτικό «ρίξιµο» της Κίνας, 

παρά το ότι είναι η δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία παγκοσµίως. Εδώ θα πρέπει να 

τονιστεί ότι για κάθε σηµαντική απόφαση που αφορά το Ταµείο θα πρέπει να υπάρχει 

πλειοψηφία 85%. Εποµένως, αν µια χώρα κατέχει το 15% των ψήφων διαθέτει και το 

δικαίωµα του βέτο. Η µοναδική χώρα µε αυτό το δικαίωµα µέχρι τώρα είναι οι ΗΠΑ 

που κατέχουν το 16,77% των συνολικών ψήφων, κάτι που αντανακλά και το «ποιος 

κάνει κουµάντο» µέσα στον οργανισµό µετά τον ΄Β Παγκόσµιο Πόλεµο (οι ΗΠΑ 

κυριαρχούν, ενώ η ιαπωνική και ευρωπαϊκή οικονοµία είναι κατεστραµµένες). Κάτι 

άλλο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι «το απαραίτητο ποσοστό για βέτο ήταν 

πάντα τέτοιο έτσι ώστε οι ΗΠΑ να ελέγχουν πάντα τις αποφάσεις και να έχουν µόνο 

αυτές το δικαίωµα αυτό: αρχικά βέτο είχε µια χώρα που συγκέντρωνε 60% των 

ψήφων (και το ποσοστό των ΗΠΑ ήταν περίπου 65%), τη δεκαετία του ’70 ήταν 20% 

(και το ποσοστό των ΗΠΑ ήταν περίπου 25% κλπ.)». Εποµένως, οι σηµερινοί 

συσχετισµοί στο Ταµείο δεν είναι και τόσο δίκαιοι σε ότι αφορά τους οικονοµικούς 

συσχετισµούς δύναµης σε παγκόσµιο επίπεδο. 

   Σχετικά µε το Ταµείο έχουν διατυπωθεί, επίσης, οι παρακάτω απόψεις: 
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• Οι Bandow και Vasquez (1994) διατυπώνουν την άποψη ότι το Ταµείο 

επιτρέπει συχνά σε χώρες-µέλη του να συνεχίσουν να ακολουθούν µη-

βιώσιµες πολιτικές για περισσότερο χρονικό διάστηµα από ότι θα έπρεπε. 

•  Ο Barro υποστηρίζει ότι το Ταµείο δεν «σβήνει φωτιές»  αλλά τις «ανάβει».  

• Οι Bordo και Schwartz (2000) συµπεραίνουν ότι το Ταµείο µπορεί να βλάψει 

τις χώρες παρά να τις σώσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

(CONDITIONALITY) 

 

 

Περίληψη 

 

Το παρόν κεφάλαιο παραθέτει την προέλευση και τους σκοπούς των προϋποθέσεων 

που τίθενται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η εµπειρία από τις µελέτες του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου δείχνουν ότι η επιτυχία ενός προγράµµατος είναι 

στενά συνδεδεµένη µε την θέληση της κυβέρνησης µιας χώρας να «νοικοκυρέψει» τα 

πράγµατα στη συγκεκριµένη χώρα, και δεν µπορεί να επιβληθεί από εξωτερικούς 

παράγοντες. Για αυτό και πρέπει να είναι αποτέλεσµα εσωτερικής ανάλυσης και 

συζήτησης µε όλους τους φορείς της χώρας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που 

έχουν τεθεί. Η ύπαρξη προϋποθέσεων δεν µπορεί ούτε να αντικαταστήσει ούτε να 

αντισταθµίσει την έλλειψη αποφασιστικότητας από τους ίδιους τους παράγοντες της 

χώρας. Το κεφάλαιο κλείνει µε την παρουσίαση των νέων οδηγιών σχετικά µε τις 

προϋποθέσεις ενώ αναφέρεται και στη σηµαντικότητα των προϋποθέσεων αυτών ως 

παράγοντας για τη διασφάλιση των πόρων του Ταµείου. 
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2.1 Εισαγωγή 

 

Οι προϋποθέσεις για την παροχή βοήθειας από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF 

conditionality) εισήχθησαν αρχικά το 1950 ως ένα µέσο για να επανέλθει σε βιώσιµα 

επίπεδα το ισοζύγιο πληρωµών µιας χώρας, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι οι πόροι 

του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου δεν θα πήγαιναν χαµένοι και ότι ο οργανισµός 

θα µπορούσε να πάρει πίσω τα χρήµατα που δάνειζε στις εν λόγω χώρες. Για πολλές 

δεκαετίες µέχρι τη δεκαετία του ’80 οι προϋποθέσεις του οργανισµού εστίαζαν σε 

θέµατα  νοµισµατικής, δηµοσιονοµικής και εµπορικής πολιτικής των µελών  του 

οργανισµού. Ωστόσο, τα τελευταία είκοσι χρόνια, τη στιγµή που οι πόροι του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µειώνονταν, ο αριθµός των προγραµµάτων του 

οργανισµού αυξήθηκε και ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων 

υπέστησαν σηµαντικές αλλαγές, καθώς το εύρος τους επεκτάθηκε σε τοµείς που 

παλιότερα δεν συµπεριλαµβάνονταν ως κριτήρια για τη παροχή βοηθείας. Καθώς ο 

αριθµός των προϋποθέσεων αυξανόταν µε τη πάροδο του χρόνου, ο ρυθµός της 

συµµόρφωσης των µελών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε τα προγράµµατά 

του και τις προϋποθέσεις του µειωνόταν και έτσι η αναθεώρηση και ο 

εξορθολογισµός των προϋποθέσεων αυτών έγινε αναπόφευκτος. 

   Όταν ιδρύθηκε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν υπήρχε κάποια αναφορά σε 

κριτήρια που θα έπρεπε να τηρούνταν. Η ιδέα για την εφαρµογή τέτοιων 

προϋποθέσεων δεν υπήρχε στα αρχικά άρθρα του οργανισµού (Fund’s original 

Articles of Agreement). Αυτή η ιδέα εισήχθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, το 1952, µε 

απόφαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου και πολύ αργότερα ενσωµατώθηκε στα 

άρθρα σαν µέρος της Πρώτης Τροποποίησης (First Amendement). Στις 20 

Σεπτεµβρίου του 1968 το Ταµείο αποφάσισε να ενσωµατώσει την εφαρµογή 

κριτηρίων στα άρθρα του. 

   Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’70, οι όροι που τίθεντο για τη χρησιµοποίηση 

των πόρων του Ταµείου περιελάµβαναν πρακτικές που εστίαζαν στο επίπεδο και τη 

σύνθεση της συνολικής ζήτησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η 

υπερβολική ζήτηση θεωρούνταν ως ο ποιο σηµαντικός παράγοντας για τη δηµιουργία 

πληθωρισµού και αδυναµίας αποπληρωµής του χρέους από µια χώρα. Έτσι, ο 

περιορισµός της υπερβολικής ζήτησης ήταν ο κύριος τρόπος για να ξεπεραστούν τα 

προβλήµατα στις πληρωµές µίας χώρας. Αυτή η προσέγγιση είναι γνωστή ως 
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monetary approach. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η υπερβολική ζήτηση 

αποτελεί την κύρια αιτία για την ύπαρξη πληθωρισµού και ανισορροπιών στο 

ισοζύγιο πληρωµών. Ο στόχος της είναι η µείωση του πληθωρισµού σε ένα χρόνο ή 

και σε µικρότερο διάστηµα και η ισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωµών µέσα από 

πολιτικές που αποβλέπουν στον µετασχηµατισµό του µεγέθους και της σύνθεσης της 

συνολικής ζήτησης.  

   Μετά τη δεκαετία του’70, η προσέγγιση αυτή έδωσε τη σειρά της σε µια πιο 

δοµηµένη, µακροπρόθεσµη προσέγγιση. Η αλλαγή αυτή βασιζόταν στο γεγονός ότι η 

προσαρµογή µιας χώρας δεν µπορούσε να διαρκέσει µόνο ένα χρόνο. Έτσι, το Ταµείο 

αύξησε τα µακροπρόθεσµα υποστηρικτικά του προγράµµατα.  

 

2.2 Η Φύση των Προϋποθέσεων  

 

O όρος ‘προϋποθέσεις’ (conditionalities) µπορεί να οριστεί ως ένα τρόπος µε τον 

οποίο κάποιος προσφέρει υποστήριξη και προσπαθεί να επηρεάσει τις πολιτικές 

κάποιου άλλου, προκειµένου να εξασφαλίσει την συµµόρφωση του µε ένα πακέτο 

από µέτρα. Πρόκειται για ένα εργαλείο µέσω του οποίου µια χώρα αναγκάζεται να 

υιοθετήσει συγκεκριµένες πολιτικές και να πραγµατοποιήσει µεταρρυθµίσεις που 

διαφορετικά δεν θα πραγµατοποιούσε, µε αντάλλαγµα τη βοήθεια του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου. Μέσα στα πρακτικά του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ο 

όρος αναφέρεται ως «οι πολιτικές που ένα µέλος πρέπει να υιοθετήσει προκειµένου 

να εξασφαλίσει τη πρόσβαση στους πόρους του Ταµείου». Αυτές οι πολιτικές 

σκοπεύουν να βοηθήσουν τη συγκεκριµένη χώρα να ξεπεράσει τα προβλήµατα που 

έχει µε το χρέος της και έτσι να µπορέσει στο µέλλον να ξεπληρώσει το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, ολοκληρώνοντας έτσι τον 

«κυκλικό ρόλο»  (revolving role) των πόρων του Ταµείου. Οι πόροι του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου που διατίθενται σε κάποια χώρα-µέλος ξεπληρώνονται µέσα 

σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο που κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 3-5 χρόνων.   

Αυτή η «ασφάλεια» προέρχεται από την υιοθέτηση εκ µέρους της χώρας ορισµένων 

διορθωτικών µέτρων, τα οποία σύµφωνα µε τη κρίση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου θα της επιτρέψουν να επαναφέρει σε βιώσιµα επίπεδα το ισοζύγιο 

πληρωµών της και να ξεπληρώσει το Ταµείο, καθιστώντας ταυτόχρονα δυνατή τη 

χρηµατοδότηση άλλων χωρών-µελών στο µέλλον. 
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   Κεντρικό σηµείο σε ότι αφορά την εξέταση των προϋποθέσεων που πρέπει να 

τηρούν οι χώρες-µέλη είναι το στάδιο των διαπραγµατεύσεων. Το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο επιχειρεί να χρησιµοποιήσει την οικονοµική δύναµη της χώρας-

µέλους προκειµένου να τη βοηθήσει και να πραγµατοποιήσει ταυτόχρονα τις 

απαραίτητες αλλαγές στη πολιτική της χώρας και διάφορες µεταρρυθµίσεις. Είναι 

φυσικό πως όσο µεγαλύτερη είναι η χώρα, τόσο ισχυρότερη θα είναι η οικονοµική 

της δύναµη, τόσο περισσότερες οι εναλλακτικές επιλογές σε ότι αφορά  τα µέτρα που 

πρέπει να πάρει για να διορθώσει την οικονοµική της κατάσταση και φυσικά, είναι 

λιγότερο πιθανό να αποδεχτεί η εν λόγω χώρα µέτρα µε τα οποία δεν συµφωνεί. 

 

2.3 Είναι η Επιβολή των Μέτρων Βίαιη/Παρεµβαίνουσα; (intrusive) 

 

Όταν µια χώρα προσεγγίζει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ζητά τη βοήθειά του, 

τότε η σχέση µεταξύ τους φαίνεται να είναι περισσότερο εθελοντική, δηλαδή µια 

σχέση µεταξύ δύο ίσων µεταξύ τους µερών. Βέβαια, σε πολλές κυβερνήσεις χωρών 

τα συµφέροντα των «διάφορων πλευρών» δεν συµπίπτουν. Για παράδειγµα, 

υπάρχουν διαφορές στους στόχους που επιδιώκουν από τη µία πλευρά τα Υπουργεία 

που «ξοδεύουν» (Υπουργεία Μεταφορών, Απασχόλησης, Υγείας, Εθνικής Άµυνας 

και άλλα) και από την άλλη το Υπουργείο Οικονοµικών και η Κεντρική Τράπεζα, το 

οποίο επιδιώκει το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό «νοικοκύρεµα» της 

οικονοµίας. Έτσι, η παρέµβαση ενός ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικού Οργανισµού 

(International Financial Institution- IFI) σε µια χώρα ευνοεί περισσότερο το 

«οικονοµικό νοικοκύρεµα». Εποµένως, παρά το γεγονός ότι µια χώρα-µέλος ίσως δεν 

εισέλθει σε διάλογο µε το Ταµείο, όταν το κάνει, τότε εφόσον το Ταµείο ως 

εξωτερικός παράγοντας επηρεάζει την συσχέτιση των δυνάµεων και των πολιτικών  

στο εσωτερικό µιας χώρας5, τότε τα µέτρα που πρόκειται να ληφθούν είναι βίαια 

εισαγόµενα (intrusive conditionality) σε αυτή τη χώρα (Ariel Buira, August 2003, 

Analysis of IMF conditionality). 

   Εάν λάβουµε υπόψη ότι σε µια κυβέρνηση υπάρχουν διαφορετικές απόψεις πάνω 

στη πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί, τότε η επέµβαση του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου εγείρει κάποια ερωτήµατα, όπως για παράδειγµα, το ερώτηµα 
5Έρχονται σε προτεραιότητα οι στόχοι για παράδειγµα του Υπουργείου Οικονοµικών και της 

Κεντρικής Τράπεζας της χώρας και «παραγκωνίζονται» σε ορισµένο βαθµό οι ανάγκες των υπολοίπων 

Υπουργείων. 
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για το αν το πρόγραµµα που προτείνει το Ταµείο εκτελείται από όλη τη κυβέρνηση ή 

µόνο για παράδειγµα από το Υπουργείο Οικονοµικών. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

αποτελεί για την υπόλοιπη κυβέρνηση µια εξωτερική παρέµβαση στα εσωτερικά 

προβλήµατα; Και όπως τονίστηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, το θέµα αυτό 

είναι σηµαντικό, καθώς «η επιτυχία ενός προγράµµατος είναι στενά συνδεδεµένη µε 

την θέληση της κυβέρνησης µιας χώρας να «νοικοκυρέψει» τα πράγµατα στη 

συγκεκριµένη χώρα, και δεν µπορεί να επιβληθεί από εξωτερικούς παράγοντες. Για 

αυτό και πρέπει να είναι αποτέλεσµα εσωτερικής ανάλυσης και συζήτησης µε όλους 

τους φορείς της χώρας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Η 

ύπαρξη προϋποθέσεων δεν µπορεί ούτε να αντικαταστήσει ούτε να αντισταθµίσει την 

έλλειψη αποφασιστικότητας από τους ίδιους τους παράγοντες της χώρας». 

 

2.4 Είναι η Τήρηση των Μέτρων Καταναγκαστική; (coercive) 

 

To αν η τήρηση των µέτρων είναι καταναγκαστική εξαρτάται από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε περίπτωσης. Για παράδειγµα, εάν µία χώρα έχει γενικά 

καλές οικονοµικές βάσεις και έχει µια βιώσιµη γενικά πρόσβαση στις διεθνείς 

χρηµαταγορές (όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Κίνα και άλλες χώρες), τότε η χώρα 

αυτή θα έχει ενισχυµένη διαπραγµατευτική δύναµη απέναντι στο Ταµείο και δεν θα 

αναγκαστεί να αποδεχθεί επαχθείς όρους προκειµένου να δεχθεί οικονοµική βοήθεια.    

Αντίθετα, εάν µια χώρα βρίσκεται εν µέσω οικονοµικής κρίσης και δεν έχει 

πρόσβαση στις διεθνείς χρηµαταγορές ή η οικονοµία της δεν είναι βιώσιµη, τότε η 

χώρα αυτή ίσως αναγκαστεί να αποδεχθεί όρους επαχθείς και σκληρούς που κάτω 

υπό άλλες συνθήκες δεν θα αποδεχόταν. Φυσικά, οι διάφορες χώρες αρνούνται να 

καταφύγουν στη βοήθεια του Ταµείου µέχρι να αναγκαστούν από τις περιστάσεις να 

το κάνουν. Όπως χαρακτηριστικά έχει διατυπώσει παλιότερα ο Paul Volcker σχετικά 

µε αυτή τη σχέση: «Όταν το Ταµείο διαπραγµατεύεται µε µια φτωχή και αδύναµη 

χώρα τότε το Ταµείο έχει το πάνω χέρι. Όταν το Ταµείο διαπραγµατεύεται µε µια 

µεγάλη και ισχυρή χώρα, τότε η χώρα έχει το πάνω χέρι». 

   Έτσι, το αν η τήρηση των µέτρων αυτών είναι καταναγκαστική µπορεί να 

διαπιστωθεί κάνοντας τις παρακάτω ερωτήσεις: τί επιλογές έχει η χώρα; ποιές είναι οι 

πραγµατικές επιλογές που η χώρα έχει διαθέσιµες για την ώρα;  
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 Συχνά µία χώρα που αντιµετωπίζει προβλήµατα µε το ισοζύγιο πληρωµών6 της δεν 

µπορεί να δανειστεί από τις αγορές και από άλλους χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς, εκτός και αν πετύχει πρώτα µία συµφωνία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο. Εποµένως η τήρηση των µέτρων είναι καταναγκαστική στη περίπτωση που η 

χώρα δεν έχει άλλη επιλογή.  

   Θα µπορούσαµε να εκφράσουµε την άποψη ότι πρόκειται για µια περίπτωση 

πατερναλισµού, µέσω του οποίου µια χώρα καθοδηγείται για το δικό της καλό, όπως 

ο πατέρας ή οι δάσκαλοι καθοδηγούν τα παιδιά για το δικό τους καλό (Ariel Buira, 

August 2003, An analysis of IMF conditionality). 

 

2.5 Τα Μέτρα που Απαιτεί το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να λάβει η 

Εκάστοτε Χώρα (conditionality) αποτελούν µια «Ασφάλεια» έτσι ώστε οι 

Πόροι να επιστραφούν ξανά στο Ταµείο; 

 

Tα µέτρα αυτά αποτελούν ένα µέσο για να διασφαλιστεί ο «κυκλικός χαρακτήρας» 

των πόρων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Επίσης, αποτελούν ταυτόχρονα ένα 

σηµάδι έλλειψης εµπιστοσύνης από «αυτούς που ξέρουν καλύτερα» (those who know 

best) στην ικανότητα της χώρας να διαχειριστεί µόνη της τα θέµατα που την 

αφορούν. Εποµένως, µε αυτό το τρόπο διασφαλίζεται ότι οι πόροι του Ταµείου δεν θα 

πάνε χαµένοι. Ιδιαίτερα σε ορισµένες χώρες, η ύπαρξη αυτών των 

µέτρων/προϋποθέσεων φαίνεται να έχει ως σκοπό να δέσει τα χέρια κυβερνήσεων, 

καθώς βρίσκονται σε χώρες µε µεταβατική πολιτική ζωή (όπως για παράδειγµα 

συνέβη µε Βραζιλία και Τουρκία), προκειµένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη 

επιστροφή των πόρων. 

 
6Το ισοζύγιο πληρωµών ή αλλιώς ισοζύγιο εξωτερικών πληρωµών είναι ένας λογαριασµός όπου 

απεικονίζεται το µέγεθος και η εξελικτική πορεία όλων των οικονοµικών συναλλαγών που 

πραγµατοποιεί µία χώρα µε όλες τις άλλες χώρες του κόσµου. Σε αυτό το λογαριασµό καταγράφονται 

οι εισροές και οι εκροές κεφαλαίων προς και από την χώρα για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, για 

αυτό και χρησιµοποιείται και ως δείκτης της ζήτησης και της προσφοράς του νοµίσµατος της χώρας. 

∆ίνεται δε ιδιαίτερη σηµασία σε αυτό το δείκτη καθώς επηρεάζει τη διαµόρφωση της εθνικής δαπάνης 

και του εθνικού εισοδήµατος, απεικονίζοντας τη διεθνή οικονοµική κατάσταση της χώρας. 

Μελετώντας κανείς το ισοζύγιο πληρωµών µπορεί να εντοπίσει τους προβληµατικούς τοµείς της 

οικονοµίας και να αντλήσει χρήσιµα συµπεράσµατα για τη πορεία της. 
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2.6 Οι Νέες Οδηγίες Σχετικά µε τις Προϋποθέσεις 

 

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο ενέκρινε νέες οδηγίες σχετικά τα κριτήρια στις 20 

Σεπτεµβρίου του 2002 (Ariel Buira, August 2003, The new Guidelines on 

Conditionality). Πρόκειται για αξιέπαινες οδηγίες που σκοπεύουν στην βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των προϋποθέσεων που τίθενται από το Ταµείο, τονίζοντας τη 

σηµασία των παρακάτω παραγόντων: 

• Της εθνικής κυριαρχίας των προγραµµάτων, εννοώντας την ανάγκη εµπλοκής 

του ίδιου του κράτους-µέλους στον σχηµατισµό του προγράµµατος και στην 

εφαρµογή του, καθώς επίσης και στην υπευθυνότητα του κράτους-µέλους, της 

κυβέρνησης και των φορέων του. 

• Φειδωλότητα στην εφαρµογή των µέτρων, δηλαδή µείωση των κριτηρίων σε 

όσο το δυνατό µικρότερο αριθµό και εστίαση σε µέτρα που θεωρούνται 

απαραίτητα για να ξεπεραστεί το πρόβληµα και κρίσιµα για την επιτυχία του 

όλου προγράµµατος που υιοθετείται. 

• Προσαρµογή του προγράµµατος στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε 

κάθε χώρα, αναγνωρίζοντας τους παράγοντες που προκαλούν τα προβλήµατα 

στο ισοζύγιο πληρωµών. 

• Σαφήνεια σε σχέση µε το ποια µέτρα πρέπει να εφαρµοστούν και ποια θα 

είναι τα συµπληρωµατικά µέτρα που πιθανότατα θα πρέπει να ληφθούν. 

Οι νέες οδηγίες δεν διαφέρουν πολύ από αυτές που ήταν σε ισχύ από το 1979. 

Γιατί όµως αναθεωρήθηκαν; Στην πραγµατικότητα, οι οδηγίες είχαν αγνοηθεί από το 

προσωπικό του Ταµείου κάτω από την ελαστικότητα που έδειξαν οι αξιωµατούχοι 

του Ταµείου. Αυτοί οι αξιωµατούχοι πίστευαν πως όταν µια χώρα ζητούσε τη 

βοήθεια του Ταµείου για να ισορροπήσει το ισοζύγιο πληρωµών της, έπρεπε να 

επωφεληθούν της ευκαιρίας και να προωθήσουν γενικότερα µεταρρυθµίσεις που 

χρειαζόταν η χώρα, κάτω από τη λογική ότι αυτές θα γίνονταν για το καλό της χώρας.  

Η έγκριση των νέων οδηγιών αποτελεί µια προσπάθεια έτσι ώστε κάθε µέτρο και 

µεταρρύθµιση που θα περιλαµβάνει το πρόγραµµα προσαρµογής µιας χώρας να 

δικαιολογείται. Είναι φανερό πλέον ότι παλαιότερα τα προγράµµατα ήταν πολύ 

«βαριά» (περιελάµβαναν πολλά µέτρα/µεταρρυθµίσεις) µε όρους που συχνά 

οδηγούσαν στην αποτυχία του προγράµµατος. Πρόκειται, λοιπόν, για µία προσπάθεια 

να υιοθετηθεί µια νέα νοοτροπία ανάµεσα στο προσωπικό του οργανισµού 
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προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων του. Όπως 

τονίζεται και στις νέες οδηγίες, τα προγράµµατα που υποστηρίζει ο οργανισµός 

κινούνται προς την κατεύθυνση των παρακάτω µακροοικονοµικών στόχων: 

i. Επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει µια χώρα µε το ισοζύγιο 

πληρωµών7 της και µε το δηµόσιο χρέος8 της, χωρίς να καταφύγει σε µέτρα 

που θα καταστρέψουν την εθνική ή την διεθνή ευηµερία. 

ii. Επαναφορά της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές µε ταυτόχρονα 

προσπάθεια να διατηρηθεί η οικονοµική ανάπτυξη. 

Η νέα προσέγγιση για τις προϋποθέσεις είναι, λοιπόν, ευπρόσδεκτη, καθώς 

προσπαθεί να εξαλείψει πολλές από τις αδυναµίες και τα µειονεκτήµατα των 

προηγούµενων πρακτικών, όπως επίσης αποτυχίες και παράπονα.  

 

2.7 Στόχοι των Προϋποθέσεων 

   2.7.1 Κύριοι Στόχοι Προϋποθέσεων  

 

Οι διαδικασίες δανεισµού του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όπως και οι άλλες 

διαδικασίες του, καθοδηγούνται από κάποιους στόχους. Το Ταµείο δεν θα δανείσει 

χρήµατα σε ένα κράτος-µέλος µόνο επειδή το κράτος θέλει να δανειστεί, ακόµη κι αν 

το Ταµείο είναι σίγουρο ότι θα του επιστραφούν οι πόροι του. Είναι απαραίτητο το 

Ταµείο να έχει πειστεί ότι η πίστωση που θα χορηγήσει θα εξυπηρετεί κάποιους 

σκοπούς. 

   Σε γενικές γραµµές οι στόχοι των κριτηρίων που τίθενται είναι να βοηθηθούν τα 

κράτη-µέλη «να αποκτήσουν µεσοπρόθεσµα µια βιώσιµη κατάσταση πληρωµών, 

συνοδευόµενη από βιώσιµα επιτόκια δανεισµού, αναπτυξιακούς ρυθµούς στην  
7Οι συναλλαγές µιας χώρας µε τον υπόλοιπο κόσµο (εµπορικές και χρηµατοοικονοµικές ροές) 

καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωµών. 
8Το δηµόσιο χρέος είναι το άθροισµα όλων των ετήσιων ελλειµµάτων του προϋπολογισµού στην 

ιστορία µιας χώρας. Εποµένως, στη περίπτωση της Ελλάδας, το δηµόσιο χρέος δεν θα είχε φτάσει σε 

υψηλά επίπεδα αν οι κυβερνήσεις είχαν ακολουθήσει µια πιο συνετή δηµοσιονοµική πολιτική. Η 

συνετή δηµοσιονοµική πολιτική συνιστά ελλείµµατα σε περιόδους υφέσεων και πλεονάσµατα σε 

περιόδους οικονοµικής άνθησης. Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής είναι η µικρότερη διακύµανση της 

οικονοµικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου αλλά και η διατήρηση του 

δηµόσιου χρέους σε επιθυµητά επίπεδα. Οι κυβερνήσεις συνήθως ακολουθούν αυτή τη πολιτική σε 

περιόδους ύφεσης αλλά την αγνοούν σε περιόδους οικονοµικής άνθησης, µε αποτέλεσµα να µην 

δηµιουργούν πλεονάσµατα για να καλύψουν τα ελλείµµατα. 
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οικονοµία της και ένα ελεύθερο σύστηµα πληρωµών» (Guitian 1980, p.3). Βέβαια, 

αυτός ο συνδυασµός επιθυµητών αποτελεσµάτων δεν είναι πάντα επιτεύξιµος µε 

αποτέλεσµα το Ταµείο να δίνει κατά περιόδους βαρύτητα πότε στον έναν και πότε 

στον άλλο παράγοντα (Jacques J. Polak, August 1991, The Changing Nature of IMF 

conditionality). 

ü Προσαρµογή του ισοζυγίου πληρωµών: ιστορικά το κύριο µέληµα του 

Ταµείου ήταν το ισοζύγιο πληρωµών µιας χώρας.  Τα µεγέθη που είναι 

γνωστά στους απλούς πολίτες σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών είναι το 

πλεόνασµα και το έλλειµµα του ισοζυγίου. Το έλλειµµα περιγράφει τη 

κατάσταση στην οποία οι εκροές συναλλάγµατος υπερβαίνουν τις εισροές, 

ενώ το πλεόνασµα τη περίπτωση στην οποία οι εισροές συναλλάγµατος 

υπερβαίνουν τις εκροές. Η µελέτη του ισοζυγίου µπορεί να βοηθήσει να 

βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα: το εµπορικό ισοζύγιο αντανακλά το βαθµό 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που παράγονται σε µια χώρα σε σχέση µε 

αυτά άλλων χωρών. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου µπορεί να σηµαίνει 

δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι τα προϊόντα που παράγει η χώρα δεν είναι 

ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές και άρα δεν τα προτιµούνται από τους 

ξένους αγοραστές, µε αποτέλεσµα οι εξαγωγές της χώρας να είναι σχετικά 

χαµηλές. ∆εύτερον, ότι τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα, υστερούν ως 

προς την τιµή και την ποιότητα, µε αποτέλεσµα οι τοπικοί αγοραστές να 

στρέφονται σε εισαγόµενα προϊόντα, κάτι που αυξάνει τις εισαγωγές τις 

χώρας. 

ü Οικονοµική ανάπτυξη: είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη δεν περιλαµβανόταν ως 

σκοπός του Ταµείου στα αρχικά άρθρα της Συµφωνίας (Articles of 

Agreement). Έτσι, η ανάπτυξη εµφανιζόταν όχι ως σκοπός, αλλά ως 

αναµενόµενο αποτέλεσµα της προσπάθειας των χωρών για βιώσιµη 

οικονοµία. Σήµερα, το προσωπικό του Ταµείο έχει δώσει ίσο βάρος σε 

ανάπτυξη και προσαρµογή. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται σε πολλές 

εκθέσεις του οργανισµού: «οι στόχοι του προγράµµατος ... είναι η 

οικοδόµηση της ανάπτυξης και ενός βιώσιµου ισοζυγίου πληρωµών κατά τη 

διάρκεια του τριετούς προγράµµατος προσαρµογής». 
ü Σταθερότητα τιµών: δεν είναι ξεκάθαρο στη ιστορία του Ταµείου το αν η 

σταθερότητα των τιµών συµπεριλαµβάνεται µέσα στις προϋποθέσεις που αυτό 

θέτει. Ο παράγοντας αυτός σαν ξεχωριστή µεταβλητή της συναλλαγµατικής 
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σταθερότητας δεν κατείχε σηµαντική θέση στα Αρχικά Άρθρα της 

Συµφωνίας, αν και το Ταµείο ανέµενε από τα µέλη του ότι θα διατηρούσαν 

ένα επίπεδο σταθερότητας στις τιµές. Η σταθερότητα των τιµών 

συµπεριελήφθη στην πρώτη τροπολογία (1969), η οποία έκανε λόγο για 

αποφυγή πληθωρισµού και αποπληθωρισµού. 

 

   2.7.2 ∆ευτερεύοντες Στόχοι Προϋποθέσεων 

 

Τα τελευταία χρόνια το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει διευρύνει τους τοµείς που 

µπορούν να θεωρηθούν σαν «στόχοι της πολιτικής του» στις συζητήσεις µε τις χώρες- 

µέλη που αναζητούν πίστωση. Παρακάτω παρουσιάζονται  αναφορικά ορισµένοι από 

αυτούς τους «νέους» παράγοντες (Jacques J. Polak, August 1991, The Changing 

Nature of IMF conditionality), οι οποίοι, ωστόσο, θεωρούνται από τους 

περισσότερους υπαλλήλους του Ταµείου µακράν ως δευτερεύοντες στόχοι: 

ü  Ο περιορισµός της φτώχιας 

ü Το περιβάλλον 

ü Ο περιορισµός των στρατιωτικών δαπανών 

 

2.8 Σύγκρουση  ανάµεσα στη Προσαρµογή και στην Ανάπτυξη; 

 

Πολλοί είναι αυτοί που κατηγορούν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ότι θυσιάζει την 

ανάπτυξη προκειµένου να επιτύχει τη δηµοσιονοµική προσαρµογή των χωρών που 

ζητούν τη βοήθειά του, συµπιέζοντας την οικονοµική δραστηριότητα κάτω από το 

επίπεδο πλήρους απασχόλησης. Οι οικονοµολόγοι του Ταµείου αν και δεν αρνούνται 

κατηγορηµατικά την πιθανότητα της σύγκρουσης αυτών των δύο, εντούτοις τονίζουν 

τα τρία παρακάτω σηµεία: 

ü Πρώτον, επισηµαίνουν ότι τα προβλήµατα του ισοζυγίου πληρωµών συχνά 

οφείλονται σε δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές πολιτικές που έχουν ως 

στόχο να λειτουργήσει η οικονοµία σε επίπεδα µεγαλύτερα από αυτά που 

αντέχει, οδηγώντας σε µεταβολή της εγχώριας ζήτησης στο ισοζύγιο 

πληρωµών. Σε αυτή τη περίπτωση, η εφαρµογή πολιτικών µετριασµού της 

συνολικής ζήτησης µπορεί να διορθώσει τα προβλήµατα στο ισοζύγιο 

πληρωµών, χωρίς να επηρεάσει σηµαντικά την απασχόληση ή την ανάπτυξη. 
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Εποµένως, µια  αποπληθωριστική πολιτική (disinflation) µπορεί να είναι σε 

γενικές γραµµές ευεργετική. Μόνο µια περαιτέρω µείωση της ζήτησης, 

περνώντας από τον αποπληθωρισµό9 στον αντιπληθωρισµό10 (deflation), θα 

δηµιουργούσε την εντύπωση ότι το Ταµείο δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην 

προσαρµογή και όχι στην ανάπτυξη. 

ü ∆εύτερον, η σύγκρουση µεταξύ ανάπτυξης και προσαρµογής σχεδόν δεν 

υφίσταται για µακροχρόνιες περιόδους. Αντίθετα για βραχυπρόθεσµες και 

µεσοπρόθεσµες περιόδους, φαίνεται ότι ίσως θυσιάζεται σε κάποιο βαθµό η 

ανάπτυξη προκειµένου να επιτευχθεί δηµοσιονοµική προσαρµογή. 

ü Τρίτον, στο βαθµό που η προσαρµογή γίνεται µέσω βελτιώσεων στη συνολική 

προσφορά και όχι συµπιέζοντας τη ζήτηση, αυτό προφανώς συµβάλλει στην 

ανάπτυξη.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9αποπληθωρισµός (disinflation): η µείωση του πληθωρισµού και η συγκράτηση της αξίας του 

νοµίσµατος. Η δέσµη οικονοµικών, δηµοσιονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών µέτρων που καθορίζει 

η κυβέρνηση µιας χώρας, µε σκοπό την ταχύρυθµη ή σταδιακή αντιµετώπιση του πληθωρισµού και 

την εξυγίανση της εθνικής οικονοµίας. Σύνηθες δυσάρεστο επακόλουθο είναι εφαρµογή πολιτικών 

λιτότητας, µε τις οποίες συγκρατείται ή περιορίζεται το συνολικό κόστος των µισθών στο δηµόσιο και 

στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ περιορίζεται αισθητά η αγοραστική-καταναλωτική δύναµη των 

εργαζοµένων. 
10αντιπληθωρισµός (deflation): οικονοµική πολιτική που αποβλέπει στη µείωση της πληθωριστικής 

κυκλοφορίας του νοµίσµατος µιας χώρας. Η επίµονη µείωση του γενικού επιπέδου των τιµών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  

ΚΑΙ  

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Περίληψη  

 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η οικονοµική κρίση, η οποία ξεκίνησε το έτος 

2008 και έπληξε πολλές χώρες σε παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι, πολλές από αυτές 

αναγκάστηκαν να ζητήσουν τη βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

προκειµένου να ανακάµψουν και να ξεπεράσουν τη κρίση. Σε χώρες, βέβαια, που για 

πολλά χρόνια αντιµετώπιζαν προβλήµατα που δεν είχαν λυθεί, οι συνέπειες της 

κρίσης ήταν πιο έντονες. Ωστόσο, η παγκόσµια οικονοµία σιγά σιγά παρουσιάζει 

σηµάδια ανάκαµψης, µε την ανάγκη για δηµοσιονοµική προσαρµογή να παραµένει 

έντονη. Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται, επίσης, ορισµένες περιπτώσεις χωρών στις 

οποίες έχει επέµβει το Ταµείο προκειµένου να τις βοηθήσει (τόσο στο παρελθόν όσο 

και σήµερα). Τέλος, παρουσιάζεται το πρόγραµµα του Ταµείου  και οι αλλαγές που 

πραγµατοποιεί για την αντιµετώπιση της πρόσφατης κρίσης και την ενίσχυση των 

χωρών που έχουν πληγεί από αυτή. 
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3.1 Παγκόσµια Κρίση και Οικονοµία 

 

Η παγκόσµια οικονοµία, αφού αντιµετώπισε τη βαθύτερη µεταπολεµικά ύφεση τη 

περίοδο 2008-2009, βρίσκεται σε φάση ανάκαµψης από το 2009 και µετά. Ωστόσο, ο 

ρυθµός ανάπτυξης της κάθε χώρας διαφέρει σηµαντικά και αν και οι προβλέψεις για 

την παγκόσµια και ευρωπαϊκή οικονοµία είναι ευνοϊκές, εντούτοις αυτές 

συνοδεύονται από υψηλό βαθµό αβεβαιότητας. Και αυτό γιατί ο µετασχηµατισµός 

της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης σε κρίση δηµόσιου χρέους δηµιουργεί 

προβλήµατα βιωσιµότητας των αναπτυγµένων οικονοµιών, οι οποίες βλέπουν να 

αυξάνονται επικίνδυνα τα ασφάλιστρα κινδύνου και ταυτόχρονα να επιχειρείται µια 

δηµοσιονοµική προσαρµογή, η οποία επιβραδύνει σηµαντικά την ανάπτυξη. 

    Η διεθνής κρίση που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 ως πιστωτική κρίση και 

εξελίχθηκε σε χρηµατοοικονοµική από τον Σεπτέµβριο του 2008 αντιµετωπίστηκε µε 

επεκτατική δηµοσιονοµική11 και νοµισµατική πολιτική, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα 

να επιδεινωθεί η δηµοσιονοµική θέση των περισσότερων προηγµένων οικονοµιών τη 

περίοδο αυτή. Έτσι, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα των µεγαλύτερων προηγµένων 

οικονοµιών έφτασε περίπου το 10% του παγκόσµιου ΑΕΠ το 2009 από 2,1% το 

2007, ενώ το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε το 2009 και 

έφτασε στις ΗΠΑ το 83,2% (από 62,1% το 2007), στην ευρωζώνη το 78,3% (από 

65,7% το 2007), και στην Ιαπωνία το 217,6% (από 187,7% το 2007)12.  

   Όταν οι βιοµηχανικές χώρες αντιµετωπίζουν µία ύφεση, ακολουθούν συνήθως 

επεκτατική νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική προκειµένου να ενισχύσουν τη 

ζήτηση. Οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες, όπως για παράδειγµα η Γερµανία, το 

Ηνωµένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, το έχουν πρόσφατα επιχειρήσει. Ωστόσο, οι 

αναδυόµενες οικονοµίες, µε εξαίρεση µερικές «χώρες-αποταµιευτές» της Ασίας δεν 

έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν παρόµοιες επεκτατικές πολιτικές 

προκειµένου να «διεγείρουν» τις οικονοµίες τους.  
 

11Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι ακριβείς επιπτώσεις µιας ορισµένης µεταβολής ενός 

δηµοσιονοµικού µεγέθους, ώστε να καθοριστεί µε επιτυχία το απαιτούµενο µέγεθος της µεταβολής. 

Επιπλέον, για να είναι αποτελεσµατική η δηµοσιονοµική πολιτική θα πρέπει οι µεταβολές των 

δηµοσιονοµικών µεγεθών να γίνουν έγκαιρα, πριν να εκδηλωθούν δηλαδή η οικονοµική ύφεση ή ο 

πληθωρισµός κλπ. 
12Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, Ιούλιος 2010, Ευρωσύστηµα. 
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   Έτσι, αναγκάζονται να εφαρµόσουν περιοριστικές πολιτικές, προκαλώντας έτσι 

προβλήµατα στην εγχώρια και διεθνή οικονοµική δραστηριότητα. Σηµαντικό ρόλο σε 

αυτή τη φάση διαδραµατίζει και η σωστή σύνταξη του προϋπολογισµού του 

κράτους13. 

   Η αλµατώδης αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους 

σε πολλές οικονοµίες οδήγησε σε αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου-CDS14 (Credit 

Default Swaps) των κρατικών οµολόγων, καθώς οι επενδυτές και αγορές 

επανεκτίµησαν τους κινδύνους σε αυτές τις χώρες. Εποµένως, η µείωση των 

δηµόσιων δαπανών για την αντιστροφή της δηµοσιονοµικής επιδείνωσης σε πολλές 

χώρες, αν και επιβραδύνει την οικονοµική ανάπτυξη, αποτελεί αδήριτη ανάγκη 

προκειµένου να εξισορροπηθεί η κατάσταση. Ωστόσο, παρά τα µέτρα που 

λαµβάνονται, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα δεν αναµένεται να µειωθεί σηµαντικά 

(κάτω του 9,5%). Κάτω από αυτές τις εξελίξεις αρκετές χώρες αναγκάστηκαν να 

ζητήσουν τη βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου προκειµένου να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να ξεπεράσουν τη κρίση. 

    Σύµφωνα µε τις τελευταίες προβλέψεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το 

παγκόσµιο ΑΕΠ αναµένεται ότι θα σηµειώσει αύξηση της τάξης του 4,6% το 2010 

έναντι µείωσης 0,6% το 2009, ενώ η Κίνα θα εξακολουθήσει να έχει τον µεγαλύτερο 

ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ των µεγάλων οικονοµιών. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι 

η ανάκαµψη, αν και µεγαλύτερη από αυτή που αναµενόταν αρχικά, είναι ευάλωτη 

στις διεθνείς εξελίξεις και κατανέµεται ανόµοια µεταξύ των διάφορων γεωγραφικών 

περιοχών. Παρακάτω παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά µε το δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα (διάγραµµα 3) και το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος (διάγραµµα 4) των 

βασικών µεγάλων οικονοµιών του κόσµου και τα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη 

της παγκόσµιας οικονοµίας (Πίνακας 4). 
13Οι δηµόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών (government expenditure), οι 

µεταβιβαστικές πληρωµές του ∆ηµοσίου (transfer payments), ο φόρος εισοδήµατος (income tax) και οι 

έµµεσοι φόροι (indirect taxes) αποτελούν τα τέσσερα βασικά µεγέθη του κρατικού προϋπολογισµού 

(government budget). Περιλαµβάνει, βέβαια και άλλα κονδύλια, αλλά αυτά συνήθως έχουν µικρότερη 

σηµασία. 
14Χοντρικά είναι ένα είδος ασφαλιστικής κάλυψης πού διασφαλίζει το κεφάλαιο του επενδυτή, σε 

περίπτωση πού καταρρεύσει το αντικείµενο πάνω στο οποίο γίνεται η επένδυση. Αυτό που κάνει τα 

cds ξεχωριστά είναι η δυνατότητα του επενδυτή να αγοράσει ένα τέτοιο παράγωγο χωρίς στην 

πραγµατικότητα να επενδύσει. Οι τιµές των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που ασφαλίζουν τον 

κίνδυνο έναντι αδυναµίας πληρωµών µιας χώρας. 
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∆ιάγραµµα 3: ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα τεσσάρων µεγάλων οικονοµιών 

Πηγή: ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, World Economic Outlook, AΑπρίλιος 2010. 

*προβλέψεις 

 

   Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ στην ευρωζώνη υπολείπεται σε σύγκριση µε τις 

υπόλοιπες προηγµένες οικονοµίες. Για το 2010 αναµένεται ότι θα αυξηθεί ο ρυθµός 

ανόδου στο 1% (από -4,1% το 2009), ενώ στις ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά 3,3% (από -

2,4% το 2009) και στην Ιαπωνία κατά 2,4% (από -5,2% το 2009). 

 

 
∆ιάγραµµα 4: Ακαθάριστο ∆ηµόσιο Χρέος τεσσάρων µεγάλων οικονοµιών 

Πηγή: ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, World Economic Outlook, AΑπρίλιος 2010. 

*προβλέψεις 

  

   Στις αναπτυγµένες οικονοµίες, οι ευκαιρίες που προσφέρονται για οικονοµική 

ανάπτυξη συνοδεύονται και από ανάλογες προκλήσεις στην οικονοµική πολιτική που 
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θα πρέπει να ακολουθηθεί. Η ανάγκη για µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων 

και του δηµόσιου χρέους καθιστά πιο δύσκολη τη σταδιακή έξοδο από τα έκτακτα 

µέτρα δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής προσαρµογής. Είναι προφανές ότι 

απαιτούνται διαφορετικές πολιτικές σε κάθε χώρα ανάλογα µε τη περίσταση. Έτσι, 

χώρες µε υψηλά εξωτερικά και εσωτερικά ελλείµµατα θα πρέπει να δώσουν προσοχή 

και να εφαρµόσουν ένα πλάνο µεσοπρόθεσµης προσαρµογής των ελλειµµάτων τους.    

Αντίθετα, χώρες µε ανισορροπίες στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών είναι ανάγκη 

να πραγµατοποιήσουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και να τονώσουν την εγχώρια 

ζήτηση, έτσι ώστε να συµβάλλουν στη σταθερότητα15 του παγκόσµιου 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, από το οποίο άλλωστε εξαρτώνται και οι ίδιες. 

 

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά στοιχεία για ΑΕΠ, πληθωρισµό και ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών 

 
   Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η ανάκαµψη στις αναπτυγµένες και 

αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας είναι εντονότερη, κυρίως λόγω της ισχυρής 

εγχώριας ζήτησης και της συγκριτικά µικρότερης εξάρτησης τους από τις διεθνείς 

χρηµατοοικονοµικές συγκυρίες. 
15Η κατάσταση στην οποία το συνολικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που αποτελείται από των τοµέα 

των τραπεζών και των λοιπών πιστωτικών οργανισµών, τις αγορές χρήµατος, πιστώσεων και 

κεφαλαίων και τις υποδοµές των αγορών διαθέτει ισχυρές αντοχές και επαρκείς αντιστάσεις στους 

απροσδόκητους κραδασµούς, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αποδιοργάνωσης του 

συστήµατος σε βαθµό που να διακυβεύεται η αποτελεσµατική κατανοµή των αποταµιευτικών πόρων 

και η οµαλή ροή του χρήµατος και των δανειακών κεφαλαίων. 
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3.2 Επεµβάσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου  

 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει στο ιστορικό του δεκάδες επεµβάσεις για τη 

«σωτηρία» χωρών µε οικονοµικά προβλήµατα, παρεµβάσεις που συνοδεύτηκαν εκτός 

από την εξαθλίωση των λαϊκών στρωµάτων, µε βαθιά πολιτική κρίση και κατάρρευση 

κυβερνήσεων. Το Ταµείο έχει δεχθεί πολλές κριτικές στο παρελθόν για τις πολιτικές 

λιτότητας που επέβαλε σε διάφορες χώρες, οι οποίες ζήτησαν τη βοήθειά του για τη 

σταθεροποίηση της οικονοµίας τους και τη δυνατότητα να δανείζονται µε βιώσιµα 

επιτόκια από τις διεθνείς αγορές. Οι κριτικές αυτές δεν προήλθαν µόνο από τη 

πλευρά των χωρών στις οποίες το Ταµείο παρενέβη, αλλά και από την πλευρά του 

ίδιου του Ταµείου. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι περιπτώσεις ορισµένων 

τέτοιων χωρών, καθώς και η περίπτωση της Ελλάδας, η οποία αναγκάστηκε εξαιτίας 

της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης να ζητήσει τη βοήθεια του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου. 

 

3.2.1 Βρετανία 1976 

 

Κάτω υπό την απειλή της κατάρρευσης της στερλίνας, η κυβέρνηση της Βρετανίας 

αναγκάστηκε να ζητήσει το 1976 τη βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, 

ζητώντας δάνειο 2,3 δισεκατοµµυρίων στερλινών. Το πρόβληµα στη χώρα 

επιδεινώθηκε ακόµη περισσότερο όταν οι κυβερνήσεις της χώρας προσπάθησαν να 

δηµιουργήσουν ανάπτυξη και απασχόληση αυξάνοντας το έλλειµµα του 

προϋπολογισµού. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ως αντάλλαγµα για τη βοήθεια 

που προσέφερε ζήτησε µείωση των κρατικών δαπανών, µείωση της πιστωτικής 

επέκτασης της χώρας και µείωση της ποσότητας του χρήµατος στη χώρα. 

 

3.2.2 Μεξικό 1994 

 

Προκειµένου να µειώσει το έλλειµµα του προϋπολογισµού ο πρόεδρος της χώρας 

εκδίδει οµόλογα σε µεξικανικό νόµισµα µεν αλλά συνδεδεµένα µε το δολάριο. Η 

χώρα είχε σταθερή ισοτιµία µε το δολάριο αλλά στη δεδοµένη χρονική στιγµή δεν 

διέθετε αρκετά αποθέµατα για να αποτρέψει µια κερδοσκοπική επίθεση. Στα τέλη του 

1994 η κυβέρνηση µετά από πιέσεις άφηνε να κυµανθεί ελεύθερα η ισοτιµία αυτή µε 
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αποτέλεσµα να προκληθεί πανικός πωλήσεων οµολόγων και το µεξικανικό πέσο να 

καταρρεύσει. Οι ΗΠΑ έσπευσαν να αγοράσουν πέσος και να δώσουν εγγυήσεις 

δανείων ύψους 50 δισεκατοµµυρίων δολαρίων ενώ το ∆ΝΤ έδωσε δάνεια 17,5 

δισεκατοµµύρια δολάρια. Στις εκλογές του 2000 το Επαναστατικό Θεσµικό Κόµµα 

του προέδρου Ερνέστο Σεντίγιο θα έχανε την εξουσία σχεδόν µετά από έναν αιώνα. 

 

3.2.3 Ταϊλάνδη-ασιατική κρίση 1997-2000 

 

Η ασιατική κρίση της περιόδου 1997-2000 ξεκίνησε από την Ταϊλάνδη και 

εξαπλώθηκε γρήγορα και στις γειτονικές χώρες: Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες και 

Νότια Κορέα. Το νόµισµα της Ταϊλάνδης άρχισε να δέχεται επίθεση «κερδοσκόπων», 

οι οποίοι πόνταραν στην υποτίµησή του. Παρά τη προσπάθεια της κυβέρνησης να 

υπερασπιστεί την ισοτιµία του νοµίσµατος, αυτό υποτιµήθηκε µε αποτέλεσµα η χώρα 

να βρεθεί σε δύσκολη οικονοµική θέση, µε αποτέλεσµα να ζητήσει τη συνδροµή του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, λαµβάνοντας 20,9 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Το 

Ταµείο ως αντάλλαγµα επέβαλε ένα σκληρό πακέτο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων 

και ζήτησε την απελευθέρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Το Ταµείο την ίδια 

περίοδο δανείζει 55 δισεκατοµµύρια δολάρια στην Κορέα και 23 δισεκατοµµύρια 

στην Ινδονησία. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη µέχρι τότε διάσωση που προσέφερε το 

Ταµείο µέχρι εκείνη τη περίοδο, επιβάλλοντας µέτρα λιτότητας όπως η αύξηση των 

επιτοκίων, η ρευστοποίηση αφερέγγυων επιχειρήσεων και άλλα. Η υποτίµηση των 

νοµισµάτων προκάλεσε κύµα χρεοκοπιών, απώλεια θέσεων εργασίας, αύξηση των 

τιµών, κοινωνικές αναταραχές και βίαιες εκδηλώσεις και πυροδότησε τον κίνδυνο για 

τη µεταφορά της κρίσης σε παγκόσµιο επίπεδο. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η 

Μαλαισία, η οποία δεν αποδέχτηκε την παρέµβαση του ταµείου και υιοθέτησε 

κάποιες πολιτικές που χαρακτηρίστηκαν από το Ταµείο ως «ανορθόδοξες», ήταν η 

πρώτη χώρα που ξεπέρασε την κρίση. 

 

3.2.4 Βολιβία 1998-2003 

 

Το 1998 το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δανείζει 138 εκατοµµύρια δολάρια στην 

Βολιβία και ζητά να ληφθούν µέτρα όπως η ιδιωτικοποίηση του δικτύου ύδρευσης 

και των υδάτινων πόρων µιας επαρχίας. Η απόπειρα οδηγεί σε βίαιες συγκρούσεις και 

εξέγερση. Το 2003 η χώρα ζητάει εκ νέου δάνειο 118 εκατοµµυρίων δολαρίων. Το 
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∆ΝΤ ζητά και πάλι ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές 6,5% στον προϋπολογισµό, αύξηση 

της φορολογίας και µειώσεις µισθών και συντάξεων.  

Το Φεβρουάριο του 2003 διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Λα Πας καταλήγουν σε 

µακελειό µε το στρατό να ανοίγει πυρ κατά πολιτών, σκοτώνοντας 33 και 

τραυµατίζοντας 200. Ο πρόεδρος Σάντσες ντε Λοσάδα φυγαδεύεται από το 

Προεδρικό Μέγαρο και µε τηλεοπτικό του µήνυµα αποσύρει την αύξηση της 

φορολογίας. Τον Οκτώβριο του 2003 παραιτείται, ενώ το πολιτικό κλίµα συνεχίζει να 

είναι ασταθές και τα επόµενα χρόνια.   

 

3.2.5 Αργεντινή 1999-2001 

 

Η συναλλαγµατική κρίση του 1997 που έπληξε πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ασίας προκάλεσε ισχυρό πλήγµα στη φήµη του ∆ΝΤ, καθώς ήταν το Ταµείο που είχε 

ζητήσει την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, η οποία οδήγησε µέσα από τα 

παιχνίδια των κερδοσκόπων σε µεγάλες υποτιµήσεις των νοµισµάτων της περιοχής. 

Το ∆εκέµβριο του 2001, στην Αργεντινή, λίγο πριν από τις γιορτές των 

Χριστουγέννων η κυβέρνηση της χώρας ανακοινώνει µείωση των µισθών των 

δηµοσίων υπαλλήλων κατά 20% και ταυτόχρονα απαγόρευση ανάληψης από τους 

τραπεζικούς λογαριασµούς ποσών που ξεπερνούσαν το 50% του ποσού στους 

λογαριασµούς. Το γεγονός αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και 

προκάλεσε βίαιες εκδηλώσεις, καθώς τα µέτρα αυτά ανακοινώθηκαν µετά από µία 

3ετή οικονοµική ύφεση που είχε µειώσει ήδη σε µεγάλο βαθµό το βιοτικό επίπεδο 

των πολιτών. Η κυβέρνηση της χώρας παραιτείται, ενώ η νέα κυβέρνηση, κάτω από 

συνθήκες πανικού ανακοινώνει τη στάση πληρωµών για το εξωτερικό χρέος ύψους 

140 εκατοµµυρίων δολαρίων και την υποτίµηση του αργεντίνικου πέσου σε σχέση µε 

το δολάριο (Vildan Serin and Erisah Arican, 2007). 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προχώρησε σε συµφωνία µε την Αργεντινή το 

1991 για να αντιµετωπίσει τα µακροοικονοµικά της προβλήµατα και τις ανισορροπίες 

της, κυρίως στον υπερπληθωρισµό, καθώς οι τιµές αυξάνονταν κάθε µήνα µε διψήφιο 

ποσοστό. Τότε, οι εµπειρογνώµονες του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου πρότειναν 

την σύνδεση του αργεντινικού πέσου µε το αµερικανικό δολάριο. Αυτό το µέτρο 

πράγµατι οδήγησε σε θεαµατική µείωση του πληθωρισµού ενώ ταυτόχρονα 

ενισχύθηκε και η οικονοµική ανάπτυξη µέχρι το 1998 εξαιτίας της εισροής 

κεφαλαίων από το εξωτερικό και τις ευνοϊκές οικονοµικές συγκυρίες. Ο µέσος 
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ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης έφτασε την περίοδο εκείνη στο 6%, από τους 

υψηλότερους στον κόσµο. Ωστόσο, µε το καθεστώς αυτό, η χώρα ήταν υποχρεωµένη 

να ακολουθεί την ίδια νοµισµατική πολιτική µε τις ΗΠΑ, τη στιγµή που οι διαφορές 

µεταξύ των δύο οικονοµιών ήταν τεράστιες. Έτσι, όταν εµφανίστηκαν τα πρώτα 

προβλήµατα στην διεθνή οικονοµία, η Αργεντινή άρχισε να παρουσιάζει προβλήµατα 

ανταγωνιστικότητας που την ωθούσαν στην ύφεση. Το πρόβληµα έγινε ακόµη 

µεγαλύτερο καθώς µετά το 1998 το δολάριο άρχισε να ανατιµάται µε γρήγορους 

ρυθµούς και συγχρόνως υποτιµήθηκε το νόµισµα της Βραζιλίας που ήταν ο βασικός 

εµπορικός εταίρος της Αργεντινής. Έτσι, η ανατίµηση του δολαρίου τη συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο έφερε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Για να ανακτήσει η 

χώρα την χαµένη της ανταγωνιστικότητα θα έπρεπε να αφήσει το νόµισµά της να 

υποτιµηθεί έναντι του δολαρίου. Ωστόσο, η κυβέρνηση της χώρας σε συµφωνία µε το 

∆ΝΤ επέµειναν στο αδιέξοδο συναλλαγµατικό µοντέλο, καθώς φοβήθηκαν ότι 

διαφορετική πολιτική θα οδηγούσε σε µεγάλες εκροές κεφαλαίων από την χώρα.  Τα 

προβλήµατα που εµφανίστηκαν στην Αργεντινή ήταν τεράστια, καθώς το 

αποτέλεσµα των πολιτικών αυτών ήταν η ανεργία να φτάσει το 20% και 15 

εκατοµµύρια πολιτών να οδηγηθούν στη φτώχια. 

Τον Ιούλιο του 2004 το ∆ΝΤ δηµοσιεύει µια έκθεση για την αξιολόγηση της 

παρουσίας του στην Αργεντινή τη περίοδο 1991-2001. Με την έκθεση αυτή το ∆ΝΤ 

παραδέχεται ότι έγιναν κάποιοι λανθασµένοι χειρισµοί, αλλά έριξε την ευθύνη στην 

κυβέρνηση της Αργεντινής γιατί προχώρησε σε κήρυξη χρεοκοπίας χωρίς την 

έγκριση του ∆ΝΤ και γιατί δεν συµµορφώθηκε πλήρως µε του όρους του ∆ΝΤ. 

Τα βασικά σφάλµατα του ∆ΝΤ σύµφωνα µε την έκθεση ήταν τα παρακάτω: 

§ Μη έγκαιρη απαγκίστρωση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του 

αργεντίνικου πέσο µε το αµερικανικό δολάριο. 

§ Η έλλειψη σηµαντικών διαθρωτικών αλλαγών στην οικονοµία. 

§ Η χαλαρή παρακολούθηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής. 

§ Η εσφαλµένη εκτίµηση του χρέους 
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3.2.5.1 Συµπεράσµατα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σε ότι αφορά την 

Αυτοκριτική του για την Περίπτωση της Αργεντινής 

 

Οι τεχνοκράτες του Ταµείου κατέληξαν στα εξής συµπεράσµατα µετά από την 

περίπτωση της Αργεντινής, τα οποία όπως τονίζουν τους βοήθησαν και σε 

µεταγενέστερα προγράµµατα βοηθείας που προσέφεραν σε άλλες χώρες. 

Πρώτον, αν και η επιλογή της συναλλαγµατικής πολιτικής που ακολουθεί κάθε 

χώρα είναι ευθύνη της εκάστοτε χώρας, εντούτοις οι τεχνοκράτες του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτές οι πολιτικές 

εναρµονίζονται µε τις υπόλοιπες πολιτικές και περιορισµούς που χαρακτηρίζουν µία 

χώρα. 

∆εύτερον, δεν πρέπει να γίνονται «εκπτώσεις» στα µέτρα που το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο καλείται να λάβει, επειδή αυτά αναφέρονται ή χαρακτηρίζονται 

ως αυστηρά, καθώς αυτά τα µέτρα θεωρούνται απαραίτητα για την ανάκαµψη της 

οικονοµίας της χώρας. 

Τρίτον, η βελτίωση ορισµένων µακροοικονοµικών δεικτών µίας χώρας µπορεί να 

συγκαλύπτουν τυχόν προβλήµατα που µπορεί να υπάρχουν, προβλήµατα που µπορεί 

να καταστούν αξεπέραστα και επιζήµια σε περιπτώσεις παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης. 

Τέταρτον, η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και η έλλειψη 

αποφασιστικότητας µπορεί να σηµαίνει αύξηση της ανεργίας, µεγαλύτερη εκροή 

κεφαλαίων, ανάγκη για πιο σκληρά µέτρα στη συνέχεια κλπ. Για αυτό το λόγο είναι 

απαραίτητη η αποφασιστικότητα της εκάστοτε κυβέρνησης. 

 

3.2.6 Βραζιλία 1999 

 

Η δικτατορία στη Βραζιλία από το 1964 µέχρι το 1985 ήταν από τους πλέον 

ωφεληµένους του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Συνολικά οι δικτάτορες χρέωσαν 

τη χώρα τη περίοδο αυτή µε 100 δισεκατοµµύρια δολάρια. Υποτίθεται ότι το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο παρενέβη το 1999 στη χώρα προκειµένου να εµποδίσει την 

επέκταση της ασιατικής κρίσης και συµφώνησε να χορηγήσει δάνειο αξίας 41,5 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων και άλλα 30 δισεκατοµµύρια το 2002. Βέβαια, ως 

«αντάλλαγµα» ζήτησε περικοπή 28 δισεκατοµµυρίων δολαρίων στον προϋπολογισµό 

της χώρας, κάτι που µεταφράστηκε σε απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, κατάργηση 
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κοινωνικών προγραµµάτων και ιδιωτικοποιήσεις. Επιµένοντας σε αυστηρή 

νοµισµατική πολιτική, τα επιτόκια δανεισµού αυξήθηκαν ξαφνικά σε µία µέρα 32%, 

µε αποτέλεσµα πολλές επιχειρήσεις µε χρέη να οδηγηθούν στη χρεοκοπία. 

 

3.2.7 Αϊτή 1994 

 

Η Αϊτή, µια από τις πιο ταλαιπωρηµένες χώρες της Λατινικής Αµερικής έχει δεχθεί 

αρκετές φορές την οικονοµική βοήθεια της Ευρώπης, των ΗΠΑ, του Καναδά και των 

γειτόνων της. Το 1994 η Αϊτή συνεργάστηκε µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

Ο φυσικός πλούτος της χώρας δεν ήταν αρκετός για να αποπληρώσει το χρέος της 

και έτσι το Ταµείο απαίτησε τη µείωση των δασµών για τις εισαγωγές ρυζιού, οι 

οποίοι προστάτευαν τους ντόπιους παραγωγούς. Έτσι, οι δασµοί µειώθηκαν από 30% 

σε 3% και έτσι στην αγορά της χώρας εισήλθε φτηνό αµερικανικό (και µάλιστα 

επιδοτούµενο) ρύζι. Έτσι, ενώ προηγουµένως η χώρα εξήγαγε και ρύζι, µετά τη 

παρέµβαση του Ταµείου οι ντόπιοι παραγωγοί καταστράφηκαν και δεν µπορούσαν να 

ανταγωνιστούν το φτηνότερο εισαγόµενο αµερικανικό ρύζι.  

Σήµερα, η χώρα εισάγει το περισσότερο ρύζι που καταναλώνει, ενώ την 

κατάσταση επιδείνωσε ακόµη περισσότερο ο πρόσφατος µεγάλος καταστροφικός 

σεισµός. 

 

3.2.8 Ισλανδία 2008 

 

Η Ισλανδία ήταν η πρώτη βιοµηχανική χώρα που ζήτησε τη διάσωση από το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο µετά τη διάσωση της Βρετανίας το 1976. Το Νοέµβριο του 

2008, εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου από το Ταµείο και από σκανδιναβικά κράτη για 

να βγει η χώρα από την χρηµατοπιστωτική κρίση που την έπληξε µετά την 

κατάρρευση της ισλανδικής τράπεζας Icesave. H χώρα πήρε δάνειο 2,4 

δισεκατοµµύρια δολάρια από το Ταµείο, ωστόσο το Ταµείο καθυστερεί την 

εκταµίευση των δόσεων σε µια προσπάθεια να πιέσει τη χώρα να αποζηµιώσει τη 

Βρετανία και την Ολλανδία για τα χρήµατα που έχασαν οι πολίτες τους στις 

ισλανδικές τράπεζες. Οι δύο πλευρές προσπαθούν να συµφωνήσουν για το πώς θα 

επιλυθεί το θέµα αυτό και πράγµατι µετά από συνοµιλίες, επιτεύχθηκε µια 

διακυβερνητική συµφωνία τον Οκτώβριο του 2009, η οποία προέβλεπε την ολική 

αποζηµίωση των καταθετών της Icesave, συµφωνία που «πέρασε» και στο ισλανδικό 
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κοινοβούλιο. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2010 πραγµατοποιήθηκε δηµοψήφισµα, το 

οποίο απέρριψε ηχηρά ένα τέτοιο ενδεχόµενο. 

Μετά από µια µεγάλη ύφεση τα έτη 2008 και 2009 - που υπολογίζεται περίπου σε 

µια συρρίκνωση του ονοµαστικού ΑΕΠ κατά 15% - η οικονοµία της Ιρλανδίας έχει 

τώρα σταθεροποιηθεί και η ανάπτυξη έχει επιστρέψει από το πρώτο τρίµηνο του 

2010. Οι ιρλανδικές αρχές ήταν από τις πρώτες στην Ευρώπη που υιοθέτησαν µέτρα 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, µε την καθιέρωση περικοπών στα εισοδήµατα και 

σηµαντικές περικοπές στον δηµόσιο τοµέα και στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας. 

Αυτή η έγκαιρη δράση βοήθησε στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στη χώρα, 

ενώ η ισχυρή εξαγωγική της δράση βοήθησε στην ενίσχυση των προοπτικών 

ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανεργία ανέρχεται περίπου στο 13% του εργατικού δυναµικού, 

ενώ ταυτόχρονα η χώρα είναι ευάλωτη στην ανισορροπία που κυριαρχεί στις διεθνείς 

αγορές τους τελευταίους µήνες εξαιτίας της κρίσης (IMF Country Report No. 10/95, 

April 2010). 

Παρά το γεγονός ότι η οικονοµία της χώρας θα µπορούσε να επιστρέψει φέτος σε 

πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, η επιστροφή της χώρας σε ρυθµούς ανάπτυξης 

παλιότερων ετών (κατά τη διάρκεια των οποίων της είχαν δώσει το παρατσούκλι 

«κέλτικος τίγρης») είναι µάλλον απίθανη - το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο περιµένει  

σταδιακή αύξηση του ΑΕΠ περίπου κατά 5,3% µέχρι το 2015. Κάθε χρόνο, το 

Ταµείο πραγµατοποιεί αξιολογήσεις των οικονοµιών των χωρών-µελών του, οι οποίες 

γίνονται αντικείµενο ανάλυσης από το Εκτελεστικό Συµβούλιο των εικοσιτεσσέρων 

µελών. Στην φετινή συνέντευξη, ο επικεφαλής της αποστολής για την Ιρλανδία, 

Ashoka Mody, µιλάει για εκκολαπτόµενη ανάκαµψη αλλά και για τις πολυάριθµες 

προκλήσεις που θα πρέπει να αντιµετωπίσει η χώρα: «Εάν η χώρα δεν έπαιρνε άµεσα 

µέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα ήταν 

µεγαλύτερο και οι δανειακές ανάγκες θα ήταν µεγαλύτερες για την Ιρλανδία, κάτι που 

θα έφερνε τη χώρα σε δύσκολη θέση σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Η εξυγίανση 

πραγµατοποιείται σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης, κάτι που αναπόφευκτα έχει 

µετριάσει τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης. Αλλά αυτό θα 

πρέπει, φυσικά να αντισταθµιστεί από την οικοδόµηση µακροπρόθεσµης 

εµπιστοσύνης προς την ιρλανδική οικονοµία, που είναι και ο στόχος της οικονοµικής 

εξυγίανσης και της παρέµβασης του Ταµείου στη χώρα». 

Ο επικεφαλής, επίσης, τονίζει: «η Ιρλανδία βρίσκεται στην οµάδα των λεγόµενων 

‘περιφερειακών οικονοµιών’, οι οποίες τους τελευταίους µήνες άρχισαν να έχουν 
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δηµοσιονοµικά προβλήµατα. Τα ιρλανδικά spreads άρχισαν να αυξάνονται 

ταυτόχρονα µε αυτά των άλλων περιφερειακών οικονοµιών. Ωστόσο, µέσα σε αυτή 

την οµάδα χωρών, η ιρλανδική οικονοµία σχετικά αποµονώθηκε και έτσι δεν υπήρξε 

περαιτέρω αύξηση των spreads. Φυσικά, σε µέρες που οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές 

είναι έντονες, αυτές επηρεάζουν και το χρέος και τα spreads16 της Ιρλανδίας. Βέβαια, 

οι πιθανότητες µιας περαιτέρω µετάδοσης της κρίσης στη χώρα έχουν µειωθεί 

αισθητά». 

Θα µπορέσει, όµως, ο εξαγωγικός τοµέας να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 

και να µειώσει την ανεργία; Εάν λάβουµε υπόψη τα µέχρι τώρα δεδοµένα, ο 

εξαγωγικός τοµέας της χώρας είναι µάλλον απίθανο να δηµιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας, εκτός και αν η εξαγωγική δραστηριότητα αυξηθεί µε ραγδαίους ρυθµούς 

(κάτι που είναι απίθανο να συµβεί σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο). Περισσότερο πιθανό 

είναι να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας µέσω µιας αύξησης της κατανάλωσης, η οποία 

θα βελτιώσει τις προοπτικές για επιχειρηµατικότητα, επενδύσεις και προσλήψεις. 

   Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε και τις προσπάθειες για αναδόµηση των 

ιρλανδικών τραπεζών. Υπάρχουν δύο επείγοντα θέµατα: η ρευστότητα και η 

κεφαλαιακή δοµή τους. Εάν όλα κυλίσουν σύµφωνα µε το πρόγραµµα, οι τράπεζες 

της χώρας θα βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους δοµή µέχρι το επόµενο έτος, 

προκειµένου να προσαρµοστούν στις συνεχείς απώλειες που αναµένεται να 

αντιµετωπίσουν µέσα στο 2011. Σε ότι αφορά τη ρευστότητα, τα προηγούµενα χρόνια 

οι τράπεζες της χώρας στήριζαν τη χρηµατοδότησή τους στις αγορές, κάτι που 

έκαναν άλλωστε και πολλές τράπεζες σε παγκόσµιο επίπεδο. Καθώς οι πρόσφατες 

αναταράξεις στην  παγκόσµια οικονοµία έχουν επηρεάσει και την χρηµατοδότηση 

των τραπεζών, οι ιρλανδικές αρχές προτίθενται να παρέχουν εγγυήσεις σε τράπεζες 

που αναζητούν χρηµατοδότηση από τις αγορές προκειµένου να εξασφαλίσουν την 

βιωσιµότητά τους.  

 

 

 

 

 
16πρόκειται για τη διαφορά των επιτοκίων µε την οποία δανείζονται 2 χώρες. Ως βάση λογίζεται το 

γερµανικό οµόλογο, καθώς η Γερµανία διαθέτει µια σχετικά σταθερή οικονοµία, και τα οµόλογά της 

θεωρούνται τα πιο ασφαλή. 
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3.2.9 Ουγγαρία 2008 

 

Η Ουγγαρία, µετά την πτώση του κοµµουνισµού το 1989, θεωρούνταν ως µια από τις 

πιο ευηµερούσες οικονοµίες της Ανατολικής Ευρώπης. Κατάφερε να προσελκύσει 

αρκετές άµεσες ξένες επενδύσεις (foreign direct investments) και να διατηρηθεί για 

αρκετά χρόνια σε ένα σταθερό µονοπάτι ανάπτυξης, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι 

επηρεάστηκε ελάχιστα από την ασιατική και τη ρωσική κρίση του 1997-1998. 

Ωστόσο, η οικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2008 «χτύπησε» σκληρά την Ουγγαρία 

σε σχέση µε τις υπόλοιπες νεοεισερχόµενες στην Ευρώπη χώρες και την ανάγκασε να 

ζητήσει τη βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.  

Μέρος του προβλήµατος µπορεί να αποδοθεί στο ευρύ κυβερνητικό χρέος που η 

Ουγγαρία κληρονόµησε από τους κοµµουνιστές. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόµη 

περισσότερο από το γεγονός ότι στην Ουγγαρία, σε αντίθεση µε την Πολωνία, δεν 

δόθηκε µερική διαγραφή του χρέους της. Η χώρα κατάφερε να µειώσει το χρέος της 

από το 90% του ΑΕΠ το 1993 σε 52% το 2001, αλλά στη συνέχεια αυτό ακολούθησε 

ξανά ανοδική πορεία (66%). Από το 2002 και µετά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 

αυξήθηκε. Το 2006, έτος εκλογών για τη χώρα, το έλλειµµα κινήθηκε γύρω στο 9,6% 

του ΑΕΠ, ενώ χωρίς τα µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση θα είχε εκτοξευθεί στο 12% 

του ΑΕΠ ( Zlost Darvas, October 2008, The Rise and Fall of Hungary). 

Από τότε, η χώρα ακολουθεί σχέδιο σύγκλισης σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση προκειµένου να µειώσει το έλλειµµά της µέχρι το 2008 στο 3,4% µέσω της 

περικοπής των δηµόσιων δαπανών, την αύξηση της φορολογίας, τη µείωση των 

µισθών και την επιβράδυνση την ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά τα µέτρα που πήρε η 

ουγγρική κυβέρνηση, το δηµόσιο χρέος της αυξήθηκε το 2007 στο 66% του ΑΕΠ και 

αναµενόταν να αυξηθεί και άλλο τα επόµενα χρόνια. 

Επιπλέον, οι εγχώριοι καταναλωτές άρχισαν να παίρνουν δάνεια σε ξένο νόµισµα, 

κάτι που δηµιούργησε επιπλέον προβλήµατα. Ο πληθωρισµός της χώρας ήταν πολύ 

υψηλότερος από αυτόν της ευρωζώνης και εποµένως και τα επιτόκια των δανείων 

που συνάπτονταν σε ουγγρικά φιορίνια ήταν επίσης πολύ υψηλότερα. Έτσι, πολλοί 

καταναλωτές και επιχειρήσεις προκειµένου να εξασφαλίσουν χαµηλότερα επιτόκια 

ζήτησαν δάνεια σε ξένο νόµισµα, µε αποτέλεσµα σχεδόν το 90% των ενυπόθηκων 

δανείων να είναι σε ξένο νόµισµα (2% σε Τσεχία και Σλοβακία, όπου τα επιτόκια 

ήταν στα ίδια επίπεδα µε αυτά της ευρωζώνης). 
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Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, όµως, χτύπησε σκληρά τη χώρα τον Σεπτέµβριο 

του 2008. Πολλοί οικονοµολόγοι πίστευαν ότι η κρίση δεν θα είναι τόσο έντονη στις 

χώρες της ανατολικής Ευρώπης γιατί οι τράπεζες στις χώρες αυτές δεν είχαν συνδεθεί 

σε µεγάλο βαθµό µε τις δυτικές προβληµατικές τράπεζες και είχαν καλό επίπεδο 

κεφαλαιοποίησης. Αλλά γρήγορα όλοι αντιλήφθηκαν ότι καµία χώρα δεν θα 

µπορούσε να αποµονωθεί από την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Βλέποντας τον 

αυξανόµενο κίνδυνο, οι επενδυτές άρχισαν να αποσύρουν τις επενδύσεις τους από τις 

αναδυόµενες οικονοµίες. Και το χτύπηµα στην Ουγγαρία ήταν σφοδρό γιατί  µεγάλο 

µέρος του χρέους της προέρχονταν από το εξωτερικό. Αυτοί οι ξένοι επενδυτές 

ήθελαν να πουλήσουν τα οµόλογα που κατείχαν σε φιορίνια, αλλά δεν έβρισκαν 

αγοραστές για αυτά. Τα µακροπρόθεσµα επιτόκια ανέβηκαν από το ήδη υψηλό 8% 

στο 12% και έτσι η αγορά οµολόγων «στέγνωσε». Οι προσπάθειες για την έκδοση 

νέων κυβερνητικών οµολόγων ήταν επίσης ανεπιτυχής, ενώ και τα blue chips17 

πωλούνταν µε δυσκολία. 

Έτσι, έγινε φανερό ότι η χώρα δεν θα µπορούσε να αντιµετωπίσει τα προβλήµατά 

της χωρίς εξωτερική βοήθεια. Εποµένως, αναγκάστηκε να στραφεί στο ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο και να αποδεχθεί µέτρα προκειµένου να περικόψει τις δηµόσιες 

δαπάνες και να µειώσει το έλλειµµα στο 2,6%  το 2009, τη στιγµή που η οικονοµία 

της χώρας βρίσκεται σε φάση συρρίκνωσης. ∆ηλαδή, ενώ οι µεγάλες οικονοµίες 

ακολουθούσαν «ακριβά προγράµµατα» για να οδηγήσουν τις οικονοµίες τους σε 

φάση ανάπτυξης, η Ουγγαρία είναι αναγκασµένη να αναδιπλωθεί και να ακολουθήσει  

αντίθετη πολιτική. Η χώρα χρειαζόταν τη συνεργασία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο προκειµένου να κερδίσει αξιοπιστία. Μετά τη συνεργασία, το φιορίνι κέρδισε 

έδαφος στις αγορές ( Zlost Darvas, October 2008, The Rise and Fall of Hungary). 

Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται περισσότερο η χώρα είναι διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις, περικοπή δαπανών και αύξηση των δηµοσίων εσόδων, προκειµένου 

η χώρα να  βγει από την κρίση και ταυτόχρονα να αποφευχθεί µια παρόµοια κρίση 

στο µέλλον. Με τα µέτρα που έχουν ληφθεί, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα µειωθεί 

σε λίγα χρόνια και το δηµόσιο χρέος το ίδιο. Ο πληθωρισµός θα υποχωρήσει, όπως 

επίσης και τα επιτόκια επίσης καθώς η χώρα θα προσεγγίζει τη ζώνη του ευρώ 

(καταφύγιο/αξιοπιστία ευρώ). Αυτό, ωστόσο, που θα πρέπει να αναρωτηθούµε είναι  

 
17οι καλύτερες µετοχές του χρηµατιστηρίου, αυτές µε την καλύτερη απόδοση που είναι εδραιωµένες 

στην αγορά και έχουν σταθερά κέρδη. 
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το αν η παρούσα κρίση θα ταρακουνήσει τους πολιτικούς της χώρας για να 

πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις ή αυτοί θα 

επαναπαυτούν κάτω από την «οµπρέλα προστασίας» του ευρώ. 

 

3.2.10 Ελλάδα 2010 

 

Η πρόσφατη οικονοµική κρίση είχε ως αποτέλεσµα η δηµοσιονοµική κρίση στην 

Ελλάδα να επιδεινωθεί, µε αποτέλεσµα να επιδεινωθούν και οι όροι δανεισµού της 

χώρας (εκτόξευση των spreads), καθώς επίσης και ο κίνδυνος η κρίση αυτή να 

επεκταθεί και στις υπόλοιπες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η 

κατάσταση αυτή οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην απόφαση να προσφέρει «υπό 

όρους» οικονοµική στήριξη στην Ελλάδα σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο µε ταυτόχρονα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και διάφορα 

διαρθρωτικά µέτρα. 

   Στις 9 Μαϊου του 2010, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ενέκρινε δάνειο 30 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων για την Ελλάδα σαν µέρος του πακέτου στήριξης των 

110 δισεκατοµµυρίων δολαρίων που ενέκρινε από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

για να βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κρίση, να επανέλθει σε αναπτυξιακούς 

ρυθµούς και να εκµοντερνίσει την οικονοµία της. Με αυτό το τρόπο, σύµφωνα µε 

δηλώσεις του πρώτου αναπληρωτή διευθυντή του Ταµείου, John Lipsky, γίνεται 

γνωστό σε όλους ότι η διεθνής κοινότητα είναι πρόθυµη να βοηθήσει την Ελλάδα και 

τους πολίτες της (Έκθεση για τη Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα, Τράπεζα της 

Ελλάδος, Απρίλιος 2010). 

   Σύµφωνα µε συστάσεις και προτροπές από το Ταµείο, την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η ελληνική κυβέρνηση κινείται προς την υιοθέτηση µέτρων προκειµένου: 

ü Να εκσυγχρονίσει και να απλοποιήσει το φορολογικό σύστηµα, 

καταπολεµώντας την εκτεταµένη φοροδιαφυγή. 

ü Να βελτιώσει την διαδικασία σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισµού (να 

περιλαµβάνεται µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός, πιο αυστηρά 

δηµοσιονοµικά µέτρα και έλεγχος των δαπανών). 

ü Να ελέγχει καλύτερα και να περιορίσει τις δηµόσιες δαπάνες (µεταρρυθµίσεις 

για την διαφάνεια στη διοίκηση και στις προσλήψεις, ιδιωτικοποίηση 

δηµόσιων επιχειρήσεων, περιορισµός ελλειµµάτων σε ζηµιογόνες δηµόσιες 

επιχειρήσεις όπως νοσοκοµεία κλπ). 
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ü Να υπάρξουν άµεσα µεταρρυθµίσεις για το συνταξιοδοτικό για να 

εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά του (αύξηση ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, 

µείωση συντάξεων). 

ü Να αυξηθεί η ευελιξία στην αγορά εργασίας. 

ü Να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα στην εκπαίδευση. 

   Σήµερα, η Ελλάδα και γενικά οι χώρες την νοτιοανατολικής Ευρώπης 

αντιµετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, παρά το γεγονός ότι πολλοί είναι αυτοί που 

τονίζουν ότι το χειρότερο ίσως µέρος της οικονοµικής κρίσης έχει ίσως παρέλθει. Σε 

ότι αφορά την Ελλάδα, το ά τρίµηνο του 2010 η µείωση του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως 

στη µείωση των επενδύσεων και της εσωτερικής κατανάλωσης. Σύµφωνα µε 

προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές το 

ά τρίµηνο του 2010 υποχώρησε σε σύγκριση τόσο µε το αµέσως προηγούµενο 

τρίµηνο (-1%) όσο και µε το ά τρίµηνο του 2009 (-2,5%). Στην υποχώρηση του ΑΕΠ 

συνέβαλε η υποχώρηση της κατανάλωσης (-9% ετήσιος ρυθµός), των επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου (-14,6%) και του όγκου εξαγωγών αγαθών (-3,9%) και αναµένεται 

ακόµη µεγαλύτερη πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας λόγω των µέτρων 

περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής που λαµβάνονται. Άλλωστε, σύµφωνα µε 

τις προβλέψεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ΑΕΠ θα µειωθεί φέτος για το 2010 κατά 

4% και κατά 2,6% το 2011 ενώ τα επόµενα χρόνια θα αρχίσει να σηµειώνει άνοδο 

(2012: 1.1%, 2013: 2.1%, 2014: 2.1%, 2015: 2.7%). Επιπλέον, η απασχόληση 

µειώθηκε κατά 1,3% το ά τρίµηνο του 2010, ενώ το ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε 

στο 11,7% (9,3% το ά τρίµηνο του 2009). Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων στη 

βιοµηχανία, το λιανικό εµπόριο, τις υπηρεσίες και τις κατασκευές δείχνουν ότι 

αναµένεται νέα µείωση της δραστηριότητάς τους επόµενους µήνες (Organisation for 

Economic Co-Operation and Development, Greece at a Glance 2010). 

   Τα περιθώρια που υπάρχουν για θεσµικές παρεµβάσεις που θα οδηγήσουν σε 

τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι 

µεγάλα. Έτσι, στη παρούσα φάση λαµβάνονται αποφάσεις από κοινού µε το Ταµείο 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απελευθέρωση των αδειών κυκλοφορίας των 

φορτηγών δηµόσιας χρήσης, απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και  
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λειτουργίας των επιχειρήσεων, την άρση του καµποτάζ18 στις κρουαζιέρες και άλλα. 

Σε όλα αυτά, καθώς επίσης και σε πολλούς άλλους τοµείς απαιτούνται σηµαντικές 

τοµές που θα τονώσουν την οικονοµική δραστηριότητα. 

   Η επίσκεψη κλιµακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και του Ταµείου στην Αθήνα το διάστηµα 14-17 Ιουνίου 2010 έδειξε ότι το 

πρόγραµµα που έχει σχεδιαστεί για την Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι 

συµφωνίες που έχουν υπογραφτεί εφαρµόζονται: 

• Σε ότι αφορά τον δηµοσιονοµικό τοµέα, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ήταν 

µικρότερο από αυτό που υπολογιζόταν στο πρόγραµµα. 

• Σε ότι αφορά την συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση, αυτή έχει προχωρήσει 

αρκετά και έχουν ρυθµιστεί αρκετές βασικές παράµετροι όπως προβλέπεται 

στο µνηµόνιο συµφωνίας. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να διαµορφώσει 

µε τέτοιο τρόπο τη µεταρρύθµιση, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. 

• Σε ότι αφορά άλλες δοµικές µεταρρυθµίσεις, γίνεται πρόοδος σχετικά µε τη 

καλύτερη οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης και σχετικά µε τις 

ιδιωτικοποιήσεις, το εργατικό δυναµικό, και την φορολογική µεταρρύθµιση. 

• Σε ότι αφορά τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόµο 

σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις για τη σταθερότητα των τραπεζών µε την 

ρευστότητα να βρίσκεται σε επαρκή επίπεδα. 

   Πρέπει να σηµειωθεί ότι αναµένεται νέα επίσκεψη των ελεγκτών στα τέλη 

Οκτωβρίου για να αξιολογήσουν την τρέχουσα κατάσταση και για να διαπιστώσουν 

εάν έχουν γίνει όλα όσα έχουν συµφωνηθεί για το συγκεκριµένο διάστηµα, ενώ 

πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα εκταµιευθεί και η δεύτερη δόση του δανείου προς 

την Ελλάδα, καθώς κρίθηκε ικανοποιητική η πραγµατοποίηση των κριτηρίων που 

έχουν τεθεί. Στη νέα τους επίσκεψη οι ελεγκτές θα έχουν στη διάθεσή τους και το 

προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2011, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι  

 
18Το προνόµιο του καµποτάζ που ισχύει στην Ελλάδα προβλέπει ότι τα κρουαζιερόπλοια τα οποία 

έχουν υψωµένες σηµαίες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορούν να παραλάβουν και 

να αποβιβάσουν έναν επιβάτη-τουρίστα στο ίδιο λιµάνι εντός της ελληνικής επικράτειας. Αν δηλαδή 

είστε επιβάτης κρουαζιερόπλοιου το οποίο έχει υψωµένη τη σηµαία του Παναµά, θα µπορέσετε να 

εισέλθετε στο πλοίο στο λιµάνι του Πειραιά, αλλά δεν θα µπορέσετε να εξέλθετε και πάλι στον 

Πειραιά ή σε οποιοδήποτε άλλο λιµάνι στην Ελλάδα. 
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δεσµεύσεις για το επόµενο έτος και τα αποτελέσµατα από την υλοποίησή τους ως 

προς τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. 

   Σύµφωνα µε έκθεση του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για 

την Ελλάδα (Organization for Economic co-Operation and Development-OECD), 

προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η συγκράτηση 

των δαπανών και η αύξηση της παραγωγικότητας είναι απαραίτητα προκειµένου να 

αυξηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα, να επιτευχθούν ρυθµοί ανάπτυξης και να 

περιοριστεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της ελληνικής οικονοµίας. Το ελληνικό 

εργατικό δυναµικό και τα ελληνικά προϊόντα µειονεκτούν έναντι των ξένων, κάτι που 

καθιστά επιτακτική την ανάγκη για: διευκόλυνση της έναρξης επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, προώθηση των εξαγωγών, ενίσχυση της Αρχής 

Ανταγωνιστικότητας, απελευθέρωση «κλειστών επαγγελµάτων»19, µέτρα που θα 

πρέπει να προωθηθούν γρήγορα για να µην χαθεί κι άλλος πολύτιµος χρόνος. Όλα 

αυτά θα αυξήσουν την παραγωγικότητα σύµφωνα µε εκτιµήσεις κατά 20% περίπου. 

   Επί του παρόντος, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους για να βγει η 

ελληνική οικονοµία από την ύφεση, προσελκύοντας ξένους επενδυτές για την εισροή 

ξένων κεφαλαίων στη χώρα και για να αυξηθεί η αγοραστική δύναµη των 

καταναλωτών, κάτι που ωστόσο φαίνεται πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς ήδη τα 

εισοδήµατα των δηµοσίων υπαλλήλων έχουν µειωθεί σηµαντικά. Βέβαια, όλοι 

τονίζουν ότι τα µέτρα που η χώρα υιοθετεί κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση 

(παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στο εσωτερικό της χώρας – πχ 

αντιδράσεις µεταφορέων εξαιτίας της απελευθέρωσης του επαγγέλµατός τους) για 

την έξοδο της χώρας από την κρίση. 

 

3.2.10.1 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα για τη Προσφυγή της Ελλάδας    

στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο  

 

Σε ότι αφορά το αν η Ελλάδα έπραξε σωστά ζητώντας τη βοήθεια του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου, η απάντηση είναι αµφιλεγόµενη, καθώς αυτή η προσφυγή 

έχει πλεονεκτήµατα αλλά και αρκετά µειονεκτήµατα.  

   Από τη µία πλευρά, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει τη δυνατότητα να 

προσφέρει στην Ελλάδα «φτηνό» δανεισµό χρήµατος (χαµηλά επιτόκια), τη στιγµή  
 

19Όπως για παράδειγµα οι συµβολαιογράφοι, τα ταξί, τα φαρµακεία κλπ. 
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που ο δανεισµός της χώρας από τις διεθνείς αγορές ήταν και είναι απαγορευτικός/ µη 

βιώσιµος για τη πορεία της χώρας. 

   Από την άλλη πλευρά, η προσφυγή στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει αρκετά 

αρνητικά σηµεία. Τα µέτρα που επιβάλει το Ταµείο έχουν µια τυποποιηµένη συνταγή, 

η οποία ίσως να µην ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις χωρών που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα. Επιπλέον, είναι βέβαιο πως τα µέτρα που ήδη έχουν ληφθεί αλλά και 

που πρόκειται να ληφθούν έχουν έντονο αντικοινωνικό χαρακτήρα (για παράδειγµα 

µειώσεις µισθών, απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων και άλλα). Και όπως είναι γνωστό, 

η παρουσία του Ταµείου δεν έχει βελτιώσει πάντα την κατάσταση σε όλες τις χώρες 

στις οποίες έχει εµπλακεί. 

   Επιπλέον, τα χρήµατα που καταβάλει το Ταµείο τα δίνει µε δόσεις και για την 

καταβολή κάθε επόµενης δόσεις ζητά να έχουν πραγµατοποιηθεί κάποια µέτρα-

προϋποθέσεις, διαφορετικά η δόση δεν καταβάλλεται και η συνεργασία µε το Ταµείο 

µπορεί να «παγώσει». Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι στο εσωτερικό του οργανισµού 

πολλές φορές έχουν παρουσιαστεί προβλήµατα διαφάνειας (σκάνδαλα), ενώ 

σηµαντικό µειονέκτηµα φαίνεται να είναι και το γεγονός ότι µια χώρα µπορεί να 

δανειστεί από το Ταµείο ποσό έως το δεκαπλάσιο του ποσού που έχει εισφέρει µέχρι 

τη στιγµή που ζητάει τη βοήθεια στο Ταµείο. Η εισφορά της Ελλάδας δεν ξεπερνά το 

1 δις ευρώ. 

   Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ο δανεισµός της Ελλάδας από τις 

διεθνείς αγορές είναι απαγορευτικός λόγο των υψηλών επιτοκίων (εώς και 5,5% για 

τα δεκαετή οµόλογα), κάτι που έκανε µάλλον την επιλογή της συνεργασίας µε το 

Ταµείο µονόδροµο. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει µια συντονισµένη προσπάθεια 

επίλυσης των οικονοµικών προβληµάτων της Ελλάδας τόσο από την ελληνική 

κυβέρνηση και το Ταµείο όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, όπως προβλέπει άλλωστε και το πρόγραµµα που ανέλαβε να 

υλοποιήσει η Ελλάδα σε συνεργασία µε αυτούς τους φορείς, για την όσο το δυνατό 

ανώδυνη αντιµετώπιση της κρίσης για τη χώρα και τους πολίτες της. 
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3.3 Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο Αλλάζει – Η Αντιµετώπιση της 

Κρίσης (International Monetary Fund-Factsheet) 

 

Καθώς η παγκόσµια οικονοµία διέρχεται µία από τις χειρότερες φάσεις της εδώ και 

δεκαετίες, το Ταµείο έχει αρχίσει να πραγµατοποιεί αλλαγές σε πολλούς τοµείς 

προκειµένου να στηρίξει τα κράτη-µέλη του αλλά και  την παγκόσµια οικονοµία. 

Έτσι, προχωρεί σε µεταρρυθµίσεις µε σκοπό τα παρακάτω: 

ü Αύξηση των δανείων για την αντιµετώπιση της κρίσης (ποσό ρεκόρ 160 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων µε αύξηση των ευνοϊκών δανείων για τις φτωχές 

χώρες). 

ü Μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερους όρους (αναδιάρθρωση πλαισίου 

δανεισµού). 

ü Παροχή αναλύσεων και στοχευµένων οικονοµικών συµβουλών. 

ü Χρηµατοοικονοµικό δίχτυ ασφαλείας (δεσµεύσεις για τριπλασιασµό των 

πόρων του). 

ü Νέο πλαίσιο δανεισµού µε: 

§ ∆ιπλασιασµό της πρόσβασης των κρατών-µελών στους πόρους του 

Ταµείου. 

§ Προσπάθεια για εξάλειψη του «στίγµατος» που συνδέεται µε τον 

δανεισµό από το Ταµείο. 

§ Εξάλειψη σκληρών µέτρων για δανειοδότηση. 

§ Επικέντρωση σε στόχους και όχι σε ενέργειες. 

ü Έµφαση στην κοινωνική προστασία. 

ü ∆ιατήρηση ή και αύξηση των κοινωνικών δαπανών (αύξηση των κοινωνικών 

δαπανών στο Τατζικιστάν για την καταπολέµηση της φτώχειας από 7,3% του 

ΑΕΠ το 2008 σε 8,7% του ΑΕΠ το 2009 και 10% του ΑΕΠ ως το 2012). 

ü Αρωγή στους φτωχότερους (αύξηση της υποστήριξης µε ευνοϊκούς όρους σε 

χώρες µε χαµηλά εισοδήµατα από 1,5 δις δολάρια το 2008 σε 3,8 δις δολάρια 

το 2009, µε εκταµίευση πρόσθετων πόρων για αύξηση αυτών των ποσών). 

ü Ενιαίοι όροι δανείων που θα εστιάζουν σε βασικούς στόχους (µείωση 

διαρθρωτικών όρων και εστίαση σε επείγουσες µεταρρυθµίσεις). 

ü Τριπλασιασµός των δανειστικών πόρων του Ταµείου στα 750 δισεκατοµµύρια  

δολάρια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΥ 

 ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

 

Περίληψη  

 

Ένα σηµαντικό ερώτηµα που πρέπει να µας απασχολήσει σχετικά µε το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο είναι το αν τα προγράµµατα προσαρµογής που χρησιµοποιεί 

είναι αποτελεσµατικά και πράγµατι δουλεύουν, έτσι ώστε να παρατηρείται κάποια 

βελτίωση σε µεγέθη όπως το ισοζύγιο πληρωµών, ο πληθωρισµός, η ανάπτυξη, η 

ανεργία και άλλα. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές εµπειρικές 

µελέτες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του Ταµείου σχετικά µε το κατά 

πόσο τα µέτρα του Ταµείου έχουν απτά αποτελέσµατα. 

   Η µελέτη των άρθρων που υπάρχουν µέχρι σήµερα οδηγεί σε δύο συµπεράσµατα: 

Πρώτον, η εµπειρική ανάλυση για την εύρεση της αποτελεσµατικότητας των 

προγραµµάτων γίνεται µέσα από διαφορετικές µεθοδολογίες, η πιο συνηθισµένη από 

τις οποίες είναι η µέτρηση των επιπτώσεων των προγραµµάτων στα µακροοικονοµικά 

µεγέθη µιας χώρας και η σύγκρισή τους µε τα αντίστοιχα µεγέθη σε περίπτωση που 

το πρόγραµµα δεν εφαρµοζόταν. ∆εύτερον, τα αποτελέσµατα αυτών των εµπειρικών 

αναλύσεων δείχνουν ότι τα προγράµµατα που εφαρµόζει το Ταµείο οδηγούν γενικά 

σε µια βελτίωση του ισοζυγίου πληρωµών. Σε ότι αφορά το επίπεδο του 

πληθωρισµού, οι περισσότερες µελέτες δείχνουν ότι αυτό γενικά πέφτει αλλά το 

συµπέρασµα αυτό δεν είναι στατιστικά σηµαντικό. Τέλος, σε ότι αφορά το θέµα της 

ανάπτυξης, οι περισσότερες µελέτες φαίνεται να δείχνουν ότι αυτή επιβραδύνεται σε 

βραχυπρόθεσµο επίπεδο αλλά επανέρχεται σε µακροπρόθεσµο επίπεδο.  
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4.1 Εισαγωγή 

 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις προσπάθειες 

προσαρµογής των χωρών–µελών του, συµµετέχοντας στον σχεδιασµό των 

προγραµµάτων σταθερότητας έτσι ώστε να βρίσκονται σε βιώσιµα επίπεδα µεγέθη 

όπως το ισοζύγιο πληρωµών, η σταθερότητα των τιµών και ο ρυθµός ανάπτυξης. 

Οµως, τα προγράµµατα αυτά δουλεύουν; Είναι αποτελεσµατικά σε ότι αφορά δηλαδή 

τη βελτίωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωµών, της ανάπτυξης, του 

πληθωρισµού και άλλων µεγεθών; Πρόκειται για εµπειρικά ερωτήµατα που απαιτούν 

αξιολόγηση των προγραµµάτων που ήδη έχει εφαρµόσει το Ταµείο σε διάφορες 

χώρες. Τέτοιες µελέτες έχουν διεξαχθεί από ερευνητές αλλά και τακτικά από το 

τµήµα Αναπτυξιακής Πολιτικής του Ταµείου και τα αποτελέσµατα γνωστοποιούνται 

στο Εκτελεστικό Συµβούλιο του οργανισµού. 

   Αν και δεν υπάρχει τελική ετυµηγορία σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά του 

Ταµείου, θα πρέπει µάλλον να ειπωθεί ότι υπάρχει µια σχετική οµοφωνία ότι σε 

γενικές γραµµές τα προγράµµατα έχουν αποτελέσµατα. Βέβαια, η αξιολόγησή τους 

δεν είναι εύκολο έργο, για αυτό και υπάρχει αρκετή διχογνωµία επάνω στο θέµα 

αυτό. 

 

4.2  Εννοιολογικά και Μεθοδολογικά Θέµατα - Αποτελεσµατικότητα 

Προγραµµάτων που υποστηρίζονται από το   Ταµείο 

 

Ο προσδιορισµός της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων που υποστηρίζονται 

από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν είναι εύκολη υπόθεση για δύο τουλάχιστον 

λόγους: 

ü Πρώτον, αν και είναι σχετικά εύκολο να εξετάσει κανείς εάν η χώρα έχει 

πραγµατοποιήσει τις αλλαγές που απαιτούν τα κριτήρια που έχει θέσει το 

Ταµείο, είναι σχετικά δύσκολο να καταλάβει κάποιος εάν  το πρόγραµµα αυτό 

που ακολουθεί η χώρα θα οδηγήσει στα επιθυµητά µακροοικονοµικά 

αποτελέσµατα. Και αυτό γιατί τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν 

περίπλοκες ρυθµίσεις στη νοµισµατική πολιτική, στη δηµοσιονοµική 

πολιτική, στην απελευθέρωση του εµπορίου, σε θέµατα µισθοδοσίας των 
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δηµοσίων υπαλλήλων, σε θέµατα επενδύσεων και σε διάφορα άλλα θέµατα 

που σχετίζονται µε την οικονοµία µιας χώρας. 

ü ∆εύτερον, τα πρόγραµµα που εφαρµόζει µια χώρα για την έξοδο από µία 

κρίση, αποτελεί µόνο µία από τις «µακροοικονοµικές διαταραχές» 

(“macroeconomic shocks”, Nader Ulf Haque and Moshin S. Khan, December 

1998) που έχει να διαχειριστεί µία χώρα σε κρίση. Άλλες τέτοιες διαταραχές 

µπορεί να είναι οι αλλαγές στους όρους διεξαγωγής του εµπορίου σε κάποιες 

αγορές ή στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της χώρας, διαταραχές οι 

οποίες  µπορούν να επηρεάσουν τους µακροοικονοµικούς στόχους που έχουν 

τεθεί από το πρόγραµµα. Τα µέτρα ενός προγράµµατος σταθερότητας θα 

πρέπει να περιλαµβάνουν τέτοιους αστάθµητους παράγοντες από εξωτερικές 

(σε σχέση µε το πρόγραµµα) διαταραχές. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτές οι 

ταυτόχρονες και συχνά συγκρουόµενες επιρροές στην αποτελεσµατικότητα 

των προγραµµάτων του Ταµείου. Όπως φαίνεται και από το σχήµα, η σχέση 

ανάµεσα στο πρόγραµµα (policy conditionality) και στην τελική προσαρµογή 

της χώρας (external and internal adjustment) δεν είναι άµεση. Τα µέτρα που 

περιλαµβάνει το πρόγραµµα πρέπει να µετασχηµατιστούν από τη κυβέρνηση 

της χώρας σε µεταρρυθµίσεις (policy reforms). Αυτές οι µεταρρυθµίσεις και 

οι οικονοµικοί πόροι (financial resources) που διατίθενται από το πρόγραµµα 

πρέπει να αλληλεπιδράσουν/προσαρµοστούν µε την δοµή της οικονοµίας 

(structure of the economy) έτσι ώστε να φέρουν τα επιθυµητά για την 

οικονοµικά αποτελέσµατα. Βέβαια, οι ρυθµίσεις που πραγµατοποιεί η 

κυβέρνηση της χώρας επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες (shocks), οι 

οποίοι µπορούν να επηρεάσουν τους µακροοικονοµικούς στόχους. Αυτοί οι 

παράγοντες είναι δυνατόν να βοηθήσουν να επιτευχθούν οι µακροοικονοµικοί 

στόχοι αλλά µπορεί να λειτουργήσουν και ως εµπόδιο για την επίτευξή τους 

(Nadeem Ul Haque and Moshin S. Khan, December 1998). 
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∆ιάγραµµα 5: Σχέση ανάµεσα στα προγράµµατα του Ταµείου και στην µακροοικονοµική προσαρµογή 

Πηγή: Nadeem Ul Haque and Moshin S. Khan, December 1998, Do IMF-Supported Programmes 

Work? A Survey of the Cross- Country Empirical Evidence, International Monetary fund, IMF 

Institute. 

 

   Εφόσον τα προγράµµατα του Ταµείου αποβλέπουν σε πολιτικές προσαρµογής και 

στην επίτευξη συγκεκριµένων µακροοικονοµικών στόχων, ο πιο σωστός τρόπος για 

την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας είναι η σύγκριση των επιπτώσεων της 

ύπαρξης αυτών των προγραµµάτων µε το τί θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχαν αυτά τα 

προγράµµατα (counterfactual). Φυσικά, όταν ένα πρόγραµµα εφαρµόζεται σε µία 

χώρα, η µη ύπαρξη του προγράµµατος (counterfactual) δεν µπορεί να παρατηρηθεί. 

Και αυτό γιατί σε µία χώρα ή θα εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα ή όχι. Εποµένως, µόνο 

µία από τις δύο καταστάσεις είναι παρατηρήσιµη. Η άλλη, θα πρέπει να 

κατασκευαστεί. Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί αρκετές µέθοδοι για την 

κατασκευή του (του counterfactual), έτσι ώστε να αποτελεί µια καλή προσέγγιση της 



 64

πραγµατικής κατάστασης που θα ίσχυε εφόσον δεν εφαρµοζόταν στη χώρα το 

πρόγραµµα του Ταµείου. 

 

4.3  Εναλλακτικές Προσεγγίσεις για τον Υπολογισµό της 

Αποτελεσµατικότητας των Προγραµµάτων που εφαρµόζονται στα 

Κράτη-Μέλη του Ταµείου 

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν τέσσερις τρόποι για τη µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων, καθένας από τους οποίους κατασκευάζει 

ένα διαφορετικό µοντέλο για την περίπτωση της µη ύπαρξης προγράµµατος. Αυτοί οι 

τρόποι παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω (Nadeem Ul Haque and Moshin S. 

Khan, December 1998): 

ü H προσέγγιση before-after (the before-after approach-ΒΑ), η οποία συγκρίνει 

την µακροοικονοµική επίδοση κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος (ή αφού 

το πρόγραµµα έχει ολοκληρωθεί) και την επίδοση πριν το πρόγραµµα20
. 

ü Η προσέγγιση with-without (the with-without approach-WW), η οποία 

συγκρίνει την µακροοικονοµική επίδοση σε χώρες που εφαρµόζουν τέτοια 

προγράµµατα και την επίδοση σε µια «οµάδα χωρών» που δεν εφαρµόζουν 

τέτοια προγράµµατα. 

ü Η προσέγγιση γενικής εκτίµησης (the generalized evaluation estimator 

approach-GEE), η οποία συγκρίνει την επίδοση σε χώρες που εφαρµόζουν 

προγράµµατα µε αυτή χωρών που δεν εφαρµόζουν, ερευνώντας για διαφορές 

στα αρχικά κριτήρια του προγράµµατος και εξετάζοντας για εξωγενείς 

επιρροές στο πρόγραµµα (exogenous influences). 

ü Η προσέγγιση που αφορά τη σύγκριση προσοµοιώσεων (the comparison of 

simulations approach-SIM), η οποία συγκρίνει την προσοµοιωµένη απόδοση 

µιας χώρας που εφαρµόζει προγράµµατα του Ταµείου και της 

προσοµοιούµενης απόδοσης µιας χώρας που εφαρµόζει άλλες πολιτικές. 

 
20Η περίοδος πριν από την έναρξη του προγράµµατος και µετά από αυτή µπορεί να έχει οποιαδήποτε 

διάρκεια. Οι περισσότερες µελέτες που χρησιµοποιούν αυτή τη προσέγγιση λαµβάνουν υπόψη τους για 

την έρευνα ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο µετά την έναρξη του προγράµµατος, αλλά αυτό είναι 

αυθαίρετο. 
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4.4  Επισκόπηση Εµπειρικών Μελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά διάφορες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί 

έχοντας ως βάση µια από τις 4 παραπάνω µεθόδους. 

 

Πίνακας 5: Επισκόπηση µελετών για την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων 

του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

 
 

Study  
Time 
period 

 
Number 

of 
progrαms 

 
Number 

of 
countries 

 
Effects 

on 
Balance 

of 
payments 

 
Effects 

on 
Current 
account 

 
Effects 

on 
inflation 

 
Effects 

on 
growth 

Before-after        

Reichman 

and Stillson 

(1978) 

1963-

1972 

 

79 

 

… 

 

0 

 

.. 

 

 

0 

 

+ 

Connors 

(1979) 

1973-

1977 
31 23 0 0 0 0 

Killick 

(1984) 

1974-

1979 
38 24 0 0 -* 0 

Zulu and 

Nsouli 

(1985) 

1980-

1981 
35 22 .. 0 0 0 

Pastor (1987) 1965-

1981 
… 18 +* 0 0 0 

Killick, 

Malik and 

Manuel 

(1995) 

979-

1985 
… 16 +* +* -* +* 

Schadler, et 

al. (1993) 

1983-

1993 
55 19 + - - + 

Evrensel 

(2002) 

1971-

1997 
- 109 - - - 0 
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Hardoy 

(2003) 

1970-

1990 
460 69 - - - 0 

 

With-

Without 

       

Donovan 

(1981) 

1970-

1976 
12 12 .. .. - + 

Donovan 

(1982) 

1971-

1980 
78 44 + + - - 

Loxley 

(1984) 

1971-

1982 
38 38 0 0 -* 0 

Gylfason 

(1987) 

1977-

1979 
32 14 +* .. .. 0 

Faini et al. 

(1991) 

1978-

1986 
- 93 - - - 0 

Hardoy 

(2003) 

1970-

1990 
460 69 - - - 0 

Hutchison 

(2004) 

1975-

1997 
455 25 - - - 0 

Atoyan & 

Conway 

(2005) 

1993-

2002 
181 95 - - - 0 

Generalized 

Evaluation 
       

Goldstein 

and Montiel 

(1986) 

1974-

1981 
68 58 - - + - 

Khan (1990) 1973-

1988 
259 69 +* +* - -* 

Conway 

(1994) 

1976-

1986 
217 73 .. +* - -,+* 
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Bagci and 

Perraudin 

(1997) 

1973-

1992 
.. 68 +* +* - +* 

Dicks-

Mireaux, et 

al. (1997) 

1986-

1991 
88 74 ... .. - +* 

Simulation        

Khan and 

Knight 

(1981) 

1968-

1975 
… 

29 

 
+ + - - 

Khan and 

Knight 

(1985) 

1968-

1975 
… 29 + + - -,+* 

Επεξήγηση συµβόλων: (+) θετική επίδραση, (-) αρνητική επίδραση, (0) καµία επίδραση. Το (*) δείχνει 
ότι το αποτέλεσµα είναι στατιστικά σηµαντικό σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 
 
 
Πηγή: Nadeem Ul Haque and Moshin S. Khan, December 1998, Do IMF-Supported Programmes 

Work? A Survey of the Cross- Country Empirical Evidence, International Monetary fund, IMF 

Institute. 

 
   Μέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες σχετικά µε την επίδραση 

των δηµοσιονοµικών προσαρµογών επάνω στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα µιας χώρας. 

Αυτές οι έρευνες χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθόδους εµπειρικής ανάλυσης. 

∆ιασυνοριακές µελέτες (cross-country studies), µελέτες περιπτώσεων (case studies), 

στατιστικές τεχνικές και οικονοµετρικά µοντέλα έχουν χρησιµοποιηθεί σε πολλές 

έρευνες (Giavazzi & Pagano-1990, Dornbusch-1989, Purfield-2003, Alesina & 

Perotti-1995/1997, Kouassy & Bohoun-1994). Βέβαια, η µελέτη της περίπτωσης µιας 

χώρας µπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες αλλά φυσικά τα αποτελέσµατα της δεν 

µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο γενίκευσης. 

   Οι Giavazzi & Pagano (1990) και  ο Dornbusch (1989) χρησιµοποίησαν την τεχνική 

της µελέτης περιπτώσεων για να εξετάσουν την επίδραση που έχει η σύνθεση του 

δηµόσιου προϋπολογισµού στη διαµόρφωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και 

στο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ σε Ιρλανδία και ∆ανία. Αντίθετα, οι Purfield (2003) και 

Alesina & Perotti (1995/1997) πραγµατοποίησαν µια διασυνοριακή ανάλυση και 

χρησιµοποίησαν στατιστικές µεθόδους για να αναλύσουν την επίδραση της σύνθεσης 



 68

του προϋπολογισµού µιας χώρας στη διαµόρφωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 

και στη µείωση του δηµόσιου χρέους. 

   Άλλοι µελετητές χρησιµοποίησαν  περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (descriptive 

statistics) και οικονοµετρικά µοντέλα (econometric models) για να αναλύσουν την 

επίδραση των πολιτικών προσαρµογής στην εξάλειψη των δηµοσιονοµικών 

ανισορροπιών. Οι Purfield (2003), Partilla (2001) και ΜcDermott & Wescott (1996) 

χρησιµοποίησαν οικονοµετρικά µοντέλα για να αναλύσουν την επίδραση των 

πολιτικών προσαρµογής στην µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Ενώ οι 

Purfield (2003), Partilla (2001) και ΜcDermott & Wescott (1996) εξέτασαν την 

επίδραση αυτών των πολιτικών σε χώρες που ανήκουν στον Oργανισµό Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΕCD) για τη περίοδο 1970-1995, ο Purfield (2003) 

µελέτησε επιπλέον την επίδραση τους και σε 25 µεταβατικές οικονοµίες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής για τη περίοδο 1992-2000. 

   Οι Kouassy & Bohoum (1994) χρησιµοποίησαν ένα αναπτυξιακό µοντέλο για να 

αναλύσουν την επίδραση των προγραµµάτων προσαρµογής στην ανάπτυξη και στο 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα στην Ακτή Ελεφαντοστού. Η ανάλυση περιελάµβανε 

προσοµοιώσεις διαφορετικών σεναρίων σχετικά µε µεγέθη όπως οι δηµόσιες 

δαπάνες, η ανάπτυξη και οι διάφορες επιπλοκές που µπορεί να παρουσιαστούν 

σχετικά µε τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της χώρας. 

   Σε κάθε µία από τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί έχουν χρησιµοποιηθεί 

διαφορετικές µεταβλητές για την ανάλυση της επίδρασης των προγραµµάτων 

προσαρµογής στη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Οι Alesina & Perotti 

(1995) χρησιµοποίησαν τις δαπάνες για δηµόσιες επενδύσεις, τη δηµόσια 

κατανάλωση, τις µεταβιβάσεις, τους µισθούς και τις επιδοτήσεις σαν ποσοστό του 

ΑΕΠ. Σχετικά µε το εισόδηµα, οι µελέτες χρησιµοποίησαν µεγέθη όπως οι άµεσοι 

φόροι σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, οι έµµεσοι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. Οι Purfield (2003) και ΜcDermontt & Wescott (1996) δηµιούργησαν ένα 

µοντέλο πιθανοτήτων χρησιµοποιώντας την δηµοσιονοµική εξυγίανση ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές περιλαµβάνουν το µέγεθος της 

εξυγίανσης, τις δηµοσιονοµικές προσπάθειες/πρακτικές, τη σύνθεση της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής και µια ψευδοµεταβλητή για να απεικονιστεί η διάρκεια 

της προσαρµογής και οι αρχικές συνθήκες. 

   Ο Partilla (2001) εξέτασε την επίδραση του εσωτερικού και εξωτερικού εµπορίου, 

της απελευθέρωσης του εµπορίου, της ιδιωτικοποίησης και της αναδόµησης των 
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δηµόσιων επιχειρήσεων. Το µοντέλο υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των 

ελάχιστων τετραγώνων. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαθεσιµότητα των 

δεδοµένων επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό την επιλογή της µεθόδου. 

   Οι αξιολογήσεις της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων επικεντρώθηκαν σε 

τρία κύρια ζητήµατα. Πρώτον, στην καταλληλότητα των προγραµµάτων, δηλαδή στο 

εάν είναι τα κατάλληλα για την εξάλειψη των µακροοικονοµικών ανισορροπιών σε 

περίπτωση που εφαρµοστούν αποτελεσµατικά. ∆εύτερον, στο αν τα προγράµµατα 

εφαρµόζονται αποτελεσµατικά. Τρίτον, στο αν τα προγράµµατα που εφαρµόζονταν 

κάτω από την καθοδήγηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας 

Τράπεζας οδηγούσαν σε αποτελέσµατα που είναι διαφορετικά από τα αποτελέσµατα 

που θα υπήρχαν σε περίπτωση που δεν υπήρχε η στήριξη από τους δύο οργανισµούς 

(Bulir & Moon 2003, Dicks-Mireau, Mecagni & Schadler 2000, Ivanova et al. 2003, 

Ul Haque & Khan 1998). 

 

4.5  Εµπειρική Μελέτη σχετικά µε την Αποτελεσµατικότητα του Ταµείου 

σε ∆είγµα Χωρών 

 

Γενικά, τα προγράµµατα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου του τύπου Stand by 

Arrangement (SBA) διαρκούν από δώδεκα µέχρι δεκαοκτώ µήνες. Άλλα 

προγράµµατα µπορεί να διαρκούν από ένα µέχρι τρία χρόνια (τέσσερα χρόνια το 

περισσότερο). Βέβαια, αυτά τα χρονικά όρια είναι αυθαίρετα, καθώς εφόσον µια 

χώρα συνάψει συνεργασία µε το Ταµείο, συνήθως πραγµατοποιεί και άλλες 

διαδοχικές συµφωνίες µε τον οργανισµό (µέσος όρος είναι περίπου τα πέντε χρόνια, 

αλλά συχνά τα προγράµµατα διαρκούν περισσότερο). Έτσι, αξίζει να αναφέρουµε ότι 

τη περίοδο 1960-1990, η Βολιβία, η Κόστα Ρίκα, η Τζαµάικα, η Κένυα, η Λιβιρία, η 

Μαδαγασκάρη, το Μαρόκο, η Παραγουάη, η Σενεγάλη, η Νότιος Κορέα, το Τόνγκο, 

η Τουρκία, η Ουρουγουάη, το Ζαΐρ και η Ζάµπια συνεργάστηκαν µε το Ταµείο για 

παραπάνω από δέκα χρόνια. Η Κολοµβία, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γκάνα, το Περού και η 

Γιουγκοσλαβία συνεργάστηκαν για παραπάνω από δεκαπέντε χρόνια, ενώ η Αϊτή και 

ο Παναµάς πραγµατοποιούσαν συµφωνίες µε το Ταµείο για είκοσι και πλέον χρόνια. 

   Παρακάτω παρουσιάζεται µια εµπειρική µελέτη σχετικά µε το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο σχετικά και το κατά πόσο η παρέµβαση του σε ορισµένες χώρες 
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οδήγησε σε µεταβολή της σχέσης που υπήρχε µεταξύ του πληθωρισµού και της 

ανάπτυξης.  

   Για την πραγµατοποίηση της εµπειρικής µελέτης χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα τα 

οποία αντλήθηκαν από βάσεις δεδοµένων της Παγκόσµιας Τράπεζας στην ιστοσελίδα 

του οργανισµού (http://data.worldbank.org/country). Οι µεταβλητές-δείκτες που 

χρησιµοποιήθηκαν σχετικά µε τα προγράµµατα προσαρµογής ήταν οι παρακάτω: 

ü Πληθωρισµός21, τέλος περιόδου, τιµές καταναλωτή (Inflation, end of period 

consumer prices): τα δεδοµένα για τον πληθωρισµό που χρησιµοποιήσαµε, 

αφορούν το τέλος της περιόδου και δεν πρόκειται για µέσο όρο ετήσιων 

δεδοµένων. 

ü Αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος-ΑΕΠ (GDP growth- 

annual%). 

   Πρέπει να τονίσουµε ότι αναζητήσαµε δεδοµένα για αρκετά έτη, όµως λόγω 

έλλειψης δεδοµένων για χώρες, αναγκαστήκαµε να περιοριστούµε σε δεδοµένα για το 

διάστηµα 1980-2008 που αφορούσαν τις παρακάτω χώρες - δίπλα από κάθε χώρα 

αναγράφεται η περίοδος συνεργασίας µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο την οποία 

και µελετάµε: 

ü Αργεντινή (Argentina), 1991-2001 

ü Βολιβία (Bolivia), 1980-1982 και 1986-1991 

ü Λάος (Laos People's Democratic Republic), 1989-1991 

ü Τσαντ (Chad), 1987-1990 

ü Αλγερία (Algeria), 1989-1990 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η παρακάτω: 

1ον) καθορισµός της σχέσης µεταξύ πληθωρισµού και ανάπτυξης:    

inf  grow + ea b= +  

 όπου  a = ο σταθερός όρος, b = η κλίση της ευθείας 

           inf = πληθωρισµός, grow =ρυθµός ανάπτυξης  

           e = το λάθος της παλινδρόµησης 

2ον) εκτίµηση αυτής της σχέσης για κάθε χώρα που εξετάζουµε. 
21υπάρχει πληθωρισµός σε µία οικονοµία όταν παρατηρείται συνεχής αύξηση στο επίπεδο των τιµών. 

Αποτελεί δυναµικό φαινόµενο που διαρκεί όσο διαρκεί και η διαδικασία αύξησης των τιµών. Όταν οι 

τιµές σταθεροποιηθούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο, παύει να υπάρχει πληθωρισµός. Ο πληθωρισµός 

µετριέται µε το ποσοστό αύξησης του επιπέδου των τιµών κατά τη διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής 

περιόδου. 

http://data.worldbank.org/country
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3ον) Πραγµατοποίηση (α) διαγραµµατικού ελέγχου για το αν παρατηρείται 

κάποιο break στη σχέση και (β) τυπικού ελέγχου (Chow breakpoint test). 

4ον) Γίνεται εκτίµηση της σχέσης µεταξύ πληθωρισµού και ανάπτυξης 

συµπεριλαµβάνοντας ψευδοµεταβλητές22 (dummy). 

   Η ψευδοµεταβλητή παίρνει την τιµή 1 για τα έτη επιτήρησης και 0 διαφορετικά. Η 

ψευδοµεταβλητή  είναι δυο ειδών:  

(α) dum = για να ελέγξουµε αν υπάρχει κάποια αλλαγή -break23- στον σταθερό όρο 

της σχέσης (θα πρέπει ο συντελεστής του dum να είναι στατιστικά σηµαντικός και 

αρνητικός για να συµπεράνουµε ότι το ∆ΝΤ επηρέασε θετικά την συγκεκριµένη 

οικονοµία). 

(β) dumslope = (dum*growth) χρησιµοποιείται για να ελέγξουµε αν υπάρχει κάποια 

αλλαγή - break23- στον ρυθµό µεταβολής (την κλίση) της σχέσης (θα πρέπει ο 

συντελεστής του dumslope να είναι στατιστικά σηµαντικός και αρνητικός για να 

συµπεράνουµε ότι το ∆ΝΤ επηρέασε θετικά την συγκεκριµένη οικονοµία). 

   Γνωρίζουµε από τη σύγχρονη µικροοικονοµική ότι η καµπύλη Phillips, που έχει 

πάρει το όνοµά της από τον καθηγητή A.W. Phillips που την πρωτοπαρουσίασε, 

απεικονίζει την αρνητική σχέση ανάµεσα του συντελεστή ανεργίας και του 

πληθωρισµού,δηλαδή ότι ο ρυθµός πληθωρισµού αυξάνεται όταν µειώνεται η ανεργία 

     αύξηση των τιµών 

 

 

            Π1                                   

 

            Π2 

                                                                                   Καµπύλη Phillips  

 

                                                                                ανεργία 

                0                           Α1               Α2 

       ∆ιάγραµµα 6: Σχέση µεταξύ αύξησης των τιµών και ανεργίας (καµπύλη Phillips) 

 

 
22Οι µεταβλητές που παίρνουν τιµή 0 ή 1 ονοµάζονται δυαδικές µεταβλητές. Όταν οι µεταβλητές αυτές 

περιλαµβάνονται µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών ενός υποδείγµατος, τότε ονοµάζονται 

ψευδοµεταβλητές. 
23όταν η σχέση που υπάρχει µεταξύ του πληθωρισµού και της ανάπτυξης αλλάζει – υποθέτουµε ότι η 

αλλαγή οφείλεται στην επίδραση των µέτρων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 
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και αντίστροφα. ∆είχνει γενικά όλους τους συνδυασµούς πληθωρισµού και ανεργίας 

που µπορεί να έχει µια οικονοµία στο βραχυχρόνιο διάστηµα (διάγραµµα 6). 

Εµείς θα χρησιµοποιήσουµε µια παραλλαγή της καµπύλης Phillips, βάζοντας στη 

θέση της ανεργίας τον ρυθµό ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα το παρακάτω διάγραµµα 

(διάγραµµα 7). 

 

 

αύξηση των τιµών                                                  (α) µεταβολή στη κλίση, θετική  

επίδραση του Ταµείου 
                               σχέση πληθωρισµού- 

       ανάπτυξης                               

                                                                                                                          

                                            

                                                    (β) µεταβολή στο σταθερό όρο,  

                                                                                   θετική επίδραση του Ταµείου 

 

                                                                            ανάπτυξη 

               ∆ιάγραµµα 7: Σχέση µεταξύ αύξησης των τιµών και ανάπτυξης 

 

   Μία επίδραση του Ταµείου σε κάθε χώρα θα µπορούσε να µεταβάλει τη σχέση 

µεταξύ πληθωρισµού και ανάπτυξης, είτε µεταβάλλοντας τον σταθερό όρο της 

σχέσης (περίπτωση β), είτε µεταβάλλοντας τη κλίση της ευθείας (περίπτωση α). 

   Για την εµπειρική µελέτη χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Eviews, καταλήγοντας 

στα παρακάτω διαγράµµατα και πίνακες. 
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4.5.1 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

 

Η υπό εξέταση περίοδος για την Αργεντινή είναι η περίοδος 1991- 2001, (οπότε και 

αναµένεται κάποιο break) όταν το Ταµείο επέβαλε στη χώρα µέτρα τα οποία 

περιελάµβαναν: το άνοιγµα της αγοράς, ιδιωτικοποιήσεις, µικρότερο δηµόσιο τοµέα, 

σύνδεση του νοµίσµατος της χώρας µε το δολάριο, µέτρα για αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και για µείωση εκροών κεφαλαίων από τη χώρα, µείωση µισθών 

για του δηµόσιους υπαλλήλους κατά 20% και διαρθρωτικά µέτρα για τη µείωση του 

ελλείµµατος. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

Πίνακας 6: Εκτίµηση σχέσης πληθωρισµού- αύξησης του ΑΕΠ για την Αργεντινή – 

επεξεργασία ιδία. 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 09/26/10   Time: 17:09   
Sample: 1980 2008   
Included observations: 29   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 444.4406 175.9485 2.525970 0.0177 

GROW -52.70647 25.61534 -2.057614 0.0494 
     
     R-squared 0.135551     Mean dependent var 312.1639 

Adjusted R-squared 0.103535     S.D. dependent var 931.5431 
S.E. of regression 882.0024     Akaike info criterion 16.46874 
Sum squared resid 21004060     Schwarz criterion 16.56303 
Log likelihood -236.7967     Hannan-Quinn criter. 16.49827 
F-statistic 4.233774     Durbin-Watson stat 1.574342 
Prob(F-statistic) 0.049402    
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ BREAKS 
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∆ιάγραµµα 8: ∆ιαγραµµατικός έλεχγος για breaks στη περίπτωση της Αργεντινής – 

επεξεργασία ιδία. 

 
Φαίνεται να παρατηρείται κάποιο break στη σχέση γύρω στο 1990. 
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∆ιάγραµµα 9: Μεταβολή συντελεστών a και b αντίστοιχα για την Αργεντινή – 

επεξεργασία ιδία. 

 

Recursice C(1) Estimates: αφορά τον σταθερό όρο a της σχέσης 

Recursice C(2) Estimates: αφορά την κλίση b της σχέσης 

 

Οι συντελεστές a και b φαίνεται να µεταβάλλονται µετά το 1990. Ο a αυξάνει και ο b 

µειώνεται όµως σταδιακά επανέρχονται.  
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ΕΛΕΓΧΟΣ CHOW 

  

Πίνακας 7: Έλεγχος CHOW για την Αργεντινή – επεξεργασία ιδία. 

Chow Breakpoint Test: 1991   
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
Varying regressors: All equation variables  
Equation Sample: 1980 2008  

     
     F-statistic 3.843959  Prob. F(2,25) 0.0350 

Log likelihood ratio 7.775762  Prob. Chi-Square(2) 0.0205 
Wald Statistic  7.687919  Prob. Chi-Square(2) 0.0214 
 
Έστω η µηδενική υπόθεση Ηο: τα a και b να παραµένουν σταθερά. Αν F-statistic < 

0.05 (επίπεδο σηµαντικότητας 5%), τότε απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση και 

συνεπώς υπάρχει break. Ισχύει 0.0350 < 0.05, εποµένως διαπιστώνεται ότι ο έλεγχος 

υποστηρίζει την ύπαρξη break το 1991. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΨΕΥ∆ΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
 

Πίνακας 8: Εκτίµηση της σχέσης µε τη χρήση ψευδοµεταβλητών για την Αργεντινή – 

επεξεργασία ιδία. 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 09/26/10   Time: 17:22   
Sample: 1980 2008   
Included observations: 29   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 615.9076 210.3368 2.928197 0.0072 

GROW -70.80185 30.69112 -2.306916 0.0296 
DUM -615.3541 378.4221 -1.626105 0.1165 

DUMSLOPE 73.40558 54.99119 1.334861 0.1940 
     
     R-squared 0.230286     Mean dependent var 312.1639 

Adjusted R-squared 0.137921     S.D. dependent var 931.5431 
S.E. of regression 864.9213     Akaike info criterion 16.49060 
Sum squared resid 18702220     Schwarz criterion 16.67919 
Log likelihood -235.1136     Hannan-Quinn criter. 16.54966 
F-statistic 2.493203     Durbin-Watson stat 1.858353 
Prob(F-statistic) 0.083220    

     
          



 77

Αν η probability για τα DUM  και DUMSLOPE είναι < 0.05, τότε είναι στατιστικά 

σηµαντικά και εποµένως µεταβάλεται η σχέση µετά τη παρέµβαση του Ταµείου.  

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, άρα συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει κάποια 

µεταβολή. 

 

     4.5.2 ΒΟΛΙΒΙΑ 
 
Η χώρα έχει συνεργαστεί αρκετές φορές µε το Ταµείο, ωστόσο εµείς µελετάµε τη 

περίοδο 1980-1982 και 1986-1991 (οπότε και αναµένεται κάποιο break). H χώρα, 

ύστερα από αρκετά χρόνια συνεργασίας µε το Ταµείο, είχε λάβει µέτρα για 

ιδιωτικοποιήσεις, µείωση του δηµόσιου τοµέα και των µισθών, αύξηση άµεσων και 

έµµεσων φόρων, ενθάρυνση ιδιωτικής πρωτοβουλίας  και άλλα, για την αντιµετώπιση 

των οικονοµικών προβληµάτων της χώρας, τη σταθεροποίηση των τιµών και τη 

µείωση του ελλείµµατος. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

Πίνακας 9: Εκτίµηση σχέσης πληθωρισµού- αύξησης του ΑΕΠ για την Βολιβία – 

επεξεργασία ιδία. 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 09/26/10   Time: 17:27   
Sample: 1980 2008   
Included observations: 29   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 759.6970 351.6724 2.160241 0.0398 

GROW -155.1830 90.00790 -1.724104 0.0961 
     
     R-squared 0.099175     Mean dependent var 388.9924 

Adjusted R-squared 0.065811     S.D. dependent var 1550.503 
S.E. of regression 1498.614     Akaike info criterion 17.52894 
Sum squared resid 60637824     Schwarz criterion 17.62324 
Log likelihood -252.1697     Hannan-Quinn criter. 17.55847 
F-statistic 2.972535     Durbin-Watson stat 1.844087 
Prob(F-statistic) 0.096122    
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ BREAKS 
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∆ιάγραµµα 10: ∆ιαγραµµατικός έλεχγος για breaks στη περίπτωση της Βολιβίας – 

επεξεργασία ιδία. 

 

∆εν φαίνεται να υπάρχει κάποιο break σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα. 
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∆ιάγραµµα 11: Μεταβολή συντελεστών a και b αντίστοιχα για την Βολιβία – 

επεξεργασία ιδία. 

 

Recursice C(1) Estimates: αφορά τον σταθερό όρο a της σχέσης 

Recursice C(2) Estimates: αφορά την κλίση b της σχέσης 

 

Επίσης οι συντελεστές a και b δεν φαίνεται να αλλάζουν. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ CHOW 

 

Πίνακας 10: Έλεγχος CHOW για την Βολιβία–επεξεργασία 

ιδία. 

Chow Breakpoint Test: 1986   
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
Varying regressors: All equation variables  
Equation Sample: 1980 2008  

     
     F-statistic 2.441579  Prob. F(2,25) 0.1075 

Log likelihood ratio 5.174157  Prob. Chi-Square(2) 0.0752 
Wald Statistic  4.883158  Prob. Chi-Square(2) 0.0870 

     
 

Έστω η µηδενική υπόθεση Ηο: τα a και b να παραµένουν σταθερά. Αν F-statistic < 

0.05 (επίπεδο σηµαντικότητας 5%), τότε απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση και 

συνεπώς υπάρχει break. Ισχύει 0.1075 > 0.05, εποµένως διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% δεν υπήρξε break το 1986. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΨΕΥ∆ΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

Πίνακας 11: Εκτίµηση της σχέσης µε τη χρήση ψευδοµεταβλητών για την Βολιβία – 

επεξεργασία ιδία. 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 09/26/10   Time: 17:31   
Sample: 1980 2008   
Included observations: 29   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1310.060 457.3844 2.864242 0.0083 

GROW -265.7909 108.6733 -2.445780 0.0218 
DUM -1238.924 719.0187 -1.723077 0.0972 

DUMSLOPE 240.8786 229.0517 1.051634 0.3030 
     
     R-squared 0.205035     Mean dependent var 388.9924 

Adjusted R-squared 0.109640     S.D. dependent var 1550.503 
S.E. of regression 1463.038     Akaike info criterion 17.54186 
Sum squared resid 53511999     Schwarz criterion 17.73045 
Log likelihood -250.3570     Hannan-Quinn criter. 17.60092 
F-statistic 2.149312     Durbin-Watson stat 1.827285 
Prob(F-statistic) 0.119291    
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Αν η probability για τα DUM  και DUMSLOPE είναι < 0.05, τότε είναι στατιστικά 

σηµαντικά και εποµένως µεταβάλεται η σχέση µετά τη παρέµβαση του Ταµείου στη 

χώρα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, εποµένως συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει 

κάποια µεταβολή στη σχέση. 

 

4.5.3 ΛΑΟΣ 
 
Η χρονική περίοδος που µελετάµε για το Λάος είναι το διάστηµα 1989-1991 (οπότε 

και αναµένεται κάποιο break). Το Ταµείο επέβαλε µέτρα σχετικά µε την ενδυνάµωση 

της διοίκησης του δηµόσιου τοµέα και τη µείωση της έκτασής του, την αύξηση των 

εξαγωγών, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον εκσυγχρονισµό των 

µεταφορών, τη µείωση των δαπανών, την αύξηση των εσόδων του δηµοσίου και την 

αύξηση των επενδύσεων στη χώρα. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 
Πίνακας 12: Εκτίµηση σχέσης πληθωρισµού- αύξησης του ΑΕΠ για το Λάος – 

επεξεργασία ιδία. 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 09/26/10   Time: 17:33   
Sample: 1986 2008   
Included observations: 23   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 15.69542 15.58065 1.007366 0.3252 

GROW 1.271883 2.299679 0.553070 0.5861 
     
     R-squared 0.014357     Mean dependent var 23.37548 

Adjusted R-squared -0.032578     S.D. dependent var 33.34881 
S.E. of regression 33.88768     Akaike info criterion 9.966922 
Sum squared resid 24115.88     Schwarz criterion 10.06566 
Log likelihood -112.6196     Hannan-Quinn criter. 9.991754 
F-statistic 0.305886     Durbin-Watson stat 1.334719 
Prob(F-statistic) 0.586056    
     
 

 

 

 



 82

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ BREAKS 

∆ιάγραµµα 10: διαγραµµατικός έλεχγος για breaks στη περίπτωση της Βολιβίας – 

επεξεργασία ιδία. 
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∆ιάγραµµα 12: ∆ιαγραµµατικός έλεχγος για breaks στη περίπτωση του Λάος – 

επεξεργασία ιδία. 

 

Φαίνεται να υπάρχει κάποιο break to 1998, εποµένως η σχέση µεταξύ πληθωρισµού 

και ανάπτυξης φαίνεται να αλλάζει. Υποθέτουµε ότι αυτή η αλλαγή οφείλεται στη 

παρέµβαση του Ταµείου. 
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∆ιάγραµµα 13: Μεταβολή συντελεστών a και b αντίστοιχα για το Λάος – 

επεξεργασία ιδία. 

 
Recursice C(1) Estimates: αφορά τον σταθερό όρο a της σχέσης 

Recursice C(2) Estimates: αφορά την κλίση b της σχέσης 

 

Παρατηρείται κάποια παροδική µεταβολή των συντελεστών το 1998. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ CHOW 

 

Πίνακας 13: Έλεχγος  CHOW για το Λάος – επεξεργασία 

ιδία. 

Chow Breakpoint Test: 1989  
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
Varying regressors: All equation variables  
Equation Sample: 1986 2008  

     
     F-statistic 0.018630  Prob. F(2,19) 0.9816 

Log likelihood ratio 0.045059  Prob. Chi-Square(2) 0.9777 
Wald Statistic  0.037259  Prob. Chi-Square(2) 0.9815 

     
     

 

Έστω η µηδενική υπόθεση Ηο: τα a και b να παραµένουν σταθερά. Αν F-statistic < 

0.05 (επίπεδο σηµαντικότητας 5%), τότε απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση και 

συνεπώς υπάρχει break. Ισχύει 0.9816 > 0.05, εποµένως διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% δεν υπήρξε break το 1989. 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΨΕΥ∆ΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
 
Πίνακας 14: Εκτίµηση της σχέσης µε τη χρήση ψευδοµεταβλητών για το Λάος – 

επεξεργασία ιδία. 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 09/26/10   Time: 17:40   
Sample: 1986 2008   
Included observations: 23   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 28.73769 17.43403 1.648368 0.1157 

GROW -1.341686 2.772014 -0.484011 0.6339 
DUM -25.35868 35.03788 -0.723750 0.4780 

DUMSLOPE 1.205007 0.817649 1.473747 0.1569 
     
     R-squared 0.135784     Mean dependent var 23.37548 

Adjusted R-squared -0.000671     S.D. dependent var 33.34881 
S.E. of regression 33.36000     Akaike info criterion 10.00936 
Sum squared resid 21144.90     Schwarz criterion 10.20684 
Log likelihood -111.1077     Hannan-Quinn criter. 10.05903 
F-statistic 0.995083     Durbin-Watson stat 1.270684 
Prob(F-statistic) 0.416431    
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   Αν η probability για τα DUM  και DUMSLOPE είναι < 0.05, τότε είναι στατιστικά 

σηµαντικά και εποµένως µεταβάλεται η σχέση µετά τη παρέµβαση του Ταµείου στη 

χώρα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, εποµένως συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει 

κάποια µεταβολή στη σχέση. 

 
4.5.4 Τσαντ 

 
Η µελέτη µας για τη χώρα αφορά τη περίοδο 1987-1990 (οπότε και αναµένεται 

κάποιο break). To Ταµείο προσπάθησε και προσπαθεί να εφαρµόσει µέτρα για την 

αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας, για τη σωστή κατανοµή των δαπανών, την 

αλλαγή του φορολογικού συστήµατος, την δηµιουργία υποδοµών στη χώρα και την 

εκµετάλλευση των πόρων της χώρας. Σηµειώνεται ότι το Τσαντ είναι από τις πλέον 

φτωχές χώρες του κόσµου. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

Πίνακας 15: Εκτίµηση σχέσης πληθωρισµού- αύξησης του ΑΕΠ για το Τσαντ – 

επεξεργασία ιδία. 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 09/26/10   Time: 17:43   
Sample: 1981 2008   
Included observations: 28   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.027372 2.228309 2.704909 0.0119 

GROW -0.142189 0.199631 -0.712260 0.4826 
     
     R-squared 0.019139     Mean dependent var 5.178714 

Adjusted R-squared -0.018587     S.D. dependent var 9.872573 
S.E. of regression 9.963900     Akaike info criterion 7.504563 
Sum squared resid 2581.262     Schwarz criterion 7.599721 
Log likelihood -103.0639     Hannan-Quinn criter. 7.533654 
F-statistic 0.507315     Durbin-Watson stat 2.060394 
Prob(F-statistic) 0.482647    
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ BREAKS 
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∆ιάγραµµα 14: ∆ιαγραµµατικός έλεχγος για breaks στη περίπτωση του Τσαντ – 

επεξεργασία ιδία. 

 
Φαίνεται να υπάρχει κάποιο break το 1992. Εποµένως η σχέση µεταξύ πληθωρισµού 

και ανάπτυξης φαίνεται να αλλάζει. Υποθέτουµε ότι αυτή η αλλαγή οφείλεται στη 

παρέµβαση του Ταµείου. 
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∆ιάγραµµα 15: Μεταβολή συντελεστών a και b αντίστοιχα για το Τσαντ – 

επεξεργασία ιδία. 

 

Recursice C(1) Estimates: αφορά τον σταθερό όρο a της σχέσης 

Recursice C(2) Estimates: αφορά την κλίση b της σχέσης 

 

Φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στις τιµές των συντελεστών από το 1992 και 

µετά. 
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Πίνακας 16: Έλεχγος  CHOW για το Τσαντ – επεξεργασία 

ιδία. 

Chow Breakpoint Test: 1987   
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
Varying regressors: All equation variables  
Equation Sample: 1981 2008  

     
     

F-statistic 0.936318  Prob. F(2,24) 0.4059 
Log likelihood ratio 2.103697  Prob. Chi-Square(2) 0.3493 
Wald Statistic  1.872636  Prob. Chi-Square(2) 0.3921 

     
     

 
Έστω η µηδενική υπόθεση Ηο: τα a και b να παραµένουν σταθερά. Αν F-statistic < 

0.05 (επίπεδο σηµαντικότητας 5%), τότε απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση και 

συνεπώς υπάρχει break. Ισχύει 0.4059 > 0.05, εποµένως διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% δεν υπήρξε break το 1989. 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΨΕΥ∆ΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

Πίνακας 17: Εκτίµηση της σχέσης µε τη χρήση ψευδοµεταβλητών για το Λάος – 

επεξεργασία ιδία. 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 09/26/10   Time: 17:49   
Sample: 1981 2008   
Included observations: 28   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 7.292997 2.409612 3.026627 0.0058 

GROW -0.253322 0.208617 -1.214291 0.2365 
DUM -7.597759 5.899271 -1.287915 0.2101 

DUMSLOPE 0.980147 0.669340 1.464350 0.1561 
     
     

R-squared 0.117900     Mean dependent var 5.178714 
Adjusted R-squared 0.007638     S.D. dependent var 9.872573 
S.E. of regression 9.834797     Akaike info criterion 7.541294 
Sum squared resid 2321.358     Schwarz criterion 7.731609 
Log likelihood -101.5781     Hannan-Quinn criter. 7.599475 
F-statistic 1.069271     Durbin-Watson stat 2.212607 
Prob(F-statistic) 0.380685    
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Αν η probability για τα DUM  και DUMSLOPE είναι < 0.05, τότε είναι στατιστικά 

σηµαντικά και εποµένως µεταβάλεται η σχέση µετά τη παρέµβαση του Ταµείου στη 

χώρα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, εποµένως συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει 

κάποια µεταβολή στη σχέση. 

 
     4.5.5 ΑΛΓΕΡΙΑ 
 

Μελετάµε τη χρονική περίοδο 1989-1990 (οπότε και αναµένεται κάποιο break). H 

ανάπτυξή της βασιζόταν πάντα στους πόρους της σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. 

Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες αντιµετωπίζει προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών 

και προβλήµατα χρέους. Οι προσπάθειες του Ταµείου επικεντρώθηκαν στη µείωση 

των δηµόσιων δαπανών, στη πραγµατοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, στη βελτίωση 

του επιχειρηµατικού κλίµατος στη χώρα, στη καλύτερη διαχείρηση του φυσικού 

πλούτου της χώρας και στη σταθεροποίηση των τιµών. 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

Πίνακας 18: Εκτίµηση σχέσης πληθωρισµού- αύξησης του ΑΕΠ για την Αλγερία – 

επεξεργασία ιδία. 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 09/26/10   Time: 17:51   
Sample: 1980 2008   
Included observations: 29   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 16.75916 2.924579 5.730452 0.0000 

GROW -2.028836 0.806435 -2.515810 0.0181 
     
     R-squared 0.189902     Mean dependent var 11.27497 

Adjusted R-squared 0.159898     S.D. dependent var 11.45500 
S.E. of regression 10.49932     Akaike info criterion 7.606970 
Sum squared resid 2976.364     Schwarz criterion 7.701266 
Log likelihood -108.3011     Hannan-Quinn criter. 7.636502 
F-statistic 6.329301     Durbin-Watson stat 1.246585 
Prob(F-statistic) 0.018128    
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ BREAKS 
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∆ιάγραµµα 16: ∆ιαγραµµατικός έλεχγος για breaks στη περίπτωση της Αλγερίας – 

επεξεργασία ιδία. 

 
Φαίνεται να υπάρχει κάποιο break to 1990. Εποµένως η σχέση µεταξύ πληθωρισµού 

και ανάπτυξης φαίνεται να αλλάζει. Υποθέτουµε ότι αυτή η αλλαγή οφείλεται στη 

παρέµβαση του Ταµείου. 
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∆ιάγραµµα 17: Μεταβολή συντελεστών a και b αντίστοιχα για την Αλγερία – 

επεξεργασία ιδία. 

 

Recursice C(1) Estimates: αφορά τον σταθερό όρο a της σχέσης 

Recursice C(2) Estimates: αφορά την κλίση b της σχέσης 

 

Υπάρχει µεταβολή των συντελεστών µετά το 1990 (αν και ο σταθερός συντελεστής a 

φαίνεται να επιστρέφει στην πριν το break τιµή). 
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Πίνακας 19: Έλεχγος  CHOW για την Αλγερία – 

επεξεργασία ιδία. 

Chow Breakpoint Test: 1989   
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
Varying regressors: All equation variables  
Equation Sample: 1980 2008  

     
     F-statistic 2.793209  Prob. F(2,25) 0.0804 

Log likelihood ratio 5.848727  Prob. Chi-Square(2) 0.0537 
Wald Statistic  5.586419  Prob. Chi-Square(2) 0.0612 
     

 
Έστω η µηδενική υπόθεση Ηο: τα a και b να παραµένουν σταθερά. Αν F-statistic < 

0.05 (επίπεδο σηµαντικότητας 5%), τότε απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση και 

συνεπώς υπάρχει break. Ισχύει 0.0804 > 0.05, εποµένως διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% δεν υπήρξε break το 1989. 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΨΕΥ∆ΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

Πίνακας 20: Εκτίµηση της σχέσης µε τη χρήση ψευδοµεταβλητών για την Αλγερία – 

επεξεργασία ιδία. 

Dependent Variable: INF   
Method: Least Squares   
Date: 09/26/10   Time: 17:56   
Sample: 1980 2008   
Included observations: 29   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.51502 2.474001 5.867024 0.0000 

GROW -1.680852 0.676215 -2.485678 0.0200 
DUM 41.00354 11.00658 3.725366 0.0010 

DUMSLOPE -8.501088 3.458275 -2.458187 0.0212 
     
     R-squared 0.492828     Mean dependent var 11.27497 

Adjusted R-squared 0.431967     S.D. dependent var 11.45500 
S.E. of regression 8.633402     Akaike info criterion 7.276596 
Sum squared resid 1863.391     Schwarz criterion 7.465189 
Log likelihood -101.5106     Hannan-Quinn criter. 7.335661 
F-statistic 8.097639     Durbin-Watson stat 1.059383 
Prob(F-statistic) 0.000617    
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Αν η probability για τα DUM  και DUMSLOPE είναι < 0.05, τότε είναι στατιστικά 

σηµαντικά και εποµένως µεταβάλεται η σχέση µετά τη παρέµβαση του Ταµείου στη 

χώρα. Παρατηρούµε ότι κάτι τέτοιο ισχύει, άρα διαπιστώνεται µεταβολή της σχέσης 

πράγµα που σηµαίνει ότι υπήρξε θετική επίδραση του ∆ΝΤ στην οικονοµία. 

Γενικά υπάρχουν δύο περιορισµοί στην ανάλυση: 

(1) το µικρό το πλήθος των παρατηρήσεων για εξαγωγή ακλόνητων 

συµπερασµάτων. 

(2) η επίδραση των µέτρων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µπορεί να µην 

εµφανίστηκε αµέσως µε την υπαγωγή της χώρας στην επιτήρηση αλλά µετά 

από αρκετό διάστηµα, δηλαδή υπάρχει χρονική υστέρηση των 

αποτελεσµάτων. 

   Πρέπει να τονίσουµε, ακόµη, ότι τα συµπεράσµατα που µπορεί να εξαχθούν από 

εµπειρικές µελέτες δεν είναι πάντα αξιόπιστα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι διάφορες 

µέθοδοι που χρησιµοποιούνται µπορεί να δώσουν διαφορετικά αποτελέσµατα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 
Συνοψίζοντας, πρέπει να ειπωθεί ότι η παρούσα διπλωµατική εργασία είχε ως 

έναυσµα την οικονοµική κρίση που ξέσπασε το 2008 και είχε ως αποτέλεσµα µια 

έκρηξη στη ζήτηση για τους πόρους του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου από τις 

χώρες-µέλη του. Παρά τις επικρίσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς ο οργανισµός, 

συνεχίζει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε ότι αφορά τις πρωτοβουλίες που 

παίρνει και την οικονοµική του βοήθεια προς τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση. 

Πλήθος εµπειρικών µελετών έχουν προσπαθήσει να διαπιστώσουν αν τελικά τα 

µέτρα του Ταµείου είναι αποτελεσµατικά. Αν και δεν υπάρχει τελική ετυµηγορία 

σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά του Ταµείου, θα πρέπει µάλλον να ειπωθεί ότι 

υπάρχει µια σχετική οµοφωνία ότι σε γενικές γραµµές τα προγράµµατα έχουν θετικά 

αποτελέσµατα. Βέβαια, η αξιολόγηση των προγραµµάτων δεν είναι εύκολο έργο, για 

αυτό και υπάρχει αρκετή διχογνωµία επάνω στο θέµα αυτό. Για αυτό και υπάρχει 

εύφορο έδαφος για περαιτέρω εµπειρική έρευνα κυρίως µε βάση τις «νέες» 

επεµβάσεις του Ταµείου σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση, επεµβάσεις που γίνονται 

µε βάση τις νέες αναθεωρηµένες πολιτικές και µέτρα του Ταµείου για την 

καταπολέµηση των προβληµάτων στο ισοζύγιο πληρωµών, την επίτευξη της 

ανάπτυξης, την αποκατάσταση της αξιοπιστίας µιας χώρας, αλλά ταυτόχρονα και την 

αξιοπρεπή ζωή των πολιτών των υπό-βοήθεια χωρών και την καταπολέµηση της 

φτώχιας. 
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