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      ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάζει ορισµένες λεπτοµέρειες που αφορούν 

στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την αποτελεσµατικότητά της λειτουργίας του. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τη δοµή, τον 

τρόπο λειτουργίας, τη διακυβέρνηση, τα κύρια δανειοδοτικά προγράµµατα και τον 

τρόπο χρηµατοδότησης των χωρών-µελών που ζητούν βοήθεια από τον οργανισµό. 

Επιπλέον, παρουσιάζεται και µια σύντοµη ιστορική αναδροµή 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, καθώς επίσης 

και ορισµένες επικρίσεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί. 

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

προκειµένου µια χώρα-µέλος του 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 αναφέρονται οι περιπτώσεις ορισµένων ευρωπαϊκών 

χωρών που ζήτησαν τη συνδροµή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.  

 Στο τέταρτο  κεφάλαιο, αναφέρονται οι περιπτώσεις της Ελλάδος και της Ουγγαρίας 

αναλυτικά.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο τέλος παρουσιάζονται συµπεράσµατα σχετικά µε τις πολιτικές του 

∆ΝΤ .  
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

 

1.1 Ιστορική Αναδροµή1
 

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 και να ανακάµψουν οικονοµικά εµποδίζοντας τις 

εισαγωγές, υποτιµώντας τα νοµίσµατά τους και περιορίζοντας τη διάθεση ξένου 

συναλλάγµατος. 

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. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) - 

διεθνής ονοµασία, IMF  (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. Ιδρύθηκε στις 27 ∆εκεµβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, κατόπιν 

συνοµολόγησης 39 χωρών που συνέβαλαν στο 80% του κεφαλαίου. Η ίδρυση του 

Οργανισµού αυτού είχε προπαρασκευαστεί κατά τη ∆ιεθνή Νοµισµατική και 

Χρηµατοδοτική Συνδιάσκεψη που συνήλθε στο Bretton Woods  του Νew Hampshire  

των ΗΠΑ, ενάµισι χρόνο πριν, από την 1η Ιουλίου µέχρι τις 22 Ιουλίου του 1944. Έδρα 

του ορίσθηκε η Ουάσιγκτον, ως η πρωτεύουσα της χώρας µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

συµµετοχής. Αρχιτέκτονες της δηµιουργίας  ήταν ο διεθνούς φήµης άγγλος 



8 

οικονοµολόγος John Maynard Keynes, υπέρµαχος της κρατικής παρέµβασης στην 

οικονοµία και ο βοηθός υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ, Harry Dexter White. Ο 

τελευταίος επηρεασµένος από την κρίση του 1929 και τις καταστροφικές συνέπειες 

στην απασχόληση, στο εισόδηµα και στη βιοµηχανική παραγωγή είχε ως πρωταρχικό 

στόχο την εδραίωση ενός µηχανισµού – ενός σταθεροποιητικού ταµείου – που θα 

εξασφάλιζε την σταθερότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και θα απέτρεπε την 

επαναλαµβανόµενη εµφάνιση υποτιµήσεων και τον περιορισµό των πληρωµών, καθώς 

και τη δηµιουργία µιας τράπεζας για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Ο John 

Maynard Keynes από την πλευρά του πίστευε ότι έπρεπε να αποφευχθεί η 

επανεµφάνιση µιας µεγάλης ύφεσης στο Ηνωµένο Βασίλειο µετά το τέλος του 

∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, και για αυτό πρότεινε την εδραίωση ενός διεθνούς 

οργανισµού µε σκοπό την αποφυγή των ανισορροπιών στο ισοζύγιο πληρωµών µέσω 

ενός συνόλου κανόνων για τη διευθέτηση των επιταγών χωρίς αντίκρισµα. Συνέχισε 

υποστηρίζοντας πως ένας διεθνής οργανισµός βοηθούσε και σε άλλες διεθνείς πολιτικές 

όπως το εµπόριο, οι επενδύσεις και η µεγέθυνση. Έτσι θέλοντας να ικανοποιηθούν οι 

παραπάνω ανάγκες δηµιουργήθηκε το Ταµείο. 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 Camille Gutt.  Ταυτόχρονα στην ίδια συνδιάσκεψη 

δηµιουργήθηκαν άλλοι δύο οργανισµοί: η ∆ιεθνής Τράπεζα για την ανασυγκρότηση και 

την ανάπτυξη (World Bank) και η Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) 

που υπογράφηκε το 1947 και λειτούργησε το 1948 µε σκοπό τη συνεργασία του 

διεθνούς εµπορίου. Ο οργανισµός αυτός πραγµατικά τέθηκε σε λειτουργία το 1995 µε 

τον τίτλο Οργανισµός ∆ιεθνούς Εµπορίου(ITO). 

                                                                                                                                               
1
 Ιστορία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου [διαδύκτιο (online)]. ∆ιαθέσιµο στο <URL: 

http://www.imf.org/external/about/history.htm > 
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Οι δύο οργανισµοί  - το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΙΜF) και η Παγκόσµια Τράπεζα 

για την Αναδόµηση και την Ανάπτυξη (International Bank  for Reconstruction and 

Development  IBRD) - βοήθησαν στο σχηµατισµό της παγκόσµιας οικονοµίας για 50 

και πλέον χρόνια, µια περίοδο κατά την οποία το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό 

περιβάλλον έχει υποστεί σηµαντικές αλλαγές. Κατά το διάστηµα αυτό και 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 καινοτοµίας. 

 

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

διατηρήσουν τις συναλλαγµατικές τους ισοτιµίες
2
 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. 

 

Το 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 Jonson και η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών εξαιτίας του 

                                                 
2την 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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πολέµου του Βιετνάµ είχαν ως αποτέλεσµα αυτή η υπερτίµηση να χειροτερέψει τα 

πράγµατα. 

Το σύστηµα άρχισε να διαλύεται µεταξύ 1968 και 1973 µε τον πρόεδρο Nixon το 1971 

να 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 τον 

Μάρτιο του 1973, οι βασικές ισοτιµίες άρχισαν να κυµαίνονται σε διάφορα επίπεδα. 

Και 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. 

 

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 

ένα κύµα χρέους και ύφεσης.  

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

αντίδραση 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 και 

αναπόφευκτη προκειµένου να εξαλειφθεί το πρόβληµα. 

 

Η Κοινωνική Αλλαγή στην Ανατολική Ευρώπη και η Ασιατική Κρίση (1990 - 2004) 
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Η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 

1991 κατέστησαν το Ταµείο έναν διεθνή οργανισµό. Μέσα σε τρία χρόνια τα µέλη του 

αυξήθηκαν από 152 σε 172- η πιο µεγάλη συµµετοχή µετά την είσοδο αφρικανικών 

µελών τη δεκαετία του '60-. Προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες του ευθύνες, το 

προσωπικό αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% µέσα σε έξι χρόνια, ενώ το Εκτελεστικό 

Συµβούλιο αυξήθηκε από 22 σε 24 άτοµα, 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 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 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 οικονοµικές παροχές και για µεταρρυθµιστικές 

οικονοµικές πολιτικές. Οι συγκρούσεις που ξέσπασαν για το πώς είναι καλύτερα να 

αντιµετωπιστεί η κρίση δηµιούργησαν πολλές κριτικές εις βάρος του. 

 

Παγκοσµιοποίηση και Κρίση (2005 µέχρι σήµερα)  

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

προκειµένου να αναπτυχθεί η οικονοµία τους και να ξεπεράσουν τα χρηµατοδοτικά 

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

 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 εύθραυστη είναι η λειτουργία των διεθνών 

αγορών και σύντοµα οδήγησε την παγκόσµια οικονοµία στην χειρότερη ύφεση µετά 

από αυτή του 1929 (Great Downturn-1929). Η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ότι οι 

πόροι του Ταµείου ήταν απαραίτητοι όσο ποτέ. Με ευρεία στήριξη από τις χώρες-

πιστωτές, η ικανότητα δανειοδότησής του περίπου τριπλασιάστηκε και έφτασε τα 750 

δισεκατοµµύρια δολάρια. Προκειµένου να χρησιµοποιήσει αυτά τα χρήµατα ορθά, 

αναθεώρησε τις δανειοδοτικές του πολιτικές για να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. 

Σηµαντική πρόοδος έχει σηµειωθεί σε ό,τι αφορά στη µεταρρύθµιση της 

διακυβέρνησής του το διάστηµα 2006-2008, επαναπροσδιορίζοντας τις ψήφους των 

κρατών-µελών του. 

 

1.2 ∆ιοικητική ∆οµή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

Συµβούλιο των ∆ιοικητών (Board of Directors) 

Ανώτατο διοικητικό όργανο του ∆ΝΤ είναι το  Συµβούλιο των ∆ιοικητών (Board of 

Governors) στο οποίο εκπροσωπείται κάθε κράτος µέλος µε ένα ∆ιοικητή και έναν 

αναπληρωµατικό για πέντε συνεχή έτη. ∆ιοικητής είναι συνήθως ο υπουργός 

Οικονοµικών ή ο διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας. Το Συµβούλιο συνέρχεται µια 

φορά ετησίως στη λεγόµενη Τακτική Σύνοδο κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίνονται 

τα πεπραγµένα του Οργανισµού, εκλέγονται νέοι διευθυντές, ενώ λαµβάνονται 

διάφορες αποφάσεις όπως τυχόν αλλαγή ισοτιµιών, έγκριση ή απόρριψη εισαγωγής 

νέων µελών κ.λ.π.. Πολλές από τις εξουσίες του Συµβουλίου των ∆ιοικητών έχουν 

σήµερα µεταβιβαστεί στο Εκτελεστικό Συµβούλιο που αποτελεί το αµέσως υφιστάµενο 

όργανο του ∆ΝΤ. 
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Υπουργικές Επιτροπές  

Το Συµβούλιο των ∆ιοικητών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου δέχεται συµβουλές   

από   δύο  υπουργικές   επιτροπές,   τη   ∆ιεθνή   Νοµισµατική   και  Χρηµατοπιστωτική 

Επιτροπή (International Monetary and Financial Committee - IMFC) και την Επιτροπή 

Ανάπτυξης. 

Το IMFC 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. 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 προβλέπεται επίσηµη 

ψηφοφορία,  οπότε οι αποφάσεις λαµβάνονται οµόφωνα. 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι µία µεικτή επιτροπή, που συµβουλεύει για θέµατα που 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη στις αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες χώρες. 

Αποτελείται από 24 µέλη που είναι συνήθως Υπουργοί Οικονοµικών ή Ανάπτυξης των 

χωρών.  

. 

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο 

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου αποτελείται από 24 

µέλη που αντιπροσωπεύουν και τις 187 χώρες και είναι υπεύθυνο για τις καθηµερινές 

εργασίες. Οι µεγάλες οικονοµίες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν τη δική τους θέση στο 

τραπέζι του Συµβουλίου, αλλά οι περισσότερες χώρες είναι χωρισµένες σε εκλογικές 

περιφέρειες, καθεµιά από τις οποίες εκπροσωπεί τέσσερα ή περισσότερα µέλη. 

 

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

Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συµβουλίου. Με τη βοήθεια τριών Αναπληρωτών 

επιβλέπουν το έργο του προσωπικού και διατηρούν υψηλά επίπεδα επικοινωνίας µε τα 

µέλη των κυβερνήσεων, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τους µη-κυβερνητικούς  και 

άλλους οργανισµούς. Οποιοσδήποτε Εκτελεστικός ∆ιευθυντής µπορεί να υποβάλει 

υποψηφιότητα για τη θέση και όταν περισσότεροι του ενός είναι υποψήφιοι, όπως 

συνέβη τα τελευταία χρόνια, τότε το Εκτελεστικό Συµβούλιο επιλέγει µε οµοφωνία. 

 

Το προσωπικό 

Το προσωπικό, περίπου 4.000 άτοµα, αντιπροσωπεύουν την «τεχνική» φωνή. Ασκούν 

την πολιτική του 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 



15 

 

1.3 ∆ιευθυντές του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

Βάσει άγραφου νόµου, ο ∆ιοικητής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου είναι από την 

Ευρώπη και ο Πρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζας από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι 

Εκτελεστικοί ∆ιευθυντές που εγκρίνουν τον ∆ιοικητή εκλέγονται από τους Υπουργούς 

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

πλείστον 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, σπάνια το Συµβούλιο εγκρίνει αποφάσεις που θα είναι αντίθετες 

µε τα συµφέροντα των ΗΠΑ και των µεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. 

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 
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1.4 Σκοπός ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

Σκοπός του ήταν η εποπτεία του συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών η 

οποία είχε θεσπιστεί µε τη λήξη του Β '  Παγκοσµίου Πολέµου, και 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 ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο παρείχε βραχυπρόθεσµα δάνεια ώστε να διατηρηθούν σταθερές οι 

ισοτιµίες. Μετά την κατάρρευση του συστήµατος των σταθερών συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών την δεκαετία του 1970, το Ταµείο έχασε πλέον τον πρωταρχικό του σκοπό.  

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 πλέον 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 Ταµείο συµφωνεί να λάβει µέτρα για να 

προσαρµόσει την οικονοµική και δηµοσιονοµική της πολιτική µε την πολιτική της 

διεθνούς κοινότητας. Επίσης, δεσµεύεται να ακολουθήσει πρακτικές προκειµένου να 

προωθήσει την οικονοµική ανάπτυξη, τη σταθερότητα των τιµών, να αποφεύγει την 

χειραγώγηση αυτών ώστε να επιτύχει αθέµιτο συγκριτικό πλεονέκτηµα και να παρέχει 

δεδοµένα σχετικά µε την οικονοµία της. Η παρακολούθηση της οικονοµίας µιας χώρας 

από το Ταµείο προκειµένου να εντοπίσει τυχόν αδυναµίες, που προκαλούν ή που θα 
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µπορούσαν να προκαλέσουν χρηµατοπιστωτική ή οικονοµική αστάθεια είναι γνωστή 

ως επιτήρηση –surveillance και  επιµερίζεται ως εξής: 

α. Επιτήρηση χώρας 

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

στελεχών του Ταµείου επισκέπτεται τη χώρα προκειµένου να συγκεντρώσει 

πληροφορίες όσον αφορά τις µακροοικονοµικές πολιτικές, τους εθνικούς 

λογαριασµούς, την ανάπτυξη των οργανισµών και των θεσµών, το επίπεδο τιµών, τους 

µισθούς που επικρατούν και εν γένει να αξιολογήσει την οικονοµική και 

χρηµατοοικονοµική πολιτική της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας. Συχνά, η 

οµάδα συναντιέται µε πολιτικούς, εκπροσώπους επιχειρήσεων και εργατικά συνδικάτα. 

Στο τέλος αυτών των συζητήσεων και πριν την προετοιµασία των αναφορών των 

υπαλλήλων του οργανισµού στο διοικητικό συµβούλιο, η αποστολή του ∆ΝΤ συχνά 

παρέχει στις αρχές µια αναφορά µε το αρχικό πόρισµα. Μόλις το διοικητικό συµβούλιο 

µελετήσει αυτή την αναφορά, στέλνει µια περίληψη των συζητήσεων στην κυβέρνηση 

της χώρας – µέλους. Τα συµπεράσµατα της αναφοράς δηµοσιεύονται αν και µόνο αν 

συναινέσει η χώρα που τελεί υπό επιτήρηση.  

 

                  β. 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  Εconomic 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. 
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                    γ. Παγκόσµια επιτήρηση 

Η παγκόσµια επιτήρηση περιλαµβάνει εκθέσεις από το Εκτελεστικό Συµβούλιο για τις 

διεθνείς οικονοµικές τάσεις και εξελίξεις. Οι βασικές παρατηρήσεις παρουσιάζονται σε 

εκθέσεις για την Παγκόσµια Οικονοµία (World Economic Outlook Reports ) και σε 

εκθέσεις για την Παγκόσµια Χρηµατοοικονοµική Σταθερότητα ( Global Financial 

Stability Reports), µε αναφορά στις οικονοµικές εξελίξεις, στις προοπτικές της 

οικονοµίας, και σε θέµατα που αφορούν στις 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), µε 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 βρεθούν στο ίδιο τραπέζι 

για να συζητήσουν τις παγκόσµιες οικονοµικές ανισότητες. 

 

II. Τεχνική Βοήθεια – technical assistance  

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

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

θέµατα που αφορούν τις Κεντρικές Τράπεζες, θέµατα νοµισµατικής και 

συναλλαγµατικής πολιτικής, 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. 
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Η παροχή τεχνικής βοήθειας αποτελεί µια από τις βασικές δραστηριότητές του 

Οργανισµού. Επικεντρώνεται σε κρίσιµους τοµείς της µακροοικονοµικής πολιτικής, 

όπου και το ίδιο έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Χάρη στη συµµετοχή περισσοτέρων 

χωρών, κάθε µια µε το δικό της διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, το ταµείο έχε 

αποκτήσει εµπειρία και γνώση από τις διάφορες χώρες που ως τώρα έχει επέµβει. Το 

80% της τεχνικής βοήθειας που προσφέρει οδηγείται σε χώρες χαµηλού και 

χαµηλότερου εισοδήµατος, κυρίως της  Αφρικής και της Ασίας. 

Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται µπορεί να πάρει διάφορες µορφές, ανάλογα µε τις 

ανάγκες της κάθε χώρας. Το προσωπικό του Ταµείου προσφέρει τεχνική βοήθεια µέσω 

των περιφερειακών κέντρων που διαθέτει σε Γκαµπόν (Gabon), Μάλι (Μali) και 

Τανζανία (Τanzania) για την Αφρική, στα Μπαρµπάντος (Βarbados) 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 σχεδιάζει 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, στην Κίνα, στη Βραζιλία, στην Ινδία, στη Σιγκαπούρη, στην Τυνησία και στα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 

 

III.  ∆ανεισµός από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο- lending by  the IMF  

Μία χώρα µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα που δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στις 

διεθνείς υποχρεώσεις της και αποτελεί έτσι µία πιθανή απειλή για το παγκόσµια 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, το οποίο το Ταµείο καλείται να προστατέψει, µπορεί να 

καταφύγει στο τελευταίο για δανεισµό. Οποιαδήποτε χώρα - πλούσια, µεσαίου 

πλούτου, φτωχή - µπορεί να ζητήσει βοήθεια όταν βρεθεί σε δύσκολη οικονοµική θέση, 

εφόσον δεν µπορεί να εξασφαλίσει βιώσιµους όρους στις διεθνείς αγορές, προκειµένου 
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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 ∆ΝΤ 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  πίστωση 

τουλάχιστον µία φορά. Στις δύο πρώτες δεκαετίες της ύπαρξής του, ο µισός δανεισµός 

προοριζόταν για βιοµηχανικές χώρες. Αλλά µετά τα τέλη της δεκαετίας του '70, αυτές 

οι χώρες κατάφεραν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις µέσα από 

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

πολλές φτωχές και µεσαίου πλούτου χώρες στο 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 τις οφειλές τους στον οργανισµό, µε αποτέλεσµα η ζήτηση 

για τους πόρους του Ταµείου να µειωθεί. 

Ωστόσο, το 2008, µε την εξάπλωση της νέας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και τις 

αυξήσεις των τιµών σε τρόφιµα και καύσιµα ήλθε πάλι στο προσκήνιο 

συγκεντρώνοντας δανειοδοτικά κεφάλαια. Έτσι, τη περίοδο από το τέλος του 2008 

µέχρι και τις αρχές του 2009 δάνεισε περίπου 60 δισεκατοµµύρια δολάρια σε αγορές 

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

πιστώσεις και τεχνική βοήθεια από τον οργανισµό είχε ως αποτέλεσµα η ∆ιοίκηση του 

Ταµείου να επανεξετάσει τις διαδικασίες και  προϋποθέσεις δανεισµού (conditionality) 

στις χώρες-µέλη. 
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Concessional : δάνεια µε ευνοϊκούς όρους Νο 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 ∆ΝΤ ανακοίνωσε µια πολύ σηµαντική αναθεώρηση του 

πλαισίου δανεισµού του, εκσυγχρονίζοντας τις προϋποθέσεις, εισάγοντας µια νέα 

ευέλικτη γραµµή πίστωσης, ενισχύοντας την ευελιξία του, επιταχύνοντας τις 

διαδικασίες και προβαίνοντας σε εξορθολογισµό των µέσων δανεισµού που στο 

παρελθόν χρησιµοποιούνταν σπάνια. 

 

1.5 Τα   Μέλη    του   ∆ιεθνούς   Νοµισµατικού    Ταµείου   και   η Χρηµατοδότηση 

του Οργανισµού και των Μελών του 

Μέλη του ∆ΝΤ γίνονται δεκτά µόνο ελεύθερες και κυρίαρχες χώρες. Ο οργανισµός 

απαριθµούσε το έτος 2000 182 µέλη, και το 2009 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, 
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όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την Ευρωζώνη 

και η Eurostat  για όλη την ΕΕ. 

Για να γίνει µέλος µια χώρα πρέπει να συνεισφέρει ένα συγκεκριµένο ποσό χρηµάτων 

το οποίο το καθορίζει το ίδιο το ∆ΝΤ και αποκαλείται quota. Όσο πιο πλούσια µια 

χώρα τόσο µεγαλύτερο το ποσό που καταβάλει. Τα ποσοτικά µερίδια εκφράζονται σε 

SDR (Special Drawing Rights). Τα SDR είναι  διεθνή αποθεµατικά κεφάλαια 

προσδιορισµένα µέσω πολλών θεµάτων . Να σηµειωθεί πως αρνητικό σηµείο τους 

αποτελεί το γεγονός µη συχνής αναδιανοµής τους µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

γίνουν µέσο συναλλαγών. Το σύνολό τους, δηµιουργούν το χρηµατοκιβώτιο του 

Ταµείου από όπου χορηγούνται τα ποσά για να τα διανείµει σε κράτη-µέλη µε 

οικονοµικές δυσκολίες. Επίσης ανάλογα µε το µέγεθος των quotas καθορίζονται τα 

ποσά που δύναται να δανειστεί µια χώρα αλλά και ο αριθµός ψήφων της µέσα στο 

διοικητικό Συµβούλιο. 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 µπορεί να τροποποιηθεί (η αναλογία αυτή έχει διαµορφωθεί µέχρι στιγµής  

στο 1 προς 10). 

Βέβαια, εξαιτίας των ταχύτατων οικονοµικών εξελίξεων σε παγκόσµιο επίπεδο, τα µέλη 

του Ταµείου έχουν συµφωνήσει ότι οι υπάρχουσες ποσοστώσεις µπορεί να είναι 

πλασµατικές και εποµένως, ίσως είναι ανάγκη να προσαρµόζονται ανά χρονικά 
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διαστήµατα και ειδικά γεγονότα. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις ποσοστώσεις απαιτούν 

µια πλειοψηφία 85% - ευρεία οµοφωνία (αναλύεται στη συνέχεια). 

 

1.6  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 δεκτός από το Ταµείο και χρυσός, κάτι που το 

έχει καταστήσει τον τρίτο µεγαλύτερο κάτοχο αποθεµάτων χρυσού στον κόσµο. Έτσι, 

µε βάση το συνολικό ποσό µε το οποίο µια χώρα γίνεται µέλος του οργανισµού, 

διαµορφώνεται και η ψήφος της επί των αποφάσεων που λαµβάνονται. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ένας πίνακας µε τις ποσοστώσεις των χωρών µελών του ∆ΝΤ και τις 

ψήφους τους επί του οργανισµού (% σύνολο). 

 

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

Χώρα-µέλος Εκατοµ. σε SDRS
4 

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 

                                                 
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. Το 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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Κίνα 8.090.1 3,72 3,66 

Ιταλία 7.055.5 3,24 3,19 

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 ∆ΝΤ  

 

1.7   Ο ρόλος των ΗΠΑ  

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

στο Ταµείο, έχει δικαίωµα ψήφου και επί των αποφάσεων, αλλά δεν µπορεί να 

καταθέσει µονοµερώς "όσο θέλει" και 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%. 
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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%, 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 ανέκαθεν 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%). 

Εποµένως, οι σηµερινοί συσχετισµοί στο Ταµείο δεν είναι και τόσο δίκαιοι σε ότι 

αφορά τους οικονοµικούς συσχετισµούς δύναµης σε παγκόσµιο επίπεδο. Σχετικά µε το 

Αξίζει να καταγραφούν και οι παρακάτω απόψεις: 

• Οι Βandow  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 Βarro  υποστηρίζει ότι το Ταµείο δεν «σβήνει φωτιές» αλλά τις «ανάβει». 

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

χώρες παρά να τις σώσει. 

 

1.8 Κύριοι ∆ανειοδοτικοί Τρόποι (main lending facilities  - Jacques J. Pοlac , 

August 1991,  The changing nature of IMF Conditionality )
5
 

      Οι χώρες µέλη χρησιµοποιούν τους συνολικούς πόρους του Ταµείου για να 

πραγµατοποιήσουν αγορά συναλλάγµατος από άλλες χώρες ή SDR µε ένα ποσό του 

δικού της συναλλάγµατος. Το ∆ΝΤ εισπράττει εισφορές για αυτές τις αγορές και 

                                                 
5
 Η Ιστορία του ∆ΝΤ, οι Στόχοι του και ο Τρόπος ∆ανεισµού, Σύνδεσµος Μελών Χρηµατηστηρίων Αθηνών [∆ιαδύκτιο (online)]. 

∆ιαθέσιµο στο URL:http://www.smexa.gr/index.php/el/news-articles/2009-11-27-12-28- 
08/488-merit- > 
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απαιτεί από τα µέλη να αποπληρώσουν µέσα σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Υπάρχουν 

πολλών ειδών συµφωνίες, οι οποίες σύµφωνα µε τον Polak (1991) διαφέρουν όσον 

αφορά τους όρους (conditionality), την διάρκεια και το µέγεθος της παροχής αλλά οι 

θεµελιώδεις στόχοι τους παραµένουν οι ίδιοι. Οι τακτικές υπηρεσίες που παρέχει το 

ταµείο παρουσιάζονται αµέσως παρακάτω.  

 1.8.1     Κύρια ∆ανειοδοτικά Προγράµµατα: 

• Stand -by Arrangement  (SBA). Αυτές οι συµφωνίες δίνουν στα µέλη το 

δικαίωµα να ανασύρουν καθορισµένα ποσά από το Ταµείο για µια 

καθορισµένη διάρκεια. Τυπικά καλύπτουν µια περίοδο 12 µε 18 µηνών (µε 

µέγιστη περίοδο τα 3 έτη) και η αποπληρωµή πρέπει να λάβει χώρα στα 

επόµενη 3 µε 5 χρόνια. Η είσπραξη των ποσών γίνεται σταδιακά, συνήθως 

κάθε τρίµηνο, και η έκδοση της επόµενης είσπραξης παρέχεται µε όρους 

µιας συµφωνίας για την ικανοποίηση των κριτηρίων. Οι Adam Przeworski 

και James Raymond Vreeland (2000) οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι το 

88% των παροχών που δίνονται είναι SBAs. Το πρόγραµµα αυτό 

χρησιµοποιείται κυρίως από χώρες µε σχετικά καλό οικονοµικό παρελθόν. 

Αν και τα τελευταία χρόνια έχει µειωθεί η χρήση του από τις τελευταίες, 

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

χώρες µέσου εισοδήµατος.  

• Flexible Credit Line  (FCL ). Το 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 ). 
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• Extended Fund Facility . Το 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 µέχρις ότου οι 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες της χώρας πάψουν να υφίστανται. 

Περιλαµβάνει µέτρα και συµφωνίες για τη βελτίωση των αγορών και τη 

λειτουργία των θεσµών και των φορέων, τη βελτίωση των φορολογικών και 

ασφαλιστικών µεταρρυθµίσεων, ιδιωτικοποίηση δηµόσιων επιχειρήσεων και 

άλλα.  

• Μέτρα Επείγουσας Βοήθειας (Emergency Financing Mechanism-EFM). Το 

Σεπτέµβριο του 1995 το Ταµείο υιοθέτησε µηχανισµό για επείγουσα 

χρηµατοδότηση που ονοµάστηκε EFM που ήταν ένα σύνολο επιταχυνόµενων 

διαδικασιών µε σκοπό να αποσπάσουν µια γρήγορη αποδοχή από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη χρηµατοδότηση µιας χώρας εξαιτίας µιας 

κρίσης στον εξωτερικό λογαριασµό που απαιτεί άµεση ανταπόκριση του 

οργανισµού. Πρόκειται για βοήθεια προς χώρες εξαιτίας προβληµάτων που  

έχουν προέλθει από  φυσικές καταστροφές, στρατιωτικές συγκρούσεις και 

άλλα παρόµοια γεγονότα. 

 

1.8.2   ∆ανεισµός σε Φτωχές Χώρες 

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

Ταµείο µε πολύ χαµηλά επιτόκια και µε ευνοϊκούς όρους, χρησιµοποιώντας τον 

µηχανισµό «Ρoverty Reduction and Growth Facility», που αποτελεί και το κύριο µέσο 

µε το οποίο επιδιώκεται να µειωθεί η φτώχεια. Τα κράτη-µέλη µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιήσουν το «Εxogenous Shocks Facility» για να αντιµετωπίσουν ξαφνικά 

γεγονότα όπως τις δυσκολίες από την άνοδο στις τιµές των τροφίµων ή των καυσίµων ή   
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προβλήµατα από φυσικές καταστροφές, τα οποία βρίσκονται 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 1/2 - 10 ετών. 

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

µια από τις δύο παρακάτω πρωτοβουλίες: 

> Την πρωτοβουλία των βαρειά υπερχρεωµένων φτωχών χωρών (Ηeavily 

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

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

χρέους µε συντονισµένο τρόπο, ώστε να επαναφέρουν την σταθερότητα 

(βιωσιµότητα) του χρέους. 

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

Relief Initiative - ΜDRI), σύµφωνα µε την οποία το Ταµείο µε συνεργασία, του 

Αφρικανικού Ταµείου Ανάπτυξης και της Παγκόσµιας Τράπεζας διαγράφουν  

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

αναπτυχθούν και να ανταπεξέλθουν στους αναπτυξιακούς στόχους της 

Χιλιετίας. 

 

1.9 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. Για παράδειγµα χώρες µε 

τεράστια ελλείµµατα προϋπολογισµού, ανεξέλεγκτο πληθωρισµό, αυστηρό έλεγχο 



29 

τιµών ή ιδιαίτερο υπερτιµηµένο ή υποτιµηµένο νόµισµα διατρέχουν τον κίνδυνο να 

αντιµετωπίσουν στο µέλλον σοβαρό πρόβληµα µε το ισοζύγιο πληρωµών. Έτσι τα 

προγράµµατα αυτά έχουν ως στόχο, να διορθώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην 

οικονοµική κρίση και όχι απλώς να χρηµατοδοτήσουν την έλλειψη υπεύθυνης στάσης 

απέναντι στα οικονοµικά. 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. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ WASHINGTON CONSENSUS 

 

2.1 Εισαγωγή  

Η συναίνεση της Ουάσινγκτον αποτελεί µια συναίνεση µεταξύ του ∆ΝΤ, της 

Παγκόσµιας Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ, µε σκοπό την 

εύρεση αποτελεσµατικών πολιτικών για τις αναπτυσσόµενες χώρες , η οποία 

σηµατοδότησε µια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στην οικονοµική ανάπτυξη και 

σταθεροποίηση. 

Πολλοί σηµαντικοί οικονοµολόγοι ασχολήθηκαν µε το Washington Consensus και τις 

πολιτικές του. Ένας από αυτούς ήταν ο Williamson ο οποίος µέσα από άρθρα και 

βιβλία αφιερωµένα σε αυτόν τον τοµέα της οικονοµίας, προσπάθησε να µελετήσει, να 

αναλύσει, αλλά και να κρίνει το Washington Consensus και τις πολιτικές του. Σύµφωνα 

λοιπόν µε τον John Williamson (1993), το Washington Consensus πήρε το όνοµά του 

εξαιτίας της επιρροής των κυβερνήσεων των ΗΠΑ στους διεθνείς οικονοµικούς 

οργανισµούς, αλλά σηµειώνει ότι δεν είχε την πρόθεση να υπονοήσει ότι θα µπορούσαν 
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να απαιτήσουν κάποια ιδιαίτερη ισχύ. Αντίθετα αρκετοί επικριτές της υποστηρίζουν 

µέσω της έρευνάς τους ότι οι ΗΠΑ χαίρουν ειδικών προνοµίων που άλλες χώρες δεν τα 

έχουν. 

Ο Williamson συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι η συναίνεση στα καλά οικονοµικά είναι 

σηµαντική αν η οικονοµική αναµόρφωση είναι επιτυχής. Οι συνεχείς πολιτικές 

ανατροπές είναι γι αυτόν διασπαστικές. Σε πολλές περιπτώσεις αναγνωρίζει ότι τα 

οφέλη της αναδιαµόρφωσης βασίζονται όχι µόνο στις λογικές πολιτικές που 

θεσπίζονται αλλά και στην εµπιστοσύνη στο ότι αυτές οι πολιτικές θα παραµείνουν 

σταθερές. Μια ακόµη θετική συνέπεια της πολιτικής συναίνεσης  που πρεσβεύει το 

Washington Consensus είναι ο περιορισµός της ζηµίας από την πολιτική ΄µαφία΄. Οι 

κανόνες που επιβάλλονται µπορούν να αναγκάσουν τους πολιτικούς που έχουν στόχο 

την προσωπική τους ωφέλεια να είναι διαυγείς µε σκοπό να δρουν µε γνώµονα το 

δηµόσιο καλό. Ο Williamson είναι υπέρµαχος των διεθνών οργανισµών και των 

σκοπών που υπηρετούν χωρίς όµως να αρνείται τις διαφωνίες οι οποίες κατά τη γνώµη 

του µπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση αυτών των οργανισµών. 

 

2.2 Τα 10 θέµατα του Washington Consensus  

Η συναίνεση όπως, είχε αρχικά δηλώσει ο Williamson περιλαµβάνει 10 εκτενείς 

συστάσεις:  

1. ∆ηµοσιονοµική λιτότητα (Fiscal Discipline) 

Η δηµοσιονοµική λιτότητα αποτέλεσε µια από τις σηµαντικότερες πολιτικές που 

πρέσβευε η συναίνεση της Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 

1990. Οι άλλες δύο ήταν η ανάγκη για ιδιωτικοποιήσεις και φυσικά η απελευθέρωση 

των αγορών. Οι πολιτικές της συναίνεσης σχεδιάστηκαν αρχικά για να προσπαθήσουν 

να λύσουν  σοβαρά προβλήµατα που αντιµετώπιζε η Λατινική Αµεική εξαιτίας 

τεράστιων ελλειµµάτων. Αυτά τα ελλείµµατα είχαν προκληθεί από της ζηµίες που 
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απέφεραν οι δηµόσιες επιχειρήσεις, αλλά και από τις αποµονωµένες από τον 

ανταγωνισµό µη αποδοτικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες προκειµένου να 

επιβιώσουν αύξαναν τις τιµές τους. Για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα 

υπερπληθωρισµού και υψηλών ελλειµµάτων ήταν απαραίτητη η δηµοσιονοµική 

πειθαρχία. 

2 Προτεραιότητες της ∆ηµόσιας ∆απάνης (Public Expenditure Priorities) 

Η πολιτική αναδιάρθρωση απαιτεί την αναδιανοµή των δαπανών από πολιτικά 

ευαίσθητους τοµείς που τυπικά λαµβάνουν περισσότερους πόρους από ότι 

δικαιολογούν οι οικονοµικές τους αποδόσεις, όπως είναι η διοίκηση, η άµυνα και οι 

αλόγιστες επιχορηγήσεις, σε παραµεληµένους τοµείς που όµως σηµειώνουν υψηλές 

αποδόσεις και µε σοβαρές προοπτικές για βελτίωση της διανοµής του εισοδήµατος, 

όπως είναι η πρόνοια, η εκπαίδευση και οι υποδοµές. 

3 Φορολογική αναδιάρθρωση (Tax Reform) 

Η πολιτική της φορολογικής αναδιάρθρωσης περιλαµβάνει τη διεύρυνση της 

φορολογικής βάσης και την περικοπή των οριακών φορολογικών συντελεστών . Σκοπός 

της είναι να κάνει πιο ισχυρά τα κίνητρα και να βελτιωθεί η οριζόντια ισότητα χωρίς να 

µειωθεί η επιτυχηµένη πρόοδος. Αναπόσπαστο κοµµάτι των πολιτικών του ∆ΝΤ είναι η 

εναντίωσή του στους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές που επιβάλλονται στους 

πλουσίους εξαιτίας του ότι θεωρούν πως αποτελούν αντικίνητρο για την αύξηση 

επενδύσεων και κατά συνέπεια εµποδίζουν την οικονοµική µεγέθυνση που θα 

µπορούσε να επιτευχθεί.  

4  Οικονοµική Φιλελευθεροποίηση (Financial Liberalization) 

Ο απόλυτος και βασικός στόχος είναι τα επιτόκια που καθορίζονται από την αγορά. 

Αλλά η εµπειρία έχει δείξει ότι κάτω από συνθήκες χρόνιας έλλειψης εµπιστοσύνης, τα 

επιτόκια που καθορίζονται ελεύθερα από την αγορά µπορεί να καταλήξουν να είναι 

τόσο υψηλά που να αποτελέσουν απειλή για την οικονοµική φερεγγυότητα των 
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παραγωγικών επιχειρήσεων αλλά και της κυβέρνησης. Κάτω από αυτή τη συνθήκη ένας 

λογικός προσωρινός στόχος είναι η κατάργηση των προνοµιακών επιτοκίων για 

εξέχοντες δανειζόµενους και η εδραίωση ενός κυρίαρχου και θετικού πραγµατικού 

επιτοκίου. 

5  Τιµές συναλλάγµατος (Exchange Rates) 

Οι χώρες χρειάζονται ένα ενιαίο, τουλάχιστον για τις εµπορικές τους συναλλαγές, 

σύνολο τιµών συναλλάγµατος σε ένα επίπεδο σηµαντικά ανταγωνιστικό για να είναι σε 

θέση να επιφέρει µια ραγδαία µεγέθυνση σε µη παραδοσιακές εξαγωγές και να 

κατορθώσουν να πείσουν τους εξαγωγείς ότι αυτή τους η ανταγωνιστικότητα θα 

παραµείνει και στο µέλλον. Εξαιτίας όµως της µεγάλης έµφασης που έδινε το ∆ΝΤ 

στον πληθωρισµό, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες εκτοξεύτηκαν στα ύψη. Θα πρέπει 

όµως να αναφερθεί πως υπάρχει πάντα µια ανταλλαγή ανάµεσε στη διασφάλιση µιας 

ανταγωνιστικής συναλλαγµατικής τιµής και στον περιορισµένο πληθωρισµό, και 

µπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που η κυβέρνηση επιθυµεί να δώσει µεγαλύτερη 

έµφαση στον τελευταίο. Ούτως ή αλλέως το κυριότερο µέληµα του ∆ΝΤ είναι η 

χαλιναγώγηση του πληθωρισµού. 

6 Απελευθέρωση του εµπορίου (Trade Liberalization) 

Η απελευθέρωση του εµπορίου, αποτελεί την µοναδική µορφή απελευθέρωσης που 

υποστηρίζεται ευρέως . Ο λόγος για αυτή την κοινή αποδοχή είναι πως θεωρείται ότι 

µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση του εισοδήµατος µιας χώρας επιβάλλοντας τη 

µετακίνηση των πόρων από λιγότερο παραγωγικές σε περισσότερο παραγωγικές 

χρήσεις.  

7 Άµεση Εξωτερική Επένδυση (Foreign Direct Investment) 

Θεωρητικά δεν υφίσταται αµφιβολία για την άποψη ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν 

εµπόδια στην είσοδο ξένων επιχειρήσεων στις χώρες. Η πολιτική του ∆ΝΤ κάνει λόγο 

για θεµιτό ανταγωνισµό ανάµεσε σε ξένες και εγχώριες επιχειρήσεις και µάλιστα µε 
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ίσους όρους. Η συναίνεση της Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως η ανάπτυξη συντελείται 

µέσα από την απελευθέρωση των αγορών. Η ιδιωτικοποίηση, η απελευθέρωση και η 

µακροοικονοµική σταθερότητα µπορούν να δηµιουργήσουν ένα θετικό κλίµα που θα 

προσελκύσει νέες επενδύσεις από το εξωτερικό για την επίτευξη οικονοµικής 

µεγέθυνσης. 

8 Ιδιωτικοποίηση (Privalization) 

Η πολιτική που πρεσβεύει η συναίνεση της Ουάσινγκτον, είναι πως οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν. Οι θιασώτες της ιδιωτικοποίησης 

πρεσβεύουν ότι σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες οι κυβερνήσεις ασχολούνται µε 

πολλά θέµατα που δεν άπτονται των αρµοδιοτήτων και γνώσεών τους µε αποτέλεσµα 

να µην είναι τόσο αποδοτικές στους τοµείς που υπάρχει επιτακτική ανάγκη για σωστή 

διακυβέρνηση από το κράτος. Η ένστασή τους αφορά κυρίως στην κατασπατάληση της 

ενέργειας του κράτους, που θα ήταν χρήσιµη αλλού. Είναι σηµαντικό να 

αναδιαρθρώνονται οι κρατικές επιχειρήσεις, και η ιδιωτικοποίηση είναι συχνά ένας 

αποτελεσµατικός τρόπος για να επιτευχτεί αυτό.  

 9. Απελευθέρωση Αγοράς (Deregulation) 

Η πολιτική αυτή αναφέρεται στο ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καταργήσουν τους 

κανονισµούς που εµποδίζουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά και µε αυτό 

τον τρόπο περιορίζουν τον ανταγωνισµό. Παράλληλα, υποστηρίζουν πως οι 

κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι οι κανονισµοί που υπάρχουν 

λειτουργούν κάτω από συγκεκριµένα κριτήρια όπως είναι αυτά της ασφάλειας, της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της καλής και συνετής εποπτείας των οικονοµικών 

οργανισµών. 

10 Ιδιοκτησιακά ∆ικαιώµατα (Property Rights) 

Αυτή η πολιτική του ∆ΝΤ αναφέρεται στο ότι  το νοµικό σύστηµα θα πρέπει να 

διασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα χωρίς επιπρόσθετο κόστος, και να είναι 
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διαθέσιµα σε όλους . Το σύστηµα της αγοράς απαιτεί σαφώς παγιωµένα δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας. 

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

3.1 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 

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. Επιπλέον, τα εξωγενή πλήγµατα, από φυσικές καταστροφές έως 

δυσµενείς µεταβολές στους όρους εµπορίου ή πτώση της ζήτησης από το εξωτερικό, 

αποτελούν συχνές αιτίες.  

 

3.2 Μορφές Κρίσης 

Μπορούµε να αναφέρουµε δύο µορφές κρίσης: 

• Οι οικονοµικές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σοβαρά προβλήµατα στο 

ισοζύγιο πληρωµών που συχνά οδηγούν σε πιέσεις κατά του νοµίσµατος µιας 

χώρας, πτώση της καταναλωτικής ζήτησης και των επενδύσεων των εταιριών, 

άνοδο της ανεργίας και πτώση των εισοδηµάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

αυξάνεται η αβεβαιότητα στις χρηµατοοικονοµικές αγορές, µειώνεται η τιµή 
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των µετοχών, των οµολόγων, και πολλές φορές της ισοτιµίας του εγχώριου 

νοµίσµατος. 

• Οι χρηµατοοικονοµικές κρίσεις προέρχονται αρχικά από τον 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα ή τον επηρεάζουν, και συνοδεύονται συχνά από 

αύξηση της αβεβαιότητας στις αγορές και πτώση των τιµών των µετοχών και 

των οµολόγων. Μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες για τις τράπεζες και τα 

συστήµατα πληρωµών, πλήττοντας την οικονοµική δραστηριότητα.  

Μία σοβαρή κρίση, όποια µορφή και αν έχει αυτή, συνοδεύεται συχνά από βαθιά 

ύφεση, αθετήσεις χρεών και το λεγόµενο  «sudden stop»
6
. 

 

3.3 Πώς συµβάλλουν τα ∆άνεια του Ταµείου; 

Τα δάνεια του ∆ΝΤ παρέχουν στην εµπλεκόµενη χώρα ένα χρονικό περιθώριο για την 

εφαρµογή διορθωτικής πολιτικής και µεταρρυθµίσεων που θα επαναφέρουν τις 

συνθήκες που απαιτούνται για δυνατή και βιώσιµη ανάπτυξη, απασχόληση και 

κοινωνικές επενδύσεις. Οι πολιτικές αυτές διαφέρουν αναλόγως µε τις συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε χώρα. Λόγου χάρη, µία χώρα που αντιµετωπίζει µία απότοµη 

πτώση στην τιµή κάποιου βασικού εξαγωγικού της προϊόντος µπορεί απλώς να 

χρειάζεται οικονοµική βοήθεια για την περίοδο µέχρι την ανάκαµψη των τιµών και για 

να αµβλύνει τις επώδυνες επιπτώσεις µιας απότοµης και µεγάλης προσαρµογής. Χώρες 

που πλήττονται από φυγή κεφαλαίων πρέπει να εξαλείψουν τα προβλήµατα τα 

προβλήµατα που προκαλούν την απώλεια της εµπιστοσύνης των επενδυτών. Ίσως τα 

επιτόκια είναι πολύ χαµηλά, ίσως τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού να αυξάνονται 

ταχύτερα του δέοντος , ίσως το τραπεζικό σύστηµα να είναι αναποτελεσµατικό ή 

αναποτελεσµατικά εποπτευόµενο.  
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3.4    Οικονοµική κρίση του 2008  

Η παρούσα οικονοµική κρίση φαίνεται ότι ήταν µια κυλιόµενη υπόθεση, ενδογενής στο 

οικονοµικό σύστηµα. Η έναρξή της τοποθετείται στο καλοκαίρι του 2007. Η 

αναστροφή της τάσης συνεχούς ανόδου των τιµών των ακινήτων στις ΗΠΑ 

συνοδεύτηκε µε την κρίση στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου 

(subprime loans)). Η αγορά χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών άρχισε να κλυδωνίζεται 

καθώς αρκετά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ήταν εκτεθειµένα σε πολύπλοκα δοµηµένα 

προϊόντα τα οποία, αν και είχαν βαθµολογηθεί µε άριστα (ΑΑΑ ή triple Α) από τις 

εταιρίες αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου βασίζονταν σε δανειακές συµβάσεις οι 

οποίες ήταν στο µεγαλύτερο ποσοστό επισφαλείς. Ο κατακερµατισµός των εποπτικών 

αρχών στις ΗΠΑ δεν επέτρεψε την άµεση διάγνωση της κρίσης και πολύ περισσότερο 

τον έγκαιρο και αποτελεσµατικό συντονισµό για την αντιµετώπιση αυτής. Η κρίση 

εξαπλώθηκε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού µε πρώτο θύµα την επενδυτική 

τράπεζα Northern Rock του Ηνωµένου Βασιλείου (Σεπτέµβριος 2007), αλλά και 

ελβετικές και γερµανικές τράπεζες. ∆εύτερο µεγάλο σταθµό αποτέλεσε η περίπτωση 

της Bear Stearns, πέµπτης µεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας στις ΗΠΑ, η οποία για να 

αποφύγει την πτώχευση, εξαγοράσθηκε από την J.P. Morgan µε τη µεσολάβηση της 

FED και την εγγύηση του αµερικανικού δηµοσίου τον Μάρτιο του 2008. Η απόφαση 

αυτή των αµερικανικών αρχών (Υπουργείο Οικονοµικών – Treasury και Οµοσπονδιακή 

Κεντρική Τράπεζα –FED) έγινε δεκτή µε ανακούφιση καθώς σηµατοδότησε ότι οι 

αρµόδιες αρχές ήταν έτοιµες να δράσουν, πέρα από ιδεολογικές αγκυλώσεις και 

δογµατισµούς, και να αποτρέψουν εν τη γενέσει του τον ενδεχόµενο ΄συστηµικό 

κίνδυνο΄ (systemic risk) στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και ιδίως στον τραπεζικό 

τοµέα. Η ευφορία που ακολούθησε αυτή την κίνηση ήταν τέτοια που πολλοί σοβαροί 

αναλυτές ακόµη και διαµορφωτές πολιτικής, όπως υψηλής επιρροής στελέχη της 

                                                                                                                                               
6απότοµη παύση κεφαλαίων, µία αντιστροφή της ροής διεθνών κεφαλαίων. Σταµατάνε οι εισροές κεφαλαίων στην 

οικονοµία µιας χώρας. 
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Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της FED, να µιλούν για αντιστροφή της κρίσης 

(turning point). Το κλίµα αυτό κάλυψε ή και περιθωριοποίησε προσωρινά τα στοιχεία 

που έδειχναν ότι η παγκόσµια οικονοµία δεν είχε να αντιµετωπίσει µόνο τη 

χρηµατοπιστωτική κρίση αλλά και άλλα δύο γεγονότα : την άνοδο των τιµών των 

εµπορευµάτων, ιδίως του πετρελαίου και των τροφίµων, και τις τροµερές ανισορροπίες 

(imbalances) που προκλήθηκαν στις αγορές κατοικίας όχι µόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε 

πολλές άλλες χώρες της ευρωζώνης όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία από την ιδιαίτερα 

χαλαρή νοµισµατική πολιτική των περασµένων χρόνων. Επιπλέον, αποπροσανατόλισε 

προσωρινά τη συζήτηση από τη διαπίστωση ότι το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο είχε 

αποδειχθεί ακατάλληλο ενώ, ταυτόχρονα, ήταν συστηµατική η παραβίαση του και όχι 

µόνο λόγω της εγγενούς σύγκρουσης συµφερόντων που αντιµετώπιζαν οι εταιρίες 

αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου. Παράλληλα, η ‘όρεξη’ για αναζήτηση ολοένα 

και περισσότερο επικίνδυνων επενδυτικών ευκαιριών από τους διαχειριστές των 

επενδυτικών κεφαλαίων που είχε καλλιεργηθεί από τα ιδιαίτερα χαµηλά επιτόκια, 

αντιστράφηκε απότοµα σε αναζήτηση πιο ασφαλών επενδύσεων (flying to quality) 

προκαλώντας χάος σε αγορές χρήµατος και κεφαλαίου αλλά και σε ολόκληρες 

αναδυόµενες οικονοµίες. Έτσι, η χρηµατοπιστωτική κρίση, η άνοδος των τιµών των 

εµπορευµάτων και η υπερθέρµανση στην αγορά κατοικίας, επέφερε ένα ταυτόχρονο 

τριπλό σοκ. Όταν δε, οι αρχές των ΗΠΑ παρενέβησαν για να σώσουν τις δύο ηµι-

δηµόσιες επιχειρήσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων (Fannie May και Freddy Mac), 

αλλά αποφάσισαν να αφήσουν τη Lehman Brothers να πτωχεύσει (15/09/2008), η 

αβεβαιότητα έδωσε τη θέση της σε πανικό και ουσιαστικό πάγωµα της διατραπεζικής 

αγοράς επεκτείνοντας ραγδαία την κρίση στην πραγµατική οικονοµία µέσω του 

καναλιού του τραπεζικού συστήµατος και της πιστωτικής ασφυξίας (credit crunch) που 

προκλήθηκε.  
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3.5  Η απόκριση του ∆ΝΤ στην κρίση 

Αποκρινόµενο στη σοβαρότερη παγκόσµια ύφεση της µεταπολεµικής περιόδου, το 

∆ΝΤ 

αύξησε σηµαντικά τους διαθέσιµους για δανεισµό  πόρους του από περίπου 250 

δισεκατοµµύρια δολάρια σε 750 δισεκατοµµύρια δολάρια, σε συνέχεια των 

δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι κορυφαίες αναδυόµενες και προηγµένες οικονοµίες της 

Οµάδας των 20 µετά τη σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2008. 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του να στηρίξει χώρες κατά την παγκόσµια οικονοµική 

κρίση,  προέβη επίσης σε σηµαντική µεταρρύθµιση του τρόπου µε τον οποίο δανείζει 

χρήµατα προσφέροντας υψηλότερα ποσά δανείων και προσαρµόζοντας τους όρους του 

δανείου στις περιστάσεις κάθε χώρας. 

Οι µεταρρυθµίσεις αυτές αποδείχθηκαν επίκαιρες. Το ∆ΝΤ διαδραµάτισε καθοριστικό 

ρόλο– παρέχοντας άµεση οικονοµική στήριξη στις επηρεαζόµενες χώρες – στη 

σηµαντική µείωση των κινδύνων απροσδόκητων εξελίξεων και την περιστολή του 

κόστους δανεισµού για τις αναδυόµενες αγορές, κόστος το οποίο είχε αυξηθεί 

κατακόρυφα µετά την πτώχευση της Lehman Brothers (βλέπε ∆ιάγραµµα 1). 
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Τι πέτυχαν τα προγράµµατα 

Οι χώρες που στράφηκαν για στήριξη στο ∆ΝΤ στην παρούσα κρίση εµφάνιζαν 

αδυναµίες, οι οποίες τις καθιστούσαν ευάλωτες στην παγκόσµια µείωση των ροών 

κεφαλαίων και των εµπορικών συναλλαγών. Τα πολιτικά προγράµµατα που θέσπισαν 

οι εν λόγω χώρες, τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από το ∆ΝΤ, στόχευαν στην 

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης της αγοράς, αντιµετωπίζοντας παράλληλα αυτές τις 

υποκείµενες αδυναµίες.  

Στη µελέτη αναδεικνύονται τα ακόλουθα πρώτα αποτελέσµατα: 

• Παρότι οι απώλειες παραγωγής υπήρξαν µεγάλες σε χώρες µε προγράµµατα, δεν 

υπήρξαν σηµαντικά χειρότερες από ό,τι σε άλλες χώρες αναδυόµενων αγορών µε 

παρόµοιες προϋπάρχουσες αδυναµίες, όπως υψηλά ελλείµµατα ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών και πιστωτική επέκταση. Με άλλα λόγια, η στήριξη του ∆ΝΤ επέτρεψε 
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στις χώρες µε προγράµµατα να επιτύχουν επιδόσεις ανάλογες εκείνων παρόµοιων 

χωρών των οποίων τα ισοζύγια πληρωµών δεν επλήγησαν τόσο σοβαρά. 

• Η προσαρµογή των εξωτερικών ανισορροπιών υπήρξε πιο µετριοπαθής σε σύγκριση 

µε προηγούµενες κρίσεις, µε µικρότερη συµπίεση της εγχώριας κατανάλωσης και των 

επενδύσεων, παρά το πολύ χειρότερο παγκόσµιο περιβάλλον. 

• Αποφεύχθηκαν οι έντονες εκτινάξεις επιτοκίων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών, 

ελαχιστοποιώντας κάθε αρνητικό αντίκτυπο στα νοικοκυριά και στις εταιρείες. 

• Με λιγοστές αξιοσηµείωτες εξαιρέσεις, αποφεύχθηκαν µε τον τρόπο αυτό οι 

τραπεζικές κρίσεις – ένα εντυπωσιακό επίτευγµα, δεδοµένου ότι πολλές χώρες 

εισήλθαν στην κρίση σε συνέχεια πιστωτικής επέκτασης που χρηµατοδοτήθηκε από τις 

διεθνείς ροές κεφαλαίων. 

Η σηµασία της χρηµατοδότησης 

Η ταχεία και σωρευµένη στην αρχή του προγράµµατος οικονοµική βοήθεια µεγάλης 

κλίµακας υπήρξε καθοριστικής σηµασίας για τη στήριξη της εµπιστοσύνης της αγοράς 

και την αποφυγή έντονων υποτιµήσεων νοµισµάτων. Τα προγράµµατα θεσπίσθηκαν 

ταχέως – σε µερικές εβδοµάδες σε ορισµένες περιπτώσεις – και το µέγεθος του πακέτου 

του δανείου ήταν ανάλογο προς τις µεγάλες χρηµατοδοτικές ανάγκες που 

αντιµετώπιζαν οι χώρες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χρηµατοδότηση του ∆ΝΤ 

χρησιµοποιήθηκε περισσότερο για την ικανοποίηση των χρηµατοδοτικών αναγκών του 

ιδιωτικού τοµέα και, όπου ήταν αναγκαίο, του δηµοσίου, και όχι απλώς για την 

ενίσχυση των αποθεµατικών των κεντρικών τραπεζών (βλέπε ∆ιάγραµµα 2). 
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Πολιτικές για την καταπολέµηση της ύφεσης 

Η επαρκής χρηµατοδότηση δηµιούργησε περιθώρια για ένα µείγµα πολιτικής 

σχεδιασµένο για την καταπολέµηση της ύφεσης (βλέπε ∆ιάγραµµα 3). Σε αντίθεση µε 

ό,τι συνέβη σε παλαιότερες κρίσεις, επιτράπηκε η διεύρυνση των δηµοσιονοµικών 

ελλειµµάτων ως απόκριση στην επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας – 

παρότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ελλείµµατα δεν αντιστοιχούσαν πλήρως στη 

µείωση των εσόδων, λόγω της αναγκαιότητας διασφάλισης της µελλοντικής 

δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας. 

Οι αυξήσεις των επιτοκίων ήταν γενικά µετριοπαθείς σε σύγκριση µε ό,τι συνέβη σε 

παλαιότερες κρίσεις, εν µέρει επειδή αυτή τη φορά αποφεύχθηκαν οι εξάρσεις του 

πληθωρισµού λόγω υποτίµησης νοµισµάτων. Οι µακροοικονοµικές πολιτικές που 
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σχεδιάσθηκαν για να συµβάλουν στην υπέρβαση της ύφεσης υποστηρίχθηκαν από 

µέτρα για την αντιµετώπιση των αναγκών ρευστότητας των τραπεζών και την 

προστασία των τραπεζικών καταθέσεων. 

 

 

 

 

Προστασία των ευάλωτων 

Το ∆ΝΤ έλαβε επίσης µέτρα για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να µετριάσουν τον 

αντίκτυποτης κρίσης στα πλέον ευάλωτα µέλη της κοινωνίας. Ειδικότερα, το ∆ΝΤ 

προώθησε µέτρα για την προστασία, ακόµη και την αύξηση, των δαπανών και τη 

βελτίωση της στοχοθέτησης των προγραµµάτων διχτυού κοινωνικής προστασίας. 

 

Συνεκτίµηση των προτιµήσεων των κυβερνήσεων 

Γενικότερα, το ∆ΝΤ προσπάθησε να λάβει υπόψη τις πολιτικές προτιµήσεις των 

κυβερνήσεων κατά την κατάρτιση ενός προγράµµατος, µεταξύ άλλων όσον αφορά την 
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επιλογή νοµισµατικού καθεστώτος και την προσφυγή σε ελέγχους κεφαλαίων, και οι 

πολιτικές προσαρµόσθηκαν στην αλλαγή των συνθηκών. 

Οι προϋποθέσεις  του προγράµµατος επικεντρώθηκαν σε βασικές αδυναµίες, όπως η 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και οι µεταρρυθµίσεις για τη διασφάλιση 

δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας (βλέπε ∆ιάγραµµα 4). Αυτή η συγκρατηµένη χρήση 

όρων στα δάνεια είναι πιθανό να συνέβαλε στη µεγαλύτερη αποδοχή των 

προγραµµάτων από τις κυβερνήσεις, όπως φανερώνει η έγκαιρη υλοποίηση των µέτρων 

στα περισσότερα προγράµµατα. 
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Ενδείξεις σταθεροποίησης 

Υπάρχουν ήδη ενδείξεις σταθεροποίησης των οικονοµικών συνθηκών σε πολλές χώρες. 

Σε σύγκριση µε ό,τι συνέβη σε παλαιότερες κρίσεις, η σταθεροποίηση αυτή 

επιτεύχθηκε 

νωρίτερα. Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες έχουν σταθεροποιηθεί, το κόστος δανεισµού 

µειώνεται και τα ξένα κεφάλαια ρέουν και πάλι. Όµως, η ανάκαµψη µπορεί να 

χρειασθεί χρόνο. Σε πολλές χώρες, οι υποκείµενες αδυναµίες δεν έχουν ακόµη 

αντιµετωπιστεί πλήρως. Σε ορισµένες περιπτώσεις, θα απαιτηθούν χαλαρές, 

προσαρµοσµένες πολιτικές και η υλοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για τη 

µείωση των υψηλών ελλειµµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών –µια βασική 

αδυναµία στην παρούσα κρίση– και τον περιορισµό του δηµόσιου χρέους. Η 

αποκατάσταση της ευρωστίας των τραπεζών και των ισολογισµών τους και η παροχή 

βοήθειας σε εταιρείες και νοικοκυριά ώστε να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους θα 

απαιτήσουν υποµονή και αποφασιστικότητα. 

Με τη βοήθεια της χρηµατοδότησης που παρέχει το ∆ΝΤ, οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικήςµπορούν να προβούν στις προσαρµογές αυτές σταδιακά, καθώς ανακάµπτει η 

παγκόσµια οικονοµία. 

 

3.6   Επικρίσεις για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

3.6.1 Γιατί το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι αναποτελεσµατικό (Βryan Τ. 

Johnson and Brett D.Shaefer) 

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 έκτοτε είχαν ως αποτέλεσµα την αποτυχία.  
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• Μια επέµβασή του είναι πιο πιθανό να δηµιουργήσει µακροχρόνια εξάρτηση 

µιας χώρας από αυτό παρά να λειτουργήσει σαν παράγοντας βραχυπρόθεσµης 

βοήθειας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο οικονοµολόγος Boug Bandow.  

• Απέτυχε να βοηθήσει πολλές χώρες να βελτιώσουν την οικονοµική τους 

κατάσταση. Μια επισκόπηση των χωρών που έχουν λάβει βοήθεια  δείχνει ότι  

πολλές από αυτές βρέθηκαν σε πιο δεινή οικονοµική κατάσταση (µετρηµένη σε 

κατά κεφαλήν εισόδηµα). Για παράδειγµα: 

Από το 1968 µέχρι το 1995, η Νικαράγουα (Nicaragua) δανείστηκε περίπου 185 

εκατοµµύρια δολάρια. Το 1968, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP 

per 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. 

 Από  το   1972   µέχρι  το   1995,   το  Ζαϊρ   έλαβε  περίπου   1,8 δισεκατοµµύρια 

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

1993, ήταν µόλις 327 δολάρια ή κατά 54% µικρότερο σε σχέση µε το ύψος του πριν. Το 

συµπέρασµα σύµφωνα µε πολλούς 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 κρατών 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 αυτές που υιοθετούν τις πρακτικές και 
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µεταρρυθµίσεις του Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας µπορεί να παρουσιάζουν 

µέτριες επιδόσεις στην ανάπτυξη». 

Κατά τη διάρκεια της 50στής επετείου του οργανισµού, ένας δηµοσιογράφος ρώτησε 

έναν κορυφαίο ιδρυτή του τι θα πρέπει να περιµένει ο κόσµος τον επόµενο χρόνο. 

Αυτός σώπασε και απάντησε «την 51
η 
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 Ηoover : «δεν υπάρχει τίποτε πιο 

µόνιµο από έναν κυβερνητικό οργανισµό, ειδικά εάν αυτός είναι διεθνής». 

 

3.6.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της παρέµβασης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου σε µια χώρα 

Πλεονεκτήµατα 

 

Μειονεκτήµατα 

 

Ενεργεί ως ένας διεθνής οργανισµός, 

«σαν το τελευταίο καταφύγιο» για 

δανεισµό προκειµένου µια χώρα να 

ανακτήσει την αξιοπιστία της και  να 

αποφευχθεί η διάδοση της κρίσης. 

 

Τα προγράµµατα που εφαρµόζει 

αναγνωρίζονται συνήθως ως 

ρυθµίσεις που επιβάλλονται από έναν 

ξένο οργανισµό στη δανειζόµενη χώρα, 

και έτσι αποδυναµώνουν την εγχώρια 

«δύναµη» της κυβέρνησης. 

 

Εµποδίζει την ανταγωνιστική υποτίµηση 

των νοµισµάτων των χωρών και τους 

περιορισµούς στις διεθνείς αγορές, 

Ενθαρρύνει τις υποτιµήσεις νοµισµάτων 

ενώ τα δάνειά του αποθαρρύνουν την 

δηµοσιονοµική υπευθυνότητα (κάτι που 
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εξοµαλύνοντας προβλήµατα που 

αφορούν στα ισοζύγια πληρωµών τους. 

 

δεν επιδιώκει), τις θεµελιώδεις 

µεταρρυθµίσεις και την οικονοµική 

ανάπτυξη. 

 

Προωθεί τις ισχυρές εξαγωγικές αγορές, 

τις σταθερές χρηµατοοικονοµικές 

αγορές, τη µείωση των στρατιωτικών 

δαπανών και της κυβερνητικής 

διαφθοράς 

Οι αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει 

µειώνουν τους ρυθµούς ανάπτυξης, 

επιµηκύνουν την ύφεση, και 

επηρεάζουν τη ζωή των φτωχότερων 

χωρών δηµιουργώντας έτσι µια 

δυσαρέσκεια σε βάρος της ∆ύσης και του 

ίδιου, παρά σε βάρος της διαφθοράς και 

των ανεύθυνων κυβερνήσεων. 

 

Επιτυγχάνει απελευθέρωση του εµπορίου 

παρά διµερείς ή πολυµερείς 

διαπραγµατεύσεις. 

 

 

 

Χρησιµοποιεί τυποποιηµένα 

προγράµµατα που συχνά είναι 

ακατάλληλα ή ανεπαρκή για τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένα 

κράτος-µέλος. 

 

Προσφέρει επιτόκια δανεισµού που είναι 

σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά που 

µπορεί να εξασφαλίσει µία χώρα που 

βρίσκεται σε κρίση από τις αγορές. 

 

Τα προγράµµατά του δηµιουργούν 

µακροχρόνια εξάρτηση από 

τους πόρους του οργανισµού για πολλές 

χώρες- µέλη.  

 

∆ελεάζει τις χώρες-µέλη να 

πραγµατοποιήσουν µεταρρυθµίσεις που  

Τα προγράµµατα διαµορφώνουν µια 

παρασιτική νοοτροπία στην κρατική 
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είναι απαραίτητες αλλά που είναι 

πολιτικά δύσκολο να εφαρµοσθούν. 

 

µηχανή της δανειζόµενης χώρας, που 

αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη. 

 

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

περισσότεροι υπάλληλοι του δεν γνωρίζουν καλά τους στόχους και τον τρόπο 

λειτουργίας του, κάτι που απορρέει από την περίπλοκη φύση του και από την έλλειψη 

διαφάνειας εντός του οργανισµού. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  

 ΑΠΟ ΤΟ ∆ΝΤ(CONDITIONALITY) 

 

4.1 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 Ταµείου θα τοποθετούνταν ορθά και ότι ο οργανισµός θα εξασφάλιζε την οµαλή 

και βέβαιη επιστροφή των κεφαλαίων που δάνειζε στις χώρες-µέλη. Για πολλές 

δεκαετίες, µέχρι αυτή του '80, οι προϋποθέσεις του οργανισµού εστιάζονταν σε θέµατα 

νοµισµατικής, δηµοσιονοµικής και εµπορικής πολιτικής. Ωστόσο, τα τελευταία είκοσι 

χρόνια, τη στιγµή που οι πόροι του µειώνονταν, ο αριθµός των προγραµµάτων του 

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. Με την αύξηση του αριθµού 
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των προϋποθέσεων µε τη πάροδο του χρόνου, ο ρυθµός της συµµόρφωσης των µελών 

του ∆ΝΤ µε τα προγράµµατά του µειωνόταν και έτσι η αναθεώρηση και ο 

εξορθολογισµός των προϋποθέσεων αυτών έγινε αναπόφευκτος. 

Όταν ιδρύθηκε το Ταµείο δεν υπήρχε κάποια αναφορά σε κριτήρια που θα έπρεπε να 

τηρούνται. Η ιδέα για την εφαρµογή τέτοιων προϋποθέσεων δεν υπήρχε στα αρχικά 

άρθρα του οργανισµού (Fund’s original Articles of Agreement), αλλά εισήχθη 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 και επίσηµα το Ταµείο αποφάσισε να 

ενσωµατώσει την εφαρµογή κριτηρίων στα άρθρα του. 

Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του '70, οι όροι οι οποίοι ετίθεντο για τη χρησιµοποίηση 

των πόρων του 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 monetary approach. 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 

και 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. 
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4.2 Η Φύση των Προϋποθέσεων 

Ο 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 

πολιτικές που διαφορετικά δεν θα πραγµατοποιούσε, µε αντάλλαγµα τη βοήθεια του 

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

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

εξασφαλίσει τη πρόσβαση στους πόρους του Ταµείου». Αυτές οι µεταρρυθµίσεις 

σκοπεύουν να βοηθήσουν τη συγκεκριµένη χώρα να ξεπεράσει τα προβλήµατα που έχει 

µε το χρέος της και να µπορέσει στο µέλλον να αποπληρώσει τα δανειακά κεφάλαια σε 

εύλογο χρονικό διάστηµα, ολοκληρώνοντας έτσι τον «κυκλικό ρόλο» (revolving role) 

των πόρων του Ταµείου. Οι πόροι που διατίθενται σε κάποια χώρα-µέλος 

αποπληρώνονται µέσα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο που κυµαίνεται συνήθως 

µεταξύ 3-5 ετών.  

Κεντρικό σηµείο σε ότι αφορά στην εξέταση των προϋποθέσεων που πρέπει να 

τηρούν οι χώρες-µέλη είναι το στάδιο των διαπραγµατεύσεων. Το ∆ΝΤ επιχειρεί να 

χρησιµοποιήσει την οικονοµική δύναµη της χώρας-µέλους προκειµένου να τη βοηθήσει 

και να πραγµατοποιήσει ταυτόχρονα τις απαραίτητες αλλαγές στη πολιτική της 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 και φυσικά, είναι λιγότερο πιθανό 

να αποδεχτεί τις µεταρρυθµίσεις µε τις οποίες δεν συµφωνεί. 
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4.3 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. 

Η παρέµβαση ενός ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικού Οργανισµού (Ιnternational Financial 

Institution- IFI) σε µια χώρα ευνοεί περισσότερο την πλευρά του συµµαζέµατος. 

Εποµένως, παρά το γεγονός ότι µια χώρα-µέλος ίσως δεν εισέλθει σε διάλογο µε το 

Ταµείο, όταν το κάνει, τότε, εφόσον το τελευταίο ως εξωτερικός παράγοντας επηρεάζει 

την συσχέτιση των δυνάµεων και των πολιτικών στο εσωτερικό της
7
, τα µέτρα που 

πρόκειται να ληφθούν είναι βίαια εισαγόµενα (intrusive conditionality ) (Ariel Buira , 

August 2003, Αnalysis οf IMF  Conditionality). Εάν λάβουµε υπόψη ότι σε µια 

κυβέρνηση υπάρχουν διαφορετικές απόψεις πάνω στη πολιτική που πρέπει να 

ακολουθηθεί, η παρέµβαση του Ταµείου εγείρει κάποια ερωτήµατα, όπως για 

παράδειγµα, αν το πρόγραµµα που προτείνει εκτελείται από όλη τη κυβέρνηση ή µόνο 

από το Υπουργείο Οικονοµικών. Όπως τονίστηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, η 

επιτυχία ενός προγράµµατος είναι  αποτέλεσµα εσωτερικής ανάλυσης και συζήτησης µε 

όλους τους φορείς της χώρας και η ύπαρξη προϋποθέσεων δεν µπορεί ούτε να 

αντικαταστήσει ούτε να αντισταθµίσει την έλλειψη αποφασιστικότητας από τους 

παράγοντες αυτής. 

                                                 
7Έρχονται 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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4.4 Είναι η Τήρηση των Μέτρων Καταναγκαστική; (coersive) 

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

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

οικονοµικές βάσεις και έχει βιώσιµη γενικά πρόσβαση στις διεθνείς χρηµαταγορές 

(όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Κίνα και άλλες) , τότε 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 ίσως αναγκαστεί να αποδεχθεί 

σκληρούς και αδιαπραγµάτευτους όρους. Όπως χαρακτηριστικά έχει διατυπώσει 

παλιότερα ο Ρaul Volcker «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». 

  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 (Ariel Buira , August 2003, Αnalysis οf 

IMF  Conditionality). 

 

4.5 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; 

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

πόρων του 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. Ιδιαίτερα 
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σε ορισµένες χώρες, η ύπαρξη αυτών των µέτρων/προϋποθέσεων φαίνεται να έχει ως 

σκοπό να δέσει τα χέρια κυβερνήσεων, καθώς βρίσκονται σε µεταβατική πολιτική ζωή 

(όπως για παράδειγµα συνέβη µε Βραζιλία και Τουρκία), προκειµένου να διασφαλιστεί 

η έγκαιρη επιστροφή των πόρων. 

 

4.6 Οι Νέες Οδηγίες Σχετικά µε τις Προϋποθέσεις 

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο ενέκρινε νέες οδηγίες σχετικά µε τα κριτήρια ένταξης στις 

20 Σεπτεµβρίου του 2002 (Ariel Buira, August 2003, Τhe New Guidelines on 

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

αποτελεσµατικότητας των προϋποθέσεων που τίθενται από τον οργανισµό, 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  που πιθανότατα θα πρέπει να ληφθούν. 

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

µεταρρύθµιση που θα περιλαµβάνει το πρόγραµµα προσαρµογής µιας χώρας να 
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δικαιολογείται. Είναι φανερό πλέον ότι παλαιότερα τα προγράµµατα ήταν πολύ 

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

σε αποτυχία. Πρόκειται, λοιπόν, για µία προσπάθεια να υιοθετηθεί µια νέα νοοτροπία 

ανάµεσα στο προσωπικό του οργανισµού προκειµένου να αυξηθεί η 

αποτελεσµατικότητά του. Όπως τονίζεται και στις νέες οδηγίες, τα προγράµµατα που 

υποστηρίζει ο οργανισµός κινούνται προς την κατεύθυνση των παρακάτω 

µακροοικονοµικών στόχων: 

Επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει µια χώρα µε το ισοζύγιο πληρωµών
8
 της 

και µε το δηµόσιο χρέος
9
 της, χωρίς να καταφύγει σε µέτρα που θα καταστρέψουν την 

εθνική ή την διεθνή ευηµερία. 

Επαναφορά της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές µε ταυτόχρονη 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. 

 

4.7 Στόχοι των Προϋποθέσεων 

4.7.1 Κύριοι Στόχοι Προϋποθέσεων 

Οι διαδικασίες δανεισµού , όπως και οι άλλες διαδικασίες του Ταµείου, καθοδηγούνται 

από προκαθορισµένους στόχους. Το Ταµείο δεν θα δανείσει χρήµατα σε ένα κράτος-

µέλος µόνο επειδή το τελευταίο επιθυµεί δανεισµό, ακόµη κι αν µπορεί να αποδείξει 

την πιστοληπτική του ικανότητα για την αποπληρωµή των δανειακών κεφαλαίων του 

                                                 
8Οι συναλλαγές µιας χώρας µε τον υπόλοιπο κόσµο (εµπορικές και χρηµατοοικονοµικές ροές) καταγράφονται στο 

ισοζύγιο πληρωµών. 
9Το δηµόσιο χρέος είναι το άθροισµα όλων των ετήσιων ελλειµµάτων του προϋπολογισµού στην ιστορία µιας χώρας. 

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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οργανισµού. Είναι απαραίτητο το Ταµείο να έχει πειστεί ότι η πίστωση που θα 

χορηγήσει θα εξυπηρετεί  συγκεκριµένους 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 

οικονοµία τους και ένα ελεύθερο σύστηµα πληρωµών» (Guiitan 1980). 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. Ρο1ακ, August 1991, the changing nature  of IMF 

conditionality). 

• 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 την 

περίπτωση στην οποία οι εισροές υπερβαίνουν τις εκροές. Η µελέτη του µπορεί 

να βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων: το εµπορικό ισοζύγιο 

αντανακλά το βαθµό ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που παράγονται σε 

µια χώρα σε σχέση µε αυτά άλλων χωρών. Το έλλειµµα του µπορεί να σηµαίνει 

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

ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές και άρα δεν προτιµώνται 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 , κάτι που αυξάνει τις εισαγωγές. 
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• Οικονοµική ανάπτυξη: είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη δεν περιλαµβανόταν ως 

σκοπός του Ταµείου στα αρχικά άρθρα της Συµφωνίας (Articles of  Agreement). 

Εµφανιζόταν ως αναµενόµενο αποτέλεσµα της προσπάθειας των χωρών για 

βιώσιµη οικονοµία. Σήµερα ο οργανισµός έχει δώσει ίσο βάρος σε ανάπτυξη και 

προσαρµογή. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται σε πολλές εκθέσεις του: «οι 

στόχοι του προγράµµατος ... είναι η οικοδόµηση της ανάπτυξης και ενός 

βιώσιµου ισοζυγίου πληρωµών κατά τη διάρκεια του τριετούς προγράµµατος 

προσαρµογής». 

• 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 

σταθερότητας δεν κατείχε σηµαντική θέση στα Αρχικά Άρθρα της Συµφωνίας. 

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

αποφυγή πληθωρισµού και αποπληθωρισµού. 

 

4.7.2 ∆ευτερεύοντες Στόχοι Προϋποθέσεων 

Τα τελευταία χρόνια το ∆ΝΤ 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. Ρο1ακ, August 1991, the changing nature  of IMF 

conditionality), οι οποίοι, ωστόσο, θεωρούνται ως δευτερεύοντες στόχοι: 

• Ο περιορισµός της φτώχιας 

• Το περιβάλλον 

• Ο περιορισµός των στρατιωτικών δαπανών 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΣΕ ΧΩΡΕΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

5.1 Εισαγωγή  

Τον Ιανουάριο του 2009 συµπληρώθηκαν 10 χρόνια από τη θέσπιση του ευρώ. Η 

επέτειος αυτή συνέπεσε µε τη χειρότερη παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση της 

τελευταίας πεντηκονταετίας. Το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

αποδείχθηκαν σηµαντικές διασφαλίσεις κατά της εξάπλωσης της κρίσης. Χώρες των 

οποίων τα νοµίσµατα είναι πιθανό να είχαν γνωρίσει σοβαρές διακυµάνσεις στην 

αγορά, εάν δεν συµµετείχαν στην ευρωζώνη, κατάφεραν να προβάλουν αντίσταση. Και 

η ΕΚΤ χρησιµοποίησε καινοτόµους προσεγγίσεις, όπως και κεντρικές τράπεζες σε 

ολόκληρο τον κόσµο, ώστε να συµβάλλει στην παροχή ρευστότητας και στην 

καθησύχαση των αγορών. 

Όµως, µε την προέλαση της κρίσης, έγινε φανερό ότι οι χώρες της ευρωζώνης 

επηρεάζονταν µε πολύ διαφορετικούς τρόπους. Η άνευ προηγουµένου επέκταση πριν το 

ξέσπασµα της παγκόσµιας ύφεσης, είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη των χωρών της 

ευρωζώνης µε πολύ διαφορετικούς ρυθµούς και µε αποκλίνοντες δείκτες πληθωρισµού. 

Η απόκλιση των οικονοµικών επιδόσεων οφειλόταν σε διάφορους παράγοντες που 

επιδρούσαν µε διαφορετικούς συνδυασµούς : ταχεία αύξηση τιµών των ακινήτων, 

ανεπαρκής εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών τοµέων και µακροχρόνιες διαρθρωτικές 

αδυναµίες. 

Οι αγορές είχαν την τάση να µην λαµβάνουν υπόψη της διαφορές αυτές, και τα 

ασφάλιστρα κινδύνου στα κρατικά οµόλογα ήταν αξιοσηµείωτα χαµηλά και σταθερά 

από την αρχή της κρίσης τον Ιούλιο του 2007. Πίστευαν πως οι εσωτερικοί µηχανισµοί 
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διόρθωσης, µέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών µέτρων, θα ευθυγράµµιζαν εκ 

νέου τις οικονοµίες της ευρωζώνης. Όµως όταν ξέσπασε η κρίση, οι διαφορές στις 

προβλέψεις των επιπέδων του δηµόσιου χρέους των χωρών, στην κατάσταση των 

χρηµατοπιστωτικών τοµέων τους και στη συνολική ανταγωνιστικότητά τους 

κατέστησαν ολοένα και πιο αβάσιµη την υπόθεση της εκ των ένδον διόρθωσης. Ως εκ 

τούτου πολλές από τις χώρες της ευρωζώνης εστράφησαν στη βοήθεια του ∆ΝΤ.  

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

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

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

κυβερνήσεων. 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, αλλά και από την πλευρά του ίδιου του Ταµείου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι περιπτώσεις ορισµένων τέτοιων χωρών- µελών της 

ευρωπαϊκής ένωσης.  

 

5.2  ΒΡΕΤΑΝΙΑ (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 προσπάθησαν να 

δηµιουργήσουν ανάπτυξη και απασχόληση αυξάνοντας το έλλειµµα του 

προϋπολογισµού. Το Ταµείο ως αντάλλαγµα για τη βοήθεια που προσέφερε ζήτησε 
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µείωση των κρατικών δαπανών, µείωση της πιστωτικής επέκτασης της χώρας και 

µείωση της ποσότητας του χρήµατος. 

 

5.3  ΟΥΓΓΑΡΙΑ (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 

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 παγκόσµια 

κρίση που ξεκίνησε το 2007 «χτύπησε» σκληρά την Ουγγαρία σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες νεοεισερχόµενες στην Ευρώπη χώρες και την ανάγκασε να ζητήσει τη 

βοήθεια του Ταµείου. 

Μέρος του προβλήµατος µπορεί να αποδοθεί στο ευρύ κυβερνητικό χρέος που 

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 τελευταίο 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, Τhe Rise and Fall of Hungary ). 

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

Ένωση προκειµένου να µειώσει το έλλειµµά στο 3,4% (το 2008) 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 κυβέρνηση, το 
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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). 

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, καθώς µεγάλο µέρος του 

χρέους προέρχονταν από το εξωτερικό. Αυτοί οι ξένοι επενδυτές ήθελαν να πουλήσουν 

τα οµόλογα που κατείχαν σε φιορίνια, αλλά δεν έβρισκαν αγοραστές. 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 chips
10 
πωλούνταν µε δυσκολία. 

Έγινε φανερό ότι η χώρα δεν θα µπορούσε να αντιµετωπίσει τα προβλήµατά της χωρίς 

εξωτερική βοήθεια. Εποµένως, αναγκάστηκε να στραφεί στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

                                                 
10
οι καλύτερες µετοχές του χρηµατιστηρίου, αυτές µε την καλύτερη απόδοση που είναι εδραιωµένες στην αγορά και έχουν σταθερά κέρδη. 
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Ταµείο
11

 και να αποδεχθεί µέτρα προκειµένου να περικόψει τις δηµόσιες δαπάνες και 

να µειώσει το έλλειµµα στο 2,6% το 2009. ∆ηλαδή, ενώ οι µεγάλες οικονοµίες 

ακολουθούσαν «ακριβά προγράµµατα» για να οδηγηθούν σε φάση ανάπτυξης, η 

Ουγγαρία ήταν αναγκασµένη να αναδιπλωθεί και να ακολουθήσει αντίθετη πολιτική. 

Μετά τη συνεργασία µε το Ταµείο, το φιορίνι κέρδισε έδαφος στις αγορές (Zlost 

Darvas , October 2008, Τhe Rise and Fall of Hungary). Λόγω της κρίσης και των 

µέτρων κατά το 2009, σε σχέση µε το 2008, οι πραγµατικοί µισθοί έχουν µειωθεί κατά 

2,1% µε τις λιανικές πωλήσεις να κάµπτονται στην ίδια περίοδο κατά 4,7% και την 

συνολική κατανάλωση των νοικοκυριών να µειώνεται κατά 7% περίπου. 

Επίσης, το 2009 όλοι οι τοµείς παραγωγής της Ουγγαρίας παρουσίασαν κάµψη, µε τη 

βιοµηχανική παραγωγή να είναι µειωµένη κατά 17% και την αγροτική κατά 17% 

επίσης, κυρίως λόγω της µειωµένης κατά 23% εσοδείας των δηµητριακών. 

Ο τοµέας κατασκευών είχε συρρίκνωση στο ίδιο διάστηµα 2,7% και διεσώθη λόγω των 

δηµοσίων επενδύσεων, ενώ ο τοµέας υπηρεσιών συρρικνώθηκε κατά 2,5%.. Βασικός 

άξονας της οικονοµικής πολιτικής είναι η διατήρηση της εµπιστοσύνης των διεθνών 

αγορών και η δηµιουργία φιλικού οικονοµικού περιβάλλοντος για τους επενδυτές, 

καθώς η οικονοµία της Ουγγαρίας είναι σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένη από τις ξένες 

επενδύσεις και τις εξαγωγές. Πρόβληµα παραµένει η τόνωση της εσωτερικής ζήτησης, 

ωστόσο από το τρίτο τρίµηνο του 2009 έχει παρουσιασθεί τάση κάµψης του ρυθµού 

µείωσης των λιανικών πωλήσεων και της βιοµηχανικής παραγωγής. Επίσης, τα χαµηλά 

επίπεδα πληθωρισµού (περί το 4,2%) επιτρέπουν στην κεντρική τράπεζα να προβαίνει 

αποσκοπώντας στην αναθέρµανση της αγοράς σε διαδοχικές µειώσεις του βασικού 

επιτοκίου .  

Ο οίκος Moody΄s εκτιµάται ότι θα αναβαθµίσει την Ουγγαρία στα µέσα του 2011, ενώ 

το ∆ΝΤ εκφράζει την ικανοποίησή του από τα αποτελέσµατα των περιοδικών  ελέγχων 

                                                 
11 http://www.imf.org/external/country/hun/index.htm 
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που πραγµατοποιεί στη χώρα . Επίσης, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός 

της χώρας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ουγγαρία έχει ξεπεράσει την χειρότερη 

φάση της οικονοµικής κρίσης, και διέκοψε το πρόγραµµα της χώρας του µε το ∆ΝΤ στα 

τέλη Ιουλίου του 2010, δηλώνοντας ότι η Ουγγαρία απαιτεί την «αποκατάσταση της 

οικονοµικής αυτονοµίας».   

Τάσσεται υπέρ της ένταξης της χώρας στην ευρωζώνη το συντοµότερο δυνατό, 

θεωρώντας ωστόσο ότι δεν θα ήταν σκόπιµο να ορισθεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία 

ένταξης, καθώς εκτιµά ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση της 

µακροπρόθεσµης ανταγωνιστικότητας της ουγγρικής οικονοµίας. 

Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται περισσότερο η χώρα είναι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, 

περικοπή δαπανών και αύξηση των δηµοσίων εσόδων, προκειµένου να βγει από την 

κρίση και ταυτόχρονα να αποφευχθεί µια παρόµοια στο µέλλον. Αυτό, ωστόσο, που θα 

πρέπει να αναρωτηθούµε είναι 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. 

 

5.4 ΡΟΥΜΑΝΙΑ (2009)  

 

Η Ρουµανία ζήτησε τη βοήθεια του ∆ΝΤ τον Μάρτιο του 2009
12

. Χορηγήθηκε δάνειο 

ύψους 12,9 δισ. ευρώ. Στόχος του προγράµµατος είναι η παροχή προστασίας κατά των 

συνεπειών της κρίσης. Περιλαµβάνονται επιπλέον δαπάνες για κοινωνικά δίχτυα 

προστασίας.  Η ανάπτυξη του ΑΕγχΠ ξεπέρασε κατά µέσο όρο το 6,5 % ετησίως στο 

διάστηµα από το 2003 έως το 2008. Αυτή η ταχεία ανάπτυξη κατέστη δυνατή χάρη στις 
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άµεσες ξένες επενδύσεις και τις εισροές κεφαλαίων, µεγάλο µέρος των οποίων 

παρασχέθηκε από ξένες τράπεζες που είχαν ιδρύσει θυγατρικές στη Ρουµανία. Όλα 

αυτά τα ξένα κεφάλαια τροφοδότησαν καταναλωτικές δαπάνες και οδήγησαν σε 

έξαρση επενδύσεων από τις τοπικές εταιρείες. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών αυξήθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εισαγωγές ξεπέρασαν 

τις εξαγωγές.  

Αυτή η ταχεία αύξηση του δανεισµού είχε ως αποτέλεσµα υψηλή έκθεση της 

Ρουµανίας στους κινδύνους όταν ξέσπασε η χρηµατοπιστωτική κρίση. Λόγω της 

παγκόσµιας µείωσης της προσφοράς πιστώσεων, η χώρα άρχισε ξαφνικά να 

αντιµετωπίζει προβλήµατα προσέλκυσης κεφαλαίων. Τα προβλήµατα επεκτάθηκαν 

επίσης στη συναλλαγµατική ισοτιµία, η οποία υποτιµήθηκε κατά περισσότερο από 15 

% έναντι του ευρώ από τον Οκτώβριο του 2008. Επειδή περισσότερο από το ήµισυ των 

εγχώριων ιδιωτικών δανείων έχουν συναφθεί σε ξένο νόµισµα, η αποδυνάµωση του λέι 

καθιστά ακόµη πιο δαπανηρή την εξυπηρέτηση των δανείων τους από τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής, η ανάπτυξη 

έχει πλέον επιβραδυνθεί από κατά µέσο όρο 9 % κατά τα τρία πρώτα τρίµηνα του 2008 

σε πτώση κατά 13% στο τέταρτο τρίµηνο. Πρόκειται για µία από τις εντονότερες 

µεταστροφές στις αναδυόµενες αγορές.  

Επίσης, το κράτος απέκτησε ολοένα και µεγαλύτερα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα στις 

καλές εποχές, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για ελιγµούς όταν η οικονοµία άρχισε την 

πτωτική τάση της. Τέλος, καθυστέρησαν οι µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να την 

καταστήσουν πιο παραγωγική και ευέλικτη.  

Τον Μάρτιο του 2009, το ∆ΝΤ, µαζί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσµια 

Τράπεζα και άλλους πολυµερείς οργανισµούς, δεσµεύθηκε να υποστηρίξει τις 

προσπάθειες των αρχών για την ενίσχυση της οικονοµίας. 

                                                                                                                                               
12

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/CAR032509A.htm 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ ενέκρινε πλέον µια συµφωνία stand-by διάρκειας 

24  µηνών και ύψους 12,95 δισεκατοµµυρίων δολαρίων στο πλαίσιο ενός συνολικού 

πακέτου οικονοµικής στήριξης ύψους 20 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Βάσει του 

προγράµµατος, τα χρήµατα θα συµβάλουν στην παροχή προστασίας κατά των 

συνεπειών της ύφεσης.  

Το πρόγραµµα καλύπτει τρεις κύριους τοµείς: δηµοσιονοµική εξυγίανση, µεταρρύθµιση 

του τραπεζικού τοµέα, και µείωση του πληθωρισµού για την αποκατάσταση της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει µέτρα για τη 

συγκράτηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Οι ανεξέλεγκτες δαπάνες θα 

περιορισθούν. Όµως, ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα αυξήσει τις δηµόσιες επενδύσεις, 

προκειµένου να εξασφαλίσει µακροχρόνια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι 

δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνουν µέτρα για τη βελτίωση της κατάρτισης 

του προϋπολογισµού, τον εξορθολογισµό των µισθών και των συντάξεων του 

∆ηµοσίου, και την αύξηση της αποδοτικότητας των δηµόσιων επιχειρήσεων,  ώστε να 

διασφαλισθεί ότι το έλλειµµα θα παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα στο µέλλον. Οι 

µεταρρυθµίσεις αυτές αναµένεται να συµβάλουν στη δηµιουργία ενός λιγότερο 

σπάταλου, πιο αποδοτικού και πιο διάφανου δηµόσιου τοµέα. Προκειµένου να 

διασφαλισθεί ότι οι ευάλωτες οµάδες στην κοινωνία δεν θα θιγούν υπερβολικά από τις 

µεταρρυθµίσεις αυτές, η κυβέρνηση θα λάβει µέτρα για την προστασία των 

χαµηλόµισθων δηµοσίων υπαλλήλων, των χαµηλοσυνταξιούχων και άλλων που 

βρίσκονται εκτεθειµένοι στην οικονοµική ύφεση, αυξάνοντας τις δαπάνες για το 

κοινωνικό δίχτυ προστασίας. Η κυβέρνηση λαµβάνει επίσης µέτρα για να διασφαλίσει 

την ευρωστία του τραπεζικού συστήµατος. Οι τράπεζες συµφώνησαν να χορηγήσουν 

πρόσθετα κεφάλαια για την προστασία κατά µελλοντικών ζηµιών, και οι ξένες τράπεζες 

στη Ρουµανία συµφώνησαν να διατηρήσουν τα χρήµατά τους στη χώρα. Το σύστηµα 

εγγύησης των καταθέσεων ενισχύεται και οι νόµοι για την εξυγίανση των τραπεζών 
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βελτιώνονται, ώστε η κυβέρνηση να µπορεί να αποκριθεί αµέσως, εάν οι τράπεζες 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα.  

Το τρίτο σκέλος του υποστηριζόµενου από το ∆ΝΤ προγράµµατος είναι η νοµισµατική 

πολιτική. Η κεντρική τράπεζα της Ρουµανίας δεσµεύθηκε να µειώσει τον πληθωρισµό 

εντός του εύρους-στόχου και να τον διατηρήσει στο επίπεδο αυτό. Η µείωση του 

πληθωρισµού αναµένεται να έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα και να καταστήσει εφικτή τη σταδιακή µείωση των επιτοκίων από την 

κεντρική τράπεζα και να τονώσει την επάνοδο στην ανάπτυξη – χωρίς κίνδυνο φυγής 

κεφαλαίων ή αστάθειας της  συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Ακόµη και µε τη βοήθεια του 

∆ΝΤ, τα έτη 2009 και 2010 ήταν δύσκολα. Η ανάπτυξη αρνητική κατά το 2010 και 

σχεδόν µηδενική το επόµενο έτος, λόγω του απόηχου των συνεπειών της παγκόσµιας 

ύφεσης. Όµως, οι πολιτικές της κυβέρνησης αναµένεται να βοηθήσουν τη Ρουµανία να 

αποφύγει τις χειρότερες συνέπειες της κρίσης και να βγει από αυτήν µε µια οικονοµία 

λιγότερο σπάταλη και πιο ανταγωνιστική. Το πακέτο λιτότητας που υιοθέτησε το 

Βουκουρέστι –στο πλαίσιο της συµφωνίας του µε το ∆ΝΤ για δανεισµό 20 δισ. ευρώ- 

προέβλεπε µεταξύ άλλων περικοπή κατά 25% των µισθών και κατά 15% συντάξεων. 

Για τη χορήγηση της βοήθειας οι διεθνείς Οργανισµοί καλούν την τοπική κυβέρνηση να 

µειώσει το έλλειµµα στο 6,8% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος του 2010 και στο 4,4% το 2011. 

Το ∆ΝΤ εκτιµά ότι η ρουµανική οικονοµία το 2011 θα επιστρέψει σε θετικό έδαφος, µε 

ρυθµό ανάπτυξης ύψους 1,5%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Ρουµανία µελετά µια νέα 

συµφωνία οικονοµικής βοήθειας, διάρκειας 18 - 24 µηνών, η οποία θα έχει µικρότερη 

αξία σε σχέση µε το υφιστάµενο πακέτο και θα δεσµεύσει την κυβέρνηση να επιταχύνει 

τις ιδιωτικοποιήσεις. 
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5.5 ΟΥΚΡΑΝΙΑ (2010)  

 

Στην Ουκρανία το ∆ΝΤ
13

 ενέκρινε δάνειο ύψους 15,15 δισ. δολαρίων, παρ΄ όλο που 

έχει διακόψει την προηγούµενη, ύψους 16 δισ., του Νοεµβρίου 2008. Η νέα αυτή 

διευκόλυνση θα είναι διάρκειας 29 µηνών και θα δίδεται, όπως συνηθίζει το ∆ΝΤ, σε 

δόσεις µε όρους, αρχίζοντας από άµεση καταβολή µιας αρχικής πίστωσης 1,89 δις 

δολαρίων.  Η συµφωνία «έκλεισε» στις 28 Ιουλίου 2010 και η κυβέρνηση συµφώνησε 

να λάβει επώδυνα οικονοµικά µέτρα µεταρρυθµίσεων, περιλαµβανοµένων της αύξησης 

της τιµής του φυσικού αερίου κατά 50% και της αναδιάρθρωσης του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος. Το ∆ΝΤ ανέστειλε το αρχικό πακέτο στήριξης ύψους 16,4 δισ. δολ. το 

Νοέµβριο του 2009, έπειτα από απόφαση της προηγούµενης ηγεσίας της χώρας να 

ακυρώσει τις αρχές της οικονοµικής συµφωνίας. Το νέο πακέτο (Stand by 

Αrrangement) επικυρώθηκε και επισήµως από τη διοίκηση του οργανισµού, στην 

Ουάσιγκτον, η οποία παραπέµπει στην ανάγκη να στηριχθεί το 

πρόγραµµα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και προσαρµογών των αρχών του Κιέβου, µε 

στόχο «να σταθεροποιηθούν τα δηµόσια οικονοµικά, να εξυγιανθεί το τραπεζικό 

σύστηµα και να αναπτυχθεί ένα πιο ισχυρό πλαίσιο νοµισµατικής πολιτικής . Το 

πρόγραµµα των αρχών, που στηρίζεται από το ∆ΝΤ, περιελάµβανε σηµαντική αύξηση 

των κοινωνικών δαπανών κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς και τα εξής µέτρα: 

προστασία των φτωχών κατά της αύξησης των τιµών του φυσικού αερίου µέσω του 

επιδόµατος διαβίωσης, στέγασης και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, προστασία των 

ανέργων µέσω του συστήµατος ασφάλισης ανέργων, και επέκταση δύο καλά 

στοχευµένων προγραµµάτων κοινωνικής ασφάλειας που έχει εγκρίνει η Παγκόσµια 

Τράπεζα.. Το σύστηµα καλύπτει περίπου 20 εκατ. πολίτες και παρέχει µηνιαία 

επιδόµατα για έως και ένα έτος, ύψους τουλάχιστον ίσου µε το 60% περίπου του 

                                                 
13 http://www.imf.org/external/country/ukr/index.htm 
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βασικού µισθού. Τα επιδόµατα στέγασης και υπηρεσιών κοινής ωφελείας διατίθενται 

σε όσους δαπανούν πάνω από το 20% του εισοδήµατός τους (15% στην περίπτωση 

συνταξιούχων) σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας. 

  

5.6 ΠΟΛΩΝΙΑ (2010) 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ
14

 ενέκρινε πιστωτικό όριο διάρκειας ενός έτους και 

ύψους 20,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για την Πολωνία για να τη βοηθήσει να 

αντεπεξέλθει στην παγκόσµια οικονοµική κρίση.  Η Πολωνία είναι η δεύτερη χώρα, 

µετά το Μεξικό, στην οποία παρέχεται πρόσβαση στο νέο ευέλικτο πιστωτικό όριο του 

∆ΝΤ, το οποίο προσφέρεται σε οικονοµίες µε υψηλές επιδόσεις και αξιόπιστο ιστορικό 

έγκαιρων και αποτελεσµατικών πολιτικών προσαρµογών. Η πολωνική κυβέρνηση 

ανακοίνωσε ότι προτίθεται να µεταχειρισθεί το πιστωτικό όριο ως προληπτικό µέσο.   

«Παρότι η Πολωνία πλήττεται σφόδρα από την παγκόσµια κρίση, διατήρησε πρόσβαση 

στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε αντίθεση µε πολλές χώρες στην περιοχή», είπε ο Poul 

Thomsen,  επικεφαλής της αποστολής του ∆ΝΤ στην Πολωνία. «Συµφωνούµε µε τις 

αρχές ότι το ευέλικτο πιστωτικό όριο θα συµβάλει στη διατήρηση της πρόσβασης της 

χώρας στις κεφαλαιαγορές, υποδεικνύοντας την ισχυρή υποστήριξη των πολιτικών από 

το ∆ΝΤ και παρέχοντας διασφαλίσεις ότι η κεντρική τράπεζα διαθέτει επαρκή 

αποθέµατα για να παρέµβει, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περισσότερο από όσο 

αναµένεται», πρόσθεσε.   

Το ∆ΝΤ συµµετέχει ήδη σε µεγάλο βαθµό στον δανεισµό των χωρών που επλήγησαν 

περισσότερο από την κρίση. Υποστηριζόµενα από το ∆ΝΤ προγράµµατα βοηθούν 

χώρες όπως η Ουγγαρία, η Λεττονία, η Ρουµανία και η Ουκρανία να καλύψουν κενά 

χρηµατοδότησης, να ελαφρύνουν το βάρος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και να 

                                                 
14 http://www.imf.org/external/country/pol/index.htm 
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αποκαταστήσουν τα τραπεζικά συστήµατά τους. Συνυπολογίζοντας το νέο πιστωτικό 

όριο προς την Πολωνία, το ∆ΝΤ έχει έως σήµερα χορηγήσει στην Ευρώπη δάνεια 

ύψους άνω των 77 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 

Η Πολωνία δεν απέφυγε την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση. Η χώρα πλήττεται 

τόσο στον τοµέα των εξαγωγών –οι περισσότεροι εµπορικοί εταίροι της Πολωνίας 

βρίσκονται σε βαθιά ύφεση– όσο και στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Μεγάλο µερίδιο 

του πολωνικού τραπεζικού συστήµατος είναι ξένων συµφερόντων και η παγκόσµια 

αποµόχλευση προκαλεί σηµαντική επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης. Παρ’ όλα, 

η Πολωνική οικονοµία είναι σε καλύτερη θέση για να αντεπεξέλθει στην κρίση από ό,τι 

πολλές άλλες χώρες στην περιοχή.  Οι µακροοικονοµικές επιδόσεις της χώρας υπήρξαν 

πολύ υψηλές τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη ανήλθε κατά µέσο όρο σε 6 % στο 

διάστηµα από το 2006 έως το 2008, καθώς η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

ενίσχυσε την εµπιστοσύνη των επιχειρηµατιών και παρότρυνε τις επενδύσεις. Η 

ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε επίσης έντονα, υποκινούµενη από την ταχεία αύξηση 

των πραγµατικών µισθών, τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την άνευ 

προηγουµένου πιστωτική επέκταση.  Όµως, σε αντίθεση µε πολλές άλλες χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία κατάφερε να διατηρήσει το έλλειµµα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε σχετικά χαµηλό επίπεδο και το εξωτερικό 

χρέος της παρέµεινε επίσης σταθερό σε περίπου 40–50 % του ΑΕγχΠ. Πώς απέφυγε η 

Πολωνία τις ανισορροπίες που βασανίζουν τώρα άλλες οικονοµίες αναδυόµενων 

αγορών;  

Η απάντηση επικεντρώνεται κυρίως στην αποφασιστική και έγκαιρη πολιτική 

απάντηση.  

• Η αποφασιστική επικέντρωση στην καταπολέµηση του πληθωρισµού, την οποία 

διευκόλυνε ένα µακροχρόνιο και αποτελεσµατικό καθεστώς στόχευσης αυτού και µια 

ελεύθερα κυµαινόµενη συναλλαγµατική ισοτιµία, συνέβαλε στη δηµιουργία κλίµατος 
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εµπιστοσύνης. Ο πληθωρισµός διατηρήθηκε σε χαµηλά επίπεδα και σταθερός,  

φτάνοντας στο ανώτατο επίπεδο του 4,8 % πριν από την έναρξη της κρίσης.   

• Η δέσµευση της κυβέρνησης να υιοθετήσει το ευρώ αποτέλεσε ισχυρό σηµείο 

αναφοράς για τη δηµοσιονοµική πολιτική, µε µείωση του ελλείµµατος στο 2 % του 

ΑΕγχΠ το 2007— σηµαντικά κάτω από το όριο του Μάαστριχτ του 3 % του ΑΕγχΠ.  

• Η εποπτεία των τραπεζών ενισχύθηκε ώστε να συµµορφώνεται πλήρως προς τους 

νόµους και τις οδηγίες της ΕΕ. Επίσης, καθώς ο δανεισµός για στεγαστικά δάνεια σε 

ξένο νόµισµα κέρδιζε έδαφος, η κυβέρνηση έλαβε µέτρα για να επιβραδύνει τον 

δανεισµό σε ξένο νόµισµα.  

• Η κυβέρνηση συνέχισε επίσης να επιδιώκει σηµαντικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις,  

και τούτο παρά το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον. Ειδικότερα, η θέσπιση 

αυστηρότερων απαιτήσεων για την πρόωρη συνταξιοδότηση θα βοηθήσει την Πολωνία 

να ξεπεράσει την πολύ χαµηλή συµµετοχή του εργατικού δυναµικού.   

Συµπερασµατικά, η απόκριση των πολωνικών αρχών στην κρίση υπήρξε πολύ καλή. Η 

κυβέρνηση χαλάρωσε σηµαντικά τη νοµισµατική πολιτική, πράττοντας σωστά εν όψει 

της επιβράδυνσης της οικονοµίας. Όσον αφορά τη δηµοσιονοµική πολιτική, οι αρχές 

υπογράµµισαν την αποφασιστικότητά τους να περιορίσουν την αύξηση του 

ελλείµµατος.  

 

5.7  ΛΕΤΤΟΝΙΑ (2008) 

 

Με µείωση του ΑΕγχΠ περίπου 18 % το 2009 και ποσοστό ανεργίας άνω του 20 %, η 

Λεττονία γνώρισε µια από τις βαθύτερες υφέσεις στον κόσµο.  

Όµως, ένα πακέτο στήριξης ύψους 7,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τη διεθνή κοινότητα  

επέτρεψε στη χώρα να αντιµετωπίσει τις πιο δύσκολες ώρες.  
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Σε συνδυασµό µε τις έντονες προσπάθειες της κυβέρνησης, το διεθνές πακέτο στήριξης 

ύψους 7,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ που συµφωνήθηκε το 2008 υπήρξε καθοριστικής 

σηµασίας για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας. Η συµµετοχή του ∆ΝΤ
15

 στο πακέτο 

ανέρχεται σε 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ και εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2008. Την 

εποχή εκείνη, εκταµιεύθηκαν περίπου 600 εκατοµµύρια ευρώ, και ακολούθησε άλλη 

µια εκταµίευση ύψους 200 εκατοµµυρίων ευρώ τον Αύγουστο του 2009. Στις 17 

Φεβρουαρίου,  το διοικητικό συµβούλιο του ∆ΝΤ αποφάσισε να διαθέσει άλλα 200 

εκατοµµύρια ευρώ στη χώρα.   

Το πακέτο, το οποίο περιλαµβάνει επίσης συνεισφορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση (3,1  

δισεκατοµµύρια ευρώ), τις Βόρειες χώρες (1,8 δισεκατοµµύριο ευρώ), την Παγκόσµια 

Τράπεζα (400 εκατοµµύρια ευρώ), την Τσεχική ∆ηµοκρατία (200 εκατοµµύρια ευρώ) 

και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, την Εσθονία 

και την Πολωνία (100 εκατοµµύρια ευρώ έκαστη), έθεσε τέλος στην εξάντληση των 

διεθνών αποθεµάτων. Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Λεττονίας έχουν αυξηθεί 

σήµερα σε 4,8  δισεκατοµµύρια ευρώ από 3,4 δισεκατοµµύρια ευρώ στο αποκορύφωµα 

της κρίσης τον Νοέµβριο του 2008. Οι πιέσεις στη συναλλαγµατική ισοτιµία έχουν 

κατευνασθεί και τα επιτόκια ηµέρας έχουν πέσει από την κορύφωση του 33 % σε 

περίπου 1,3 % σήµερα. Χάρη στο πακέτο, βελτιώθηκε η εµπιστοσύνη της 

χρηµαταγοράς. Μεγάλο µέρος από τα περίπου 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ που έχουν 

εκταµιευθεί έως τώρα από το διεθνές πακέτο στήριξης των 7,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ 

χρησιµοποιήθηκε για τη χρηµατοδότηση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού της 

Λεττονίας, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να πληρώσει τους µισθούς του δηµόσιου 

τοµέα και να διατηρήσει τις βασικές δηµόσιες υπηρεσίες. Η κυβέρνηση αντιµετώπιζε 

σοβαρές δυσκολίες δανεισµού από τις αγορές και, χωρίς διεθνή στήριξη, οι δαπάνες της 

κυβέρνησης θα είχαν απλούστατα καταρρεύσει. Αντ’ αυτού, τα δάνεια επέτρεψαν στην 

                                                 
15 http://www.imf.org/external/country/lva/index.htm 
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κυβέρνηση να έχει ένα έλλειµµα προϋπολογισµού περίπου στο 7 % του ΑΕγχΠ το 

2009. Εποµένως, ακόµη και αν αυτό δεν έγινε αντιληπτό από εκείνους που έχασαν τις 

δουλειές τους ή υπέφεραν από τις περικοπές στις δηµόσιες υπηρεσίες, το υψηλότερο 

έλλειµµα συνέβαλε στον µετριασµό του πλήγµατος που δέχθηκε η οικονοµία από την 

ύφεση.  

Κατ’ εξαίρεση, η κυβέρνηση είχε την δυνατότητα να αυξήσει το έλλειµµα σε 13 % του 

ΑΕγχΠ στο πλαίσιο του υποστηριζόµενου από το ∆ΝΤ προγράµµατος, αλλά επέλεξε να 

µην το κάνει, επειδή ήθελε να σηµειώσει ταχύτερη πρόοδο όσον αφορά τη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση και δεν ήθελε να συσσωρεύσει µεγαλύτερο χρέος. Στο 

πλαίσιο του διεθνούς πακέτου στήριξης, η Λεττονία επωφελήθηκε επίσης από τη 

συµµετοχή της στην πρωτοβουλία συντονισµού των ευρωπαϊκών τραπεζών, µε την 

οποία ξένες τράπεζες δεσµεύθηκαν δηµόσια να στηρίξουν τις θυγατρικές τους στη 

Λεττονία Αυτές οι δηµόσιες εγγυήσεις χαλάρωσαν τις πιέσεις στα συναλλαγµατικά 

αποθέµατα και   συνέβαλαν στη διατήρηση της εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµα.   

 Η Λεττονία πάσχει από εξαιρετικά σοβαρή συρρίκνωση της οικονοµίας, αλλά 

υπάρχει ελπίδα για ανάκαµψη στα τέλη του έτους και το 2011.  

Όταν εξετάζουµε το µέλλον της Λεττονίας, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε το πρόσφατο 

παρελθόν της. Από το 2000 έως το 2007, η Λεττονία είχε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 9 %, ο 

οποίος την κατέταξε σε µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες όχι µόνον στην 

Ευρώπη, αλλά και παγκοσµίως. Στο διάστηµα µεταξύ 2005 και 2008, οι µισθοί 

διπλασιάσθηκαν. Μεγάλο µέρος της ζήτησης διοχετεύθηκε σε ακίνητα, προκαλώντας µια 

φούσκα στις τιµές της κτηµαταγοράς. Το 2006 και το 2007, το έλλειµµα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών ξεπέρασε το 20 % του ΑΕγχΠ. Αυτό σήµαινε ότι η Λεττονία 

δανειζόταν περίπου 20 % του εισοδήµατός της από το εξωτερικό. Στα τέλη του 2007, το 

εξωτερικό χρέος, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου ήταν χρέος του ιδιωτικού τοµέα, είχε 

ξεπεράσει το 125 % του ΑΕγχΠ.  
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Όπως γνωρίζουµε τώρα, τίποτε από όλα αυτά δεν επρόκειτο να διαρκέσει. Οι ξένοι 

έπαυσαν να δανείζουν στη Λεττονία, οι ξένοι καταθέτες απέσυραν τα κεφάλαιά τους και, 

στα τέλη του 2008, η Λεττονία βρέθηκε αντιµέτωπη µε µια βαθιά ύφεση. Επιπλέον, µε 

την παγκόσµια οικονοµική κρίση, η κατάσταση µετατράπηκε σε σοβαρή οικονοµική 

κρίση. Η οικονοµία της Λεττονίας συρρικνώθηκε κατά 4 % το 2008 και κατά 18 % το 

2009. Μεγάλο µέρος της συρρίκνωσης αυτής ήταν µια επώδυνη διόρθωση της φούσκας 

που είχε διογκωθεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας. Η εγχώρια ζήτηση είναι πιθανό να 

παραµείνει περιορισµένη για κάποιο διάστηµα.  

Οι πωλήσεις λιανικής είναι µειωµένες κατά 30 % στο έτος έως τον ∆εκέµβριο του 2009, 

λόγω της αύξησης της ανεργίας και της µείωσης των µισθών. Και, λαµβανοµένων υπόψη 

των υψηλών επιπέδων χρέους και της αναγκαιότητας των τραπεζών να διορθώσουν τον 

υπερβολικό δανεισµό του παρελθόντος, η πρόσβαση σε πίστωση είναι ακόµη πιο 

δύσκολη.  Αυτό σηµαίνει ότι οι εξαγωγές θα διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο. Στο 

σηµείο αυτό,  πολλά θα εξαρτηθούν από την ευρωστία της παγκόσµιας οικονοµίας και 

του παγκόσµιου εµπορίου, το οποίο φαίνεται να ανακάµπτει. Οι εξαγωγές της Λεττονίας 

αυξήθηκαν κατά 6 % στο τρίτο τρίµηνο του 2009 και η παραγωγή του κλάδου της 

µεταποίησης κατά σχεδόν 10 %, µε κορυφαία την αύξηση κατά 30 % στα προϊόντα 

ξυλείας. Η κυβέρνηση µπορεί να λάβει περαιτέρω µέτρα για να βελτιώσει το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον και να βοηθήσει τις εξαγωγές. Για παράδειγµα, τα κεφάλαια 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρότρυνση των 

επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας, πράγµα που θα τονώσει τις εξαγωγές, 

την ανάκαµψη και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.  

Η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε οπωσδήποτε τους τελευταίους µήνες, λόγω της 

µείωσης των µισθών και των τιµών, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόµη.  Από το 2004, 

οι µισθοί στον ιδιωτικό τοµέα στη Λεττονία αυξήθηκαν κατά σχεδόν 140 % σε σύγκριση 

µε περίπου 75 % στη Λιθουανία και στην Εσθονία και περίπου 12 % στη Γερµανία. Στο 
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ίδιο διάστηµα, οι τιµές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50 % στη Λεττονία σε 

σύγκριση µε 32 % στη Λιθουανία και στην Εσθονία και 10 % στη Γερµανία.  Η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι δύσκολη. Επειδή η στρατηγική της κυβέρνησης 

είναι να διατηρήσει τη σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία, η οποία είναι προσδεδεµένη 

στο ευρώ, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιµών απαιτεί µείωση των µισθών 

και των τιµών. Ήδη πραγµατοποιείται αναπροσαρµογή βασισµένη στους µισθούς. Στο 

τρίτο τρίµηνο του 2009, οι µισθοί ήταν µειωµένοι κατά 6 % σε σχέση µε έναν χρόνο 

νωρίτερα, και τον ∆εκέµβριο οι τιµές καταναλωτή σηµείωσαν πτώση κατά 1,4 % σε 

σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Από τον Μάρτιο του 2009, η βασισµένη στον δείκτη 

τιµών καταναλωτή πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία υποτιµήθηκε κατά περίπου 7 

%. Παρά την πρόοδο αυτή, η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα στα 

οποία κυµαίνονταν όταν δροµολογήθηκε το υποστηριζόµενο από το ∆ΝΤ πρόγραµµα, 

επειδή ορισµένοι από τους κύριους εµπορικούς εταίρους της Λεττονίας είδαν τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες τους να υποτιµώνται στα τέλη του 2008 και στις αρχές του 

2009. Ο άλλος τρόπος βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας είναι µέσω διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων και ανάπτυξης της παραγωγικότητας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι συµβαίνει 

κάτι τέτοιο, αλλά οπωσδήποτε ο δρόµος είναι ακόµη µακρύς Η Λεττονία διαθέτει 

εργατικό δυναµικό µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και υπάρχουν πολλές φτηνές πτήσεις 

προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξερχόµενη µετανάστευση 

διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονοµία της. Η εξερχόµενη µετανάστευση είναι 

µια βαλβίδα ασφαλείας, η οποία µπορεί να τη βοηθήσει να ξεπεράσει το σοβαρό 

πρόβληµα ανεργίας. Όµως, εάν οι επιχειρηµατίες και οι εργαζόµενοι µε την υψηλότερη 

εξειδίκευση εγκαταλείπουν µαζικά τη χώρα, η Λεττονία θα χάσει τους ανθρώπους που θα 

µπορούσαν να δηµιουργήσουν νέες εταιρείες και θέσεις απασχόλησης. Επίσης, 

µειώνοντας το εργατικό δυναµικό, η εξερχόµενη µετανάστευση θα µειώσει επίσης την 

παραγωγή. Εάν δεν αντισταθµισθεί από σηµαντικά εµβάσµατα, η εξερχόµενη 
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µετανάστευση θα µειώσει τα έσοδα από φόρους και θα δυσχεράνει τη χρηµατοδότηση 

κρατικών δαπανών, όπως οι συντάξεις. 

Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράµµατος είναι η ενίσχυση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ώστε οι τράπεζες να µπορέσουν να δανείσουν και πάλι.  

Υπάρχουν ανεπίσηµα στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία οι τράπεζες έχουν αρχίσει να 

αυξάνουν τη χορήγηση δανείων προς εξαγωγικές επιχειρήσεις. Όµως, ο συνολικός 

δανεισµός είναι αναµφισβήτητα σε πτώση. Αυτή η πτώση της πίστωσης θα περιορίσει 

την ανάκαµψη, αλλά είναι αναπόφευκτη συνέπεια της µη βιώσιµης έξαρσης της 

οικονοµικής δραστηριότητας που είχε προηγηθεί. Η πίστωση αυξήθηκε κατά 58 % το 

2006 και κατά 34 % το 2007. Αυτό το άλµα στον όγκο του δανεισµού προκάλεσε την 

αύξηση των τιµών των ακινήτων κατά 75 % από την αρχή του 2006 έως την κορύφωση 

την άνοιξη του 2007. Αύξησε επίσης την πίστωση σε σχεδόν 90 % του ΑΕγχΠ το 2007.   

Το µεγαλύτερο µέρος των δανείων αυτών χρηµατοδοτήθηκαν µε δανεισµό από το 

εξωτερικό,  όχι οργανικά µέσω τοπικών καταθέσεων. Σε σχέση µε το ΑΕγχΠ, το µέγεθος 

του ενεργητικού του τραπεζικού τοµέα της Λεττονίας υπήρξε το υψηλότερο όχι µόνον σε 

σύγκριση µε εκείνο των τριών χωρών της Βαλτικής αλλά και σε σύγκριση µε εκείνο 

όλων των νέων κρατών µελών της ΕΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τώρα που 

η περίοδος της οικονοµικής άνθησης έχει παρέλθει, οι ξένοι δεν είναι πλέον 

διατεθειµένοι να δανείζουν απεριόριστα στις λεττονικές τράπεζες, πράγµα που σηµαίνει 

ότι η χρηµατοδοτική βάση για τις εγχώριας ιδιοκτησίας τράπεζες συρρικνώθηκε. Όµως, 

το ευχάριστο νέο είναι ότι οι µητρικές εταιρείες των τραπεζών ξένων συµφερόντων που 

είναι εγκαταστηµένες στην ΕΕ υποστήριξαν έως τώρα δυναµικά τις λεττονικές 

θυγατρικές τους µέσω συνεχιζόµενης χρηµατοδότησης και επαναλαµβανόµενων 

ανακεφαλαιοποιήσεων.  Η Επιτροπή Χρηµαταγοράς και Κεφαλαιαγοράς ενισχύει την 

εποπτεία της στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ώστε να βεβαιωθεί ότι οι τράπεζες είναι 

ισχυρότερες και είναι σε θέση να αρχίσουν και πάλι να δανείζουν. Στο µεταξύ, τα 
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κεφάλαια της ΕΕ καθώς και τα δάνεια της Σκανδιναβικής Τράπεζας Επενδύσεων και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόµηση και την Ανάπτυξη µπορούν να βοηθήσουν 

στην παροχή ορισµένων πόρων στις επιχειρήσεις και τράπεζες. Λόγω της µεγάλης 

ύφεσης, τα έσοδα από φόρους µειώθηκαν κατά 26 % το 2009. Ακόµη και µε δάνεια 

δισεκατοµµυρίων ευρώ µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της µεγάλης αυτής τρύπας, η 

κατάρρευση των εσόδων δεν άφησε στην Λεττονία άλλη εναλλακτική δυνατότητα από 

την περικοπή των δαπανών.   

Σε συνεργασία µε την κυβέρνηση και την Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ΝΤ κατέβαλε κάθε 

δυνατή προσπάθεια ώστε να βρεθούν τρόποι προστασίας των κοινωνικών δαπανών στο 

πλαίσιο των πολύ περιορισµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού. Οι προσπάθειες 

επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση του διχτυού προστασίας για εκείνους που χρειάζονται 

περισσότερο τη βοήθεια. Επιτρέψτε µου να αναφέρω ορισµένα συγκεκριµένα 

παραδείγµατα µέτρων που θέσπισε η κυβέρνηση στο πλαίσιο του υποστηριζόµενου από 

το ∆ΝΤ προγράµµατος:   

• Η συµµετοχή στα έξοδα του τοµέα της υγείας για τους φτωχότερους ανέρχονταν 

προηγουµένως σε 25 έως 50 % της κανονικής τιµής. Η συµµετοχή αυτή έχει πλέον 

καταργηθεί πλήρως.   

• Τα σχέδια περί κατάργησης της προσχολικής εκπαίδευσης για τα παιδιά ηλικίας 5–6 

ετών εγκαταλείφθηκαν.  

• Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα αυξήθηκε από 27 λατ µηνιαίως το 2008 σε 37 λατ από 

την 1η Ιανουαρίου 2009, και έπειτα σε 40 λατ από την 1η Οκτωβρίου 2009, µε ένα νέο 

υψηλότερο επίπεδο 45 λατ όταν υπάρχουν παιδιά.   

• Η καταβολή επιδοµάτων ανεργίας παρατάθηκε στους 9 µήνες, ακόµη και για 

εργαζόµενους µε σύντοµο ιστορικό απασχόλησης.   

Ένα νέο πρόγραµµα δηµόσιων έργων θεσπίσθηκε για τα άτοµα που δεν είναι επιλέξιµα 

για  ασφάλιση ανεργίας. Μολονότι η αµοιβή είναι σχετικά χαµηλή, µόλις 100 λατ 
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µηνιαίως, ποσό που ανέρχεται σε περίπου 80 % του κατώτατου µισθού, η συµµετοχή 

υπήρξε εντυπωσιακή: 19.500 άτοµα έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και υποβάλλονται 

συνεχώς νέες αιτήσεις.  

Η αύξηση της ανεργίας και οι περικοπές των µισθών αύξησαν την αναγκαιότητα να 

παρασχεθεί βοήθεια στους ιδιώτες ώστε να διατηρήσουν τα σπίτια τους. Η κυβέρνηση 

ενέκρινε ένα πρόγραµµα το 2009, το οποίο εγγυάται την αποπληρωµή των δανείων, εάν 

οι τράπεζες συµφωνήσουν στην αναδιάρθρωση των στεγαστικών δανείων. Το 

πρόγραµµα παγώνει µέρος του δανείου για διάστηµα δύο ετών, µειώνει τις µηνιαίες 

δόσεις του δανείου και διαγράφει µέρος του κεφαλαίου.  

Το ∆ΝΤ συνεργάσθηκε στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυβέρνηση και άλλους 

το 2009, προκειµένου να καταστεί εφικτό το νέο πρόγραµµα. Οι ιδιοκτήτες κατοικιών 

βοηθήθηκαν επίσης από την πτώση των επιτοκίων στα δάνεια που είναι εκφρασµένα σε 

ευρώ.  

Όµως, υπάρχουν αντισταθµίσµατα. Τελικά, η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει κατά 

πόσον το εν λόγω πρόγραµµα αποτελεί την αποδοτικότερη χρήση των λιγοστών πόρων.   

Ο πρόεδρος της Λεττονίας πρεσβεύει ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην υιοθέτηση του 

ευρώ έως το 2014. Με την αντικατάσταση της σταθερής συναλλαγµατικής ισοτιµίας από 

το ευρώ, η κερδοσκοπία θα σταµατήσει, και τα επιτόκια θα πέσουν στα επίπεδα της 

ευρωζώνης.  Για να µπορέσει να υιοθετήσει το ευρώ έως το 2014, η Λεττονία πρέπει να 

επιτύχει τα κριτήρια του Μάαστριχτ έως το 2012. Η πιο δύσκολη πρόκληση θα είναι η 

µείωση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού σε ποσοστό κάτω του 3 % του ΑΕγχΠ και 

στη συνέχεια η διατήρησή του εντός αυτού του ανώτατου ορίου στο µέλλον.  Παρά το 

γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει σηµειώσει µεγάλη πρόοδο, το ∆ΝΤ  εκτιµά  ότι, κατά την 

περίοδο 2011–12, θα απαιτηθούν άλλα 800 έως 900 εκατοµµύρια λατ –περίπου 7 % του 

ΑΕγχΠ– σε αυξήσεις φόρων ή περικοπές κρατικών δαπανών. Το ποσό αυτό είναι πολύ 

µεγάλο, ιδίως για µια οικονοµία που ταλανίζεται από την ύφεση. Παρότι η υιοθέτηση του 
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ευρώ θα επιφέρει πολλά οφέλη σε σύγκριση µε το ισχύον καθεστώς της σταθερής 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας, δεν θα λύσει όλα τα προβλήµατα. Εάν η Λεττονία γίνει 

µέλος της ευρωζώνης, θα χρειασθεί συνεχή δηµοσιονοµική πειθαρχία. Θα πρέπει επίσης 

να εργασθεί σκληρά για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της.  Έχει  συµφωνηθεί  µε 

την κυβέρνηση να παραταθεί  το τρέχον πρόγραµµα έως το τέλος του 2011. Αυτό θα 

επιτρέψει να εξαπλωθεί  η οικονοµική  στήριξη από το ∆ΝΤ  σε µεγαλύτερη περίοδο.  

 

 

5.8   ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ (2010)  

 

Το διοικητικό συµβούλιο του ∆ΝΤ
16

 ενέκρινε στις 16 ∆εκεµβρίου 2010 τριετή 

χρηµατοδοτική ρύθµιση για την Ιρλανδία, συνολικού ύψους € 22,5 εκ.  Το δάνειο 

αποτελεί µέρος του διεθνούς πακέτου διάσωσης ύψους € 85 εκ  από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, Ευρωπαϊκούς διµερείς δανειστές, και τη χρηµατοδότηση από τα ίδια τα 

ταµειακά αποθέµατα της Ιρλανδίας. Η συνεχής ενίσχυση της ρευστότητας των 

τραπεζών της Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα βασικό 

συστατικό του προγράµµατος. 

Ο κύριος στόχος της ΕΕ / ∆ΝΤ πακέτου είναι η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και 

της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Το πακέτο περιλαµβάνει σχέδια για την ριζική 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος της Ιρλανδίας και της διασφάλισης των 

δηµόσιων οικονοµικών. Οι µεταρρυθµίσεις για την αποκατάσταση του αναπτυξιακού 

δυναµικού της οικονοµίας της µακροπρόθεσµα είναι επίσης µέρος του προγράµµατος. 

«Οι ιρλανδικές αρχές εκπόνησαν ένα φιλόδοξο πακέτο για την αντιµετώπιση της 

οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζει το έθνος», δήλωσε ο  ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
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 http://www.imf.org/external/country/irl/index.htm 
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∆ΝΤ Dominique Strauss-Kahn. 

Τους τελευταίους µήνες,  οι  οικονοµικές πιέσεις που αντιµετωπίζει η Ιρλανδία είναι  

έντονες µην αφήνοντας τη χώρα µε άλλη επιλογή παρά  από το να στραφεί  προς τη 

διεθνή κοινότητα για βοήθεια. Μια προκαταρκτική συµφωνία την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το ∆ΝΤ είχε ανακοινωθεί  στις 28 Νοεµβρίου 2010. 

Οι τράπεζες της Ιρλανδίας είναι στην καρδιά της σηµερινής κρίσης. Το τραπεζικό 

σύστηµα  προκάλεσε και τον εκτροχιασµό της ιρλανδικής οικονοµίας εξαιτίας της 

«φούσκας» των ακινήτων. Το βέβαιο είναι πως τα «τοξικά» στεγαστικά δάνεια, που δεν 

µπορούν να εξυπηρετηθούν, είναι πολύ µεγαλύτερα από τα 73 δισ. ευρώ που 

προέβλεπαν οι αρχικές εκτιµήσεις. Κι αυτό γιατί η καλπάζουσα ανεργία (14% του 

ενεργού πληθυσµού µε έντονες αυξητικές τάσεις) στη χώρα αυτή θα αυξήσει σηµαντικά 

τον αριθµό των νοικοκυριών που δεν θα µπορούν να εξυπηρετήσουν το δανεισµό τους. 

Επιπλέον, οι καταθέτες αποσύρουν τα κεφάλαιά τους και τα µεταφέρουν στο εξωτερικό 

εντείνοντας το πρόβληµα ρευστότητας για τον τραπεζικό τοµέα, που σήµερα 

συντηρείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο τραπεζικός 

τοµέας πρέπει εποµένως να αναδιαρθρωθεί. «Η ταχεία και συνεπής εφαρµογή του 

προγράµµατος αυτού θα δηµιουργήσει  ένα  τραπεζικό τοµέα µικρότερης κλίµακας που 

θα  είναι ισχυρός και σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της οικονοµίας της 

Ιρλανδίας», δήλωσε σε κοινή δήλωσή τους στις 28 Νοεµβρίου ο Επίτροπος της ΕΕ Όλι 

Ρεν και ο Στρος-Καν. 

Το πακέτο στήριξης από την ΕΕ- ∆ΝΤ  έχει τρεις βασικούς στόχους: 

• Προσδιορισµός των τραπεζών εκείνων που παραµένουν βιώσιµες και  επιστροφή τους 

σε υγιή κατάσταση  µέσω της συρρίκνωσης και της αναδιοργάνωσης. 

• Κεφαλαιακή αναδιάρθρωση των τραπεζών οι οποίες να ενθαρρύνονται να βασίζονται 

σε εισροές καταθέσεων και να χρηµατοδοτούνται από τις αγορές.  

• Ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών και εισαγωγή  ενός  ολοκληρωµένου πλαισίου 
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εξυγίανσής τους. 

Η συγχρηµατοδότηση θα παράσχει τους αναγκαίους πόρους για την αύξηση 

κεφαλαίου. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, η κυβέρνηση θα έχει στη διάθεση της  € 35 

περίπου δισ. ευρώ για τη στήριξη του τραπεζικού συστήµατος, αν και το πραγµατικό 

ποσό που θα απαιτηθεί αναµένεται να είναι µικρότερο  από αυτό . 

Η ιρλανδική κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες στην Ευρώπη που  πάγωσε  τη 

δηµοσιονοµική πολιτική ως επακόλουθο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Όµως, 

λόγω των συνεχιζόµενων προβληµάτων στο τραπεζικό σύστηµα και της  µικρής 

ανάπτυξης , χρειάζονται πολύ περισσότερα. 

Το πρόγραµµα της ιρλανδικής κυβέρνησης  στοχεύει σε  εξοικονοµήσεις ύψους € 15 δις  

που ανέρχονται σε 9% του ΑΕΠ-κατά την περίοδο 2011-14. Εξοικονοµήσεις  ύψους 6 

δισ. ευρώ προβλέπονται  για το 2011 και µόνο.Τα δύο τρίτα των εξοικονοµήσεων θα 

επιτευχθούν  µε µείωση των δηµοσίων δαπανών και συρρίκνωση του δηµοσίου τοµέα 

και κοινωνικών παροχών.  

Με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, η Ιρλανδία θα  είναι σε θέση να 

αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη στην οικονοµία της, επιτρέποντας την επιστροφή στην 

ανάπτυξη το 2011.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 Η Ελλάδα µπήκε στη διεθνή ύφεση µε βαθιά ριζωµένες τρωτότητες. Βρέθηκε ανάµεσα 

σε επιβραδυνόµενους ρυθµούς ανάπτυξης και σε µειωµένη παγκόσµια διάθεση για την  

ανάληψη οικονοµικού ρίσκου, και έτσι η µεγάλη εξάρτηση της χώρας σε δάνεια του 

εξωτερικού αύξησε τις ανησυχίες σχετικά µε τις παρατεταµένες δηµοσιονοµικές και 
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εξωτερικές ανισοζυγίες της. Η σηµαντική αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών 

δεδοµένων των ελλειµµάτων για το 2008 και το 2009 που ανακοινώθηκε από την 

κυβέρνηση κλόνισε τις αγορές γιατί ήταν διπλάσια από αυτά που είχαν προβλεφθεί και 

έφεραν στην επιφάνεια εσφαλµένες αναφορές επίσηµων στατιστικών. Το δηµόσιο 

χρέος αυξήθηκε αναλογικά από κάτω του 100 τοις εκατό του ΑΕΠ σε 115 τοις εκατό 

του ΑΕΠ κατά το τέλος του 2009. Επιπρόσθετα, παρά την ύφεση του 2009, το έλλειµµα 

τρεχόντων λογαριασµών βρίσκονταν στο 11% του ΑΕΠ –που ήταν ένδειξη σηµαντικών 

προβληµάτων εσωτερικού πληθωρισµού ζήτησης και εξωτερικής ανταγωνιστικότητας. 

Οι αρχικές απόπειρες από τη νέα κυβέρνηση να αντιµετωπίσει αυτές τις τρωτότητες τον 

Ιανουάριο του 2010 δεν ήταν πειστικές. Η Ελλάδα ήδη βρίσκονταν στην ∆ιαδικασία 

Υπερβολικού Ελλείµµατος του Σύµφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Αρχές συµφώνησαν να µειώσουν το δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα κάτω από το 3 τοις εκατό του ΑΕΠ µέχρι το 2012. Όµως, οι στόχοι του 

προϋπολογισµού του 2010 δεν διέθεταν σχετικά µέτρα και έτσι οι υποκείµενες 

µακροοικονοµικές υποθέσεις του προγράµµατος διόρθωσης του ελλείµµατος φάνηκαν 

πολύ αισιόδοξες, πράγµα που έκανε τις αγορές πιο νευρικές.   

Μετά από εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώθηκαν 

πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα από τις Ελληνικές Αρχές το Φεβρουάριο και το 

Μάρτιο του 2010, αλλά και αυτά απέτυχαν να αναστηλώσουν την εµπιστοσύνη. 

Τελικά, οι αγορές αναστατώθηκαν ακόµη περισσότερο από τις ασαφείς χρηµατοδοτικές 

διασφαλίσεις των χωρών της Ευρωζώνης. Η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση από το 

εξωτερικό στέρεψε και οι αποκλίσεις ανοίγµατος (spread) στα κρατικά οµόλογα 

αυξήθηκαν δραµατικά,  απειλώντας την οικονοµία µε πολλαπλούς εξελισσόµενους 

κινδύνους. Μέσα σε αυτό το δυσµενές οικονοµικό κλίµα , ήταν αναπόφευκτη η 

προσφυγή της Ελλάδος στο ∆ΝΤ. .  
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Tο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
17

 ενέκρινε στις 9 Μαϊου τριετές δάνειο ύψους 30 

δισεκατοµµυρίων Ευρώ για την Ελλάδα σαν µέρος κοινού χρηµατοδοτικού πακέτου 

µαζί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 110 δισεκατοµυρίων Ευρώ για να βοηθήσει τη 

χώρα να ξεπεράσει την κρίση χρέους, να αναζωογονήσει την ανάπτυξη και να 

εκσυγχρονίσει την οικονοµία.  

«Η σηµερινή σθεναρή ενέργεια του ∆ΝΤ για την υποστήριξη της Ελλάδας θα 

συνεισφέρει στην ευρεία διεθνή προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη 

σταθεροποίηση της Ευρωζώνης και για τη διασφάλιση της ανάκαµψης της παγκόσµια 

οικονοµίας», δήλωσε ο διευθυντής του ταµείου Dominique Stross Kahn.  

«Στέλνει ένα σηµαντικό και σαφές σήµα ότι η διεθνής κοινότητα θέλει και θα κάνει ότι 

χρειάζεται για να υποστηρίξει την Ελλάδα» ανέφερε ο John Lipsky πρώτος 

Αντιπρόεδρος που διηύθυνε τη συνάντηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΝΤ.  

  Η κοινή χρηµατοδότηση σηµαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να απευθυνθεί στις 

διεθνείς χρηµατοοικονοµικές αγορές µέχρι το 2012, ανέφερε ο Lipsky, παρέχοντάς της  

µια άνεση να ορθοποδήσει και να επαναφέρει την οικονοµία της σε επιθυµητά και 

ανοδικά επίπεδα.   

Η Ελληνική Κυβέρνηση που διασφάλισε την κοινοβουλευτική έγκριση για το 

πρόγραµµά της,  εκπόνησε ένα τολµηρό πακέτο πολιτικής για την αντιµετώπιση της 

εθνικής κρίσης.  

Αναλυτικά τα νέα µέτρα είναι :   

-Αύξηση του συντελεστή του ΦΠΑ από το 21% στο 23% και από το 10% σε 11% 

-Αύξηση των έµµεσων φόρων σε καύσιµα τσιγάρα και ποτά κατά 10% 

- Αύξηση των φόρων πολυτελείας 

- Φορολόγηση σε τεχνικά και τυχερά παιχνίδια µε νέο νοµοσχέδιο 

- Αναπροσαρµογή των µισθών του δηµοσίου τοµέα µε παράλληλη µείωση επιδοµάτων  
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 http://www.imf.org/external/np/exr/countryfacts/grc/index.htm 
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-Μηδενικές αυξήσεις αποδοχών  

- ∆ηµοσιοποίηση των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης και του προϋπολογισµού 

- Μείωση των αποζηµιώσεων και αύξηση του ορίου των απολύσεων. 

- Έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις 

 

Το πρόγραµµα των Αρχών επικεντρώνεται σε τρεις κύριες δυσκολίες:   

1) Αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας: Το 

πρόγραµµα διαβλέπει µια προκαταβολικά ενισχυµένη και ισχυρή δηµοσιονοµική 

προσπάθεια µε πλήρως καθορισµένα µέτρα µέχρι το τέλος του 2013 που έχει σκοπό να 

ενισχύσει την εµπιστοσύνη, να ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές και να θέσει την 

αναλογία χρέους προς το ΑΕΠ σε φθίνουσα πορεία.  

2) Αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας: Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 

συµβολικές περικοπές σε µισθούς και παροχές, καθώς και διαρθρωτικές αλλαγές για τη 

µείωση του κόστους και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιµών, που θα 

βοηθήσουν την Ελλάδα στη µετάβαση σε ένα πρότυπο που είναι προσανατολισµένο 

στην ανάπτυξη των επενδύσεων και των εξαγωγών. ∆ιαβλέπει επίσης βελτιωµένη 

διαφάνεια και µείωση του κρατικού ρόλου στην οικονοµία.   

3) ∆ιασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού τοµέα: Καθώς το 

τραπεζικό σύστηµα διέρχεται µια περίοδο αποπληθωρισµού, που αναµένεται ότι θα έχει 

επίπτωση στην αποδοτικότητα και στους τραπεζικούς ισολογισµούς, το δίχτυ 

ασφαλείας για την αντιµετώπιση των πιέσεων φερεγγυότητας θα επεκταθεί µε τη 

σύσταση ενός Ταµείου Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Για να 

αντισταθµισθούν οι πιέσεις ρευστότητας που απορρέουν από την κρατική υποβάθµιση, 

θα επεκταθούν οι ήδη υπάρχουσες στηρικτικές ευκολίες της κρατικής τραπεζικής 

ρευστότητας. 
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Η πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ αναµένεται να συσταλεί δραστικά κατά την περίοδο 

2010-2011, και ακόλουθα να ανακάµψει µε την κορύφωση της ανεργίας στο 15% το 

2012. Η προκαταβολικά ενισχυµένη δηµοσιονοµική προσαρµογή το 2010-2011 θα 

πιέσει την εσωτερική ζήτηση βραχυπρόθεσµα, όµως από το 2012 και εµπρός η 

βελτιωµένη εµπιστοσύνη της αγοράς και οι ευρείες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

αναµένεται να οδηγήσουν σε ανάκαµψη.  

Ο πληθωρισµός αναµένεται να παραµείνει χαµηλότερα από το µέσο όρο της 

Ευρωζώνης. Η απαραίτητη προσαρµογή των τιµών αναµένεται ότι θα προέλθει από τη 

µείωση της εσωτερικής ζήτησης µέσω δηµοσιονοµικής προσαρµογής και µέσω 

προσπαθειών για τον έλεγχο των µισθών και συντάξεων και άλλων µορφών κόστους 

στην οικονοµία.  
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Πηγές: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

Τράπεζα της Ελλάδος και εκτιµήσεις προσωπικού ∆ΝΤ. 

 

Κλιµάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(ΕΚΤ) και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) επισκέφθηκαν την Αθήνα 

µεταξύ 26 Ιουλίου και 5 Αυγούστου για τον πρώτο τριµηνιαίο έλεγχο υλοποίησης του 

οικονοµικού προγράµµατος της Ελληνικής Κυβέρνησης, το οποίο υποστηρίζεται µε 

δάνειο ύψους 80 δισεκατοµµυρίων Ευρώ από τις χώρες της Ευρωζώνης, καθώς και 

µέσω της ∆ιευθέτησης Ετοιµότητας Παροχής (SBA) ύψους 30 δισεκατοµµυρίων Ευρώ 
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από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σύµφωνα µε την αξιολόγηση , το πρόγραµµα 

ξεκίνησε να υλοποιείται δυναµικά. Όλα τα ποσοτικά κριτήρια απόδοσης κατά τον 

Ιούνιο 2010 έχουν ικανοποιηθεί, καθοδηγούµενα από την αποτελεσµατική εφαρµογή 

του δηµοσιονοµικού προγράµµατος, ενώ σηµαντικές µεταρρυθµίσεις βρίσκονται σε 

προηγµένο στάδιο. Εν τούτοις, παραµένουν σηµαντικές δυσκολίες και κίνδυνοι. 

Συγκεκριµένα :  

� Στο δηµοσιονοµικό τοµέα,  

Oι αρχές περιόρισαν τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, πέραν των ορίων του 

προγράµµατος. Αυτό αντιστάθµισε αποκλίσεις που προκλήθηκαν από προβλήµατα σε 

επίπεδο πέραν του προϋπολογισµού (τοπικές αυτοδιοικήσεις, νοσοκοµεία  και ταµεία 

κοινωνικής ασφάλισης) και έτσι επιτεύχθηκε ο συνολικός στόχος που είχε τεθεί  για το 

τέλος Ιουνίου σχετικά µε έλλειµµα. Προχωρώντας εµπρός, είναι σηµαντικό να 

εφαρµοσθούν αυστηρότεροι κανόνες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 

δαπανών, ιδιαίτερα σε επίπεδο πέραν του τακτικού προϋπολογισµού, προκειµένου να 

αντιµετωπισθεί ο δυνητικός κίνδυνος εναντίον των δηµοσιονοµικών στόχων. Άλλη µια 

σηµαντική δυσκολία βρίσκεται στην περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης, 

περιλαµβανοµένης της φοροδιαφυγής στα υψηλά κλιµάκια εισοδήµατος και περιουσίας. 

Αυτό είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη διασφάλιση φορολογικών εσόδων, καθώς και 

για την προώθηση της δικαιοσύνης του προγράµµατος προσαρµογής. 

� Στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, 

 Υπήρξε µια µέση επιδείνωση στην επάρκεια κεφαλαίων γιατί, όπως αναµένονταν, 

αυξήθηκαν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Οι πρόσφατες ασκήσεις προσοµοίωσης 

ακραίων καταστάσεων (stress tests) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής 

Εποπτείας κάλυψαν πάνω από το 90 τοις εκατό του ενεργητικού του Ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος και όλες οι τράπεζες, µε την εξαίρεση µιας κρατικής, τις 

αντιµετώπισαν µε επιτυχία, βοηθώντας έτσι τη µείωση της αστάθειας στην αγορά. H 



86 

κυβέρνηση έδωσε εντολή για τη στρατηγική επισκόπηση του τραπεζικού τοµέα, καθώς 

και για τον έλεγχο της δέουσας επιµέλειας σε κρατικές τράπεζες. Το Ταµείο 

Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα παράσχει έναν σηµαντικό ανασταλτικό 

µηχανισµό για την αντιµετώπιση δυνητικής κεφαλαιακής ανεπάρκειας. Tα 10 

δισεκατοµµύρια Ευρώ, που σύµφωνα µε το πρόγραµµα έχουν δεσµευθεί για το ΤΧΣ, 

θεωρούνται επαρκή. Η συνεχής και στενή παρακολούθηση του χρηµατοοικονοµικού 

τοµέα θα είναι πολύ σηµαντική για την επόµενη περίοδο. 

Εντυπωσιακή πρόοδο σηµειώνουν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Το κλιµάκιο 

καλωσορίζει το νόµο για την ιστορική και µεγαλόπνοη µεταρρύθµιση του 

συνταξιοδοτικού  συστήµατος που είναι σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα. Η υλοποίηση 

της πρόσφατης µεταρρύθµισης στο φορολογικό σύστηµα και τη διαδικασία ετοιµασίας 

και εκτέλεσης του  προϋπολογισµού, αποτελούν επίσης σηµαντικά στοιχεία της 

προσπάθειας δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η ουσιαστική 

µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας. Άλλες µεταρρυθµίσεις που είναι 

προγραµµατισµένες για να εφαρµοστούν σύντοµα, καλύπτουν τον τοµέα των 

µεταφορών όπου έχει επιτυγχάνεται σηµαντική πρόοδος µε την απελευθέρωση των 

οδικών µεταφορών, καθώς και τον τοµέα της ενέργειας. Η αποκατάσταση της 

ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της ανάπτυξης παραµένουν ζωτικής σηµασίας για 

την επιτυχία του προγράµµατος. Η δυσκολία που θα αντιµετωπίσει η κυβέρνηση στην 

κατεύθυνση αυτή, θα είναι στην αντίσταση από παγιωµένα συµφέροντα στο άνοιγµα 

των κλειστών επαγγελµάτων, στην απορρύθµιση, στην εφαρµογή της οδηγίας για τον 

τοµέα των υπηρεσιών, καθώς και στην εξάλειψη των εµποδίων για την ανάπτυξη του 

τουρισµού και του λιανικού εµπορίου. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει ακόµη τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές για τη διάθεση βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης. Παρ’ όλα αυτά, προς 

το  παρόν φαίνεται ότι η διάθεση της αγοράς βελτιώνεται. Με την ελάφρυνση από τη 
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διεθνή χρηµατοοικονοµική αρωγή ευρείας κλίµακας, η δυσκολία της Ελληνικής 

κυβέρνησης παραµένει στη δηµιουργία ενός ισχυρού ιστορικού στην εφαρµογή 

πολιτικής προκειµένου να ανακτήσει την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

Η συµφωνία που σύναψαν οι Ελληνικές αρχές σε επιτελικό επίπεδο, θα χαράξει το 

δρόµο για την ολοκλήρωση του πρώτου ελέγχου κατά τη συµφωνία δανειοδοτικής 

διευκόλυνσης (Ευρωζώνη) και τη ∆ιευθέτηση Ετοιµότητας Παροχής (∆ΝΤ), που 

υπόκειται σε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωοµάδα (Eurogroup) και 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ. Αυτή η έγκριση θα επιτρέψει την εκταµίευση 9 

δισεκατοµµυρίων Ευρώ (6,5 δισεκατοµµύρια Ευρώ από τα µέλη της Ευρωζώνης και 2,5  

δισεκατοµµύρια Ευρώ από το ∆ΝΤ). Η αποστολή για τον επόµενο προγραµµατικό 

έλεγχο, έχει προγραµµατιστεί για τον  Οκτώβριο του 2010.  

Κλιµάκιο στελεχών της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ επισκέφθηκε την Αθήνα από 14 έως 

23  Νοεµβρίου για τη δεύτερη αξιολόγηση του οικονοµικού προγράµµατος της 

κυβέρνησης το οποίο υποστηρίζεται από δανειακή διευκόλυνση 80  δις ευρώ 

προερχοµένων από τις χώρες της ευρωζώνης και 30 δις ευρώ µέσω συµφωνίας stand-by  

του Ταµείου.  

Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του προγράµµατος είναι να αποκατασταθεί η δηµοσιονοµική 

βιωσιµότητα,  να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και να 

ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας προκειµένου να δηµιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη και απασχόληση. Ύψιστη φροντίδα του 

προγράµµατος παραµένει η διατήρηση δικαιοσύνης, η οποία και θα συνεχίσει να 

κατευθύνει τις πολιτικές της προσεχούς περιόδου. Όλα τα ποσοτικά κριτήρια που είχαν 

τεθεί για το τέλος Σεπτεµβρίου πληρούνται. Παρά τις προκλήσεις που παραµένουν, 

σηµαντική πρόοδος έχει συντελεστεί κυρίως όσον αφορά στη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή. Οι πληθωριστικές πιέσεις από τιµές και µισθολογικό κόστος αρχίζουν να 

µετριάζονται,  θέτοντας τις βάσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  
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Αναφορικά µε τον δηµοσιονοµικό τοµέα, η µείωση του ελλείµµατος κατά 6 

ποσοστιαίες µονάδες είναι µεγαλύτερη από τον αρχικά επιδιωκόµενο στόχο.  

Ταυτόχρονα,  η ασθενέστερη από την προβλεπόµενη είσπραξη εσόδων και η πρόσφατη 

αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών στοιχείων του 2009, σηµαίνουν ότι θα χρειαστεί 

περαιτέρω προσπάθεια προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος για ένα έλλειµµα 7,5% του 

ΑΕΠ το 2011, γεγονός το οποίο επαναβεβαιώθηκε από την κυβέρνηση.  

Συµφωνήθηκαν νέα µέτρα για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την εξάλειψη 

της σπατάλης από την πλευρά των δαπανών, ιδιαίτερα στους τοµείς ∆απάνες Υγείας, 

που είναι αναποτελεσµατικές σε σύγκριση µε άλλες χώρες της ευρωζώνης.  

 ∆ηµόσιες επιχειρήσεις,  πολλές των οποίων αποτελούν δυσβάσταχτο βάρος για την 

οικονοµία µε πολυετείς ζηµίες για τον Έλληνα φορολογούµενο 

 Φορολογική διοίκηση που θέτει σε εφαρµογή µέσα που ενισχύουν την 

φορολογική συµµόρφωση και δικαιοσύνη 

Η δηµοσιονοµική πολιτική της κυβέρνησης συνεχίζει να αποσκοπεί στην µείωση του 

ελλείµµατος κάτω του 3% του ΑΕΠ το 2014. Το σχέδιο µεσοπρόθεσµης 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής, το οποίο θα συζητηθεί κατά την επόµενη αξιολόγηση θα 

προσδιορίζει τα χρονικά όρια δράσης για καίριες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που 

είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η υπολειπόµενη δηµοσιονοµική προσαρµογή, και 

τούτο µε ένα κοινωνικά ισορροπηµένο τρόπο.  

Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, το πρόγραµµα υπήρξε αποτελεσµατικό στο να στηρίξει 

την σταθερότητα. Η ενεργοποίηση της επέκτασης κατά 25  δις ευρώ του κυβερνητικού 

προγράµµατος εγγύησης των τραπεζικών οµολόγων,  που εγκρίθηκε τον Αύγουστο,  θα 

συµβάλλει στην στήριξη της ρευστότητας των Ελληνικών τραπεζών. Μερικές ιδιωτικές 

τράπεζες κατάφεραν πρόσφατα µε σχετική επιτυχία να αυξήσουν την χρηµατοδότηση 

τους και να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές. Παρόλο που το τραπεζικό σύστηµα 

παραµένει υπό πίεση, τα κεφάλαια είναι επαρκή και όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα, 



89 

το Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας είναι τώρα διαθέσιµο να παρέχει 

στήριξη εάν υπάρξει ανάγκη. Η κυβέρνηση έχει εξετάσει διάφορες επιλογές για τις 

τράπεζες υπό τον έλεγχό της και επινόησε ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης της 

σταθερότητας και της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών.  

Χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονοµίας,  την αναζωογόνηση της παραγωγής και την αύξηση της 

απασχόλησης.  Παρά την σηµαντική πρόοδο που επετεύχθη ως σήµερα σε τοµείς 

µεταρρυθµίσεων, µε κεντρικό σηµείο αναφοράς την µεταρρύθµιση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος,  το πρόγραµµα έχει φτάσει σε κρίσιµη καµπή.  Πολλές 

από τις µεταρρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για να µετατρέψουν την Ελλάδα σε µία 

δυναµική και εξαγωγική οικονοµία απαιτούν επιδέξιο σχεδιασµό και πολιτική βούληση 

προκειµένου να ξεπεραστούν εδραιωµένα συµφέροντα.  Η τωρινή πρόκληση είναι να 

εφαρµοστεί ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραµµα για αυτές τις επόµενες µεταρρυθµίσεις,  οι 

οποίες µεταξύ των άλλων αφορούν,  

 Ευθυγράµµιση των µισθών µε την παραγωγικότητα στο επίπεδο της επιχείρησης,  

επίσης µέσο µεταρρύθµισης των συστηµάτων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και 

διαιτησίας. 

 Άνοιγµα της πρόσβασης σε υπηρεσίες, εµπόριο και επαγγέλµατα. 

 Ξεκλείδωµα του δυναµικού της ελληνικής βιοµηχανίας µέσω της µείωσης της 

γραφειοκρατίας και των φραγµών εισόδου στην αγορά. 

 

Οι µεταρρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για να επιστρέψει η Ελλάδα σε αυτοδύναµους 

ρυθµούς ανάπτυξης είναι σε εξέλιξη όµως οι µέχρι σήµερα εξελίξεις αποκαλύπτουν ότι 

πρέπει να αντιµετωπιστούν τα διαρθρωτικά θέµατα προκειµένου η προσαρµογή να γίνει 

βιώσιµη.  

Η έγκριση των συµπερασµάτων της δεύτερης αξιολόγησης θα επιτρέψει την 
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εκταµίευση 9 δις ευρώ (6.5 δις ευρώ από τις χώρες της ευρωζώνης και 2.5 δις ευρώ από 

το ∆ΝΤ). Η επόµενη αποστολή έχει προγραµµατιστεί για τον Φεβρουάριο του 2011. 

 

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 Ταµείο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην Ελλάδα «φτηνό» 

δανεισµό χρήµατος (χαµηλά επιτόκια), τη στιγµή που ο δανεισµός της χώρας από τις 

διεθνείς αγορές ήταν και είναι απαγορευτικός/ µη βιώσιµος. 

Από την άλλη πλευρά, η προσφυγή 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 οργανισµού δεν έχει 

βελτιώσει πάντα την κατάσταση σε όλες τις χώρες στις οποίες έχει εµπλακεί. 

Επιπλέον, τα χρήµατα τα καταβάλει  µε δόσεις και για την καταβολή κάθε επόµενης 

δόσης ζητά να έχουν πραγµατοποιηθεί κάποια µέτρα-προϋποθέσεις, διαφορετικά 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  έως το δεκαπλάσιο του ποσού που έχει εισφέρει µέχρι τη στιγµή 

που ζητάει τη βοήθεια.. Η εισφορά της Ελλάδας δεν ξεπερνά το 1 δις ευρώ. 
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Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ο δανεισµός της Ελλάδας από τις 

διεθνείς αγορές είναι απαγορευτικός λόγο των υψηλών επιτοκίων (έως και 5,5% για τα 

δεκαετή οµόλογα), κάτι που έκανε µάλλον την επιλογή της συνεργασίας µε το ∆ΝΤ 

µονόδροµο. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει µια συντονισµένη προσπάθεια επίλυσης των 

προβληµάτων 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 χώρα σε συνεργασία µε αυτούς τους 

φορείς, για την όσο το δυνατό ανώδυνη αντιµετώπιση της κρίσης για τη χώρα και τους 

πολίτες της. 

 

 

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

  

Συνοψίζοντας, πρέπει να ειπωθεί ότι η παρούσα διπλωµατική εργασία είχε ως έναυσµα 

την οικονοµική κρίση που ξέσπασε το 2008 µε αποτέλεσµα µια έκρηξη στη ζήτηση 

πόρων 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 είναι αποτελεσµατικά. Βέβαια, η 

αξιολόγηση των προγραµµάτων δεν είναι εύκολο έργο, για αυτό και υπάρχει αρκετή 

διχογνωµία επάνω στο θέµα αυτό.  

Σύµφωνα µε πολλούς υποστηρικτές του, οι επικρίσεις που δέχεται είναι αποτέλεσµα 

του ότι οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καλά τις λειτουργίες και τους στόχους του, και 
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αυτό οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας εντός του οργανισµού, αλλά και στην 

περίπλοκη φύση του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος γενικότερα. Κατά κανόνα το 

∆ΝΤ και οι υποστηρικτές του είναι υπέρµαχη της κεϋνσιανής προσέγγισης. 

Υπάρχει εύφορο έδαφος για περαιτέρω εµπειρική έρευνα κυρίως µε βάση τις «νέες» 

παρεµβάσεις του σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση, παρεµβάσεις που λαµβάνουν χώρα 

σύµφωνα µε τις νέες αναθεωρηµένες πολιτικές και τα µέτρα του οργανισµού 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 

φτώχειας. 

Πολλοί είναι αυτοί που κατηγορούν το  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: 

• 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. 

Εποµένως, µια αποπληθωριστική πολιτική (disinflation) µπορεί να είναι σε γενικές 

γραµµές ευεργετική. Μόνο µια περαιτέρω µείωση της ζήτησης, περνώντας από τον 
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αποπληθωρισµό
18

 στον αντιπληθωρισµό
19

 (deflation), θα δηµιουργούσε την 

εντύπωση ότι το Ταµείο δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην προσαρµογή και όχι στην 

ανάπτυξη. 

• ∆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.  

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

προσφορά και όχι συµπιέζοντας τη ζήτηση, αυτό προφανώς συµβάλλει στην 

ανάπτυξη. 

 

Γενικότερα οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που επιβάλει το Ταµείο, όπως ιδιωτικοποίηση, 

δηµοσιονοµική ευθύνη, έλεγχο προσφοράς χρήµατος , καταπολέµηση της διαφθοράς, 

µπορεί βραχυπρόθεσµα να πλήξουν µια οικονοµία και να είναι επίπονες , αλλά είναι 

ουσιαστικής σηµασίας για την πρόληψη µελλοντικών κρίσεων και τη µακροπρόθεσµη 

ανάπτυξη. 

Σήµερα, µε τις οικονοµίες σε όλο τον κόσµο στα πρόθυρα της κατάρρευσης, κάποιοι 

δείχνουν το Ταµείο ως δυνητικό σωτήρα και ισχυρίζονται ότι µπορεί να διαδραµατίσει 

σηµαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης. Άλλοι θεωρούν, πως παρά τα 

δυνητικά οφέλη του, η παρέµβασή του προκαλεί περισσότερο προβλήµατα από όσα 

επιλύει. Με έδρα την Ουάσινγκτον και δοµή που δίνει στις οικονοµικά ισχυρότερες 

χώρες µεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις του, κατηγορείται για προώθηση 

συµφερόντων του Λευκού Οίκου και των ∆υτικών επιχειρηµατικών κολοσσών, ανά τον 

                                                 
18αποπληθωρισµός (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. 
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πλανήτη. Ειδικά οι ΗΠΑ έχουν σαφέστατα τον πρώτο λόγο, γεγονός που βεβαίως δεν 

ικανοποιεί τα κράτη της Ευρώπης, αλλά ούτε και τις αναδυόµενες οικονοµικές δυνάµεις 

του πλανήτη που διεκδικούν µεγαλύτερο ρόλο και λόγο. Παράλληλα, πολυάριθµες 

µελέτες , η πραγµατικότητα των στατιστικών και τα πορίσµατα αρκετών έγκριτων 

οικονοµικών αναλυτών καταδεικνύουν ότι η εµπλοκή του στις χώρες του 

αναπτυσσόµενου κόσµου συνοδεύτηκε στις περισσότερες περιπτώσεις από δραµατική 

αύξηση της φτώχειας.  

∆εν είναι τυχαίο ότι οι χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιθυµούσαν κατά 

βάση την προσφυγή τόσο της Ελλάδας όσο και άλλων χωρών  στο Ταµείο, καθώς µε 

τον τρόπο αυτό η Ουάσινγκτον θα έχει εµµέσως πλην σαφώς µεγαλύτερη ανάµειξη σρα 

εσωτερικά της Ευρώπης και στη δηµοσιονοµική στρατηγική της. Όσο όµως η διάσωση 

όποιας ευρωπαϊκής χώρας από την ίδια την Ένωση σκοντάφτει στο άρθρο 103 των 

Συνθηκών του Μάαστριχτ και στη ρήτρα περί απαγόρευσης ανάληψης χρεών και 

υποχρεώσεων ενός κράτους από άλλο της ΕΕ, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αποτελεί 

το πικρό φάρµακο. Ίσως είναι επιβεβληµένη σήµερα, όσο ποτέ, η δηµιουργία ενός 

αξιόπιστου ευρωπαϊκού µηχανισµού αυστηρής δηµοσιονοµικής επιτήρησης των χωρών 

του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
19αντιπληθωρισµός (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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