ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ ΠΟΤΔΕ

Διπλωματική Εργαςία
«Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ
Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Δ.Ν.Σ.»

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Θεςςαλονίκη, 2011

Αφιερϊνεται ςτουσ γονείσ μου

2

Ο Ρόλοσ των Διεθνϊν Οικονομικϊν Οργανιςμϊν:
Η περίπτωςη του Διεθνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου

Γιαννάκθ Ειρινθ

ημαντικοί Όροι: Διεκνείσ Οικονομικοί Οργανιςμοί, Ειδικευμζνεσ Οικονομικζσ
Οργανϊςεισ, Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο,

ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Στθν παροφςα εργαςία αναλφουμε τον ρόλο των διεκνϊν οικονομικϊν οργανιςμϊν
και ιδιαίτερα το ρόλο του ΔΝΤ. Στο πρϊτο μζροσ κα εξετάςουμε τουσ διεκνείσ
οργανιςμοφσ με μια γενικι προςζγγιςθ ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά των διεκνϊν
οργανιςμϊν. Πωσ οργανϊνονται, ποια είναι θ ςφνκεςθ τουσ κακϊσ και το νομικό
κακεςτϊσ που διζπει τθ λειτουργία τουσ. Στθ ςυνζχεια κα επικεντρωκοφμε ςτουσ
διεκνείσ οικονομικοφσ οργανιςμοφσ με μια ςφντομθ αναφορά ςτον Όμιλο τθσ
Παγκόςμιασ Τράπεηασ και ςτθ ςυνζχεια εκτενζςτερα ςτο Διεκνζσ Νομιςματικό
Ταμείο. Ειδικότερα, πότε και γιατί δθμιουργικθκε, ποιοι είναι οι ςκοποί και οι
ςτόχοι του, πωσ λειτουργεί, ςε τι χρθςιμεφει και αν είναι τελικά αποτελεςματικόσ.
Όπωσ ζχει αποδειχκεί, οι παρεμβάςεισ τόςο τθσ Παγκόςμιασ Τράπεηασ όςο και του
ΔΝΤ ςτθν διαμόρφωςθ του προγράμματοσ για τον περιοριςμό τθσ φτϊχειασ και θ
πολιτικι δανειοδοτιςεων με τα ςκλθρά μζτρα λιτότθτασ που αναγκάςτθκαν να
πάρουν οι χϊρεσ, δεν υπιρξαν επιτυχείσ. Για παράδειγμα, θ Ουγγαρία που πρϊτθ
εν μζςω κρίςθσ πιρε δάνειο 12,5 δις ευρϊ υποχρεϊκθκε να απολφςει δθμόςιουσ
υπαλλιλουσ και να κάνει περικοπζσ ςτθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ Στθ
ςυνζχεια υπιρξαν κι άλλεσ χϊρεσ που χρειάςτθκαν δυςτυχϊσ τθ βοικεια του ΔΝΤ
όπωσ και θ Ελλάδα ςτα μζςα του 2010. Ωςτόςο, οι περιςςότερεσ από τισ ανωτζρω
οικονομίεσ περιιλκαν εκ νζου ςε φφεςθ, αποδεικνφοντασ το περιοριςμζνο εφροσ
τθσ επίδραςθσ τθσ πολιτικισ χρθματοδοτιςεων των διεκνϊν οργανιςμϊν, όταν θ
διαρκρωτικι μεταρρφκμιςθ δεν προκφπτει ωσ ανάγκθ από τθ βάςθ τθσ κοινωνίασ,
αλλά επιβάλλεται άνωκεν.
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ΕΙΑΓΨΓΗ
Θ ανάπτυξθ με ολοζνα επιταχυνόμενο ρυκμό των Διεκνϊν Οργανιςμϊν τα
τελευταία χρόνια αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ κοινωνίασ.
Σθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ οι Διεκνείσ Οικονομικοί Οργανιςμοί αποκτοφν
πολφ μεγάλθ ςθμαςία, κακϊσ διαμορφϊνουν ςε ςθμαντικό βακμό το πλαίςιο και
τισ εξελίξεισ που κακορίηουν τισ εκνικζσ οικονομίεσ.
Θ πλθκϊρα μελετϊν ςχετικά με τον ρόλο των διεκνϊν οργανιςμϊν ςτο
πρόβλθμα καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ τροφοδότθςε ςυηθτιςεισ όχι μόνον εντόσ
τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, αλλά και ςτουσ λοιποφσ φορείσ κοινωνικισ
ανάπτυξθσ. Εντοφτοισ, το πρόβλθμα παραμζνει. Σο Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο
(ΔΝΣ), ακρογωνιαίοσ λίκοσ του διεκνοφσ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ, ζχει
απομακρυνκεί από τον παραδοςιακό του ρόλο και προτείνει πολιτικζσ
ςτακεροποίθςθσ και ανάπτυξθσ, χωρίσ να μπορεί να διαςφαλίςει τθ υλοποίθςι
τουσ ενϊ αδυνατεί να κατανοιςει τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα, πειςματικά
προςκολλθμζνο ςε ανεπιτυχείσ ςυνταγζσ του παρελκόντοσ.
Για το λόγο αυτό, κα εξετάςω το ρόλο που διαδραματίηουν ςτο ςθμερινό
πολυςφνκετο οικονομικό περιβάλλον, οι οικονομικισ φφςεωσ οργανιςμοί και
ιδιαίτερα το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο. Από το γιατί δθμιουργικθκαν, πωσ
λειτουργοφν, αν εκπλθρϊνουν τουσ ςκοποφσ τουσ και αν τελικά είναι χριςιμοι ςτθ
ςθμερινι εποχι.
το πρϊτο κεφάλαιο, αρχικά κα ορίςω τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και κα
αναλφςω τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ αλλά και το νομικό κακεςτϊσ τουσ.
Ωςτόςο, θ ανάλυςθ αυτι δεν κα είναι μακροςκελισ αλλά κα περιοριςτεί ςε μια
ςχετικά ςφντομθ αναφορά τουσ που όμωσ κα βοθκιςουν τουσ αναγνϊςτεσ τθσ
εργαςίασ να τα καταλάβουν καλά. τθ ςυνζχεια κα αναλυκοφν οι διεκνείσ
οικονομικοί οργανιςμοί που όπωσ καταδεικνφεται και από το όνομα τουσ
αςχολοφνται με νομιςματικά, οικονομικά, εμπορικά και αναπτυξιακά ηθτιματα.
Ποιοι είναι οι ςτόχοι τουσ και ποιεσ οι νομικζσ ιδιαιτερότθτεσ τουσ.
το δεφτερο κεφάλαιο, κα αναφερκϊ ςτισ Ειδικευμζνεσ Οργανϊςεισ των
Θνωμζνων Εκνϊν και κυρίωσ τισ οικονομικοφ χαρακτιρα. Ειδικότερα, ςτον Όμιλο
Παγκόςμιασ Σράπεηασ και ςτουσ οργανιςμοφσ που τον ςυνκζτουν όπωσ και ςε άλλεσ
(οικονομικζσ) οργανϊςεισ, όπωσ θ Οργάνωςθ Γεωργίασ και Σροφίμων και το
Διεκνζσ Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.
το τρίτο κεφάλαιο, κα παρουςιαςτεί ο ρόλοσ και οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ
του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου. Πότε και γιατί ιδρφκθκε, ποιεσ είναι οι
βαςικζσ του λειτουργίεσ και ποιεσ είναι οι υποχρεϊςεισ των κρατϊν μελϊν του.
Ακόμθ, πωσ χρθματοδοτεί τα κράτθ μζλθ του, από ποφ αντλεί τουσ πόρουσ του, πωσ
λειτουργοφν οι λογαριαςμοί του. το τζλοσ, κα αξιολογθκεί ο τρόποσ λειτουργίασ
του, και κα δοφμε αν υπάρχει θ ανάγκθ να αλλάξει το ΔΝΣ ϊςτε να μπορεί να
ανταποκρικεί ςτισ προκλιςεισ του μζλλοντοσ, με ιδιαίτερεσ αναφορζσ ςε απόψεισ
διάςθμων οικονομολόγων .
Σο πρϊτο παράρτθμα τθσ εργαςίασ, περιλαμβάνει ζνα ςυνοπτικό πίνακα με
τθ ςυμβολι του ΔΝΣ ςε χϊρεσ κατά τθ διάρκεια τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ κρίςθσ.
6

το δεφτερο παράρτθμα κα παρουςιαςτεί θ περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ τθν
οποία χρθματοδότθςε το Δ.Ν.Σ. το 2010. Ποιεσ ιταν οι αιτίεσ τθσ κρίςθσ ςτθν
Ελλάδα που τθν οδιγθςαν να ηθτιςει τθν οικονομικι βοικεια τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και του Δ.Ν.Σ. Επειδι όμωσ θ εργαςία μελετά τουσ διεκνείσ οικονομικοφσ
οργανιςμοφσ και ειδικότερα τθ λειτουργία του Δ.Ν.Σ., κα αναφερκοφμε κυρίωσ ςτθ
ςυμμετοχι του Σαμείου ςτο μθχανιςμό ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ και ςτθν ειδικι
υμφωνία που ζχει υπογράψει θ χϊρα με αυτό.
Τζλοσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τθν Κακθγιτρια του τμιματοσ
Διεκνϊν κι Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ και επιβλζπουςα
τθσ παροφςασ εργαςίασ κα Παραςκευι Νάςκου – Περράκθ κακϊσ και τον επίκουρο
κακθγθτι του τμιματοσ Διεκνϊν κι Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του Πανεπιςτθμίου
Μακεδονίασ και δεφτερο μζλοσ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ κ. Μπιτηζνθ Αριςτείδθ
για τθν πολφτιμθ βοικεια και τισ χριςιμεσ ςυμβουλζσ τουσ!
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 – Θεωρύα Διεθνών Οργανιςμών
1.1 Σι εύναι οι διεθνεύσ οργανιςμού;
Από τθν ποικιλία των οριςμϊν που δίνονται για το περιεχόμενο και τθ
λειτουργία των διεκνϊν οργανιςμϊν επιλζξαμε ζναν, ο οποίοσ είναι και ςυνοπτικόσ
και ςαφισ: με τον όρο Διεκνισ Οργανιςμόσ εννοοφμε ζνα ςφνολο κρατϊν που
ςυνενϊνονται με μόνιμουσ νομικοφσ δεςμοφσ, ςε ενιαίο νομικό πρόςωπο, το οποίο
ζχει δικζσ του επιδιϊξεισ, δικι του βοφλθςθ και δικά του όργανα. Πρόκειται βζβαια
για νομικό οριςμό τον οποίο επιλζξαμε όχι μόνο γιατί κυρίαρχο ςτοιχείο ςτουσ
Διεκνείσ Οργανιςμοφσ είναι θ «ιδία» νομικι προςωπικότθτά τουσ αλλά γιατί είναι
εξαιρετικά χριςιμοσ ςτθν επιςιμανςθ των κεμελιωδϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ1.
Επομζνωσ μποροφμε να προχωριςουμε ςε μια κλαςικά «νομικι» μεκοδολογία
ανάλυςθσ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων του παραπάνω οριςμοφ:
α. «ςφνολο κρατϊν», με τθν ζννοια αυτι αναφερόμαςτε ςε οργανιςμοφσ
που μετζχουν κράτθ και όχι ιδιωτικοί φορείσ. Ζτςι κα πρζπει να αντιδιαςτείλουμε
τουσ Διεκνείσ οργανιςμοφσ από τισ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ ςτισ οποίεσ
μετζχουν ςυνικωσ ιδιϊτεσ ωσ άτομα ι ωσ νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
δικαίου αλλά πάντωσ όχι ςυντεταγμζνεσ πολιτείεσ.
β. «μόνιμοι νομικοί δεςμοί», με τθν ζννοια ότι οι διεκνείσ οργανιςμοί
βαςίηονται ς’ ζνα «καταςτατικό» ι ςε ζνα χάρτθ ι ςε μια «υνκικθ» ι όπωσ αλλιϊσ
μπορεί να ονομάηεται το δεςμευτικό κείμενο τθσ ίδρυςθσ και τθσ λειτουργίασ τουσ,
λειτουργίασ που προβλζπεται διαρκισ και όχι παροδικι. Αντιδιαςτζλλονται ζτςι οι
Διεκνείσ Οργανιςμοί από τισ «Διεκνείσ Διαςκζψεισ» που ζχουν ςυνικωσ
περιοριςμζνθ χρονικι διάρκεια και αρκετά πιο εξειδικευμζνο αντικείμενο. Πρζπει
εντοφτοισ να ςθμειωκεί πωσ πολλοί Διεκνείσ Οργανιςμοί ζχουν ωσ ιςτορικι
αφετθρία τθσ ίδρυςισ τουσ μια διεκνι διάςκεψθ θ οποία, επαναλαμβανόμενθ ςε
ςυχνά και, πολλζσ φορζσ, τακτά χρονικά διαςτιματα, εξελίχκθκε ςε διεκνι
οργανιςμό. Παράδειγμα αποτελεί θ GATT («Διεκνισ υμφωνία για τουσ Δαςμοφσ
και το Εμπόριο»).
γ. «δικι του βοφλθςθ», με τθν ζννοια πωσ, ανεξαρτιτωσ του τρόπου λιψθσ
των αποφάςεων του διεκνοφσ οργανιςμοφ, οι αποφάςεισ που τελικά λαμβάνονται
και υλοποιοφνται είναι του οργανιςμοφ, όχι των επί μζρουσ κρατϊν που τον
απαρτίηουν. Γι’ αυτό το λόγο πολλζσ φορζσ οι αποφάςεισ του οργανιςμοφ μπορεί
ναι είναι αντίκετεσ με τθ βοφλθςθ ενόσ ι περιςςότερων κρατϊν από τα κράτθ που
τον ςυγκροτοφν. Φυςικά το ίδιο το «καταςτατικό» του οργανιςμοφ μπορεί να
προβλζπει ενιςχυμζνεσ ριτρεσ με τισ οποίεσ να διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ των
αποφάςεϊν του. Πάντωσ, για ουςιαςτικότερθ προχπόκεςθ υλοποίθςθσ των
αποφάςεων ενόσ διεκνοφσ οργανιςμοφ είναι ότι τα κράτθ – μζλθ του κα ζχουν και
τθ βοφλθςθ και τθ δφναμθ να τισ επιβάλλουν.
1

. Βαρουξάκθσ, Διεκνείσ Οργανιςμοί, τόμοσ Α’, εκδ. Παπαηιςθ, Ακινα,1980,ςελ.26 επ. και Π. Νάςκουθ
Περράκθ, Σο Δίκαιο των Διεκνϊν Οργανιςμϊν: Θ Κεςμικι Διάςταςθ,4 ζκδοςθ, εκδ. Αντ. Ν. άκκουλασ, Ακινα –
Κομοτθνι, 2005, ςελ.44 επ
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δ. «δικζσ του επιδιϊξεισ», με τθν ζννοια πωσ ο διεκνισ οργανιςμόσ,
ζχοντασ διάρκεια και αποτελϊντασ εργαλείο για «κοινοφσ ςκοποφσ» των κρατϊν
που τον ίδρυςαν, διακζτει μακροχρόνιουσ ςτόχουσ, καταςτατικά κατοχυρωμζνουσ
και ανεξάρτθτουσ από τισ ςυγκυριακζσ επιδιϊξεισ κάποιου ι κάποιων από τα κράτθ
που μετζχουν ς’ αυτόν.
ε. «δικά του όργανα», με τθν ζννοια πωσ ακριβϊσ για όλουσ τουσ πιο πάνω
λόγουσ – αλλά και για τακτικοφσ λόγουσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ ςε κακθμερινι
βάςθ – τα «δικά του όργανα» διαςφαλίηουν τθν ανεξαρτθςία του διεκνοφσ
οργανιςμοφ από τισ επιδιϊξεισ και τισ επιδράςεισ των κρατϊν – μελϊν του αλλά και
τθν απρόςκοπτθ δραςτθριότθτά του ςε κακθμερινι βάςθ.

1.2 Νομικό καθεςτϊσ διεθνοφσ οργανιςμοφ
Ο διεκνισ οργανιςμόσ υφίςταται ωσ νομικι οντότθτα από τθ ςτιγμι που κα
τεκεί ςε ιςχφ θ ιδρυτικι του ςυνκικθ. Σο πότε κα γίνει αυτό εξαρτάται από τθν ίδια
τθ ςυνκικθ. Αν πρόκειται για παγκόςμιο οργανιςμό ςυνικωσ απαιτείται θ
κατάκεςθ των εγγράφων επικφρωςθσ ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ κρατϊν μελϊν (π.χ.
Ο.Θ.Ε.). Αν όμωσ πρόκειται για περιφερειακό οργανιςμό τότε ςυνικωσ είναι
απαραίτθτθ θ κατάκεςθ των εγγράφων επικφρωςθσ από όλα τα κράτθ μζλθ του υπό
ςφςταςθ οργανιςμοφ (π.χ. Ε.Ε.)2. Αξίηει να αναφερκεί ότι θ κζςθ ςε ιςχφ τθσ
ιδρυτικισ ςυνκικθσ του διεκνοφσ οργανιςμοφ διαφζρει από τθν ζναρξθ λειτουργίασ
του Οργανιςμοφ.
Οι διεκνείσ οργανιςμοί διακζτουν νομικι προςωπικότθτα, δθλαδι τθν
ικανότθτα να είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων. Θ νομικι αυτι
προςωπικότθτα είναι ξεχωριςτι των κρατϊν μελϊν του Οργανιςμοφ και
αναγνωρίηεται ςιμερα τόςο από τθ κεωρία όςο κι από τθ διεκνι πρακτικι. Θ Γενικι
υνζλευςθ του ΟΘΕ ηιτθςε από το Διεκνζσ Δικαςτιριο γνωμοδοτιςει ςχετικά με το
κζμα όπωσ και ζκανε με τθν απόφαςθ τθσ 3θσ Δεκεμβρίου 1948. Θ Γενικι υνζλευςθ
ζκεςε δφο ερωτιματα: α) τθν περίπτωςθ που ζνασ υπάλλθλοσ των ΘΕ υπζςτθ
ηθμία κάτω από ςυνκικεσ που επιςφρουν τθν ευκφνθ του κράτουσ, ο ΟΘΕ μπορεί να
υποβάλλει αξίωςθ ζναντι τθσ de jure ι τθσ de facto κυβζρνθςθσ που απευκφνεται,
διεκνι αξίωςθ για αποηθμίωςθ για τισ ηθμίεσ που υπζςτθςαν i) τα ΘΕ, ii) το κφμα ι
ζλκοντεσ από αυτό δικαιϊματα και β) ςε περίπτωςθ καταφατικισ απάντθςθσ ςτο
ςθμείο α.ii) πωσ μπορεί θ ενζργεια του ΟΘΕ να ςυμβιβαςτεί με τα δικαιϊματα που
κα μποροφςε το κράτοσ να ζχει, του οποίου κράτουσ το κφμα είναι υπικοοσ. τθ
γνωμοδότθςθ «επανόρκωςθ για ηθμίεσ που υπζςτθςαν ςτθν υπθρεςία των
Θνωμζνων Εκνϊν» το Δικαςτιριο απάντθςε καταφατικά και ςτα δφο ερωτιματα και
ζκρινε ότι ο Διεκνισ Οργανιςμόσ είναι υποκείμενο του διεκνοφσ δικαίου, χωρίσ να
ςθμαίνει ότι είναι κράτοσ ι ότι θ νομικι προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα και οι
υποχρεϊςεισ είναι όμοια με εκείνα του κράτουσ.3 Αντίκετα ςθμαίνει ότι είναι
υποκείμενο του διεκνοφσ δικαίου και ικανόσ να ζχει διεκνι δικαιϊματα και

2
3

Π. Νάςκου- Περράκθ, οπ.π. ςελ.52
Π. Νάςκου- Περράκθ, οπ.π.,ςελ.54
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υποχρεϊςεισ και ότι ζχει τθν νομικι δυνατότθτα να διατθρεί τα δικαιϊματα του
εγείροντασ διεκνείσ απαιτιςεισ.
υνζπεια τθσ νομικισ προςωπικότθτασ των διεκνϊν οργανιςμϊν είναι ότι αυτοί
μποροφν: α) να ςυνάπτουν διεκνείσ ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ για τθν ζδρα του
οργανιςμοφ , εμπορικζσ ςυμφωνίεσ κ.α.4 . β) Να τουσ παραχωροφνται προνόμια και
αςυλίεσ5, γ) Σο δικαίωμα τθσ ενεργθτικισ ι πακθτικισ αντιπροςϊπευςθσ. Σο πρϊτο
ςχετίηεται με τθν αποςτολι εκπροςϊπων του Οργανιςμοφ ςε διάφορα κράτθ ςτα
πλαίςια ςυνεργαςίασ με τα κράτθ αυτά. Σο δεφτερο ςχετίηεται με τθν φπαρξθ
μόνιμων αντιπροςωπειϊν των κρατϊν μελϊν ςτθν ζδρα του Οργανιςμοφ που είναι
κανονικζσ διπλωματικζσ αποςτολζσ. Και δ) οι Διεκνείσ Οργανιςμοί δφνανται να
εγείρουν διεκνι αξίωςθ κατά κράτουσ μζλουσ και μθ μζλουσ, όπωσ επίςθσ δυνατι
είναι θ ζγερςθ αξίωςθσ κατά διεκνοφσ οργανιςμοφ για παραβίαςθ κανόνων του
διεκνοφσ δικαίου ι άλλθ παράνομθ ςυμπεριφορά6.

1.3 Συπολογία Διεθνϊν Οργανιςμϊν
Οι διεκνείσ οργανιςμοί διακρίνονται γενικϊσ ανάλογα με το ςκοπό τουσ ,τθ φφςθ
τουσ, τθ ςφνκεςθ τουσ και τθ γεωγραφικι τουσ εμβζλεια. τθ ςυνζχεια, κα
υπαγάγουμε τουσ διεκνείσ οικονομικοφσ οργανιςμοφσ ςτισ γενικζσ αυτζσ διακρίςεισ,
πριν εξετάςουμε τισ ςθμαντικότερεσ ειδικζσ κατθγορίεσ των οργανιςμϊν αυτϊν.
Α. Γενικζσ κατηγορίεσ


Ανάλογα με το ςκοπό τουσ,
Αν ο διεκνισ οργανιςμόσ ζχει ωσ αντικείμενο γενικισ φφςθσ δραςτθριότθτεσ
που καλφπτουν ηθτιματα ειρινθσ, πολιτικϊν ςχζςεων αποφυγισ ςυγκροφςεων
κ.λ.π. ονομάηεται «Γενικόσ Διεκνισ Οργανιςμόσ». Γενικοί Διεκνείσ Οργανιςμοί
μποροφν να κεωρθκοφν ο ΟΘΕ ι παλαιότερα θ Κοινωνία των Εκνϊν. ε
αντιδιαςτολι, οι οργανιςμοί που το αντικείμενό τουσ αφορά ςε ςυγκεκριμζνθ
ζκφραςθ των ςκοπϊν δθμιουργίασ του ςτο πεδίο των ςτρατιωτικϊν ςχζςεων ι ςτο
πεδίο των οικονομικϊν ςχζςεων ι ςτο πεδίο των τεχνικϊν ι διαμετακομιςτικϊν ι
πολιτιςμικϊν ι εργαςιακϊν ι κοινωνικϊν κ.λ.π. ςχζςεων καλείται «Ειδικόσ Διεκνισ
Οργανιςμόσ». Ειδικοί Διεκνείσ Οργανιςμοί ταξινομοφνται ςε υποκατθγορίεσ με
κριτιριο το ςυγκεκριμζνο «ειδικό» αντικείμενό τουσ. Σζτοιεσ υποκατθγορίεσ
Ειδικϊν Διεκνϊν Οργανιςμϊν: α)Οι Διεκνείσ Αμυντικοί Οργανιςμοί (ΝΑΣΟ), β)Οι
Διεκνείσ Πολιτιςτικοί Οργανιςμοί (UNESCO), γ)Οι Διεκνείσ Κοινωνικοί Οργανιςμοί
(UNICEF, Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ κ.λ.π.)7.

4

Ο ΟΘΕ ςυνάπτει ςυμφωνίεσ με τισ Ειδικευμζνεσ Οργανϊςεισ ςφμφωνα με τα άρκρα 57 και 63 του Χάρτθ,
ςυνκικεσ περί κθδεμονίασ ςφμφωνα με το άρκρο 43 του Χάρτθ, κακϊσ και ςυνκικεσ που αφοροφν προνόμια
και αςυλίεσ κατά το άρκρο 105 παρ. 3 του Χάρτθ. Χαρακτθριςτικι είναι θ φμβαςθ περί προνομίων και αςυλιϊν
θσ
θσ
του ΟΘΕ τθσ 13 Φεβρουαρίου 1946 κακϊσ και αυτι των Ειδικευμζνων Οργανϊςεων τθσ 21 Νοεμβρίου 1947
5
P. Szasz, International Organization, Privileges and Immunities, Encyclopedia of Public International Law, vd.
Two, North Holland 1995, ςελ. 1125
6
7

Π. Νάςκου- Περράκθ, οπ.π.,ςελ.55 επ.
Π. Νάςκου- Περράκθ, οπ.π. ,ςελ.92
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Οι Οικονομικοί Οργανιςμοί (GATT, ΔΝΣ, ΟΟΑ, OPEC κ.λ.π.) υπάγονται ςτθν
κατθγορία των ειδικϊν διεκνϊν οργανιςμϊν. Όμωσ, και οι γενικοί διεκνείσ
οργανιςμοί διαδραματίηουν ουςιαςτικό ρόλο ςτθ ρφκμιςθ των οικονομικϊν
ςχζςεων των κρατϊν – μελϊν τουσ. Περιφερειακά, αυτό ιςχφει και για τθν Ε.Ε. ,θ
οποία, αν και γενικόσ οργανιςμόσ ςιμερα, ιδρφκθκε ςαν οικονομικόσ οργανιςμόσ
(ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ). Παγκόςμια, αυτό ιςχφει και για τον ΟΘΕ, από τον οποίο
ξεπιδθςαν πολλζσ εξειδικευμζνεσ διεκνείσ οικονομικζσ οργανϊςεισ (UNCTAD,
UNCITRAL, UNIDO, UNDP, κλπ)8.


Ανάλογα με τη φφςη τουσ,
Οι οργανιςμοί διακρίνονται ςε οργανιςμοφσ απλισ ςυνεργαςίασ των κρατϊν
– μελϊν τουσ και ςε οργανιςμοφσ ολοκλιρωςθσ. Οι οργανιςμοί ςυνεργαςίασ
(Διακυβερνθτικοί) αποτελοφν τθν μεγάλθ πλειοψθφία των διεκνϊν οργανιςμϊν ,
ςτουσ οποίουσ τα μζλθ τουσ δεν εκχωροφν αρμοδιότθτεσ, τισ οποίεσ να μθν αςκοφν
πλζον τα ίδια ςτθ διεκνι ι ςτθν εκνικι τουσ ζννομθ τάξθ, αλλά τουσ χρθςιμοποιοφν
ςαν fora ςυνεργαςίασ για τθν χάραξθ και τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν κοινοφ
ενδιαφζροντοσ και κοινϊν δράςεων. το πλαίςιο τουσ ι και υπό τθν αιγίδα τουσ,
μποροφν ακόμα να ςυνάπτουν διεκνείσ ςυνκικεσ, που είναι, όμωσ δεςμευτικζσ ςαν
τζτοιεσ για τα κράτθ – μζλθ τουσ.
Οι οργανιςμοί αυτοί δεν αποτελοφν υπερεκνικά κζντρα εξουςίασ (supra –
national), που παράγουν δεςμευτικοφσ για τα κράτθ – μζλθ κανόνεσ δικαίου, αλλά
λειτουργοφν ςτο επίπεδο μιασ διαρκοφσ κεςμικισ διακυβερνθτικισ ςυνεργαςίασ
(intergovernmental), θ οποία ςζβεται τθν κυρίαρχθ ιςότθτα των κρατϊν μελϊν τουσ
και γι’ αυτό ςυνικωσ κάκε κράτοσ – μζλοσ που ςυμμετζχει ς’ αυτοφσ ζχει μια ψιφο,
ενϊ ο κανόνασ τθσ ομοφωνίασ (unanimity) είναι ςυνικθσ καταςτατικόσ τρόποσ
λιψθσ αποφάςεων, εκτόσ αν τα κράτθ – μζλθ ςυμφωνοφν να λαμβάνουν, μθ
δεςμευτικζσ ςυνικωσ αποφάςεισ (resolutions) με ςυναίνεςθ (consensus).
Θ διαδικαςία του consensus είναι ζνασ τρόποσ λιψθσ αποφάςεων ςτο
πλαίςιο των οργάνων ενόσ διεκνοφσ οργανιςμοφ χωρίσ τθ προςφυγι ςε
ψθφοφορία. Μια απόφαςθ υιοκετείται με consensus όταν κανζνασ εκπρόςωποσ
κράτουσ – μζλουσ δεν αντιδρά ςτθν υιοκζτθςθ τουσ. Οι οργανιςμοί ολοκλιρωςθσ
(Τπερεκνικοί),9 αντίκετα, αςκοφν αρμοδιότθτεσ που τουσ εκχωροφν τα κράτθ – μζλθ
τουσ χωρίσ να τισ αςκοφν πλζον τα ίδια. Οι οργανιςμοί αυτοί παράγουν υπερεκνικό
δίκαιο, το οποίο επιβάλλεται ςτα κράτθ – μζλθ τουσ και ςτισ εςωτερικζσ ζννομεσ
τάξεισ τουσ. Κλαςικό υπερεκνικό οργανιςμό αποτελεί θ Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, το
πρότυπο τθσ οποίασ επιχειροφν ςιμερα να ακολουκιςουν πολλζσ ενϊςεισ κρατϊν
ανά τον κόςμο.


Ωσ προσ τη ςφνθεςη τουσ,
Οι διεκνείσ οργανιςμοί διακρίνονται ςε ανοιχτοφσ και κλειςτοφσ. Ανοιχτοί
είναι οι διεκνείσ οργανιςμοί που δφνανται να περιλαμβάνουν ςτουσ κόλπουσ τουσ
το ςφνολο των κρατϊν του πλανιτθ και δε κζτουν όρουσ για τθν ειςδοχι κράτουσ ς’
αυτοφσ. Ο μόνοσ όροσ που τίκεται ςυνικωσ είναι ο ςεβαςμόσ των αρχϊν και των
8

Π. Γκλαβίνθσ, Διεκνζσ Οικονομικό Δίκαιο: γενικζσ αρχζσ, διεκνζσ εμπόριο, ξζνεσ επενδφςεισ, εκδ. άκκουλα,
Ακινα-Κεςςαλονίκθ,2009, ςελ. 105-6
9

A.J.P. Tammes, What is Supranational?, NJB, pg.477
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ςκοπϊν του Οργανιςμοφ. Παράδειγμα ανοιχτοφ οργανιςμοφ είναι ο ΟΘΕ. Κλειςτοί
είναι οι οργανιςμοί που δεν δζχονται νζα μζλθ ςτθ ςφνκεςι τουσ (όπωσ πολλοί
οργανιςμοί που διαχειρίηονται διαςυνοριακά ζργα , τθ ναυςιπλοΐα ποταμϊν, τθν
καταςκευι και τθν εκμετάλλευςθ κοινϊν αεροδρομίων, φραγμάτων, οδικϊν αξόνων
κλπ)10.
Μια ενδιάμεςθ κατάςταςθ αποτελοφν οι οργανιςμοί ςτουσ οποίουσ
μποροφν μεν να προςχωριςουν νζα κράτθ – μζλθ, υπό αυςτθρζσ όμωσ
προχποκζςεισ, οι οποίεσ περιορίηουν εκ των προτζρων τθν διεφρυνςθ, κυρίωσ
ςτουσ οργανιςμοφσ εκείνουσ ςτουσ οποίουσ θ διεφρυνςθ διενεργείται με τθν
τροποποίθςθ τθσ ιδρυτικισ ςυμφωνίασ, που ςθμαίνει πωσ όλα τα ιδρυτικά μζλθ κα
πρζπει να ςυμφωνιςουν για τθν προςχϊρθςθ ενόσ νζου κράτουσ μζλουσ, να
προςυπογράψουν τθν νζα ςφμβαςθ και να τθν κυρϊνουν με τισ εςωτερικζσ
ςυνταγματικζσ τουσ διαδικαςίεσ.


Ωσ προσ τη γεωγραφική εμβζλεια τουσ,
Οι διεκνείσ οργανιςμοί διακρίνονται ςε παγκόςμιουσ (ΔΝΣ, Παγκόςμια
Σράπεηα) και περιφερειακοφσ (OSCE, CIS). Οι περιφερειακοί οργανιςμοί είναι κατά
κανόνα κλειςτοί οργανιςμοί με περιφερειακι ςφνκεςθ και δραςτθριότθτα, ενϊ οι
παγκόςμιοι οργανιςμοί είναι ανοιχτοί οργανιςμοί με παγκόςμια ςφνκεςθ και
δραςτθριότθτα, που μπορεί να είναι ειδικι (ΔΝΣ) ι γενικι (ΟΘΕ).
Ζνασ διεκνισ οργανιςμόσ μπορεί να είναι παγκόςμιασ εμβζλειασ ωσ προσ τθν
ςφνκεςθ
του και ςυγχρόνωσ περιφερειακισ εμβζλειασ ωσ προσ τθν
δραςτθριοποίθςθ του, όπωσ θ EBRD, τθσ οποίασ τα μζλθ μεν προζρχονται απ’ όλο
τον κόςμο, δραςτθριοποιείται όμωσ μόνον ςτθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ
και των Νζων Ανεξάρτθτων Κρατϊν.

Β. Ειδικζσ κατηγορίεσ
Θ κατθγορία των οικονομικοφ χαρακτιρα Διεκνϊν Οργανιςμϊν
Αφοφ εξετάςουμε τουσ ςτόχουσ που επιδιϊκουν οι οικονομικοί ΔΔΟ και με
βάςθ τουσ οποίουσ αυτοί διακρίνονται περαιτζρω ςε γενικϊν ςκοπϊν και ειδικϊν
ςκοπϊν, κα επιχειριςουμε να εντοπίςουμε τισ νομικζσ ιδιαιτερότθτεσ τουσ.
i) Οι ςτόχοι των οικονομικοφ χαρακτήρα Διεθνών Οργανιςμών
Οι οικονομικοφ χαρακτιρα Διεκνείσ Οργανιςμοί επιδιϊκουν να προάγουν τθν
οικονομικι ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν μελϊν τουσ, ζτςι ϊςτε να υλοποιθκοφν
οικονομικοί ςτόχοι, γενικοί ι ειδικοί.
Οικονομικοί οργανιςμοί με γενικό ςκοπό ι γενικοφ χαρακτιρα είναι αυτοί
που «καλφπτουν το ουςιϊδεσ των οικονομικϊν ςχζςεων»11 και αναλυτικότερα
επιδιϊκουν να αναπτυχκεί θ οικονομικι δραςτθριότθτα των κρατϊν μελϊν, να
απελευκερωκοφν από εμπόδια και περιοριςμοφσ και να ενιςχυκοφν οι εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ, να διαςφαλιςκεί θ ςτακερότθτα ςτισ νομιςματικζσ τουσ ςχζςεισ, να
10
11

Π. Νάςκου- Περράκθ, οπ.π.,ςελ.89επ
Α. Μπρεδιμασ , Διεκνείσ Οργανιςμοί – Γενικι Κεωρία, τευχ.1,εκδ. Αντ. άκκουλα, Ακινα,1983, ς. 131
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κεςπιςκεί κακεςτϊσ ενκάρρυνςθσ και προςταςίασ των επενδφςεων και να
διαμορφωκοφν κοινζσ πολιτικζσ ςε διάφορουσ τομείσ.
τουσ εν λόγω οργανιςμοφσ εντάςςονται κυρίωσ οι οργανιςμοί οικονομικισ
ολοκλιρωςθσ και δθ των δφο πρϊτων ςταδίων αυτισ, ιτοι οι ηϊνεσ ελευκζρων
ςυναλλαγϊν ι ελευκζρου εμπορίου και οι τελωνειακζσ ενϊςεισ12: θ Ευρωπαϊκι
Ηϊνθ Ελευκζρων υναλλαγϊν (ΕΗΕ), θ Κοινι Αγορά τθσ Κεντρικισ Αμερικισ, το
φμφωνο των Άνδεων, θ Οικονομικι Κοινότθτα των-Κρατϊν τθσ Δυτικισ Αφρικισ, θ
Οικονομικι Κοινότθτα Ανατολικισ Αφρικισ, θ Σελωνειακι και Οικονομικι Ζνωςθ
τθσ Κεντρικισ Αφρικισ, θ Κοινότθτα τθσ Ανατολικισ Αφρικισ για τθν Αφρικανικι
Ιπειρο, το Λατινο-Αμερικανικό φςτθμα για τθν Αμερικανικι Ιπειρο και θ Αςιατικι
Ηϊνθ Ελευκζρου Εμπορίου (AFTA).
τθν κατθγορία αυτι υπαγόταν και θ πρϊθν ΕΟΚ, που όμωσ τϊρα, ωσ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ πλζον, πρζπει να καταταγεί ςτουσ γενικοφσ Διεκνείσ
Οργανιςμοφσ και όχι ςτουσ ειδικοφσ. τουσ γενικοφ χαρακτιρα οικονομικοφσ
Διεκνείσ Οργανιςμοφσ ανικει και ο ΟΟΑ.
τουσ οικονομικοφσ οργανιςμοφσ που επιδιϊκουν ειδικοφσ ςκοποφσ,
αναφερόμενουσ «ςε μια ιδιαίτερθ τεχνικι πλευρά τθσ οικονομίασ»13, λ.χ. ςτθ
νομιςματικι, ςτθ χρθματοδοτικι, ςτθν τραπεηικι ι ςε κλάδουσ τθσ οικονομίασ,
όπωσ ο τουριςμόσ, μποροφμε να αναφζρουμε το ΔΝΣ, τθ Διεκνι Σράπεηα
Ανοικοδόμθςθσ και Ανάπτυξθσ (ΔΣΑΑ), τισ κυγατρικζσ τθσ (Διεκνισ Χρθματοδοτικι
Εταιρεία και Διεκνισ Ζνωςθ Ανάπτυξθσ), τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Σουριςμοφ και
τθν ΕΚΑΧ, τθσ οποίασ θ 50ετισ διάρκεια ζλθξε.
ii) Οι νομικζσ ιδιαιτερότητεσ του οικονομικοφ χαρακτήρα Διεθνών
Διακυβερνητικών Οργανιςμών
Πρζπει να διευκρινιςκεί ότι αν και οι οικονομικοφ χαρακτιρα Διεκνείσ
Οργανιςμοφσ ςυγκροτοφν μια ειδικι κατθγορία, εντοφτοισ δεν παρουςιάηουν όλοι
ιδιαιτερότθτεσ ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, είτε ωσ προσ τθ
διάρκρωςθ τουσ είτε ωσ προσ τθ λειτουργία τουσ. Ζτςι, λ.χ. ο ΟΟΑ δεν διακρίνεται
από ειδικά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα, κάτι που δεν ιςχφει για δφο πολφ
ςθμαντικοφσ για το διεκνζσ οικονομικό ςφςτθμα Οργανιςμοφσ, ιτοι το ΔΝΣ και τθ
ΔΣΑΑ, των οποίων θ λειτουργία κυρίωσ παρουςιάηει νεωτεριςτικά ςτοιχεία, που
αποτζλεςαν πρότυπο ϊςτε να υιοκετθκοφν και από αρκετοφσ άλλουσ. Θ ανάλυςθ
μασ κα επικεντρωκεί ςτα παρακάτω ςτοιχεία:
 χετικά με το κακεςτϊσ των κρατϊν μελϊν, ςε αντίκεςθ με τθν πλειονότθτα
των ΔΔΟ και κυρίωσ τον ίδιο τον ΟΘΕ, που αποδζχονται και εφαρμόηουν τθ
γενικι αρχι τθσ ιςότθτασ των κρατϊν, δυνάμει τθσ οποίασ ιςχφει ο κανόνασ
«ζνα κράτοσ, μια ψιφοσ», από αρκετοφσ οικονομικοφσ Διεκνείσ
Διακυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ υιοκετείται μια διαφορετικι κεμελιϊδθσ
αρχι, αυτι τθσ ςτάκμιςθσ των ψιφων που διακζτει το κάκε κράτοσ μζλοσ
τουσ ανάλογα με τθν οικονομικι του ιςχφ και ςθμαςία. Θ μζκοδοσ τθσ
ςτακμιςμζνθσ ψιφου κακιερϊκθκε ςτο πλαίςιο του ΔΝΣ και τθσ ΔΣΑΑ και,
με παραλλαγζσ, εφαρμόςκθκε και ςε περιφερειακό επίπεδο, ςτο πλαίςιο τθσ

12

Οδ. πθλιόπουλοσ, Διεκνείσ Οικονομικοί Οργανιςμοί, εκδ. Διόνικοσ, Ακινα, 2004 –Βλ. ςχετικά με τουσ
οργανιςμοφσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ, Κεφάλαιο 6, ςελ.296 επ.
13
Κ. Χριςτοδουλίδθσ , Ειςαγωγι ςτθ Διεκνι Οργάνωςθ, εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα,Ακινα,1984, ς. 73
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πρϊθν ΕΟΚ14. Ωςτόςο θ αρχι τθσ ανιςότθτασ τθσ ψιφου δεν υιοκετείται από
άλλουσ ςθμαντικοφσ Διεκνείσ Οικονομικοφσ Οργανιςμοφσ, μεταξφ των
οποίων ο ΠΟΕ, ο ΟΟΑ, κακϊσ και τθ μεγάλθ πλειοψθφία των ΔΔΟ ςτουσ
οποίουσ μετζχουν οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.
χετικά με το ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων15, ενϊ αρκετοί κλαςικοί γενικοί
Διεκνείσ Οργανιςμοί εφαρμόηουν τον κανόνα τθσ ομοφωνίασ, δυνάμει του
οποίου, για τθ λιψθ απόφαςθσ απαιτείται θ κετικι ψιφοσ όλων των κρατϊν
μελϊν, ςτουσ οικονομικοφ χαρακτιρα ΔΔΟ θ αρχι τθσ ομοφωνίασ αποτελεί
τθν εξαίρεςθ. Λςχφει βζβαια ςτον ΟΟΑ, κακϊσ και ςε οργανιςμοφσ
περιφερειακισ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ μεταξφ των αναπτυςςομζνων
χωρϊν. Αντίκετα ςθμαντικοί ΔΔΟ, όπωσ το ΔΝΣ, οι διεκνείσ χρθματοδοτικοί
οργανιςμοί, θ Κοινι Αγορά τθσ Κεντρικισ Αφρικισ και το φμφωνο των
Άνδεων, λαμβάνουν τισ αποφάςεισ τουσ με το ςφςτθμα πλειοψθφίασ, απλισ
ι ειδικισ/ ενιςχυμζνθσ16. Ζνασ βαςικόσ παράγοντασ που ευνοεί τθν
υιοκζτθςθ του εν λόγω ςυςτιματοσ είναι θ ανάγκθ διαςφάλιςθσ κατά το
δυνατό μεγαλφτερθσ αποτελεςματικότθτασ των μζτρων που αποφαςίηονται
από τα όργανα των Διεκνϊν Οργανιςμϊν και δθ άμεςθσ υλοποίθςθσ των ωσ
άνω μζτρων. Εξάλλου θ αρνθτικι εμπειρία ςτο κζμα αυτό από τθ λειτουργία
του ΟΘΕ και δθ τθν αδυναμία του να λάβει αποφάςεισ και να εφαρμόςει
μζτρα λειτοφργθςε ενιςχυτικά για το ςφςτθμα τθσ πλειοψθφίασ. Ωςτόςο,
ςτόχοσ κατά τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςτο πλαίςιο πολλϊν Διεκνϊν
Οικονομικϊν Οργανιςμϊν είναι θ επιδίωξθ και θ επίτευξθ τθσ ςυναίνεςθσ,
του consensus μεταξφ των κρατϊν μελϊν τουσ, και θ αποφυγι ατζρμονων

14

Πράγματι οι διεκνείσ οργανιςμοί οικονομικοφ χαρακτιρα (ΔΝΣ, Διεκνισ Σράπεηα), για να αποφευχκοφν
προβλιματα που πικανόν να δθμιουργοφςε θ ιςότθτα τθσ ψιφου και ειδικότερα για να αποτραπεί θ κατάςταςθ
κατά τθν οποία θ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ ςε ςυνδυαςμό με τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ πλειοψθφίασ
ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τα ςυμφζροντα των ιςχυρϊν κρατϊν μελϊν, υιοκζτθςαν ςυςτιματα που επιβάλλουν
ςτθν πράξθ τθν ανιςότθτα τθσ ψιφου των κρατϊν μελϊν. Σζτοιο ςφςτθμα είναι αυτό τθσ ςτακμιςμζνθσ ψιφου,
που κα εξετάςουμε παρακάτω ςτο πλαίςιο του ΔΝΣ. Άλλο ςφςτθμα είναι εκείνο κατά το οποίο θ ψιφοσ ενόσ
κράτουσ παράγει ιςχυρότερα νομικά αποτελζςματα από τισ ψιφουσ άλλων κρατϊν. Πρόκειται για το ςφςτθμα
τθσ αρνθςικυρίασ, που εφαρμόηεται ςτο υμβοφλιο Αςφαλείασ του ΟΘΕ.
15
Θ λιψθ απόφαςθσ ςτο πλαίςιο των διεκνϊν οργανιςμϊν αποτελεί τθν πιο ςθμαντικι παράμετρο τθσ
λειτουργίασ τουσ. Όταν λοιπόν αναφερόμαςτε ςτθ λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ, βαςικά εννοοφμε τθ διαδικαςία
που κεςπίηεται για τθ λιψθ απόφαςθσ ςτα κζματα που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του διεκνοφσ οργανιςμοφ.
Αρμόδια για να λαμβάνουν αποφάςεισ είναι τα κφρια όργανα διάςκεψθσ, δθλαδι το πλιρεσ όργανο και το μθ
πλιρεσ όργανο του διεκνοφσ οργανιςμοφ. Σο πρϊτο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ λιψθσ απόφαςθσ είναι θ υποβολι
πρόταςθσ για τθ λιψθ απόφαςθσ. Σθν πρωτοβουλία αυτι αναλαμβάνουν τισ περιςςότερεσ φορζσ τα κράτθ μζλθ του διεκνοφσ οργανιςμοφ. Θ πρόταςθ μπορεί να υποβλθκεί και από άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ είναι ο
επικεφαλισ τθσ γραμματείασ του διεκνοφσ οργανιςμοφ. Ζτςι, τόςο ο γραμματζασ του ΟΘΕ όςο και του ΟΟΑ
μποροφν να αναλάβουν τθν πρωτοβουλία να εγγράψουν ζνα κζμα ςτθν θμεριςια διάταξθ των οργάνων των
οργανιςμϊν τουσ, ϊςτε να ςυηθτθκεί και να λθφκεί απόφαςθ. Μετά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ για λιψθ
απόφαςθσ και τθ ςυηιτθςθ που διεξάγεται ςτο κφριο όργανο που ζχει αρμοδιότθτα ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα,
ακολουκεί το τελευταίο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, δθλαδι θ λιψθ απόφαςθσ με τθ διεξαγωγι ψθφοφορίασ ι με
τθ ςυναίνεςθ όλων των κρατϊν μελϊν, χωρίσ ψθφοφορία.
16
φμφωνα με τθν αρχι τθσ πλειοψθφίασ, απαιτείται υπζρ τθσ πρόταςθσ για τθ λιψθ απόφαςθσ να ψθφίςουν
τα περιςςότερα κράτθ μζλθ του διεκνοφσ οργανιςμοφ ι τα περιςςότερα από αυτά που μετείχαν ςτθν
ψθφοφορία. τθν περίπτωςθ τθσ απλισ πλειοψθφίασ, απαιτοφνται οι κετικζσ ψιφοι των μιςϊν κρατϊν μελϊν
ςυν ενόσ κράτουσ από τα κράτθ που ςυμμετείχαν ςτθν ψθφοφορία. τθν περίπτωςθ τθσ ενιςχυμζνθσ, πρζπει να
ψθφίςουν υπζρ τθσ πρόταςθσ για τθ λιψθ απόφαςθσ κράτθ μζλθ που εκπροςωποφν τα δφο τρίτα ι και τα τρία
τζταρτα ι και μεγαλφτερο ποςοςτό των ψιφων. τθν περίπτωςθ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ, απαιτοφνται οι
κετικζσ ψιφοι των μιςϊν κρατϊν ςυν ενόσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των κρατϊν μελϊν του διεκνοφσ
οργανιςμοφ.
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ςυγκροφςεων και ριξεων ανάμεςα ςτθν πλειοψθφία και τθ μειοψθφία17.
χετικά με τθν εξουςία κζςπιςθσ κανόνων Δικαίου (κανονιςτικι εξουςία,
pouvoir normatif) των οικονομικϊν Διεκνϊν Οργανιςμϊν, πρζπει να τονιςκεί
ότι ςε αυτοφσ ζχει πράγματι αναγνωριςκεί ευρεία κανονιςτικι αρμοδιότθτα,
τθν οποία αςκοφν μζςω τθσ ζκδοςθσ μονομερϊν
πράξεων και
18
αποφάςεων , που ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των κρατϊν μελϊν τουσ και
κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά και τθν οικονομικι τουσ πολιτικι. το πλαίςιο
πολλϊν Διεκνϊν Οικονομικϊν Οργανιςμϊν ζχουν κεςπιςκεί δικαιοδοτικά
ςυςτιματα, ιτοι μθχανιςμοί επίλυςθσ των διαφορϊν που ανακφπτουν
μεταξφ των κρατϊν μελϊν τουσ από τθν εφαρμογι των κανόνων τθσ
ιδρυτικισ τουσ ςυνκικθσ.

Επιχειρθςιακοί Οργανιςμοί
Αποκαλοφμε «επιχειρθςιακοφσ» τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που
διαδραματίηουν ενεργό ρόλο ςαν ρυκμιςτζσ ι πρωταγωνιςτζσ ςυγκεκριμζνων
διεκνϊν οικονομικϊν ςχζςεων (operating institutions) και δεν αρκοφνται απλά ςτθ
διαμόρφωςθ πολιτικϊν που ςυςτινουν ςτα μζλθ τουσ προσ υιοκζτθςθ (policy
making institutions)19. Αυτό δε ςθμαίνει ότι και οι πρϊτοι δεν μποροφν να κάνουν ,
ι δεν κάνουν, αυτό που κάνουν οι δεφτεροι όπωσ για παράδειγμα ο ΠΟΕ, που είναι
ςαφϊσ ζνασ επιχειρθςιακόσ οργανιςμόσ, κατά τον ζλεγχο των εμπορικϊν πολιτικϊν
των κρατϊν – μελϊν, όπου αρκείται ςε ςυςτάςεισ, όπωσ ο ΟΟΑ. Ι ότι οι δεφτεροι
δεν μποροφν να ενεργιςουν επιχειρθςιακά όπωσ θ DAC20 του ΟΟΑ ςτο πλαίςιο
17

Πρζπει να επιςθμανκεί ότι το consensus (ςυναίνεςθ) ςθμαίνει τθ μθ ζκφραςθ από τον αντιπρόςωπο ενόσ
κράτουσ μζλουσ αντίρρθςθσ που να εμποδίηει τθν υιοκζτθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ. Θ προςφυγι ςτθ
ςυναίνεςθ για τθ λιψθ απόφαςθσ ζγινε ςυχνι από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1960 και μετά, όταν θ
προςχϊρθςθ πολλϊν αναπτυςςομζνων κρατϊν ςτον ΟΘΕ και τουσ ειδικευμζνουσ οργανιςμοφσ του κυρίωσ,
ανζτρεψε το ςυςχετιςμό δυνάμεων και οδιγθςε ςτθ ςυγκρότθςθ μιασ νζασ πλειοψθφίασ, αυτισ των χωρϊν του
Σρίτου Κόςμου. Κατά τθ διεξαγωγι τυπικισ ψθφοφορίασ εμφανιηόταν θ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτισ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, που είχαν τθν πλειοψθφία πλζον, και ςτισ ανεπτυγμζνεσ βιομθχανικζσ χϊρεσ. Με
δεδομζνο ότι για να υλοποιθκεί μια απόφαςθ που ιταν αντίκετθ με τισ απόψεισ των ανεπτυγμζνων χωρϊν
απαιτείτο θ ςυνδρομι ακριβϊσ των ανεπτυγμζνων χωρϊν, που διζκεταν τα οικονομικά μζςα για τθν υλοποίθςθ, άρχιςε να ακολουκείται μια πρακτικι που κα ενςωμάτωνε τισ απόψεισ όλων των πλευρϊν με αμοιβαίουσ
ςυμβιβαςμοφσ και χωρίσ τισ εντάςεισ τθσ διεξαγωγισ τυπικισ ψθφοφορίασ. Θ πρακτικι αυτι ςυνίςτατο ςτθν
επιδίωξθ τθσ ςυναίνεςθσ, που εξαςφάλιηε και τθν απουςία οποιαςδιποτε αντίκεςθσ ςτθν απόφαςθ. ε
οριςμζνουσ οργανιςμοφσ, κυρίωσ ςτουσ χρθματοδοτικοφσ (ΔΝΣ, Διεκνισ Σράπεηα), θ ςυναίνεςθ εξυπθρετεί τα
ςυμφζροντα και των αναπτυςςομζνων χωρϊν, κακϊσ τθ μεγάλθ πλειοψθφία εκεί ζχουν οι ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ
μζςω τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ τθσ ςτακμιςμζνθσ ψιφου. Θ ςυναίνεςθ από νομικι άποψθ δεν ζχει
εξελιχκεί ςε κανόνα του Διεκνοφσ Δικαίου και δεν προβλζπεται ςτισ ιδρυτικζσ ςυνκικεσ ωσ ςφςτθμα λιψθσ
απόφαςθσ, αλλά εφαρμόηεται απευκείασ.
18
Οδ. πθλιόπουλοσ, ο.π. –Βλ. ςχετικά με τθ νομικι αξία των πράξεων αυτϊν, Κεφάλαιο 5, ςελ. 255 επ.
19
A. Fatouros, “On the hegemonic role of International Functional Organization”, German Yearbook Of
International Law, 1980, pg.9
20
Θ Επιτροπι Αναπτυξιακισ υνεργαςίασ (DAC) είναι όργανο του Οργανιςμοφ για τθν Οικονομικι υνεργαςία
και τθν Ανάπτυξθ (ΟΟΑ) αρμόδιο για ηθτιματα ςχετικά με τθν ςυνεργαςία με αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Μζλθ
τθσ DAC ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και μθ κακϊσ και θ Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Θ δραςτθριότθτα που
αναπτφςςουν τα μζλθ τθσ DAC ςτρζφεται γφρω από τουσ εξισ άξονεσ : α) Σθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ ςτισ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ και β) τθν δυνατότθτα
ςυμμετοχισ των αναπτυςςόμενων χωρϊν ςτθν διεκνι οικονομία μζςω τθσ διεκνοφσ αναπτυξιακισ
ςυνεργαςίασ.
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του ςυντονιςμοφ των κρατϊν – μελϊν τθσ για τθν
χοριγθςθ διεκνοφσ
αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ ςτα λιγότερα αναπτυγμζνα κράτθ.
Επιχειρθςιακοί οργανιςμοί είναι κατ’ αρχιν οι κορυφαίοι οικονομικοί
κεςμοί του ςφγχρονου διεκνοφσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ. Επιχειρθςιακοί είναι και
οι οργανιςμοί που διαχειρίηονται μια οικονομικι ζνωςθ κρατϊν. τθν περίπτωςθ,
μάλιςτα, αυτι, το forum τζτοιων οργανιςμϊν είναι υποχρεωτικό για τα κράτθ που
επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςε μια ςυγκεκριμζνθ οικονομικι ζνωςθ κρατϊν,
ανεξαρτιτωσ εάν ο οργανιςμόσ αυτόσ είναι οργανιςμόσ απλισ ςυνεργαςίασ κρατϊν
ι οργανιςμόσ ολοκλιρωςθσ. Κατ’ εξοχιν επιχειρθςιακοί είναι και οι διεκνείσ
χρθματοδοτικοί οργανιςμοί που χορθγοφν δάνεια, πιςτϊςεισ και εγγυιςεισ για τθν
ανάπτυξθ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 – Ειδικευμϋνεσ Οικονομικϋσ Οργανώςεισ

2.1 Οι Ειδικευμϋνεσ Οργανώςεισ
Οι ειδικευμζνεσ οργανϊςεισ των Θνωμζνων Εκνϊν είναι παγκόςμιεσ
διακυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ των οποίων θ δραςτθριότθτα είναι περιοριςμζνθ ς’
ζνα πεδίο κακοριςμζνο και ειδικευμζνο. Λειτουργοφν ανεξάρτθτα αλλά και ςε
ςυνεργαςία με τον ΟΘΕ. Θ ςυνεργαςία των ειδικευμζνων οργανϊςεων με τον ΟΘΕ
και πιο ςυγκεκριμζνα με το Οικονομικό και Κοινωνικό υμβοφλιο προβλζπεται και
από τον Χάρτθ των Θνωμζνων Εκνϊν ςτο άρκρο 63 παρ.1.
Σα βαςικά χαρακτθριςτικά των ειδικευμζνων οργανϊςεων είναι:
1. Να δθμιουργοφνται με διακυβερνθτικζσ ςυμφωνίεσ
2. Να διακζτουν διεκνι αρμοδιότθτα ςε ειδικοφσ τομείσ
3. Να ςυνδζονται με τον ΟΘΕ μζςω ςυμφωνιϊν που προςδιορίηουν τουσ
όρουσ αυτισ τθσ ςφνδεςθσ21
Ο ΟΘΕ είναι υπεφκυνοσ για το ςυντονιςμό τθσ πολιτικισ και των ενεργειϊν των
ειδικευμζνων οργανϊςεων22. Σα μζλθ του ΟΘΕ γίνονται αυτόματα μζλθ και των
ειδικευμζνων οργανϊςεων και κα πρζπει να δεχτοφν τυπικά να πλθροφν τισ
υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από το καταςτατικό τουσ23.
Σο νομικό κακεςτϊσ των Διεκνϊν αυτϊν Οργανιςμϊν είναι αυτό μιασ
διακυβερνθτικισ οργάνωςθσ που δθμιουργείται με διεκνι ςυνκικθ. Οι
ειδικευμζνεσ οργανϊςεισ δεν διακζτουν οικονομικι ανεξαρτθςία. Σα Θνωμζνα Ζκνθ
αςκοφν ζναν οικονομικό ζλεγχο ςτισ ειδικευμζνεσ οργανϊςεισ24. Εξαίρεςθ
αποτελοφν οι τραπεηικισ φφςεωσ οργανϊςεισ.
Τπάρχουν πολλοί ειδικευμζνοι οργανιςμοί ι κεςμοί των Θνωμζνων Εκνϊν οι οποίοι
διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο λειτουργίασ και δράςθσ τουσ ςε
οργανιςμοφσ που δραςτθριοποιοφνται:
 ςτο κοινωνικό πεδίο – Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ, Παγκόςμια
Οργάνωςθ Τγείασ,
 ςτο πολιτιςτικό πεδίο – Οργάνωςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν
Εκπαίδευςθ, τθν Επιςτιμθ και τον Πολιτιςμό
 ςτο τομζα των διεκνϊν επικοινωνιϊν – Διεκνισ Ζνωςθ Σθλεπικοινωνιϊν,
Διεκνισ Οργάνωςθ Πολιτικισ Αεροπορίασ
Θ πιο ςθμαντικι, ωςτόςο, κατθγορία αποτελείται από οργανιςμοφσ που ζχουν
ιδρυκεί για να παράςχουν τθ ςυνδρομι τουσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ,
προκειμζνου να αναπτυχκοφν ι αλλιϊσ από τουσ οργανιςμοφσ που ζχουν
εξειδικευκεί ςτο τομζα τθσ διεκνοφσ οικονομίασ όπωσ οι οργανιςμοί που
ςυγκροτοφν τθν Ομάδα τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ, το Διεκνζσ Σαμείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ, θ Οργάνωςθ Γεωργίασ και Σροφίμων, ο Οργανιςμόσ για τθ Βιομθχανικι
Ανάπτυξθ κακϊσ και το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο.
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Άρκρο 57 του Χάρτθ των Θνωμζνων Εκνϊν
Ibid, άρκρο 58
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Ibid, άρκρο 17 παρ.3
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τθ ςυνζχεια, κα γίνει μια ςφντομθ αναφορά ςτο ςκοπό και τισ βαςικζσ
δραςτθριότθτεσ των διεκνϊν ειδικευμζνων οργανϊςεων εκτόσ από το Διεκνζσ
Νομιςματικό Σαμείο που θ λειτουργία και οι δραςτθριότθτεσ του κα αναλυκοφν
εκτενϊσ ςτο επόμενο κεφάλαιο.

2.2 Όμιλοσ Παγκόςμιασ Σρϊπεζασ
Θ Παγκόςμια Σράπεηα είναι ζνα από τα δφο όργανα τθσ υνδιάςκεψθσ του Bretton
Woods που δθμιουργικθκαν το 1944 για να επανοικοδομιςουν μια πόλεμοςχιςμζνθ Ευρϊπθ μετά από το Δεφτερο Παγκόςμιο Πόλεμο. Αργότερα, κατά ζνα
μεγάλο μζροσ λόγω των ςυνειςφορϊν του ςχεδίου Marshall , θ Παγκόςμια Σράπεηα
αναγκάςτθκε να βρει μια νζα περιοχι ςτθν οποία να ςτρζψει τισ προςπάκειζσ τθσ.
τθ ςυνζχεια, άρχιςε να επανοικοδομεί τθν υποδομι των προθγοφμενων αποικιϊν
τθσ Ευρϊπθσ. Από τότε ζχει κάνει ποικίλεσ αλλαγζσ ςχετικά με τθν εςτίαςθ και τουσ
ςτόχουσ του. Από το 1968-1981 εςτίαςε κατά ζνα μεγάλο μζροσ ςτθν ανακοφφιςθ
από τθ φτϊχεια. Από τθ δεκαετία του '80 και ςτθ δεκαετία του '90 θ κφρια εςτίαςι
τθσ ιταν και διαχείριςθ χρζουσ και διαρκρωτικι προςαρμογι. ιμερα θ εςτίαςθ
είναι ςτο επίτευγμα των ςτόχων ανάπτυξθσ χιλιετίασ (MDGs), των ςτόχων που
απαιτοφν τθν αποβολι τθσ ζνδειασ και τθσ εφαρμογισ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.
Θ αποςτολι τθσ τράπεηασ είναι να βοθκιςει αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και οι κάτοικοί
τουσ να επιτυγχάνουν τθν ανάπτυξθ και τθ μείωςθ τθσ ζνδειασ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του επιτεφγματοσ του MDGs, με τθ βοικεια των χωρϊν να
αναπτυχκεί ζνα περιβάλλον για τθν επζνδυςθ, τισ εργαςίεσ και τθ βιϊςιμθ αφξθςθ,
προωκϊντασ κατά ςυνζπεια τθν οικονομικι αφξθςθ και μζςω τθσ επζνδυςθσ και
τθσ ενδυνάμωςθσ των φτωχϊν για να επιτρζψουν ςε τουσ για να ςυμμετζχουν ςτθν
ανάπτυξθ25.
Αποτελείται από πζντε οργανιςμοφσ:
1. Θ Διεκνισ Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ
2. Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Χρθματοδότθςθσ
3. Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ
4. Ο Οργανιςμόσ Πολυμεροφσ Αςφάλιςθσ Επενδφςεων
5. Σο Διεκνζσ Κζντρο για τθν επίλυςθ διαφορϊν που ςχετίηονται με
επενδφςεισ

2.2.1 Η Διεθνόσ Σρϊπεζα Αναςυγκρότηςησ και Ανϊπτυξησ
Κφριοσ ςκοπόσ τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ είναι θ βοικεια τθσ ανόρκωςθσ
των όρων διαβίωςθσ των αναπτυςςομζνων κρατϊν με τθ ροι χρθματοδοτικϊν
πθγϊν από τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ. φμφωνα με το άρκρο 1
τθσ υμφωνίασ, ςκοποί τθσ Σράπεηασ είναι:
25
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i.

θ βοικεια ςτθν ανοικοδόμθςθ και ανάπτυξθ των κρατϊν μελϊν τθσ,
διευκολφνοντασ τθν επζνδυςθ κεφαλαίων για παραγωγικοφσ ςκοποφσ
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανόρκωςθσ τθσ οικονομικισ καταςτροφισ λόγω
πολζμου,
ii. θ προαγωγι ιδιωτικϊν ξζνων επενδφςεων μζςω εγγυιςεων ι ςυμμετοχϊν
ςε δάνεια,
iii. θ προαγωγι και ανάπτυξθ του διεκνοφσ εμπορίου και θ διατιρθςθ
ιςορροπίασ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν και
iv. θ ρφκμιςθ των χορθγθμζνων δανείων ςε ςχζςθ με άλλα δάνεια, ζτςι ϊςτε να
επιχορθγοφνται κατά προτεραιότθτα τα πιο επείγοντα ζργα26. Οι ςτόχοι
αυτοί διευρφνκθκαν με τθν πάροδο και προςπακοφν να καλφψουν και
κζματα εκπαίδευςθσ, ιςότθτασ των δφο φφλλων, παιδικισ κνθςιμότθτασ,
κνθςιμότθτασ εγκφων γυναικϊν, παράγοντεσ υγείασ, περιβάλλοντοσ κ.ά.27
Από τισ ςπουδαιότερεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Σράπεηασ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ
αποτελεςματικισ χριςθσ των δανείων προσ τα αναπτυςςόμενα κράτθ για
επενδφςεισ. Θ Σράπεηα δανείηει και δανείηεται. Δανείηεται πουλϊντασ τισ ομολογίεσ
τθσ ςε μεγάλεσ αγορζσ κεφαλαίων, πράγμα που τθσ εξαςφαλίηει ζνα βακμό
ανεξαρτθςίασ απζναντι ςτισ κυβερνιςεισ. Οι τελευταίεσ διατθροφν κάποιο ζλεγχο
μζςω των εκτελεςτικϊν Διευκυντϊν και των Διοικθτϊν.
Δανείηει μακροπρόκεςμα δάνεια με τόκο, ακολουκϊντασ οριςμζνεσ αρχζσ
που ορίηονται ςτθν ιδρυτικι τθσ υμφωνία, όπωσ: δανειςμόσ ςε κυβερνιςεισ ι
επιχειριςεισ με τθν εγγφθςθ τθσ κυβζρνθςθσ, είναι αμερόλθπτθ – όχι
ανταγωνιςτικι – ςε ιδιωτικζσ τράπεηεσ, χρθματοδοτεί ειδικά ζργα και κυρίωσ
καλφπτει τα ζξοδα των ζργων αυτϊν ςε ξζνο ςυνάλλαγμα, ελζγχει τθ χϊρα
φροντίηοντασ να χρθςιμοποιθκοφν τα χριματα για το ςυγκεκριμζνο ςκοπό κ.ά. 28.
Σα τελευταία χρόνια ο ρόλοσ τθσ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά. Χρθματοδοτεί
προγράμματα που βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ των όρων διαβίωςθσ των
αναπτυςςομζνων χωρϊν, όπωσ αγροτικά προγράμματα, εκπαιδευτικά και άλλα
ςυναφι που βοθκοφν ςτθν εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ. Ανάμεςα ςτισ άλλεσ
δραςτθριότθτεσ τθσ είναι και ο ςυντονιςμόσ τθσ αναπτυξιακισ βοικειασ,
ςυντονίηοντασ τισ διάφορεσ ομάδεσ εργαςίασ, χρθματοδότθςθσ και τεχνικισ
βοικειασ, κακϊσ και τα μεγάλα κυβερνθτικά προγράμματα ςε διάφορουσ τομείσ.
τθν 40ετία 1946 – 1986 θ Σράπεηα δάνειςε γφρω ςτα 160 δις. δολάρια ςε
4.000 περίπου προγράμματα για περιςςότερεσ από 100 χϊρεσ29. Θ Σράπεηα
ςυνεργάηεται και με άλλεσ οργανϊςεισ του ςυςτιματοσ των HE χρθματοδοτϊντασ
προγράμματα για οικονομικι και κοινωνικι ζρευνα. τθν δεκαετία 1990 – 99 το
ποςόν αυτό υπερκαλφφκθκε με πρϊτο τομζα δανειοδότθςθσ τθν γεωργία, τον
χρθματοοικονομικό τομζα, τισ μεταφορζσ, τθν εκπαίδευςθ και τισ μορφζσ
ενζργειασ.
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R. W. Oliver, International economic cooperation and the World Bank, Basingstoke, Macmillan, 1996
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Παράλλθλα θ πολιτικι τθσ διαφοροποιικθκε ςε μια προςπάκεια ςτιριξθσ
του ιδιωτικοφ τομζα κυρίωσ ςτισ χϊρεσ του τρίτου κόςμου και ςε εκείνεσ που
βρίςκονται ςε μετάβαςθ.
Θ Σράπεηα αναπτφςςει ςυνεργαςία με άλλουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ που
αςχολοφνται με ςυναφι κζματα.
2.2.2 Ο Διεθνόσ Οργανιςμόσ Φρηματοδότηςησ
κοπόσ του Οργανιςμοφ είναι: Θ προαγωγι τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ με
τθν ενκάρρυνςθ τθσ αφξθςθσ των παραγωγικϊν ιδιωτικϊν επιχειριςεων ςτισ χϊρεσ
μζλθ και ειδικότερα ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιοχζσ.
Αυτό πραγματοποιείται με επενδφςεισ ςε ιδιωτικζσ παραγωγικζσ
επιχειριςεισ με τθ ςυμμετοχι ιδιωτικϊν κεφαλαιοφχων και χωρίσ κυβερνθτικι
εγγφθςθ. Ο Οργανιςμόσ με τον τρόπο αυτό, βοθκάει τθν ανάπτυξθ των ιδιωτικϊν
επιχειριςεων παραγωγικοφ χαρακτιρα με δφο τρόπουσ: με τθ διάκεςθ δικϊν τθσ
κεφαλαίων ι με τθν ενκάρρυνςθ άλλων ιδιωτικϊν κεφαλαίων ι και τθ δθμιουργία
μζςα ςτα κράτθ μζλθ κεφαλαιαγορϊν για τθν ανάπτυξθ των ιδιωτικϊν
επιχειριςεων. Κεφάλαιο του Οργανιςμοφ αποτελοφν οι ειςφορζσ των κρατϊν
μελϊν και τα κζρδθ των επιχειριςεων του30.
Ο Οργανιςμόσ αποτελεί ςιμερα τθν μεγαλφτερθ πθγι άμεςθσ
χρθματοδότθςθσ ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Ζχει
χρθματοδοτιςει μζχρι ςιμερα 2.000 περίπου Εταιρείεσ εγκατεςτθμζνεσ ςε 90
χϊρεσ. Οι δραςτθριότθτεσ του επικεντρϊνονται ςε απ' ευκείασ επενδφςεισ ςε
βιομθχανικζσ επιχειριςεισ. Μεγαλφτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ χρθματοδότθςθ
εταιρειϊν που αςχολοφνται με τθ χαλυβουργία, το ςίδερο, το χαρτί και το τςιμζντο.
Θ χρθματοδότθςθ γίνεται με κριτιριο τθ ςυμβολι τθσ επζνδυςθσ ςτθν οικονομικι
ανάπτυξθ τθσ χϊρασ όπου πραγματοποιείται. Σα δάνεια χορθγοφνται για περίοδο 7
ζωσ 20 ετϊν. Ο Οργανιςμόσ επενδφει μόνον εφ’ όςον οι προςπάκειεσ για ανεφρεςθ
κεφαλαίων από άλλεσ πθγζσ απζβθςαν άκαρπεσ.
Σο 2000 ο IFC και θ Παγκόςμια Σράπεηα δθμιοφργθςαν από κοινοφ πζντε
επιχειρθςιακά τμιματα ςε βιομθχανικοφσ τομείσ, όπωσ πετρζλαιο, αζριο και
χθμικά, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, πλθροφοριακι και επικοινωνιακι
τεχνολογία και ορυχεία.
Οι επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του IFC λειτουργοφν μζςω των περιφερειακοί τμθμάτων και των τμθμάτων του βιομθχανικοφ τομζα ςε όλο τον κόςμο 31.

2.2.3 Ο Διεθνόσ Οργανιςμόσ Ανϊπτυξησ
Ο IDA είναι ξεχωριςτόσ και διαφορετικόσ Οργανιςμόσ από τθ Διεκνι
Σράπεηα. Δανειςμόσ και ανταλλαγι χρθμάτων ανάμεςα ςτουσ δυο Οργανιςμοφσ
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απαγορεφεται. Ο IDA προβαίνει ςε διαπραγματεφςεισ με τθ Διεκνι Σράπεηα για
διευκολφνςεισ ςε κζματα προςωπικοφ και λοιπϊν υπθρεςιϊν.
Θ χρθματοδοτικι δομι του είναι μάλλον πολφπλοκθ. Σα κράτθ χωρίηονται ςε
δφο ομάδεσ: 1θ Ομάδα: Κράτθ αναπτυγμζνα, 2θ Ομάδα: Κράτθ λιγότερο
αναπτυγμζνα. Ανάλογα λοιπόν με τθν ομάδα που ανικουν τα κράτθ πλθρϊνουν τθ
ςυνδρομι τουσ ςε μετατρζψιμο ςυνάλλαγμα και το υπόλοιπο ςτο νόμιςμα τθσ
χϊρασ τουσ (2θ ομάδα). Δθμιουργείται ζτςι ζνα αρχικό κεφάλαιο, το οποίο
ςυμπλθρϊνεται με βοθκθτικζσ παροχζσ από τα μζλθ. Οι περιςςότερεσ παροχζσ
είναι από τα αναπτυγμζνα κράτθ. ιμερα 79 χϊρεσ ζχουν το δικαίωμα δανειςμοφ
από τον IDA, που όλεσ μαηί ςυγκεντρϊνουν το ιμιςυ του ςυνόλου του
αναπτυςςόμενου κόςμου. Ζχει εκτιμθκεί άτι 1,1 διςεκατομμφριο άνκρωποι από
κράτθ μζλθ του IDA διαβιοφν με ειςόδθμα ενόσ (1$) δολαρίου τθν θμζρα. Θ Λνδία
και θ Λνδονθςία δικαιοφνται δανειςμοφ λόγω του χαμθλοφ κατά κεφαλιν
ειςοδιματοσ. Τπάρχουν και χϊρεσ, όπωσ θ Κίνα, θ Κόςτα – Ρίκα, θ Χιλι, θ Αίγυπτοσ,
το Μαρόκο, θ Σαϊλάνδθ και θ Σουρκία που είδαν τισ οικονομίεσ τουσ να
καλυτερεφουν χάριν ςτθν βοικεια του IDA και βρίςκονται πλζον ςε
πλεονεκτικότερθ κζςθ από άλλεσ χϊρεσ32.
Σα αναπτυξιακά προγράμματα του IDA βοικθςαν 106 χϊρεσ κυρίωσ για να
αντιμετωπίςουν βαςικζσ ανάγκεσ όπωσ είναι οι υπθρεςίεσ υγείασ, κακαρό πόςιμο
νερό, εκπαίδευςθ, προςταςία περιβάλλοντοσ, να βοθκιςουν ιδιωτικζσ επιχειριςεισ
και ακόμθ να υιοκετιςουν κανόνεσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ.
Ο IDA υιοκζτθςε ζνα νζο πρόγραμμα που εφαρμόςτθκε τα ζτθ 2003 – 05
παριχε ςτθν Παγκόςμια Σράπεηα χριματα για παροχι βοικειασ ςτισ πτωχότερεσ
χϊρεσ. Σο πρόγραμμα τζκθκε ςε εφαρμογι τθν 1 Λουλίου 2002.
Ενδιαφζρον είναι το γεγονόσ ότι κράτθ που κάποτε ζλαβαν χρθματικι
βοικεια από τον IDA, καταγράφονται ςιμερα ωσ δωρθτζσ τθσ. Ανάμεςα ς' αυτζσ θ
Κορζα και θ Σουρκία, θ Αργεντινι, Βραηιλία, Σςεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρωςία,
λοβακία, Ν. Αφρικι.
Άλλεσ χϊρεσ που προςφζρουν βοικεια είναι θ Αυςτραλία, Αυςτρία, Βζλγιο,
Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Λςλανδία, Λρλανδία, Λςραιλ, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία,
Ν. Ηθλανδία κ.ά.

2.2.4 Ο Οργανιςμόσ Πολυμερούσ Αςφϊλιςησ Επενδύςεων
κοπόσ του Οργανιςμοφ είναι θ ενκάρρυνςθ τθσ ειςροισ ξζνων ιδιωτικϊν
κεφαλαίων ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και θ προςπάκεια μετριαςμοφ των
πολιτικϊν κινδφνων που δφνανται να αντιμετωπίςουν οι επενδυτζσ ςτισ χϊρεσ
αυτζσ.
Ο μετριαςμόσ των ενδεχομζνων κινδφνων επιτυγχάνεται με τθν παροχι
εγγυιςεων ι αςφαλειϊν ςτουσ ξζνουσ ιδιωτικοφσ επενδυτζσ απζναντι ςτουσ μθ
εμπορικοφσ (πολιτικοφσ) κινδφνουσ μεταφοράσ ςυναλλάγματοσ, πολζμου,
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απαλλοτριϊςεισ, εςωτερικζσ διαταραχζσ κ.ά. που εμφανίηονται ςτισ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ33.
Ο Οργανιςμόσ ζχει επιτυχϊσ εξαςφαλίςει τθν ειςροι κεφαλαίων ςτισ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Αποτελεί ζναν ςθμαντικό καταλφτθ για όποιεσ πολιτικζσ ι
άλλεσ αβεβαιότθτεσ υπάρχουν ςε μια χϊρα προκειμζνου να προωκιςει ξζνθ
επενδυτικι δράςθ παρζχοντασ εγγυιςεισ ςτο ξζνο κεφάλαιο. Μζχρι ςιμερα ζχει
παράςχει περιςςότερεσ από 500 εγγυιςεισ ςε διάφορα επενδυτικά ςχζδια ςε 78
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, επιτυγχάνοντασ επενδυτικό κεφάλαιο φψουσ 41 δισ
δολαρίων.
θμαντικό ρόλο διαδραματίηουν και οι υπθρεςίεσ τεχνικισ βοικειασ μζςω
των οποίων προςπακεί και ςυγκεντρϊνει τισ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν
ενθμζρωςθ των επενδυτϊν και να τισ διακζςει με όλα τα ςφγχρονα μζςα τθσ
τεχνολογίασ ςε περιςςότερουσ ενδιαφερόμενουσ34.

2.2.5 Σο Διεθνϋσ Κϋντρο για την επύλυςη διαφορών που ςχετύζονται με
επενδύςεισ
Κφριοσ ςκοπόσ του ICSID είναι θ επίλυςθ διαφορϊν μεταξφ κυβερνιςεων και
ξζνων ιδιωτικϊν επενδυτϊν προκειμζνου να βοθκιςει τθν Παγκόςμια Σράπεηα και
κυρίωσ τον Πρόεδρο τθσ ςτον οποίο είχε ανατεκεί αρχικά ο ρόλοσ αυτόσ.
Θ δθμιουργία του Κζντρου αυτοφ, πζραν από τθν επίλυςθ των διαφορϊν
ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ ειςροισ ξζνων επενδυτϊν ςε μια χϊρα, κυρίωσ ςε μια
τριτοκοςμικι αναπτυςςόμενθ χϊρα.
Προςπακεί να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ και υλοποίθςθ ςυμφωνιϊν ςυνεργαςίασ και επενδφςεων μεταξφ ξζνων και εγχωρίων επενδυτϊν και να επιλφςει
τισ διαφορζσ που κα προκφψουν από τισ ςυμφωνίεσ αυτζσ.
Για τθν επίλυςθ των διαφορϊν αναλαμβάνει δράςθ μεςολαβθτι και
προςπακεί με ςυμβουλζσ ι τεχνικισ φφςθσ διευκολφνςεισ να βοθκιςει κατά το
δυνατόν αποτελεςματικότερα ςτθν διευκζτθςθ τουσ35.
2.3 Σο Διεθνϋσ Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ (IFAD)
Σο Διεκνζσ Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ δθμιουργικθκε με μια ςυμφωνία
που καταρτίςκθκε τον Λοφνιο του 1976 ςτο πλαίςιο ςυνδιάςκεψθσ των Θνωμζνων
Εκνϊν και τζκθκε ςε ιςχφ τον Νοζμβριο του 1977. Σον Δεκζμβριο του 1977 με τθν
Απόφαςθ 32/107 τθσ Γενικισ υνζλευςθσ εγκρίκθκε θ ςυμφωνία μεταξφ του ΟΘΕ
και του εν λόγω ταμείου δυνάμει τθσ οποίασ αυτό κατζςτθ ειδικευμζνοσ
οργανιςμόσ του ςυςτιματοσ των Θνωμζνων Εκνϊν.
Σο Διεκνζσ Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ αποτελεί το πρϊτο χρθματοδοτικοφ
χαρακτιρα κεςμό του ςυςτιματοσ των Θνωμζνων Εκνϊν, ο οποίοσ ελζγχεται όςον
αφορά τθ λιψθ αποφάςεων κατά μεγάλο μζροσ από τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.
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Σα κράτθ μζλθ του Διεκνοφσ Σαμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ταξινομοφνται ςε
τρεισ κατθγορίεσ, ιτοι ςτα βιομθχανικά κράτθ, ςτα κράτθ του Οργανιςμοφ
Πετρελαιοεξαγωγικϊν Κρατϊν και ςτα αναπτυςςόμενα κράτθ που δεν εξάγουν
πετρζλαιο. Σα κράτθ των δφο πρϊτων κατθγοριϊν παρζχουν τθ χρθματοδοτικι
βοικεια, ενϊ τα κράτθ τθσ τρίτθσ κατθγορίασ επωφελοφνται τθσ βοικειασ αυτισ.
Κα λζγαμε ότι θ ςφςταςθ του Διεκνοφσ Σαμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ είχε
ωσ ςτόχο να εκπλθρϊςει κάποιουσ από τουσ ςτόχουσ τθσ νζασ διεκνοφσ οικονομικισ
τάξθσ, τθν εγκακίδρυςθ τθσ οποίασ επεδίωκαν οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Θ δράςθ
του επικεντρϊκθκε ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ αγροτικισ φτϊχειασ
μζςω χρθματοδοτικϊν παρεμβάςεων κυρίωσ από τισ βιομθχανικζσ χϊρεσ και τισ
χϊρεσ εξαγωγείσ πετρελαίου. Πράγματι οι πόροι του ταμείου ςχθματίηονται κατά
κφριο λόγο από τισ ειςφορζσ των δφο αυτϊν κατθγοριϊν κρατϊν, οι οποίεσ
διακρίνονται ςτισ αρχικζσ και τισ ςυμπλθρωματικζσ. Οι ειςφορζσ των παραπάνω
κατθγοριϊν καταβάλλονται ςε ελεφκερα μετατρζψιμο νόμιςμα, ενϊ τα κράτθ τθσ
τρίτθσ κατθγορίασ, ιτοι τα αναπτυςςόμενα κράτθ, μποροφν να καταβάλλουν τισ
δικζσ τουσ ειςφορζσ ςτο δικό τουσ εκνικό νόμιςμα. ε περίπτωςθ που κρικεί από το
υμβοφλιο Διευκυντϊν του ταμείου ότι οι αρχικζσ ειςφορζσ είναι ανεπαρκείσ για να
επιτευχκοφν οι ςτόχοι του, προβλζπεται θ δυνατότθτα να κλθκοφν, με απόφαςθ,
που λαμβάνεται από τα δφο τρίτα του ςυνολικοφ αρικμοφ των ψιφων, τα κράτθ
μζλθ να καταβάλλουν ςυμπλθρωματικζσ ειςφορζσ.
Ωςτόςο δεν αποκλείεται οι πόροι του ταμείου να αυξθκοφν μζςω ειδικϊν
ειςφορϊν, που καταβάλλονται από κράτθ μθ μζλθ ι από το Πρόγραμμα των
Θνωμζνων Εκνϊν για τθν Ανάπτυξθ.
Όπωσ το πρόγραμμα αυτό, ζτςι και το Διεκνζσ Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
δεν επιτελεί το ίδιο ουδεμία δραςτθριότθτα ςε επιχειρθςιακό επίπεδο, αλλά
χρθματοδοτεί ςχζδια και προγράμματα. Ζτςι ανακζτει τθ διαχείριςθ των πόρων και
τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ των παραπάνω ςχεδίων και προγραμμάτων ςε
υφιςταμζνουσ αρμόδιουσ διεκνείσ κεςμοφσ. Θ χρθματοδότθςθ από το Διεκνζσ
Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ παρζχεται μόνο ςτισ φτωχζσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ,
κακϊσ και ςε διακυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχουν οι εν
λόγω χϊρεσ. Θ παρεχόμενθ βοικεια πρζπει να αξιοποιείται αποκλειςτικά για τουσ
ςυγκεκριμζνουσ ςυμφωνθκζντεσ ςκοποφσ, ενϊ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ
κεωριςεισ αποτελεςματικότθτασ και κοινωνικισ δικαιοςφνθσ36.
Θ βαςικι προτεραιότθτα τθσ χρθματοδοτικισ βοικειασ που παρζχει το
ταμείο είναι θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ ειδϊν διατροφισ και θ βελτίωςθ του
επιπζδου διατροφισ των πιο φτωχϊν πλθκυςμϊν των φτωχϊν χωρϊν που
αντιμετωπίηουν διατροφικό ζλλειμμα, κακϊσ και των άλλων αναπτυςςομζνων
χωρϊν. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο είναι αυτό που εξετάηει και εγκρίνει τα ςχζδια και
τα προγράμματα για χρθματοδότθςθ, ενϊ το υμβοφλιο των Διευκυντϊν κακορίηει
τθ γενικι πολιτικι, τα κριτιρια και τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν παροχι τθσ
χρθματοδοτικισ βοικειασ.
Θ χρθματοδοτικι παρζμβαςθ μπορεί να λάβει τθ μορφι δανείου ι ακόμα
και δωρεάν οικονομικισ βοικειασ και υλοποιείται μζςω τθσ ςφναψθσ ςυμφωνίασ
μεταξφ του Διεκνοφσ Σαμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και του εκάςτοτε κράτουσ που
επωφελείται.
36
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2.4 H Οργϊνωςη Γεωργύασ και Σροφύμων (FAO)
Θ Οργάνωςθ Γεωργίασ και Σροφίμων (Food and Agriculture Organization)
ιδρφκθκε ςτο πλαίςιο διάςκεψθσ των Θνωμζνων Εκνϊν ςτισ 16.10.1945 και
αποτελεί ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ ειδικευμζνουσ οργανιςμοφσ του
ςυςτιματοσ Θνωμζνων Εκνϊν. Θ οργάνωςθ αυτι ζχει ωσ ςτόχουσ:
• Να βελτιϊςει το επίπεδο διατροφισ και διαβίωςθσ.
• Να βελτιϊςει τθν παραγωγι, τθν προϊκθςθ, τθ διαφιμιςθ και διανομι
όλων των ειδϊν διατροφισ και γεωργικϊν προϊόντων.
• Να προωκιςει τθν αγροτικι ανάπτυξθ.
• Να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ και να
περιορίςει το φαινόμενο τθσ πείνασ, κυρίωσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ.
τισ προτεραιότθτεσ τθσ Οργάνωςθσ Γεωργίασ και Σροφίμων ςυμπεριλαμβάνονται :
• Θ ενκάρρυνςθ τθσ βιϊςιμθσ γεωργίασ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ
υπαίκρου, κακϊσ και μιασ μακροχρόνιασ ςτρατθγικισ για τθ διατιρθςθ και
διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων.
• Θ διαςφάλιςθ διατροφισ, δθλαδι θ διαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ
επαρκϊν προμθκειϊν τροφίμων, τθσ ςτακερότθτασ ςτθ ροι των προμθκειϊν
αυτϊν, κακϊσ και τθσ πρόςβαςθσ των φτωχϊν πλθκυςμϊν ςε αυτζσ.
Κατά τθν επιδίωξθ των ςτόχων αυτϊν, θ οργάνωςθ μεριμνά ζτςι ϊςτε θ
υλοποίθςθ των προγραμμάτων κάλυψθσ των αναγκϊν των πλθκυςμϊν να μθν
υποβακμίηει το περιβάλλον, να είναι οικονομικά βιϊςιμθ και κοινωνικά αποδεκτι.
Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων θ Οργάνωςθ Γεωργίασ και Σροφίμων
προωκεί επενδφςεισ ςτο γεωργικό τομζα, καλφτερθ διαχείριςθ του εδάφουσ και
των υδάτινων αποκεμάτων, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των καλλιεργιςιμων εκτάςεων
και των βοςκότοπων, μεταφορά τεχνολογίασ και ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ ςτο
γεωργικό τομζα ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Σεχνικι βοικεια παρζχεται ςε όλουσ
τουσ παραπάνω τομείσ και ςε άλλουσ, όπωσ θ διατροφι, τα γεωργικά μθχανιματα,
θ αγροτικι μεταρρφκμιςθ και θ αποφυγι απϊλειασ αποκεμάτων τροφίμων37.
Ειδικά προγράμματα τθσ Οργάνωςθσ Γεωργίασ και Σροφίμων βοθκοφν χϊρεσ
να προετοιμαςκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτον
τομζα των τροφίμων. Σο φςτθμα Παγκόςμιασ Ενθμζρωςθσ και Ζγκαιρθσ
Προειδοποίθςθσ τθσ Οργάνωςθσ Γεωργίασ και Σροφίμων παρζχει τισ τελευταίεσ
πλθροφορίεσ για τθν παγκόςμια κατάςταςθ ςτον τομζα των τροφίμων και
υποδεικνφει χϊρεσ που απειλοφνται από ζλλειψθ. Σο χζδιο Βοικειασ για τθν
Αςφάλεια Σροφίμων τθσ Οργάνωςθσ Γεωργίασ και Σροφίμων καταρτίςκθκε με
ςτόχο να βοθκιςει τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ να δθμιουργιςουν εκνικά
αποκζματα τροφίμων, ενϊ άλλα προγράμματα αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ τθσ
παραγωγισ και διανομισ των πόρων ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και ςτθν παροχι
βοικειασ ςτον τομζα προμικειασ και χριςθσ λιπαςμάτων.
Θ Οργάνωςθ Γεωργίασ και Σροφίμων λειτουργεί ωσ ο κφριοσ ειδικευμζνοσ
οργανιςμόσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν αγροτικι ανάπτυξθ, ςυλλζγει, αναλφει
37
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και διαδίδει πλθροφορίεσ ςτουσ παραπάνω τομείσ, παρζχει ςυμβουλζσ ςτισ
κυβερνιςεισ και αποτελείτο διεκνζσ forum για τθ διεξαγωγι ςυηθτιςεων ςχετικά με
τα ηθτιματα τροφίμων και γεωργίασ.
2.5 Ο Οργανιςμόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τη Βιομηχανικό Ανϊπτυξη
(UNIDO)

Δεδομζνου ότι θ εκβιομθχάνιςθ αναγνωριηόταν ωσ βαςικό ςτοιχείο για τθν
ανάπτυξθ των φτωχϊν κρατϊν, δθμιουργικθκε με τθν Απόφαςθ 2089 (XX) τθσ
20θσ.12.1965, ςτο πλαίςιο του ΟΘΕ, ζνασ αυτόνομοσ οργανιςμόσ, για να καλφψει,
με τρόπο ςυςτθματικό και ςυνεκτικό, τισ ανάγκεσ εκβιομθχάνιςθσ των
αναπτυςςομζνων κρατϊν. Με τθν Απόφαςθ 2152 (XXI) τθσ 17θσ.11.1966
διευκρινίςκθκε ότι ο Οργανιςμόσ των Θ.Ε. για τθ Βιομθχανικι Ανάπτυξθ (ONUDI,
Organisation des Nations – Unies pour le Développement Industriel), που ςυςτάκθκε
ωσ όργανο τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, κα λειτουργοφςε ωσ αυτόνομοσ οργανιςμόσ του
ςυςτιματοσ των Θνωμζνων Εκνϊν.
Σο 1985 οριςτικά ο εν λόγω κεςμόσ αναβακμίςκθκε ςε ειδικευμζνο οργανιςμό του
ςυςτιματοσ των Θνωμζνων Εκνϊν, αφοφ εν τω μεταξφ είχε μεςολαβιςει ςτισ
8.4.1979 θ υιοκζτθςθ ςτθ Βιζννθ τθσ ιδρυτικισ πράξθσ του38.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 – Σο Διεθνϋσ Νομιςματικό Σαμεύο

3.1Ίδρυςη
Θ υμφωνία του Bretton Woods υπογράφτθκε τον Λοφλιο του 1944 και
άρχιςε να ιςχφει από το Μάρτιο του 1947. κοπόσ τθσ ιταν να κζςει ζνα ςφνολο
κανόνων κι ζνα κεςμικό πλαίςιο που κα εξαςφάλιηαν τθν αποφυγι των παγίδων
του κανόνα του χρυςοφ και τθσ αναταραχισ του Μεςοπολζμου. Βαςιηόταν, κατ’
αρχιν ςτθ υμφωνία τθσ Αμοιβαίασ Βοικειασ που υπζγραψαν το 1942 θ Μεγάλθ
Βρετανία και οι Θνωμζνεσ Πολιτείεσ. Αυτι θ ςυμφωνία όριηε ωσ βαςικοφσ ςτόχουσ
οποιαςδιποτε μεταπολεμικισ οικονομικισ τάξθσ τθν επιδίωξθ του ελεφκερου
εμπορίου διεκνϊσ και τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτο εςωτερικό. Θ αναςτάτωςθ τθσ
περιόδου του Μεςοπολζμου πρόςφερε ςτουσ δθμιουργοφσ του ςυςτιματοσ
Bretton Woods ζνα ιςχυρό ερζκιςμα για να καταπιαςτοφν με το ηιτθμα τθσ
απαςχόλθςθσ. Θ άνοδοσ του πολιτικοφ εξτρεμιςμοφ κατά τθ δεκαετία του ’40, ιδίωσ
ςτθ Γερμανία μποροφςε εν μζρει να αποδοκεί ςτθν οικονομικι ςφγχυςθ που
προκλικθκε από τον υπερπλθκωριςμό και, οδιγθςε ςε μαηικι ανεργία. Οι
δυςαρεςτθμζνοι άνεργοι, που ζφταςαν ςε τεράςτιουσ αρικμοφσ, αποδείχτθκαν
εφκολα κφματα για εκνικιςτζσ δθμαγωγοφσ ςαν τον Hitler. Οι άνεργοι μποροφςαν
να παραςυρκοφν και να χειραγωγθκοφν μζςω μιασ ρθτορικισ που, ςαφζςτατα
φόρτωνε τισ ευκφνεσ για τθν οικονομικι δυςπραγία τουσ ςτισ πλάτεσ άλλων κρατϊν
και, με περιςςότερθ κακοικεια, ςτον εβραϊκό πλθκυςμό τθσ Γερμανίασ. Επικράτθςε
λοιπόν θ πεποίκθςθ ότι κα ζπρεπε να εξαλειφτεί για πάντα αυτι θ λεγόμενθ
«μάςτιγα τθσ ανεργίασ»39.
Ζτςι, θ υμφωνία του Bretton Woods είχε ςκοπό να επιτφχει ζναν
ςυμβιβαςμό ανάμεςα ςτθν εςωτερικι αυτονομία και ςτθ διεκνι ςτακερότθτα. Σο
Bretton Woods, με μια διαδικαςία που ζχει γίνει γνωςτι ωσ «ςυμβιβαςμόσ του
εμπεδωμζνου φιλελευκεριςμοφ»40 κα επζτρεπε ςτα κράτθ να επιδιϊξουν πολιτικζσ
πλιρουσ απαςχόλθςθσ και προνοίασ ςτο εςωτερικό, ενϊ κα παρείχε τουσ
απαραίτθτουσ κανονιςμοφσ και τον τρόπο διαχείριςθσ ςτο διεκνζσ επίπεδο για να
επιτευχκεί ςτακερότθτα και να είναι πιο ελεφκερο το εμπόριο. Ο εν λόγω
ςυμβιβαςμόσ αντιμετϊπιηε άμεςα τα προβλιματα που είχαν ανακφψει με τον
κανόνα του χρυςοφ και με τθν οικονομικι αταξία τθσ περιόδου του Μεςοπολζμου.
Ο κανόνασ του χρυςοφ είχε «υποτάξει» τισ εςωτερικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ
ςτθ ςτακερότθτα τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ και ςτα ςυμφζροντα τθσ διεκνοφσ
νομιςματικισ τάξθσ εν γζνει. Κατά τθν περίοδο του Μεςοπολζμου θ διεκνισ
ςτακερότθτα είχε κυςιαςτεί ςτο όνομα τθσ αυτάρκειασ και τθσ εςωτερικισ
αυτονομίασ. Σο Bretton Woods αποςκοποφςε ςτο να γεφυρϊςει το χάςμα ανάμεςα
ςε αυτά τα δφο άκρα και να δϊςει ςτα κράτθ τθ δυνατότθτα να εφαρμόςουν
πολιτικζσ που κα μποροφςαν χωρίσ αυςτθρότθτα να περιγραφοφν ωσ «πολιτικζσ
39
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Keynes ςτο εςωτερικό και Adam Smith ςτο εξωτερικό». Σα κράτθ κα μποροφςαν να
εφαρμόςουν κρατικιςτικζσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ πολιτικζσ ςτο εςωτερικό, ενϊ
ταυτόχρονα κα εφάρμοηαν πολιτικζσ ελεφκερου εμπορίου και ςυνεργαςίασ ςτο
διεκνζσ εμπόριο.
Ο κεςμόσ που βριςκόταν ςτθν καρδιά του νομιςματικοφ ςυςτιματοσ Bretton
Woods ιταν το Δ.Ν.Σ., και ο κφριοσ αρχιτζκτονάσ του ιταν ο Keynes. Εκείνοσ ιταν
που όταν υπθρετοφςε ωσ ςφμβουλοσ ςτο βρετανικό Τπουργείο Οικονομικϊν, ζκανε
τισ διαπραγματεφςεισ για το ςφςτθμα ςε ςυνεργαςία με τον Harry D. White, βοθκό
του υπουργοφ Οικονομικϊν των Θνωμζνων Πολιτειϊν. Αυτοί οι δφο αρχιτζκτονεσ
του ςυςτιματοσ είχαν διαφορετικά ςχζδια, τα οποία αντανακλοφςαν, αντίςτοιχα,
τισ οικονομικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ςτισ χϊρεσ τουσ. Ο Keynes αρχικά
πρότεινε ζνα φιλόδοξο ςχζδιο που βαςιηόταν ςτθ δθμιουργία μιασ Διεκνοφσ
Ζνωςθσ υμψθφιςμϊν (International Clearing Union), θ οποία κα λειτουργοφςε ωσ
ελεγκτισ τθσ διεκνοφσ ηιτθςθσ χριματοσ. Αυτό το ςφςτθμα κα δοφλευε με τισ ίδιεσ
αρχζσ με τισ οποίεσ λειτουργεί θ κοινι υπερανάλθψθ, δθλαδι το διεκνζσ ίδρυμα κα
είχε μερίδια (ι μια πιςτωτικι διευκόλυνςθ) για κάκε ςυμβαλλόμενο, από τα οποία
το κράτοσ κα μποροφςε να κάνει ανάλθψθ κάκε φορά που αντιμετϊπιηε δυςκολίεσ
ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν. Αυτι θ πιςτωτικι διευκόλυνςθ δεν απαιτοφςε τθν κατάκεςθ οποιωνδιποτε αποκεμάτων χρυςοφ ι αποκεματικοφ νομίςματοσ ςτο
διεκνζσ ίδρυμα, και κα αποπλθρωνόταν μζςα ςε μια ςυμφωνθμζνθ περίοδο. Σο
ςχζδιο του Keynes αντανακλά τθν κατάςταςθ τθσ Βρετανίασ ωσ κράτουσ – χρεϊςτθ
προσ τα τζλθ του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου, και ωσ εκ τοφτου τθν επικυμία να
υπάρξουν περιςςότερο ιπιεσ πολιτικζσ προςαρμογισ41.
Από τθν άλλθ μεριά, το ςχζδιο του White αντανακλοφςε τθ κζςθ των
Θνωμζνων Πολιτειϊν ωσ κφριου κράτουσ – πιςτωτι με ελάχιςτθ εξάρτθςθ από το
εξωτερικό εμπόριο και με τθ ςυνακόλουκθ επικυμία να υπάρξει γριγορα
προςαρμογι των ελλειμμάτων του ιςοηυγίου πλθρωμϊν και τα κράτθ να
λειτουργοφν μζςα ςτα όρια των «ειςοδθμάτων» τουσ. Σο βαςικό ςτοιχείο του
ςχεδίου του White ιταν θ δθμιουργία μιασ «Διεκνοφσ Τπθρεςίασ τακεροποίθςθσ».
Σα ςυμβαλλόμενα κράτθ κα κατζκεταν χριματα και αποκζματα χρυςοφ, που κα
υπολογίηονται με βάςθ το Ακακάριςτο Εκνικό Προϊόν τουσ και το μερίδιό τουσ ςτο
παγκόςμιο εμπόριο. Σο μζγεκοσ τθσ ςυνειςφοράσ τουσ κα κακόριηε επίςθσ τα
δικαιϊματα ψιφου τουσ μζςα ςτθν υπθρεςία. ε περιόδουσ κρίςθσ του ιςοηυγίου
πλθρωμϊν, τα κράτθ κα είχαν το δικαίωμα να κάνουν ανάλθψθ ςε ξζνο νόμιςμα, θ
οποία κα υπολογιηόταν με βάςθ το δικό τουσ μερίδιο κεφαλαίων που κα ιταν
κατατεκειμζνο ςτθν υπθρεςία, για να αποπλθρϊςουν τα χρζθ τουσ. Από τθν άλλθ,
κα γίνονταν ιςόποςεσ αναλιψεισ από τα ςυναλλαγματικά τουσ αποκζματα, ςτθν
υπθρεςία. Σα κράτθ ιταν υποχρεωμζνα να αναπλθρϊςουν τα ςυναλλαγματικά τουσ
αποκζματα από τθ ςτιγμι που το ιςοηφγιο πλθρωμϊν τουσ κα είχε ξανά
πλεόναςμα42.
Επιπλζον, θ υπθρεςία κα είχε το δικαίωμα, ςε τζτοιεσ περιόδουσ κρίςθσ, να
απαιτιςει ι να επιβάλει μζτρα ςε οποιοδιποτε κράτοσ – μζλοσ για να εξαλείψει
οποιεςδιποτε εςωτερικζσ αιτίεσ αυτισ τθσ κρίςθσ. τθν καρδιά τθσ πρόταςθσ του
White βριςκόταν θ ζννοια μιασ ςτακερισ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ για κάκε
41
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κράτοσ που κα ςυμμετείχε- μιασ ιςοτιμίασ που δε κα μποροφςε να αλλάξει
μονομερϊσ και κα παρείχε το απαραίτθτο επίπεδο ςτακερότθτασ ςτο διεκνζσ
νομιςματικό ςφςτθμα.
Σα παραπάνω ςχζδια, μολονότι δε διαφαινόταν ςυμφωνία ςε κανζνα από τα
δφο, μοιράηονταν τζςςερισ κοινοφσ παράγοντεσ, ςτουσ οποίουσ βαςίςτθκε τελικά τo
ςφςτθμα Bretton Woods. Αυτοί οι παράγοντεσ ιταν οι εξισ: ςυναλλαγματικζσ
ιςοτιμίεσ κα ελζγχονταν από ζνα διεκνζσ ίδρυμα, τα διεκνι νομιςματικά
αποκζματα και θ ρευςτότθτα κα δθμιουργοφνταν για να ςυμπλθρϊςουν τα εκνικά
αποκζματα, κα υπιρχε ζνασ μθχανιςμόσ για τθν πολυμερι εκκακάριςθ των
λογαριαςμϊν, και κα υπιρχαν κάποιεσ διεκνείσ ρυκμιςτικζσ εξουςίεσ που κα
αςκοφςε το διεκνζσ ίδρυμα ςτισ εςωτερικζσ πολιτικζσ.
Ζτςι, όταν οριςτικοποιικθκε θ υμφωνία του Bretton Woods, βαςιηόταν ςτο
μθχανιςμό των ςτακερϊν ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και ςτθ μεταφορά των
νομιςματικϊν αποκεμάτων, υπό τον ζλεγχο του νεότευκτου ιδρφματοσ, του Δ.Ν.Σ.,
για να αντιμετωπιςτοφν οποιεςδιποτε ανιςορροπίεσ του ιςοηυγίου πλθρωμϊν. Σο
όλο ςφςτθμα των ςτακερϊν ςυναλλαγματικϊν βαςιηόταν ςτο δολάριο των
Θνωμζνων Πολιτειϊν. Αυτό ζγινε το αποκεματικό νόμιςμα, αφοφ θ τιμι του χρυςοφ
ορίςτθκε ςε 35 δολάρια Θνωμζνων Πολιτειϊν ανά ουγκιά και όλα τα άλλα νομίςματα «προςδζκθκαν» ςτο δολάριο μζςα ςε μια ςτενι ηϊνθ διακυμάνςεων.
Μερικοί ζφταςαν να ονομάςουν αυτι τθ μζκοδο «κανόνα χρυςοφ
ςυναλλάγματοσ»43, αφοφ θ αξία των νομιςμάτων ςυνδζκθκε, μζςω του δολαρίου,
με το χρυςό, ενϊ επιτρζπονταν κάποιεσ διακυμάνςεισ ανάλογα με τισ αλλαγζσ ςτισ
οικονομικζσ ςυνκικεσ. Αρχικά, αυτζσ oι διακυμάνςεισ περιορίηονταν ςτο 1% πάνω ι
κάτω από τθ ςυμφωνθμζνθ ιςοτιμία του νομίςματοσ με το δολάριο. Αυτι θ ηϊνθ
διακυμάνςεων επεκτάκθκε αργότερα ςτο 2,5%. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ
διακφμανςθ ενόσ νομίςματοσ πζρα από αυτά τα όρια κα μποροφςε να εγκρικεί
μόνο από το Δ.Ν.Σ., και αν ζνα κράτοσ επζτρεπε πρόκυμα ςε ζνα νόμιςμα να
παραβιάςει αυτζσ τισ κακοριςμζνεσ περιοριςτικζσ τιμζσ χωρίσ ζγκριςθ, το Δ.Ν.Σ. κα
μποροφςε να λάβει μζτρα τιμωρίασ τοφ εν λόγω κράτουσ. Αυτό το ςφςτθμα
ςτακερϊν ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν είχε ςκοπό να είναι περιςςότερο ελαςτικό
από τον κανόνα του χρυςοφ, δεδομζνου ότι, βαςιηόταν ςτθ «δυαδικότθτα» χρυςοφ
και δολαρίου των Θνωμζνων Πολιτειϊν, και υποςτθριηόταν από τθν υγιι οικονομία
των Θνωμζνων Πολιτειϊν. Επίςθσ, δθμιοφργθςε ζνα πλαίςιο που κα ελάττωνε τθν
επίδραςθ τθσ νομιςματικισ κερδοςκοπίασ – ζνα μείηον πρόβλθμα κατά τθν περίοδο
του Μεςοπολζμου – και ζτςι κα ενίςχυε τθ διεκνι ςτακερότθτα. Επιπλζον, τα κράτθ
– μζλθ, όταν κα αντιμετϊπιηαν προβλιματα με το ιςοηφγιο πλθρωμϊν, κα
μποροφςαν να ηθτιςουν κεφαλαιακι υποςτιριξθ από το Δ.Ν.Σ., κάνοντασ
αναλιψεισ από τα αποκζματα που κα είχαν κατατεκεί εκεί. ε περιπτϊςεισ
κεμελιϊδουσ ανιςορροπίασ επιτρεπόταν κάποια ελευκερία ενεργειϊν για τθν
προςαρμογι των ιςοτιμιϊν, αν ζδινε τθν ζγκριςθ του το Διοικθτικό υμβοφλιο του
Δ.Ν.Σ..
Ζτςι, το ςφςτθμα παρείχε εμπιςτοςφνθ μζςω των ςτακερϊν
ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, που κα περιόριηαν τθ νομιςματικι κερδοςκοπία, και
χάρθ ςτο γεγονόσ ότι το ςφςτθμα επικεντρωνόταν ςτο δολάριο – και ςυνεπϊσ
βαςιηόταν ςτθ δφναμθ τθσ οικονομίασ των Θνωμζνων Πολιτειϊν – και ςτο χρυςό.
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Εξαςφάλιηε τθν προςαρμογι μζςω τθσ δυνατότθτασ που είχαν τα κράτθ να κάνουν
αναλιψεισ από τα αποκζματα του Δ.Ν.Σ. ςε περιόδουσ κρίςθσ, αφοφ επιτρζπονταν
οι διακυμάνςεισ τθσ αξίασ των νομιςμάτων μζςα ςτα ςτενά όρια που περιγράψαμε,
και, επίςθσ μια πιο ουςιαςτικι εκ νζου ευκυγράμμιςθ με τθν ζγκριςθ του
υμβουλίου. Θ ρευςτότθτα εξαςφαλιηόταν με τθ διακεςιμότθτα των δολαρίων,
αφοφ οι Θνωμζνεσ Πολιτείεσ τζλειωςαν τον πόλεμο με τεράςτια πλεονάςματα
χρυςοφ και δολαρίων. Επιπλζον, το Δ.Ν.Σ. μποροφςε να προςφζρει τα διακζςιμα
κεφάλαια, ςε περιόδουσ κρίςεισ για να αντιμετωπιςτεί μια ανεπάρκεια ι ζνα
ζλλειμμα.

3.2 Καταςτατικό
Σο περιεχόμενο των Άρκρων υμφωνίασ (Articles of Agreement) του Δ.Ν.Σ.,
δθλαδι του καταςτατικοφ του, διαμορφϊκθκε παράλλθλα με εκείνο του καταςτατικοφ τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ κατά τθ διάρκεια τθσ Νομιςματικισ και
Χρθματοπιςτωτικισ υνδιάςκεψθσ (Monetary and Financial Conference) των Θνωμζνων Εκνϊν, θ οποία ζλαβε χϊρα τον Λοφλιο του 1944 ςτο Bretton Woods τθσ
Πολιτείασ του New Hampshire των Θ.Π.Α. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο οι
δφο διεκνείσ οργανιςμοί αποκαλοφνται «οργανιςμοί του Bretton Woods».
Σα Άρκρα υμφωνίασ τζκθκαν ςε ιςχφ ςτισ 27 Δεκεμβρίου 1945 με τθν υπογραφι τουσ από τισ κυβερνιςεισ 29 από τα 44 αρχικά κράτθ μζλθ του οργανιςμοφ
που αντιπροςϊπευαν το 80% των ςυνολικϊν μεριδίων των κρατϊν μελϊν. τα
αρχικά μζλθ του Δ.Ν.Σ. δεν περιλαμβάνονται δφο από τα μεγαλφτερα ςιμερα, από
άποψθ μεριδίων ςυμμετοχισ (quotas), κράτθ μζλθ του οργανιςμοφ, θ Γερμανία και
θ Λαπωνία, τα οποία ζγιναν μζλθ τον Αφγουςτο του 1952.
Για τθν τροποποίθςθ διατάξεων των Άρκρων υμφωνίασ απαιτείται κατά κανόνα θ αποδοχι τθσ από τα τρία πζμπτα (3/5) των κρατϊν μελϊν που αντιπροςωπεφουν το 85% των δικαιωμάτων ψιφου44. Κατ’ εξαίρεςθ, θ τροποποίθςθ των
τριϊν (3) μείηονοσ ςθμαςίασ διατάξεων που παρατίκενται ςτο άρκρο XXVIII (παρ. β)
προχποκζτει ομόφωνθ αποδοχι. Μζχρι τον Αφγουςτο του 2005, τα Άρκρα
υμφωνίασ είχαν τροποποιθκεί τρείσ φορζσ:
 τον Λοφλιο του 1969, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ κακιζρωςθ των ειδικϊν
τραβθκτικϊν δικαιωμάτων,
 τον Απρίλιο του 1978, όταν καταργικθκε και τυπικά το ςφςτθμα ςτακερϊν
ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και κακιερϊκθκε θ αρμοδιότθτα του Δ.Ν.Σ. να
παρακολουκεί τθ ςυναλλαγματικι πολιτικι των κρατϊν μελϊν του ςτο
πλαίςιο λειτουργίασ του νζου διεκνοφσ ςυςτιματοσ κυμαινόμενων ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, και
 το Νοζμβριο του 1992, ϊςτε να διευρυνκεί το φάςμα των κυρϊςεων που
δικαιοφται να επιβάλλει το Δ.Ν.Σ. ςε όςα κράτθ μζλθ δεν τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ ζναντι του οργανιςμοφ (τροποποίθςθ των διατάξεων του
άρκρου XXVI, τμιμα 2, παρ. α και β).
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3.3 Έδρα
Θ ζδρα του Δ.Ν.Σ. πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο κράτοσ μζλοσ με το
μεγαλφτερο μερίδιο (quota) ςτο Δ.Ν.Σ., ενϊ γραφεία αντιπροςωπείασ και υποκαταςτιματά του επιτρζπεται να ιδρφονται ςτθν επικράτεια και άλλων κρατϊν
μελϊν45. Λαμβανομζνου υπόψθ του γεγονότοσ ότι από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ
του Δ.Ν.Σ. τθν ιδιότθτα αυτι πλθροφν διαρκϊσ οι Θ.Π.Α., ο οργανιςμόσ εδρεφει από
το 1945 ςτθν πόλθ τθσ Ουάςινγκτον, πρωτεφουςα των Θ.Π.Α.

3.4 Μϋλη
Σθν ιδιότθτα του μζλουσ του Δ.Ν.Σ. μπορεί να αποκτιςει κάκε κράτοσ που
δεςμεφεται να αναλάβει τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται ςτα Άρκρα υμφωνίασ
και τισ κανονιςτικοφ περιεχομζνου πράξεισ που εκδίδουν τα όργανα του Δ.Ν.Σ., και
όχι εξαρτθμζνεσ ι ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ (π.χ., κεντρικζσ τράπεηεσ)46. Σον
Αφγουςτο του 2005 ο αρικμοί των κρατϊν μελϊν του Δ.Ν.Σ. ανερχόταν ςε 184.
Λόγω του ςθμαντικοφ ρόλου που διαδραματίηει ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα θ
Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα με τθν ζναρξθ του τρίτου ςταδίου τθσ Οικονομικισ
και Νομιςματικισ Ζνωςθσ (κακϊσ είναι ο φορζασ ςτον οποίο ζχει ανατεκεί θ χάραξθ
και εφαρμογι τθσ ενιαίασ νομιςματικισ πολιτικισ και θ άςκθςθ τθσ ενιαίασ
ςυναλλαγματικισ πολιτικισ τθσ Κοινότθτασ), ςτθν ΕΚΣ ζχει αποδοκεί από το 1999 το
κακεςτϊσ του παρατθρθτι ςτο Δ.Ν.Σ.
Θ απόφαςθ για τθν ζνταξθ ενόσ κράτουσ ςτο Δ.Ν.Σ. λαμβάνεται από το υμβοφλιο Διοικθτϊν, το οποίο δικαιοφται να κζτει ςχετικά όρουσ βαςιςμζνουσ ςε
αρχζσ ςυνεπείσ με εκείνεσ που εφαρμόηονται ςτα υφιςτάμενα κράτθ μζλθ47. Σα
κράτθ μζλθ ζχουν δικαίωμα να αποχωριςουν από το Δ.Ν.Σ. με τθν υποβολι
γραπτισ ειδοποίθςθσ48. Αντίςτοιχα, το Δ.Ν.Σ. ζχει το δικαίωμα να υποχρεϊςει ζνα
κράτοσ μζλοσ ςε αποχϊρθςθ, εφόςον δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κακορίηεται ςτα Άρκρα υμφωνίασ49. Θ ςχετικι
απόφαςθ του Δ.Ν.Σ. λαμβάνεται από το υμβοφλιο Διοικθτϊν με πλειοψθφία
Διοικθτϊν που αντιπροςωπεφουν το 85% των ςυνολικϊν ψιφων.
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3.5 Η ςύνθετη αποςτολό του Διεθνούσ Νομιςματικού Σαμεύου
Σο Δ.Ν.Σ. ιδρφκθκε για να εκπλθρϊςει δφο μεγάλεσ αποςτολζσ. Αφενόσ να
προάγει τθ ςυνεργαςία ςτο νομιςματικό τομζα ανάμεςα ςτα μζλθ με ςκοπό τθ
διαμόρφωςθ και τθ διατιρθςθ ενόσ ςτακεροφ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ.
Αφετζρου να βοθκά τα κράτθ να μειϊςουν τισ ανιςορροπίεσ του ιςοηυγίου
πλθρωμϊν παρζχοντασ τουσ βοικεια υπό όρουσ. Οι δφο αυτζσ αποςτολζσ
ςυνδζονται με τθν επίτευξθ δφο ςτόχων, ενόσ ςτο διεκνζσ επίπεδο, του άλλου ςτο
εςωτερικό των κρατϊν.
φμφωνα με τον πρϊτο, το Δ.Ν.Σ. πρζπει να ςυμβάλλει ςτθν αρμονικι αφξθςθ
του διεκνοφσ εμπορίου, ενϊ ςφμφωνα με τον δεφτερο πρζπει να ςυμβάλλει ςτθ
διατιρθςθ υψθλϊν επιπζδων απαςχόλθςθσ και ειςοδθμάτων και ςτθν ανάπτυξθ
των παραγωγικϊν πθγϊν όλων των κρατϊν μελϊν. Με άλλα λόγια, ςτόχοσ είναι θ
ευθμερία, τόςο θ διεκνισ όςο και θ εκνικι, τθσ κάκε χϊρασ μζλουσ50.
Πιο αναλυτικά, οι ςκοποί που επιδιϊκει το Σαμείο προςδιορίηονται ςτο Άρκρο
1 του καταςτατικοφ του:
 Θ προϊκθςθ τθσ διεκνοφσ νομιςματικισ ςυνεργαςίασ μζςω ενόσ μόνιμου
οργανιςμοφ, που κα παρζχει το μθχανιςμό για ςυμβουλζσ και ςυνεργαςία
ςε διεκνι νομιςματικά προβλιματα.
 Θ διευκόλυνςθ τθσ ιςορροπθμζνθσ ανάπτυξθσ του διεκνοφσ εμπορίου και θ
ςυνειςφορά ςε αυτό, με τθν προϊκθςθ και διατιρθςθ υψθλϊν επιπζδων
απαςχόλθςθσ, και του πραγματικοφ ειςοδιματοσ και τθν ανάπτυξθ των
παραγωγικϊν πθγϊν όλων των μελϊν ωσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ οικονομικισ
πολιτικισ.
 Θ προϊκθςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ςτακερότθτασ, θ διατιρθςθ ομαλϊν
ςυναλλαγματικϊν
αναπροςαρμογϊν
μεταξφ
των
μελϊν
και θ αποτροπι ανταγωνιςτικϊν νομιςματικϊν υποτιμιςεων.
 Θ παροχι βοικειασ ςτθ δθμιουργία ενόσ πολυμεροφσ ςυςτιματοσ
πλθρωμϊν, με ςεβαςμό ςτισ τρζχουςεσ ςυναλλαγζσ μεταξφ των μελϊν, και θ
μείωςθ των ςυναλλαγματικϊν περιοριςμϊν που εμποδίηουν τθν ανάπτυξθ
του διεκνοφσ εμπορίου.
 Θ παροχι εμπιςτοςφνθσ ςτα μζλθ με το να κακιςτά τισ γενικζσ πθγζσ του
Σαμείου προςωρινά προςιτζσ ςε αυτά, με βάςθ κατάλλθλεσ δικλίδεσ
αςφαλείασ, παρζχοντασ ζτςι ςε αυτά τθ δυνατότθτα να αποκαταςτιςουν
ανιςορροπίεσ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν τουσ χωρίσ να λάβουν μζτρα
επιβλαβι για τθ διεκνι ι τθν εκνικι ευθμερία.
 Θ μείωςθ τθσ διάρκειασ και του βακμοφ ανιςορροπίασ ςτα διεκνι
ιςοηφγια πλθρωμϊν των μελϊν.
 Οι κανόνεσ που το Δ.Ν.Σ. επιβάλλει ςτισ νομιςματικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα
κράτθ μζλθ για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων πιραν τθ μορφι ενόσ
Κϊδικα καλισ ςυμπεριφοράσ.
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3.6 Όργανα και Επιτροπϋσ
3.6.1 υνολικό θεώρηςη
Σα καταςτατικά όργανα του Δ.Ν.Σ. είναι πζντε (5)51:
1. το υμβοφλιο Διοικθτϊν (Board of Directors),
2. το Εκτελεςτικό υμβοφλιο (Executive Board),
3. ο Διευκφνων φμβουλοσ (Executive Director),
4. το προςωπικό (staff), και
5. το υμβοφλιο (Council)52
τα Άρκρα υμφωνίασ προβλζπεται επίςθσ θ Επιτροπι για τθν Ερμθνεία του
υμβουλίου Διοικθτϊν (Committee on the interpretation of the Board of
Governors)53, θ οποία επίςθσ δεν ζχει ςυςτακεί ακόμα. Επιπλζον, το υμβοφλιο
Διοικθτϊν και το Εκτελεςτικό υμβοφλιο ζχουν τθν εξουςία να προβαίνουν ςτθ
ςφςταςθ και άλλων επιτροπϊν, εφόςον τισ κρίνουν αναγκαίεσ για τθν εκπλιρωςθ
των ςκοπϊν του Δ.Ν.Σ.54. το πλαίςιο αυτό ζχουν ςυςτακεί και λειτουργοφν:
i. θ Διεκνισ Νομιςματικι και Χρθματοπιςτωτικι Επιτροπι (International
Monetary and Financial Committee), και
ii. θ Επιτροπι Ανάπτυξθσ (Development Committee).

3.6.2. Σο υμβούλιο Διοικητών
Σο υμβοφλιο Διοικθτϊν είναι το ανϊτατο όργανο του Δ.Ν.Σ. και ζχει τεκμιριο αρμοδιότθτασ για όλα τα κζματα που αφοροφν τθ λειτουργία του55. τθ
ςφνκεςθ του μετζχουν ανά δφο εκπρόςωποι των κρατϊν μελϊν, από τουσ οποίουσ
ο ζνασ διορίηεται Διοικθτισ και ο άλλοσ Αναπλθρωτισ του56. Σα κράτθ μζλθ είκιςται
να εκπροςωποφνται ςτο όργανο από τον Τπουργό Εκνικισ Οικονομίασ και τον
Διοικθτι τθσ κεντρικισ τουσ τράπεηασ.
 Σο υμβοφλιο Διοικθτϊν ςυνεδριάηει μία φορά τον χρόνο περί τα τζλθ επτεμβρίου. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνόδου του, θ οποία διεξάγεται ταυτόχρονα με εκείνθ του υμβουλίου Διοικθτϊν τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ:
 λαμβάνει χϊρα θ εκλογι και θ ανανζωςθ τθσ κθτείασ των μελϊν του Εκτελεςτικοφ υμβουλίου,
 λαμβάνονται αποφάςεισ για όλα τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του για τα
οποία δεν ζχει εκχωρθκεί θ εξουςία ςτο Εκτελεςτικό υμβοφλιο 57 (όπωσ θ
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Ibid, Προςάρτθμα Δ
53
Ibid, άρκρο XXIX, παρ. β
54
Ibid, άρκρο XΛI, τμιμα 2, παρ. 1
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ζνταξθ και αποβολι κρατϊν, κακϊσ και θ ανακεϊρθςθ των μεριδίων των
κρατϊν μελϊν), και
ςυηθτοφνται όλα τα μείηονοσ ςθμαςίασ κζματα που αφοροφν το διεκνζσ
νομιςματικό και χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα και τθν κατάςταςθ των οικονομικά αναπτυςςομζνων χωρϊν χαμθλοφ ειςοδιματοσ (που είναι οι βαςικοί
αποδεκτζσ τθσ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ που χορθγεί το Δ.Ν.Σ.), κακϊσ και
εκείνων που είναι εκτεκειμζνα ςε κρίςεισ.

3.6.3 Σο Εκτελεςτικό υμβούλιο
τθ ςφνκεςθ του Εκτελεςτικοφ υμβουλίου μετζχουν ο Διευκφνων φμβουλοσ (ο οποίοσ προεδρεφει) και οι Εκτελεςτικοί Διευκυντζσ του Δ.Ν.Σ., ο αρικμοί των
οποίων δεν επιτρζπεται να είναι μικρότεροί των είκοςι (20) 58. Κάκε Εκτελεςτικόσ
Διευκυντισ διορίηει ζναν Αναπλθρωτι του, ο οποίοσ τον αντικακιςτά όταν αυτόσ
κωλφεται να αςκιςει τα κακικοντα του59. Σον Αφγουςτο του 2005, ο αρικμοί των
Εκτελεςτικϊν Διευκυντϊν (όπωσ και των Αναπλθρωτϊν τουσ) ανερχόταν ςε
εικοςιτζςςερισ (24) οι οποίοι τοποκετικθκαν ωσ εξισ:
(α) Οι πζντε (5) διορίςτθκαν αντίςτοιχα, από τα πζντε κράτθ μζλθ με το μεγαλφτερο μερίδιο ςτο Δ.Ν.Σ., δθλαδι τισ Θ.Π.Α., τθν Λαπωνία, τθ Γερμανία, τθ Γαλλία
και το Θνωμζνο Βαςίλειο. Ο αρικμόσ ψιφων των διοριςμζνων διευκυντϊν
προςδιορίηεται βάςει του αρικμοφ των ψιφων των κρατϊν μελϊν που τουσ ζχουν
διορίςει (οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ προςδιορίηονται βάςει του μεριδίου (quota)
του κράτουσ μζλουσ).
(β) Οι υπόλοιποι δεκαεννζα (19) εξελζγθςαν από τα υπόλοιπα κράτθ μζλθ
για διετι κθτεία. Ο αρικμοί ψιφων των εκλεγμζνων διευκυντϊν προςδιορίηεται
βάςει του αρικμοφ των ψιφων που αναλογοφν ςτα κράτθ μζλθ τα οποία τουσ
εξζλεξαν60.
τθν αρμοδιότθτα του Εκτελεςτικοφ υμβουλίου, ςτο πλαίςιο του οποίου
λειτουργεί ανεξάρτθτο Γραφείο Αξιολόγθςθσ, εμπίπτουν θ διεξαγωγι των εργαςιϊν
του Δ.Ν.Σ. και θ άςκθςθ των κακθκόντων που του εκχωροφνται από το υμβοφλιο
Διοικθτϊν61. Οι αποφάςεισ του, οι οποίεσ (αν και υπάρχει ςτάκμιςθ τθσ ψιφου των
μελϊν) λαμβάνονται ςυνικωσ με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυναίνεςθσ, αφοροφν κζματα
λειτουργικισ και διαχειριςτικισ φφςεωσ, όπωσ π.χ. θ άςκθςθ εποπτείασ ςτα κράτθ
μζλθ αναφορικά με τθ ςυναλλαγματικι τουσ πολιτικι ςτο πλαίςιο τθσ
παρακολοφκθςθσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και θ
ζγκριςθ τθσ χοριγθςθσ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ ςε αιτοφμενα κράτθ μζλθ.
Επιπλζον, το Εκτελεςτικό υμβοφλιο επιλαμβάνεται διαφόρων ςυςτθμικισ φφςεωσ
κεμάτων που άπτονται τθσ λειτουργίασ του διεκνοφσ νομιςματικοφ και
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ.
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3.6.4 Ο Διευθύνων ύμβουλοσ
Ο Διευκφνων φμβουλοσ εκλζγεται από το Εκτελεςτικό υμβοφλιο μεταξφ
προςϊπων τα οποία δεν διατελοφν κατά το χρόνο τθσ εκλογισ του οφτε Διοικθτζσ
οφτε Εκτελεςτικοί Διευκυντζσ του Δ.Ν.Σ62. Θ κθτεία του είναι πενταετισ και
επιτρζπεται να ανανεϊνεται απεριόριςτα. Προεδρεφει του Εκτελεςτικοφ υμβουλίου, αλλά δεν ζχει δικαίωμα ψιφου κατά τθ λιψθ αποφάςεων από το όργανο,
παρά μόνον ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ63, και ςυντονίηει ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του
οργάνου τισ τρζχουςεσ δραςτθριότθτεσ του Δ.Ν.Σ64. το Διευκφνοντα φμβουλο, ο
οποίοσ επικουρείται ςτο ζργο του από τρείσ Αναπλθρωτζσ που εκλζγονται επίςθσ
από το Εκτελεςτικό υμβοφλιο, υπάγεται το ςφνολο των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του
οργανιςμοφ, ςτισ οποίεσ εντάςςεται το προςωπικό του Δ.Ν.Σ. Ο Διευκφνων
φμβουλοσ προΐςταται του προςωπικοφ.

3.6.5 Η Διεθνόσ Νομιςματικό και Φρηματοπιςτωτικό Επιτροπό
Θ Διεκνισ Νομιςματικι και Χρθματοπιςτωτικι Επιτροπι (International
Monetary and Financial Committee, γνωςτι μζχρι το 1999 ωσ Ενδιάμεςθ Επιτροπι,
Interim Committee) ςυςτάκθκε από το υμβοφλιο Διοικθτϊν τον Οκτϊβριο του
1974. Είναι διάδοχοσ τθσ Επιτροπισ για τθν Αναμόρφωςθ του Διεκνοφσ
Νομιςματικοφ υςτιματοσ (γνωςτισ ωσ Επιτροπισ των Είκοςι) που ςυςτάκθκε το
1972 για τθν επεξεργαςία των προτάςεων βάςει των οποίων ζγινε θ δεφτερθ
τροποποίθςθ των Άρκρων υμφωνίασ (ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα).
Θ Διεκνισ Νομιςματικι και Χρθματοπιςτωτικι Επιτροπι, θ οποία ςυνεδριάηει δφο φορζσ το χρόνο, αποτελείται από είκοςι τζςςερα (24) μζλθ που διορίηονται
από τα πζντε κράτθ μζλθ που ζχουν τθν εξουςία να διορίηουν Εκτελεςτικοφσ
Διευκυντζσ (ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα) μεταξφ Διοικθτϊν του Δ.Ν.Σ.,
υπουργϊν των κρατϊν μελϊν και άλλων αξιωματοφχων αντιςτοίχου επιπζδου. τισ
αρμοδιότθτζσ τθσ εμπίπτει θ υποβολι προσ το υμβοφλιο Διοικθτϊν:
 εκκζςεων αναφορικά με τθ διαχείριςθ και τθ λειτουργία του διεκνοφσ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ (όπωσ π.χ. θ διακιρυξθ αναφορικά με τθ «ςυνεργαςία για τθ βιϊςιμθ παγκόςμια ανάπτυξθ», και θ ζκκεςθ αναφορικά με τθ
«ςτρατθγικι για τθν προϊκθςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ» του
1996), και
 προτάςεων αναφορικά με τθν ανάγκθ και το περιεχόμενο τθσ ανακεϊρθςθσ
διατάξεων των Άρκρων υμφωνίασ65.
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3.6.6 Η Επιτροπό Ανϊπτυξησ
Θ Επιτροπι Ανάπτυξθσ (Development Committee, γνωςτι παλαιότερα ωσ
Joint Ministrerial Committee of the Boards of Governors of the Bank and the Fund
on the Transfer of Real Resources to Developing Countries) ςυςτάκθκε επίςθσ το
1974 με ψιφιςμα του υμβουλίου Διοικθτϊν. τθ ςφνκεςθ τθσ μετζχουν είκοςι
τζςςερα (24) πρόςωπα, επιπζδου αντίςτοιχου με εκείνο των μελϊν τθσ Ενδιάμεςθσ
Επιτροπισ. Σο ζργο τθσ είναι επίςθσ ςυμβουλευτικό και ςυνίςταται ςτθν υποβολι
προτάςεων ςτα υμβοφλια Διοικθτϊν του Δ.Ν.Σ. και τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ ςε
κζματα οικονομικισ ανάπτυξθσ. Μεταξφ των μείηονοσ ςθμαςίασ κεμάτων που ζχει
επεξεργαςτεί θ Επιτροπι Ανάπτυξθσ επιςθμαίνονται:
 θ υλοποίθςθ τθσ πρωτοβουλίασ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων χρζουσ
των υπερχρεωμζνων πτωχϊν χωρϊν (Heavily Indebted Poor Countries), και
 θ ενίςχυςθ των προςπακειϊν για βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των
οικονομικά αναπτυςςομζνων χωρϊν χαμθλοφ ειςοδιματοσ, του ιδιωτικοφ
τομζα τθσ οικονομίασ των κρατϊν μελϊν του Δ.Ν.Σ., και των πολυμερϊν
οργανιςμϊν που επιλαμβάνονται του ηθτιματοσ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ
ανάπτυξθσ66.

3.7 Σο κανονιςτικό πλαύςιο του Διεθνούσ Νομιςματικού
Σαμεύου
Σα κράτθ μζλθ του Δ.Ν.Σ. πρζπει να ςυμμορφωκοφν προσ ςυγκεκριμζνεσ
αρχζσ και να ςεβαςκοφν αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτο
καταςτατικό του και ςυνεπάγονται περιοριςμοφσ ςτθ «νομιςματικι κυριαρχία» των
χωρϊν μελϊν. Πρζπει να τονιςκεί ότι δεν αναγνωρίηεται ςτουσ κανόνεσ που
κεςπίηει το Δ.Ν.Σ. άμεςθ ιςχφσ ςτθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ των παραπάνω χωρϊν,
με τθν ζννοια ότι ιδιϊτεσ δεν μποροφν να τουσ επικαλεςκοφν ενϊπιον των εκνικϊν
δικαςτθρίων. Εξαίρεςθ μπορεί να κεωρθκεί ότι αποτελεί κυρίωσ θ διάταξθ του
Άρκρου VIII, τμιμα 2, παρ. β, εδ. 1.

3.8 Λογιςτικό απεικόνιςη ςυναλλαγών
Οι ςυναλλαγζσ του Δ.Ν.Σ. απεικονίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ λογιςτικϊν καταςτάςεων:
 τθ λογιςτικι κατάςταςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ (General Department)
 τθ λογιςτικι κατάςταςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ειδικϊν Σραβθκτικϊν Δικαιωμάτων
(Special Drawing Rights Department)και
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τουσ λογαριαςμοφσ υπό διαχείριςθ (administered accounts).
Θ παρουςίαςθ των εν λόγω καταςτάςεων κρίκθκε ςκόπιμθ διότι διευκολφνει
τθν κατανόθςθ των μθχανιςμϊν που ζχει υιοκετιςει το Δ.Ν.Σ. για τθ χρθματοδοτικι
ενίςχυςθ κρατϊν μελϊν.

3.8.1 Λογιςτικό κατϊςταςη τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ
Οι ςυναλλαγζσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ του Δ.Ν.Σ. παρακολουκοφνται λογιςτικά ςε τζςςερα λογαριαςμοφσ:
1. το λογαριαςμό γενικϊν πόρων (general resources account)
2. το λογαριαςμό ειδικισ εκταμίευςθσ (special disbursement account),
3. το λογαριαςμό επενδφςεων (investment account), και
4. τον προςωρινό λογαριαςμό δανειςκζντων πόρων (borrowed resources
suspense account), ςτον οποίο τθροφνται προςωρινά τα υπόλοιπα ςε νομίςματα που ζχει δανειςτεί το Δ.Ν.Σ. ζωσ ότου μεταφερκοφν ςτον λογαριαςμό γενικϊν πόρων.
3.8.1.1 Λογαριαςμόσ γενικών πόρων
Γενική περιγραφή
Ο πρϊτοσ και από άποψθ όγκου ςυναλλαγϊν ςθμαντικότεροσ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ είναι ο λογαριαςμόσ γενικϊν πόρων. το ςκζλοσ του πακθτικοφ του
απεικονίηονται οι κφριεσ πθγζσ άντλθςθσ των κεφαλαίων μζςω των οποίων το Δ.Ν.Σ.
προβαίνει ςτο ςθμαντικότερο τμιμα τθσ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ των κρατϊν
μελϊν.
Οι πθγζσ αυτζσ είναι τα μερίδια των κρατϊν μελϊν (το κφριο κονδφλιο του
πακθτικοφ του λογαριαςμοφ), τα γενικά και ειδικά αποκεματικά, κακϊσ και ο
βραχυχρόνιοσ δανειςμόσ του Δ.Ν.Σ. για τθ χρθματοδότθςθ δραςτθριοτιτων του
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου VII των Άρκρων υμφωνίασ. Σα αντλοφμενα
κεφάλαια τοποκετοφνται ςε λογαριαςμοφσ οι οποίοι τθροφνται ςε νομίςματα
κρατϊν μελϊν, ςε ειδικά τραβθκτικά δικαιϊματα και ςε χρυςό, ενϊ τμιμα τουσ
επενδφεται και ςε βραχυχρόνιουσ τίτλουσ.

Τα μερίδια των κρατών μελών (quotas)
Μια από τισ ςθμαντικότερεσ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν τα κράτθ που
εντάςςονται ςτο Δ.Ν.Σ. είναι θ καταβολι ενόσ μεριδίου ςυμμετοχισ (quota)67. Θ
67
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ςθμαςία των μεριδίων είναι κεντρικι για τθ λειτουργία του Δ.Ν.Σ., δεδομζνου ότι
αποτελοφν τθν κφρια πθγι εςόδων του. Σαυτόχρονα, το φψοσ του μεριδίου κάκε
κρότουσ μζλουσ κακορίηει και τθν ζκταςθ των δικαιωμάτων του. Ειδικότερα:
(α) Αποτελεί τον προςδιοριςτικό παράγοντα για τον υπολογιςμό των ψιφων
που διακζτει κατά τθ λιψθ αποφάςεων των οργάνων του Δ.Ν.Σ. (ςφμφωνα με τα
προαναφερκζντα), κακϊσ κάκε κράτοσ μζλοσ διακζτει:
 διακόςιεσ πενιντα (250) βαςικζσ ψιφουσ, και
 επιπλζον ανά μία ψιφο για κάκε τμιμα του μεριδίου του που ιςοδυναμεί με
εκατό χιλιάδεσ (100.000) ειδικά τραβθκτικά δικαιϊματα68.
Ενδεικτικά αναφζρεται ότι, ςφμφωνα με ςτοιχεία του οργανιςμοφ τον Αφγουςτο του 2005, οι Θ.Π.Α. κατείχαν το μεγαλφτερο μερίδιο, φψουσ 54,2 δισ δολαρίων Θ.Π.Α., διακζτουν 371.743 ψιφουσ (ποςοςτό 17,1% επί του ςυνόλου), ενϊ
το Παλάου είχε το μικρότερο μερίδιο, φψουσ 4,5 εκατ. δολαρίων Θ.Π.Α., διακζτει
281 ψιφουσ (ποςοςτό 0,013% επί του ςυνόλου)69,
(β) Οριοκετεί τθν ζκταςθ τθσ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ που δικαιοφται να
ηθτιςει αν αντιμετωπίςει προβλιματα ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν του.
(γ) Αποτελεί τον προςδιοριςτικό παράγοντα για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ που του αναλογεί κατά τθν κατανομι των ειδικϊν τραβθκτικϊν δικαιωμάτων.
Σο φψοσ του μεριδίου κάκε κράτουσ μζλουσ κακορίηεται ςφμφωνα με οριςμζνα κριτιρια, τα οποία ςχετίηονται με τθν οικονομικι του κατάςταςθ70. Κατά τθν
τρζχουςα περίοδο, οι οικονομικζσ παράμετροι βάςει των οποίων γίνεται ο
υπολογιςμόσ των μεριδίων ίων κρατϊν μελϊν (και οι οποίεσ αντανακλοφν τθ
ςχετικι ςθμαςία κάκε κράτουσ μζλουσ ςτθ διεκνι οικονομία) είναι:
 το ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν,
 το ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, και
 τα επίςθμα αποκεματικά.
Σο υμβοφλιο Διοικθτϊν υποχρεοφται να προβαίνει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, και πάντωσ το αργότερο ανά πενταετία, ςε γενικι ανακεϊρθςθ των
μεριδίων των κρατϊν μελϊν και να προτείνει τισ αναγκαίεσ προςαρμογζσ71 .
Θ εκπλιρωςθ από τα κράτθ μζλθ τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ του μεριδίου
τουσ τόςο κατά τθν ζνταξι τουσ ςτο Δ.Ν.Σ. όςο και μεταγενζςτερα ςτο πλαίςιο των
ανακεωριςεων πραγματοποιείται κατά μεν ποςοςτό 25% ςε ειδικά τραβθκτικά
δικαιϊματα ι ςε ελεφκερα μετατρζψιμα νομίςματα κρατϊν μελϊν που διακρατά το
Δ.Ν.Σ. ωσ αποκεματικά ςτοιχεία (δολάριο Θ.Π.Α., ευρϊ, ιαπωνικό γιζν, βρετανικι
ςτερλίνα), κατά το δε υπόλοιπο ποςοςτό ςτο εκνικό τουσ νόμιςμα. Σο πρϊτο ποςό
ςυνιςτά τθν καλοφμενθ αποκεματικι κυρίδα (reserve tranche) του κράτουσ μζλουσ
και ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο πλαίςιο τθσ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ που
δικαιοφται να ηθτιςει από το Δ.Ν.Σ.

Δανειςμόσ του Δ.Ν.Τ.
ε αντίκεςθ με άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, το Δ.Ν.Σ. δεν αντλεί δανειακά
κεφάλαια από τισ διεκνείσ αγορζσ χριματοσ και κεφαλαίου. Από το 1962 όμωσ, οι
68
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κυβερνιςεισ και οι κεντρικζσ τράπεηεσ των ζντεκα (11) κρατϊν μελϊν του G-10
ζχουν παραχωριςει ςτο Δ.Ν.Σ. πιςτωτικά όρια για τθν άντλθςθ δανειακϊν
κεφαλαίων, εφόςον ςυντρζχουν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. Ο εν λόγω
δανειοδοτικόσ μθχανιςμόσ καλείται «Γενικοί Διακανονιςμοί Δανειςμοφ» (General
Arrangements to Borrow, GAB) και υιοκετικθκε με απόφαςθ του Εκτελεςτικοφ
υμβουλίου. Θ κεντρικι τράπεηα τθσ Ελβετίασ ςυμμετζχει επίςθσ ςτουσ Γενικοφσ
Διακανονιςμοφσ Δανειςμοφ από τον Απρίλιο του 1984, ενϊ ανάλογου περιεχομζνου
ςυμφωνία ζχει ςυναφκεί και με τθν κυβζρνθςθ τθσ αουδικισ Αραβίασ72.
Οι GAB ενεργοποιοφνται κατά κανόνα όταν υπάρχει ανάγκθ χρθματοδότθςθσ ςυναλλαγϊν ανάμεςα ςτο Δ.Ν.Σ. και τα μζλθ του G-10 με ςκοπό τθν ανακοπι ι
τθν αντιμετϊπιςθ μιασ εξαςκζνιςθσ του διεκνοφσ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ. Κατ’
εξαίρεςθ, προςφυγι ςτα εν λόγω πιςτωτικά όρια επιτρζπεται υπό όρουσ και για τθ
χρθματοδοτικι ενίςχυςθ κρατϊν μελϊν του Δ.Ν.Σ. τα οποία δεν είναι μζλθ του G-10
και ακολουκοφν ςτακεροποιθτικά προγράμματα υπό τθν αιγίδα του διεκνοφσ
οργανιςμοφ. Όλεσ οι ςυναλλαγζσ ςυνομολογοφνται ςτο εκνικό νόμιςμα του μζλουσ
του G-10 ςτο πιςτωτικό όριο του οποίου γίνεται προςφυγι.
Σον Λανουάριο του 1997, το Εκτελεςτικό υμβοφλιο υιοκζτθςε ζνα νζο
δανειοδοτικό μθχανιςμό, τουσ «Νζουσ Διακανονιςμοφσ Δανειςμοφ» (New
Arrangements to Borrow, N.A.B.). Θ ανάγκθ για ενίςχυςθ τθσ δανειολθπτικισ
ικανότθτασ του Δ.Ν.Σ. ςε περιόδουσ κρίςθσ κατζςτθ ιδιαίτερα επιτακτικι μετά τθ
νομιςματικι κρίςθ του Μεξικοφ το 1994, θ οποία ζκεςε ςε λειτουργία μία ςειρά
ενεργειϊν οι οποίεσ κορυφϊκθκαν με τθν ζκδοςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ.
Ο αρικμόσ των κρατϊν μελϊν και κεντρικϊν τραπεηϊν που ςυμμετζχουν
ςτον εν λόγω μθχανιςμό, ο οποίοσ ςυμπλθρϊνει τουσ Γενικοφσ Διακανονιςμοφσ
Δανειςμοφ, ανζρχεται ςε είκοςι πζντε (25). Εκτόσ των μελϊν του G-10 και τθσ
αουδικισ Αραβίασ ςυμμετζχουν θ Αυςτραλία, θ Αυςτρία, θ Δανία, θ Φινλανδία, θ
Κεντρικι Σράπεηα του Χονγκ Κόνγκ, θ Κορζα, το Κουβζιτ, το Λουξεμβοφργο, θ
Μαλαιςία, θ Νορβθγία, θ ιγκαποφρθ, θ Λςπανία και θ Σαχλάνδθ.
φμφωνα με τουσ όρουσ τθσ νζασ ςυμφωνίασ, οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ ανζλαβαν τθ δζςμευςθ να χορθγοφν ςτο Δ.Ν.Σ. δανειακά κεφάλαια ςτο εκνικό τουσ
νόμιςμα όταν αυτό ζχει ανάγκθ από ςυμπλθρωματικοφσ πόρουσ είτε για τθν
ανακοπι ι τθν αντιμετϊπιςθ μιασ εξαςκζνιςθσ του διεκνοφσ νομιςματικοφ
ςυςτιματοσ, είτε για τθν αντιμετϊπιςθ μιασ ζκτακτθσ κατάςταςθσ που κζτει ςε
διακινδφνευςθ τθ ςτακερότθτά του. Όςα κράτθ μζλθ δεν ςυμμετζχουν ςτουσ Νζουσ
Διακανονιςμοφσ Δανειςμοφ ζχουν επίςθσ δυνατότθτα χριςθσ των πιςτωτικϊν
ορίων με όρουσ παρεμφερείσ εκείνων που ιςχφουν και για τουσ Γενικοφσ.
3.8.1.2 Λογαριαςμόσ ειδικόσ εκταμύευςησ
το λογαριαςμό ειδικισ εκταμίευςθσ απεικονίηονται οι πθγζσ των
κεφαλαίων που προορίηονταν για τθ χοριγθςθ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ ςε όςα
οικονομικά αναπτυςςόμενα κράτθ μζλθ αντιμετϊπιηαν προβλιματα ςτο ιςοηφγιο
πλθρωμϊν τουσ ςφμφωνα με τθ διευκόλυνςθ διαρκρωτικισ προςαρμογισ
(Structural Adjustment Facility, SAF). Θ ςθμαςία του εν λόγω λογαριαςμοφ είναι
ςιμερα πλζον οριακι, κακϊσ θ διευκόλυνςθ διαρκρωτικισ προςαρμογισ ζχει
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παφςει να χρθςιμοποιείται, αφοφ αντικαταςτάκθκε το 1987 από τθν ενιςχυμζνθ
διευκόλυνςθ διαρκρωτικισ προςαρμογισ (Enhanced Structural Adjustment Facility,
ESAF), θ οποία που παρακολουκείτο λογιςτικά ςτουσ λογαριαςμοφσ υπό διαχείριςθ.
Επιςθμαίνεται ιδθ ςτο ςθμείο αυτό, ότι θ ESAF ζχει επίςθσ καταργθκεί,
κακϊσ αντικαταςτάκθκε το 1999 από τθ διευκόλυνςθ για τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ
και τθν ανάπτυξθ (Poverty Reduction and Growth Facility, PRGF)73.
3.8.2. Λογιςτικό κατϊςταςη τησ Διεύθυνςησ Ειδικών Σραβηκτικών
Δικαιωμϊτων
το λογαριαςμό τθσ Διεφκυνςθσ Ειδικϊν Σραβθκτικϊν Δικαιωμάτων παρακολουκοφνται οι ςυναλλαγζσ του Δ.Ν.Σ. που ςυνομολογοφνται ςε ειδικά τραβθκτικά
δικαιϊματα (special drawing rights)74. Σα ειδικά τραβθκτικά δικαιϊματα είναι ζνα
διεκνζσ αποκεματικό ςτοιχείο, το οποίο δθμιουργικθκε από το Δ.Ν.Σ. το 1969 με
ςτόχο τθν ενίςχυςθ των υφιςτάμενων επίςθμων αποκεματικϊν των κρατϊν μελϊν
του και κατ’ αυτόν τον τρόπο τθ ςτιριξθ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ ςτακερϊν
ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν που λειτουργοφςε τότε υπό τθν αιγίδα του.
Βζβαια μετά τθν κατάργθςθ του εν λόγω ςυςτιματοσ θ αξία των ειδικϊν
τραβθκτικϊν δικαιωμάτων ωσ αποκεματικοφ ςτοιχείου είναι πλζον περιοριςμζνθ. Θ
ςθμερινι βαςικι του λειτουργία ςυνίςταται ςτθ χρθςιμοποίθςθ του ωσ λογιςτικισ
μονάδασ του Δ.Ν.Σ. και οριςμζνων άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν.
Σα ειδικά τραβθκτικά δικαιϊματα κατανζμονται ςτα κράτθ μζλθ αναλογικά
προσ το μερίδιο τουσ ςτο Δ.Ν.Σ. Ο οργανιςμόσ ζχει τθν εξουςία να κακορίηει και να
τροποποιεί τόςο τθ ςφνκεςθ όςο και τθ μζκοδο αποτίμθςθσ των ειδικϊν
τραβθκτικϊν δικαιωμάτων. Θ νομιςματικι αξία των ειδικϊν τραβθκτικϊν
δικαιωμάτων, θ οποία εκφράηεται ςε δολάρια Θ.Π.Α., διαμορφϊνεται ςε κακθμερινι βάςθ από το Δ.Ν.Σ. ςφμφωνα με τθν αξία ενόσ καλακιοφ ςτο οποίο περιλαμβάνονται το δολάριο Θ.Π.Α., το ευρϊ, το ιαπωνικό γιζν, και θ βρετανικι
ςτερλίνα, θ αναλογία ςυμμετοχισ των οποίων ανακεωρείται κάκε πζντε χρόνια. Θ
αξία που αναλογεί ςτα τρία υπόλοιπα νομίςματα μετατρζπεται ςε δολάρια Θ.ΠΑ.
ςφμφωνα με τθν τρζχουςα ςυναλλαγματικι ιςοτιμία τουσ, και το άκροιςμα των
κονδυλίων που προκφπτουν ςυνιςτά τθν θμεριςια αξία των ειδικϊν τραβθκτικϊν
δικαιωμάτων.
3.8.3 Λογαριαςμού υπό διαχεύριςη
τθν εν λόγω κατθγορία εμπίπτουν διάφοροι λογαριαςμοί που δθμιουργοφνται από το Εκτελεςτικό υμβοφλιο ςτο πλαίςιο τθσ δυνατότθτασ του Δ.Ν.Σ. να
παρζχει χρθματοπιςτωτικισ φφςεωσ υπθρεςίεσ που ςυνάδουν προσ το ςκοπό του.
τθν εν λόγω κατθγορία εμπίπτουν ενδεικτικά75:
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το καταπίςτευμα τθσ προωκθμζνθσ διευκόλυνςθσ διαρκρωτικισ προςαρμογισ (enhanced structural adjustment facility trust),
το καταπιςτευματικό Σαμείο (trust fund), το οποίο δθμιουργικθκε το 1976
με ςκοπό τθ χρθματοδοτικι ενίςχυςθ των οικονομικά αναπτυςςομζνων
κρατϊν μελϊν από τα κζρδθ που προκφπτουν από τθν πϊλθςθ των αποκεμάτων χρυςοφ,
ο λογαριαςμόσ για δραςτθριότθτεσ τεχνικισ βοικειασ,
τα ςυνταξιοδοτικά προγράμματα του προςωπικοφ, και
ad hoc, λογαριαςμοί που δθμιουργοφνται μετά από αίτθμα κρατϊν μελϊν.

3.9 Φρηματοδοτικό ενύςχυςη κρατών μελών
Γενικζσ αρχζσ
Νομικι βάςθ για τθ χρθματοδοτικι δραςτθριότθτα του Δ.Ν.Σ. αποτελεί το
άρκρο V των Άρκρων υμφωνίασ. Θ δραςτθριότθτα αυτι διζπεται από οριςμζνεσ
γενικζσ αρχζσ, ςφμφωνα με όςα αναπτφςςονται ςτθ ςυνζχεια.

Δικαιοφχοι χρηματοδοτικήσ ενίςχυςησ
Για τισ ανάγκεσ άςκθςθσ τθσ χρθματοδοτικισ πολιτικισ του Δ.Ν.Σ., το Εκτελεςτικό υμβοφλιο κατατάςςει ςιμερα τα κράτθ μζλθ του ςε 3 κατθγορίεσ:
1. βιομθχανικά κράτθ (industrial countries),
2. οικονομικά αναπτυςςόμενα κράτθ μζςου ειςοδιματοσ (middle-income
developing countries), και
3. οικονομικά αναπτυςςόμενα κράτθ χαμθλοφ ειςοδιματοσ (low-income
developing countries).
Μολονότι de jure όλα τα κράτθ μζλθ ζχουν πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδοτικι
ενίςχυςθ του Δ.Ν.Σ., de facto προςφυγι γίνεται πλζον κατά κφριο λόγο από τα
οικονομικά αναπτυςςόμενα κράτθ μζλθ χαμθλοφ ειςοδιματοσ. Σο Δ.Ν.Σ.
ςυναλλάςςεται αποκλειςτικά με το Τπουργείο Οικονομικϊν, τθν κεντρικι τράπεηα,
το τακεροποιθτικό Σαμείο (αν υπάρχει) ι άλλθ παρεμφεροφσ λειτουργίασ δθμόςια
αρχι του κράτουσ μζλουσ το οποίο αιτείται τθν ενίςχυςθ76.
Σο κριτιριο τθσ «ανάγκθσ του ιςοηυγίου πλθρωμϊν»
Κατά κανόνα, το Δ.Ν.Σ. χορθγεί χρθματοδοτικι ενίςχυςθ ςε κράτθ μζλθ με
ςκοπό τθ ςτιριξθ του ιςοηυγίου πλθρωμϊν τουσ, προχποκζτει δθλαδι τθν φπαρξθ
«ανάγκθσ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν»77. Για τθν εκτίμθςθ τθσ ςυνδρομισ αυτοφ του
κριτθρίου λαμβάνονται υπόψθ τρία ςτοιχεία:
 θ κζςθ του ιςοηυγίου πλθρωμϊν,
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θ κζςθ των αποκεματικϊν ςε ξζνο νόμιςμα, και
θ διαχρονικι εξζλιξθ αυτϊν των κζςεων.
ε περίπτωςθ πάντωσ που το φψοσ τθσ αιτοφμενθσ ενίςχυςθσ δεν υπερβαίνει τθν αποκεματικι κυρίδα του κράτουσ μζλουσ, το Δ.Ν.Σ. τθν χορθγεί χωρίσ όρουσ
ι περιοριςμοφσ. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ των κατωτζρω αναφερομζνων ειδικϊν
διευκολφνςεων δεν λαμβάνεται υπόψθ θ ίδια θ ανάγκθ του ιςοηυγίου πλθρωμϊν
αλλά διάφορα χαρακτθριςτικά του.

Όροι οικονομικήσ πολιτικήσ
Θ χρθματοδοτικι ενίςχυςθ χορθγείται από πάντοτε υπό όρουσ. υγκεκριμζνα, το αιτοφμενο κράτοσ μζλοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υιοκετιςει
ςυγκεκριμζνα μζτρα οικονομικισ πολιτικισ που του υποδεικνφονται από το Δ.Ν.Σ.,
ϊςτε με τθν προςωρινι χριςθ των πόρων του Δ.Ν.Σ. να αντιμετωπίςει τα
προβλιματα ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν του78. Θ πολιτικι τθσ υπό όρουσ
χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ που ακολουκεί το Δ.Ν.Σ. είναι γνωςτι ωσ
«αιρεςιμότθτα» (ςτθν αγγλικι ορολογία «conditionality»). Με τθν επιβολι των εν
λόγω όρων επιδιϊκεται θ διαρκισ διατιρθςθ από τα κράτθ μζλθ μιασ
ιςορροπθμζνθσ κζςθσ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν, ϊςτε να μθν είναι αναγκαία θ
προςφυγι ςτθν επιβολι περιοριςμϊν ςτο διεκνζσ εμπόριο και τισ διεκνείσ
πλθρωμζσ.
Θ αποδοχι από ζνα κράτοσ μζλοσ των όρων οικονομικισ πολιτικισ που κζτει
το Δ.Ν.Σ. είναι ςθμαντικι ςτον βακμό που αποτελεί δζςμευςθ για τθν υιοκζτθςθ
μζτρων που ζχουν ςυνικωσ «αντιλαϊκό» χαρακτιρα. Αξιοςθμείωτθ είναι βζβαια θ
ςθματοδοτικι λειτουργία αυτισ τθσ αποδοχισ προσ τισ διεκνείσ αγορζσ, δεδομζνου
ότι αντικειμενικι επιδίωξθ τθσ πολιτικισ που ακολουκεί το Δ.Ν.Σ. αναφορικά με τθ
χρθματοδοτικι ενίςχυςθ των κρατϊν μελϊν είναι να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςι
τουσ ςτισ αγορζσ για τθν άντλθςθ δανειακϊν κεφαλαίων ςε μόνιμθ βάςθ.
Κατά κανόνα, το Δ.Ν.Σ. χορθγεί χρθματοδοτικι ενίςχυςθ μόνον αν βεβαιωκεί ότι το αιτοφμενο κράτοσ μζλοσ είναι ςε κζςθ να αποπλθρϊςει το χρζοσ του.
φμφωνα μάλιςτα με τθν εμπειρία που ζχει αντλθκεί, το Δ.Ν.Σ. δίνει πλζον
ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ικανότθτα των κρατϊν μελϊν να προβοφν ςε διαρκρωτικζσ
μεταβολζσ ςτο περιβάλλον λειτουργίασ τθσ οικονομίασ τουσ (περιλαμβανομζνου
του χρθματοπιςτωτικοφ τουσ ςυςτιματοσ) και να επιτφχουν βιϊςιμθ ανάπτυξθ79.
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Διαθεςιμότητα πόρων
Εφόςον πλθροφνται οι ανωτζρω προχποκζςεισ, το Δ.Ν.Σ. ανταποκρίνεται
ςτο αίτθμα του κράτουσ μζλουσ, προςδιορίηει τθ διακεςιμότθτα πόρων ςτον
λογαριαςμό από τον οποίο κα γίνει θ εκταμίευςθ και διαμορφϊνει ανάλογα το
χρθματοδοτικό πρόγραμμα. Θ διάςταςθ αυτι διαφοροποιεί κατ’ εξοχιν τθν
πολιτικι χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ του Δ.Ν.Σ. από εκείνθ τθσ Παγκόςμιασ
Σράπεηασ, θ οποία χρθματοδοτεί ςυγκεκριμζνα ζργα ι τομείσ τθσ οικονομία.

Διάρκεια χρηματοδοτικήσ ενίςχυςησ
Θ χρθματοδοτικι ενίςχυςθ που παρείχε αρχικά το Δ.Ν.Σ. ιταν βραχυχρόνια.
Από τθ δεκαετία του 1980, όμωσ, παρατθρείται θ τάςθ για επιμικυνςθ τθσ
διάρκειασ για τθν οποία χορθγείται θ χρθματοδότθςθ. Αυτό ιςχφει τόςο για τισ
διευρυμζνεσ πιςτϊςεισ όςο και για τισ ειδικζσ διευκολφνςεισ, ςφμφωνα με όςα
αναφζρονται κατωτζρω ςτα οικεία ςθμεία.

Νόμιςμα και επιτόκιο
Θ εκταμίευςθ τθσ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ γίνεται είτε ςε ειδικά
τραβθκτικά δικαιϊματα είτε ςε νομίςματα των κρατϊν μελϊν80. Σο επιτόκιο που
χρεϊνει το Δ.Ν.Σ. για τθ χορθγοφμενθ χρθματοδότθςθ διαφοροποιείται ανάλογα με
το είδοσ τθσ διευκόλυνςθ, ςε οριςμζνεσ πάντωσ περιπτϊςει (όπωσ ςτθν Poverty
Reduction and Growth Facility) είναι επιδοτοφμενο.

Όρια χρηματοδοτικήσ ενίςχυςησ
Θ χρθματοδοτικι ενίςχυςθ του Δ.Ν.Σ. προσ ζνα αιτοφμενο κράτοσ μζλοσ γίνεται κλιμακωτά, ςε τζςςερισ «πιςτωτικζσ κυρίδεσ», όπου κάκε πιςτωτικι κυρίδα
αντιςτοιχεί ςτο 25% του μεριδίου του κράτοσ μζλουσ ςτο Δ.Ν.Σ. Θ άντλθςθ πόρων
από τθν πρϊτθ πιςτωτικι κυρίδα προχποκζτει απλϊσ τθν εκδιλωςθ τθσ πρόκεςθ
από το κράτοσ μζλοσ να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ
των προβλθμάτων του ιςοηυγίου πλθρωμϊν του.
Αντίκετα, θ χοριγθςθ πιςτϊςεων από τισ ανϊτερεσ πιςτωτικζσ κυρίδεσ κζτει
ςε ενεργοποίθςθ το μθχανιςμό τθσ υπό όρουσ χρθματοδότθςθσ και ςυνδυάηεται με
τισ κατωτζρω αναφερόμενεσ τακτικζσ ι ειδικζσ διευκολφνςεισ. Σο Εκτελεςτικό
υμβοφλιο κζτει μάλιςτα ςυγκεκριμζνα όρια χρθματοδότθςα για κάκε μία από τισ
μορφζσ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ, τα οποία ανακεωροφνται ςε ετιςια βάςθ.81
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3.9.1 Η παροχό βοόθειασ ςε όλεσ τισ χώρεσ μϋλη
τισ αρμοδιότθτεσ του Δ.Ν.Σ. περιλαμβάνεται θ παροχι οικονομικισ βοικειασ
ςτισ χϊρεσ μζλθ του ςε μετατρζψιμο νόμιςμα, προκειμζνου να ςτακεροποιθκεί θ
ςυναλλαγματικι αξία του νομίςματοσ τουσ.
Κάκε κράτοσ μζλοσ του Δ.Ν.Σ. ζχει το δικαίωμα να πραγματοποιιςει
τραβιγματα (tirages) ςτουσ πόρουσ ταυ Σαμείου, τα οποία είναι ανάλογα με το
φψοσ τθσ ειςφοράσ που κατζβαλε ςτο κεφάλαιο του Σαμείου κατά τθν προςχϊρθςθ
του ςε αυτό. Σο τράβθγμα ςυνίςταται ςτθν αγορά από το κράτοσ μζλοσ μιασ
οριςμζνθσ ποςότθτασ ςυναλλάγματοσ από το Σαμείο, το οποίο ςυνάλλαγμα του
είναι απαραίτθτο για να πραγματοποιιςει τισ διεκνείσ του πλθρωμζσ ειδικά ςε
περίπτωςθ ελλείμματοσ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν. Θ αγορά αυτι του ςυναλλάγματοσ
πραγματοποιείται ςτο νόμιςμα του κράτουσ μζλουσ.
Σο ςφςτθμα των μερίδων (tranches) αποτελεί τθν κοινι διαδικαςία
τραβιγματοσ. Ανοίγονται τζςςερισ μερίδεσ πίςτωςθσ, κακεμία από τισ οποίεσ
αντιπροςωπεφει 25% τθσ ειςφοράσ του κράτουσ μζλουσ. Σο ςυνολικό ποςό αγορϊν
ςτα τμιματα πίςτωςθσ δεν υπερβαίνει το 100% τθσ ειςφοράσ, κάτι που
ςυνεπάγεται ότι θ περιουςία του Δ.Ν.Σ. ςτο νόμιςμα του ςυγκεκριμζνου κράτουσ
μζλουσ ανζρχεται ςτο 200% τθσ ειςφοράσ του82.
Αυτά τα τραβιγματα αποκτοφν τθ μορφι δανείων, τα οποία το κράτοσ που τα
λαμβάνει τα ξεπλθρϊνει, κακϊσ μετά από κάποια περίοδο κα ξαναγοράςει το δικό
του νόμιςμα καταβάλλοντοσ ςτο Σαμείο το αντίςτοιχο ποςό ςε ςυνάλλαγμα.
Σο Δ.Ν.Σ. διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει και να βεβαιϊνει ότι θ χριςθ των
αγορϊν-τραβθγμάτων από το κράτοσ μζλοσ ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ
ςωςτισ διαχείριςθσ. Λςχφει ο κανόνασ τθσ υπό όρουσ παροχισ νομιςματικισ
βοικειασ, θ αυςτθρότθτα τθσ εκτζλεςθσ του οποίου εξαρτάται από φψοσ των
ποςϊν που ηιτθςε το κράτοσ μζλοσ. Σο πρϊτο τμιμα πίςτωςθσ του 25% χορθγείται
ελευκζρα, χωρίσ όρουσ και χωρίσ άςκθςθ τακτικοφ ελζγχου επί τθσ οικονομικισ
πολιτικισ του κράτουσ. Θ μόνθ υποχρζωςθ που αναλαμβάνει το κράτοσ ζγκειται
ςτθν απόδειξθ τθσ καταβολισ προςπακειϊν για να επιτευχκεί θ οικονομικι
εξυγίανςθ.
Αντίκετα, οι αιτιςεισ αγοράσ-τραβιγματοσ ςτα υπόλοιπα τρία τμιματα
πίςτωςθσ πρζπει να κεμελιϊνονται ςε ςτζρεεσ βάςεισ-δικαιολογίεσ. Βζβαια, ο
κανόνασ τθσ υπό όρουσ παροχισ βοικειασ εφαρμόηεται πολφ αυςτθρά. Οι αιτιςεισ
ςτθν περίπτωςθ αυτι υποβάλλονται ςτθ διαδικαςία τθσ λεγόμενθσ ςυμφωνίασ
επιβεβαίωςθσ (accord stand-by), ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ τα τραβιγματα-αγορζσ
πραγματοποιοφνται κατ' αρχιν ςε μια περίοδο ενόσ ζτουσ, που μπορεί να φκάςει
το πολφ τα τρία ζτθ.
τθν εν λόγω ςυμφωνία, που πρζπει να εγκρίνεται από το Διοικθτικό
υμβοφλιο του Σαμείου, κακορίηονται οι προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροί μια
χϊρα μζλοσ για να ζχει πρόςβαςθ ςτθ χοριγθςθ τθσ βοικειασ. Απαραίτθτθ είναι θ
εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ ςτακεροποίθςθσ-και διαρκρωτικισ προςαρμογισ
τθσ οικονομίασ του κράτουσ και θ προςπάκεια για τθν εκπλιρωςθ των κριτθρίων
υλοποίθςθσ. Σα κριτιρια αυτά αφοροφν ςτθν πολιτικι ςε κζματα περιοριςμϊν ςτισ
ςυναλλαγζσ και ςτισ πλθρωμζσ, αντανακλοφν τισ ανάγκεσ δανειςμοφ του κράτουσ
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και των δθμοςίων επιχειριςεων, τθν εξζλιξθ του εξωτερικοφ του χρζουσ, το επίπεδο
των νομιςματικϊν αποκεμάτων και το βακμό ανοίγματοσ τθσ οικονομίασ του κράτουσ ςτον ελεφκερο διεκνι ανταγωνιςμό. Όπωσ υπογραμμίηει ο Ρ. Krugman
«...μζςω των όρων που κζτει (το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο), για να χορθγεί τα
δάνεια του, τουλάχιςτον κατά τθ διάρκεια χρθματοπιςτωτικϊν κρίςεων, τείνει να
κακορίηει πολιτικζσ ςε κυρίαρχα κράτθ»83.
Με βάςθ τα κριτιρια υλοποίθςθσ, κακίςταται δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ
προόδου που ςθμείωςε θ ςυγκεκριμζνθ χϊρα ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ
εξυγίανςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ επιβεβαίωςθσ. ε περίπτωςθ μθ
τιρθςθσ των παραπάνω κριτθρίων, προβλζπεται θ δυνατότθτα τθσ λιψθσ
αναγκαίων ςυμπλθρωματικϊν, νζων μζτρων, που κα καταςτιςουν εφικτι τθν
επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ.
Οι επιχειριςεισ του Δ.Ν.Σ. που περιγράψαμε πραγματοποιοφνται από το
Γενικό Λογαριαςμό του. Ωςτόςο, μετά τθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ του
Δ.Ν.Σ. το 1969, θ οποία τζκθκε ςε ιςχφ το 1970, το Σαμείο ζχει τθν εξουςία να
παραχωρεί, χωρίσ αντιπαροχι από τα κράτθ μζλθ, και ειδικά τραβθκτικά
δικαιϊματα (Special Drawing Rights, SDR) ςτα μζλθ που ςυμμετζχουν ςτον ειδικό
λογαριαςμό τραβιγματοσ.
Σθ δεκαετία του 1960 υπιρχαν ενδείξεισ για επιβράδυνςθ των ρυκμϊν
ανάπτυξθσ τθσ διεκνοφσ οικονομίασ, ενϊ τα ςυναλλαγματικά αποκζματα των
κεντρικϊν τραπεηϊν απαρτίηονταν από χρυςό και δολάρια. Ωςτόςο θ προςφορά
χρυςοφ δεν ιταν επαρκισ λόγω των προβλθμάτων ςχετικά με τθν εξόρυξθ, ενϊ
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν προςφορά δολαρίων ιταν θ απόφαςθ των Θ ΠΑ
να κάνουν επενδφςεισ ςτο εξωτερικό. Δεδομζνου του προβλιματοσ επαρκοφσ
προςφοράσ τόςο του χρυςοφ όςο και των δολαρίων, φαινόταν πικανι θ δθμιουργία
ελλείμματοσ ςτα αποκζματα των κεντρικϊν τραπεηϊν.
Προκειμζνου να αποτραπεί θ προοπτικι αυτι, το Δ.Ν.Σ., κατόπιν
εξουςιοδότθςθσ εκ μζρουσ των χωρϊν μελϊν του, εξζδωςε ζνα είδοσ
«νομίςματοσ», τα προαναφερκζντα ειδικά τραβθκτικά δικαιϊματα, τα οποία κα
ττροςτίκεντο ςτα αποκζματα χρυςοφ και ςυναλλάγματοσ των κεντρικϊν τραπεηϊν.
Θ αξία των ειδικϊν τραβθκτικϊν δικαιωμάτων ςτθρίχκθκε ςτο μζςο όρο τθσ αξίασ
των βαςικϊν νομιςμάτων τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ. Τπάρχουν 21,4 δις. ειδικά
τραβθκτικά δικαιϊματα, που αντιςτοιχοφν ςε 29 δις. δολάρια 84.
3.9.2 Η παροχό βοόθειασ ςτισ λιγότερο ανεπτυγμϋνεσ χώρεσ
Με τθν παρζλευςθ του χρόνου, αποδείχκθκε ότι οι κλαςικζσ διαδικαςίεσ
χρθματοδοτικισ λειτουργίασ του Δ.Ν.Σ. δεν ιταν επαρκείσ για να αντιμετωπίςουν
ειδικζσ καταςτάςεισ και ιδιαίτερα να βοθκιςουν τα ελάχιςτα ανεπτυγμζνα κράτθ,
τα οποία πλιττονται πολλζσ φορζσ από γεγονότα εξωγενι, που υπερβαίνουν τισ
δυνατότθτεσ παρζμβαςθσ τουσ. Ζτςι, κεςπίςκθκαν νζοι μθχανιςμοί, οι λεγόμενεσ
ευκολίεσ (facilities), που παρουςιάηουν κοινά γνωρίςματα:
 Είναι ςυμπλθρωματικζσ των κοινϊν μθχανιςμϊν δεν τισ καταργοφν.
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 Τπόκεινται ςε όρουσ λιγότερο αυςτθροφσ ςε ςχζςθ με τα κοινά τραβιγματααγορζσ.
Τπάρχουν δφο κατθγορίεσ ευκολιϊν: αυτζσ που υπάγονται ςτθν πρϊτθ
κατθγορία ζχουν χαρακτιρα παροδικό ι ςυγκυριακό και κεςπίςκθκαν τθν περίοδο
πριν το 1974, ενϊ οι ευκολίεσ τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ ζχουν χαρακτιρα μόνιμο,
που τουσ δίνει μια διαρκρωτικι διάςταςθ, και κεςπίςκθκαν μετά το 1973.
Πριν το 1973, δφο ιταν οι μθχανιςμοί που είχαν κεςπιςκεί ςτα πλαίςια του
Δ.Ν.Σ.:
 Ο μθχανιςμόσ αντιςτακμιςτικισ χρθματοδότθςθσ. Κεςπίςκθκε το 1960 και
απευκφνεται ςτισ χϊρεσ, κυρίωσ τισ ελάχιςτα ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, που
αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν ωσ αποτζλεςμα παροδικϊν
ελλειμμάτων των εςόδων από τισ εξαγωγζσ τουσ, ελλειμμάτων που οφείλονται
ςε ςυγκυρίεσ ανεξάρτθτεσ από τθ κζλθςθ τουσ, όπωσ οι φυςικζσ καταςτροφζσ.
τόχοσ ιταν να αντιςτακμιςκοφν οι απϊλειεσ των εςόδων από τισ εξαγωγζσ. Ο
μθχανιςμόσ του Δ.Ν.Σ. προβλζπει αφενόσ τθν αφξθςθ των μερίδων προσ όφελοσ
των ενδιαφερομζνων κρατϊν, που τουσ επιτρζπει να πραγματοποιιςουν πιο
ςθμαντικά τραβιγματα-αγορζσ, και αφετζρου τθν ελάφρυνςθ των όρων
πρόςβαςθσ ςτουσ πόρουσ του Σαμείου. Σο 1981, κεςπίςκθκε, παράλλθλα προσ
τον ιδθ υφιςτάμενο από το 1963 μθχανιςμό αντιςτακμιςτικισ χρθματοδότθςθσ,
μια ειδικι ευκολία χρθματοδότθςθσ, αντιςτακμιςτικισ των μεταπτϊςεων του
κόςτουσ των ειςαγωγϊν δθμθτριακϊν.
 Ο μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ των ρυκμιςτικϊν αποκεμάτων. Κεςπίςκθκε το
1969 και ζχει ωσ ςτόχο να παράςχει βοικεια ςε οριςμζνα κράτθ ϊςτε να
χρθματοδοτιςουν τθ δθμιουργία διεκνϊν αποκεμάτων πρϊτων υλϊν,
προκειμζνου να ςτακεροποιθκοφν οι τιμζσ των υλϊν αυτϊν ςτο πλαίςιο των
ςυμφωνιϊν για τα βαςικά προϊόντα. Σο ςφςτθμα τθσ χρθματοδότθςθσ αυτισ
ςυνίςταται επίςθσ ςε μια ελάφρυνςθ των όρων πρόςβαςθσ ςτουσ πόρουσ του
Δ.Ν.Σ.. Προβλζπεται θ δυνατότθτα των κρατϊν να πραγματοποιιςουν
τραβιγματα που φκάνουν ςτο 50% τθσ ειςφοράσ που ζχουν καταβάλει ςτο
κεφάλαιο του Σαμείου, χωρίσ περιοριςμοφσ για μια περίοδο 12 μθνϊν.
Από το 1973 και μετά, θ ανάγκθ για νζεσ ευκολίεσ, που δεν κα περιορίηονται
ςτα όρια τθσ ςυγκυριακισ βοικειασ, αλλά κα προςλαμβάνουν ςθμαςία και
διάςταςθ διαρκρωτικι, ζγινε πιο επιτακτικι:
 Γι' αυτόν το λόγο κεςπίςτθκε το 1974, θ διευρυμζνθ ευκολία
βραχυπρόκεςμθσ βοικειασ, που δίνει τθ δυνατότθτα ςτο Δ.Ν.Σ. να χορθγιςει, μζςα ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, ςτισ χϊρεσ μζλθ με ζλλειμμα ςτο
ιςοηφγιο πλθρωμϊν μια βοικεια που κα καλφπτει μια πιο μακροχρόνια
περίοδο και κα αντιπροςωπεφει ζνα πιο υψθλό ποςοςτό τθσ ςυνειςφοράσ
τουσ ςε ςχζςθ με τθ βοικεια που το Σαμείο παρζχει ςτο πλαίςιο των
διατάξεων ςχετικά με τισ μερίδεσ πίςτωςθσ. Θ εν λόγω ςυνδρομι χορθγείται:
— τισ χϊρεσ των οποίων θ οικονομία υποφζρει από ςοβαρζσ ανιςορροπίεσ
του ιςοηυγίου πλθρωμϊν, ςτενά ςυνδεδεμζνεσ με τθν προβλθματικι διάρκρωςθ
τθσ παραγωγισ και του εμπορίου.
— τισ χϊρεσ των οποίων θ οικονομία χαρακτθρίηεται από αργι ανάπτυξθ, με
αποτζλεςμα να μθν κακίςταται δυνατι θ εφαρμογι μιασ αποτελεςματικισ
αναπτυξιακισ πολιτικισ.
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Θ χϊρα μζλοσ που καταφεφγει ςτθ βοικεια αυτι πρζπει να είναι ζτοιμθ να
υλοποιιςει ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα διορκωτικϊν μζτρων, που κα αφοροφν
μια περίοδο 2 ζωσ 3 ετϊν. Σο Σαμείο ζχει το δικαίωμα να βεβαιϊνεται ότι θ χϊρα
που ηθτεί τθ ςυγκεκριμζνθ βοικεια δεν μπορεί να επιλφςει τα προβλιματα του
ιςοηυγίου πλθρωμϊν τθσ μζςα ςτισ κοινζσ προκεςμίεσ χρθςιμοποίθςθσ των πόρων
του. Ελζγχει επίςθσ το πρόγραμμα οικονομικισ ανόρκωςθσ που εφαρμόηει αυτι ςε
όλθ τθ διάρκεια τθσ προςφυγισ ςτθ διευρυμζνθ ευκολία.
 το πλαίςιο παροχισ νζων ευκολιϊν κεςπίςτθκε το 1976 το Πιςτωτικό
Σαμείο, με βαςικι αποςτολι να χορθγεί βοικεια ςυμπλθρωματικι για τθν
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν, με όρουσ ευνοϊκοφσ
ςτα κράτθ μζλθ που γίνονται δεκτά για να επωφελθκοφν αυτισ τθσ
βοικειασ. Σο κφριο μζροσ των πόρων του Πιςτωτικοφ Σαμείου προζρχεται
από τθν πϊλθςθ χρυςοφ που κατζχει το Δ.Ν.Σ..
 Εδϊ και μερικά χρόνια, το ΑΝΣ επικεντρϊνει ιδιαίτερα τθν προςοχι του ςτα
προβλιματα που κζτει θ διαρκρωτικι προςαρμογι ςτισ αναπτυςςόμενεσ
χϊρεσ. Ζτςι, κεςπίςκθκαν δφο ευκολίεσ:
— Θ ευκολία διαρκρωτικισ προςαρμογισ κεςπίςκθκε το 1986 με ςκοπό να
παράςχει βοικεια ςτα λιγότερο ανεπτυγμζνα κράτθ μζλθ του Δ.Ν.Σ. που
αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ δυςκολίεσ ιςοηυγίου πλθρωμϊν και τα οποία είναι
υποχρεωμζνα να ςχεδιάςουν και να υλοποιιςουν προγράμματα διαρκρωτικισ προςαρμογισ. Θ χρθματοδότθςθ τθσ ευκολίασ αυτισ εξαςφαλίηεται από τθν
αποπλθρωμι των δανείων που χορθγεί το Πιςτωτικό Σαμείο. Θ βοικεια αυτι
χορθγείται με τθ μορφι δανείων με τόκο 0,5% και διάρκεια αποπλθρωμισ 10
χρόνια.
— Θ ενιςχυμζνθ ευκολία διαρκρωτικισ προςαρμογισ κεςμοκετικθκε τον
Δεκζμβριο του 1987, για να παράςχει ςτα ελάχιςτα-αναπτυγμζνα κράτθ, με άλλα
λόγια ςτα πλζον φτωχά μζλθ του Δ.Ν.Σ., μια επιπλζον βοικεια, θ χοριγθςθ τθσ
οποίασ εξαςφαλίηεται μζςω των ειδικϊν ςυνειςφορϊν υπό μορφι δανείων ι και
δωρεϊν.
υνολικά θ προςφυγι των χωρϊν μελϊν ςτουσ πόρουσ του Δ.Ν.Σ. μπορεί να
φκάςει το 600% των ςυνειςφορϊν τουσ ςτο κεφάλαιο του Σαμείου: 200% όςον
αφορά ςτα κοινά τραβιγματα-αγορζσ και 400% όςον αφορά ςτουσ νζουσ
μθχανιςμοφσ, τισ ευκολίεσ. το ποςοςτό του 600% προςτίκεται, μόνο για τισ
λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ μζλθ του Δ.Ν.Σ., ζνα 47% των ςυνειςφορϊν τουσ, ςτο
πλαίςιο τθσ ευκολίασ διαρκρωτικισ προςαρμογισ85.

3.9.3 Σεχνικό βοόθεια
Θ χρθματοδοτικι ενίςχυςθ που παρζχει το Δ.Ν.Σ. ςτα κράτθ μζλθ ςυνοδεφεται από ζνα ευρφτατο φάςμα υπθρεςιϊν τεχνικισ βοικειασ. φμφωνα με τα
Άρκρα υμφωνίασ, ο ςκοπόσ τθσ τεχνικισ βοικειασ ςυνίςταται «ςτθ ςυμβολι ςτθν
ανάπτυξθ των παραγωγικϊν πθγϊν των κρατϊν μελϊν μζςω ενίςχυςθσ τθσ
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αποτελεςματικότθτασ τθσ οικονομικισ πολιτικισ και τθσ χρθματοπιςτωτικισ
πολιτικισ»86.
Οι παρεχόμενεσ ςε κράτθ μζλθ υπθρεςίεσ τεχνικισ βοικειασ καλφπτουν ζνα
ευρφτατο φάςμα κεματικϊν πεδίων, όπωσ:
 θ χάραξθ και εφαρμογι τθσ δθμοςιονομικισ, νομιςματικισ και ςυναλλαγματικισ πολιτικισ,
 θ ανάπτυξθ των μθχανιςμϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ,
 θ κατάλλθλθ διαμόρφωςθ των αναγκαίων κεςμικϊν υποδομϊν,
 θ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν με το Δ.Ν.Σ.,
 θ ςυλλογι και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, και
 θ εκπαίδευςθ δθμοςίων λειτουργϊν.
Φορείσ παροχισ τθσ εν λόγω τεχνικισ βοικειασ είναι διάφορεσ διευκφνςεισ
του Δ.Ν.Σ., κατ’ εξοχιν όμωσ το Λνςτιτοφτο του Δ.Ν.Σ. (IMF Institute), ςτο οποίο
υπάγονται και διάφορα περιφερειακά κζντρα τεχνικισ βοικειασ, όπωσ το Joint
Regional Training Center for Latin America (με ζδρα τθ Βραηιλία), το Joint Africa
Institute (με ζδρα τθν Ακτι Ελεφαντοςτοφ), το IMF-Singapore Regional Training
Institute (με ζδρα τθ ιγκαποφρθ), και το Joint Vienna Institute (με ζδρα τθ Βιζννθ).

3.10 Αξιολόγηςη τησ λειτουργύασ του Δ.Ν.Σ.
υμπεραςματικά πρζπει να τονιςκεί ότι ο ςυνολικόσ όγκοσ τθσ βοικειασ που
χορθγεί το Δ.Ν.Σ. απζχει από τον όγκο που χρειάηεται για να καλφψει τισ ανάγκεσ
και τισ απαιτιςεισ κυρίωσ των αναπτυςςομζνων χωρϊν μελϊν του.
Πζρα όμωσ από τα αρικμθτικά δεδομζνα, το Δ.Ν.Σ. επικρίνεται ςυχνά για τουσ
ςκλθροφσ και αυςτθροφσ όρουσ που επιβάλλει ςτα κράτθ ςτα οποία χορθγεί τθ
βοικεια του. Σα προγράμματα διαρκρωτικισ προςαρμογισ που τα κράτθ οφείλουν
να υλοποιιςουν καταγγζλλονται ότι δεν λαμβάνουν υπόψθ κακόλου τισ ειδικζσ
καταςτάςεισ τισ οποίεσ αντιμετωπίηουν τα αναπτυςςόμενα κράτθ. Οι κατθγορίεσ
που προςάπτονται ςτο Δ.Ν.Σ. ωσ οργανιςμό διεκνοφσ νομιςματικισ βοικειασ δεν
αφοροφν τόςο ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ παρζμβαςθσ του όςο ςτον «ψυχρό
ορκολογιςμό» τθσ και τθν «ψυχρι» τεχνοκρατικι αντίλθψθ που τθ διαπνζει.
Μερικοί διακρίνουν και ζνα δογματιςμό ςτθ λειτουργία του Δ.Ν.Σ. με τθν ζννοια ότι
πρόςβαςθ ςτουσ μθχανιςμοφσ βοικειασ ζχουν μόνο ι κυρίωσ όςα κράτθ υιοκετοφν
τισ αρχζσ τθσ ελεφκερθσ οικονομίασ. Ζτςι, ςφμφωνα με αυτοφσ, «το Σαμείο
κακίςταται ο παράγοντασ που εξαλείφει τισ διαφορζσ, παραμερίηει τον
πλουραλιςμό, επιβάλλει ζναν ενιαίο τρόπο ςκζψθσ και δράςθσ, μετατρζπει τον
κόςμο ςε μια τεράςτια αγορά και τα κράτθ ςε επιχειριςεισ που ωσ προοριςμό
ζχουν να πωλοφν και να αγοράηουν». το ίδιο πνεφμα εντάςςονται και οι αρνθτικοί
χαρακτθριςμοί που ζχουν διατυπωκεί εναντίον του Σαμείου, όπωσ «αόρατθ
κυβζρνθςθ, που κινεί τα νιματα τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ», «alter ego τθσ
αμερικανικισ οικονομικισ πολιτικισ και τθσ προςπάκειασ εξαγωγισ του
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αγγλοςαξονικοφ νεοφιλελεφκερου μοντζλου», «όργανο του διεκνοφσ
ιμπεριαλιςμοφ»87.
Λδιαίτερα αυςτθρι είναι θ κριτικι που διατυπϊνει ο οικονομολόγοσ J.Stiglitz
εναντίον τθσ λειτουργίασ και του ρόλου του Δ.Ν.Σ. ωσ κεςμοφ του διεκνοφσ
χρθματοοικονομικοφ ςυςτιματοσ88. φμφωνα με τθν κριτικι αυτι, το Σαμείο, που
αποτελεί «μια λζςχθ πιςτωτριϊν χωρϊν», εκφράηει και εκπροςωπεί τα
χρθματοοικονομικά ςυμφζροντα των χωρϊν αυτϊν και κυρίωσ των ΘΠΑ και
επιδιϊκει ςτθν ουςία «να ανοίγει τισ αγορζσ κεφαλαίου ςτο βραχυπρόκεςμο κερδοςκοπικό κεφάλαιο» κακϊσ και να ςυμβάλλει ςτθ ςτακεροποίθςθ των
χρθματαγορϊν, είναι «ιεραρχικό» και «μονολικικό». Ωσ αρνθτικό ςτοιχείο τθσ
οργάνωςθσ του Δ.Ν.Σ. ο διάςθμοσ οικονομολόγοσ κεωρεί το γεγονόσ ότι οι χϊρεσ
μζλθ εκπροςωποφνται ςτα όργανα του Σαμείου από τουσ υπουργοφσ Οικονομικϊν
και τουσ διοικθτζσ των κεντρικϊν τραπεηϊν τουσ, οι οποίοι «είναι ςυνδεδεμζνοι με
το χρθματοοικονομικό κεφάλαιο των χωρϊν από τισ οποίεσ προζρχονται» και οι
οποίοι εκφράηουν τα ςτενά ςυμφζροντα τθσ χρθματοοικονομικισ κοινότθτασ και όχι
γενικά τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ89. Σο Σαμείο δεν διςτάηει, προκειμζνου να
επιβάλλει τισ πολιτικζσ του κυρίωσ ςτισ φτωχζσ χϊρεσ, να καταφφγει ςε μζςα
εκβιαςμοφ, δεδομζνου ότι «ελζγχει το χριμα και τισ πλθροφορίεσ» και μπορεί «να
αποκλείςει τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ από επενδυτικά κεφάλαια, δάνεια κ.ο.κ.».
Τπάρχει βζβαια και ο αντίλογοσ ι αλλιϊσ θ ρεαλιςτικι προςζγγιςθ: όλεσ
αυτζσ οι κριτικζσ διαπιςτϊςεισ και αποςτροφζσ/ μολονότι δεν είναι αβάςιμεσ ςτο
ςφνολο τουσ, εντοφτοισ προςκροφουν ςτθν πραγματικότθτα. Δεν προςφζρεται ςτα
κράτθ καμία άλλθ εναλλακτικι πρόταςθ και λφςθ, αξιόπιςτθ και λειτουργικι.
Σο Δ.Ν.Σ. δεν εξετάηει τισ ευκφνεσ των κρατϊν μελϊν του για τθν οικονομικι
τουσ κατάςταςθ ι τον ενδογενι ι εξωγενι χαρακτιρα των ανιςορροπιϊν τθσ. Δεν
εξετάηει το αν οι λφςεισ που προτείνει είναι «επϊδυνεσ», αν ζχουν κοινωνικό
κόςτοσ. Εκείνο που πρωτίςτωσ ι και αποκλειςτικά ενδιαφζρει το Δ.Ν.Σ. είναι θ
αξιοπιςτία και θ αποτελεςματικότθτα. φμφωνα με αυτό, αργά ι γριγορα τα κράτθ
που αντιμετωπίηουν προβλιματα κα υποχρεωκοφν από τα πράγματα να λάβουν
μζτρα ςκλθρά, ακόμα κι αν δεν επιβλθκοφν από το Δ.Ν.Σ..
Σο Δ.Ν.Σ., με τισ όποιεσ αδυναμίεσ ςτο «φφοσ του» και ςτισ μεκόδουσ του,
αποτελεί και προςφζρει τθ μόνθ ρεαλιςτικι προοπτικι ςτουσ αδφναμουσ να
ξεπεράςουν τα προβλιματα τουσ και να ενταχκοφν ιςότιμα κάποτε, αν είναι
δυνατό, με τουσ ιςχυροφσ αυτοφ του πλανιτθ, ςτο διεκνζσ οικονομικό ςφςτθμα, ςτο
οποίο κα επιβιϊςουν μόνο αυτοί που κα αντζξουν ςτον ανταγωνιςμό που
επιβάλλει θ οικονομία τθσ ελεφκερθσ αγοράσ.
Πζρα από τισ διάφορεσ κεωρθτικζσ και ςε μεγάλο βακμό χρωματιςμζνεσ
ιδεολογικά και πολλζσ φορζσ πολιτικά προςεγγίςεισ τθσ λειτουργίασ και του ρόλου
του Σαμείου, είναι ςθμαντικό να εξεταςκεί και θ πραγματικότθτα.
Ζτςι δεν πρζπει να παραγνωρίηεται το γεγονόσ ότι κατά τθ διάρκεια τθσ
δεκαετίασ του 1980, το Σαμείο είχε παράςχει ςθμαντικι οικονομικι βοικεια ςτισ
χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ προκειμζνου αυτζσ να ξεπεράςουν τθν κρίςθ του
εξωτερικοφ τουσ χρζουσ. Χαρακτθριςτικά μποροφμε να αναφζρουμε τα δάνεια
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φψουσ 28 δις. δολαρίων που χοριγθςε ςε χϊρεσ μζλθ για να μπορζςουν να
ανταποκρικοφν αυτζσ ςτισ οικονομικισ φφςεωσ υποχρεϊςεισ απζναντι ςε άλλεσ
χϊρεσ μζλθ, κακϊσ και τισ πιςτϊςεισ φψουσ 18 δις. δολαρίων που χοριγθςε ςτο
Μεξικό το 1995 και περίπου 6 δις. δολαρίων προσ τθ Ρωςία. Όςον αφορά το
Μεξικό, θ παρζμβαςθ του Δ.Ν.Σ. αποδείχκθκε αποτελεςματικι, δεδομζνου ότι
επζβαλε ςτθ χϊρα αυτι να εφαρμόςει μια ςφικτι δθμοςιονομικι πολιτικι ωσ
αντάλλαγμα για τθν τεράςτια βοικεια που τθσ χοριγθςε. Ζτςι, και το ίδιο το Μεξικό
αντιμετϊπιςε επιτυχϊσ τθν κρίςθ και αποτράπθκε θ εξάπλωςθ τθσ ςτισ υπόλοιπεσ
χϊρεσ τθσ Νοτίου Αμερικισ.
Προσ τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 και δθ το διάςτθμα 1997-1998, το Δ.Ν.Σ.
κλικθκε να αντιμετωπίςει τισ μεγάλεσ νομιςματικζσ κρίςεισ που ζπλθξαν τθ
Νοτιοανατολικι Αςία, τθ Ρωςία και τθ Βραηιλία. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ
παρζμβαςθ του Σαμείου δεν υπιρξε το ίδιο κετικι ςε ςχζςθ με τθν περίπτωςθ του
Μεξικοφ.
Μεγάλεσ κοινωνικζσ αναταραχζσ πυροδότθςαν τα αυςτθρά μετρά του ΔΝΣ
ςτισ αςιατικζσ χϊρεσ. Σο ταμείο ζδωςε δάνεια 55 δις. δολ. ςτθν Κορζα, 17 δις. δολ.
ςτθν Σαϊλάνδθ και 23 δις. δολ. ςτθν Λνδονθςία. Οι πολιτικζσ που είχε ηθτιςει, όπωσ
θ περικοπι κρατικϊν δαπανϊν, θ αφξθςθ των επιτοκίων, θ απελευκζρωςθ τθσ
κίνθςθσ κεφαλαίων, ςε ςυνδυαςμό με τα παιχνίδια των κερδοςκόπων προκάλεςαν
μεγάλεσ υποτιμιςεισ των νομιςμάτων τθσ περιοχισ, κφμα χρεοκοπιϊν και
δραματικι απϊλεια κζςεων εργαςίασ90.
Όςον αφορά τθ Ρωςία θ χϊρα ζφταςε ςε ακλία κατάςταςθ το 1998 όταν ςτθν
προεδρία ιταν ο Γιζλτςιν. Ο πρόεδροσ είχε αναγκαςτεί να ανακοινϊςει, μεταξφ
άλλων, τθν κατά 34% υποτίμθςθ του νομίςματοσ. Γφρω ςτα 22 δις. δολάρια ιταν θ
βοικεια του ΔΝΣ ςτθ Ρωςία, θ οποία όμωσ δεν κατάφερε να προχωριςει ςτισ
απαραίτθτεσ μεταρρυκμίςεισ .Θ Ρωςία κεωρείται κατϋ εξοχιν το παράδειγμα
χϊρασ, ςτθν οποία το ΔΝΣ προχωροφςε ςτθν εκταμίευςθ των ςυμφωνθκζντων
παρότι δεν εφαρμόηονταν τα απαιτοφμενα μζτρα.
Θ κρίςθ που εκδθλϊκθκε ςτθ Βραηιλία ςτα τζλθ του 199-8 και αρχζσ του 1999
βρικε το Δ.Ν.Σ. με άδεια ταμεία, δεδομζνου ότι αυτό είχε χορθγιςει τεράςτια
δάνεια προσ τισ αςιατικζσ χϊρεσ και τθ Ρωςία τθν προθγοφμενθ περίοδο. Μετά από
παρζμβαςθ του τότε Αμερικανοφ προζδρου προσ το Κογκρζςο, εγκρίκθκε ζκτακτθ
αμερικανικι χρθματοδότθςθ του Δ.Ν.Σ. με 18 δις. δολάρια, ζτςι ϊςτε να καταςτεί
εφικτι θ παροχι βοικειασ προσ τθ Βραηιλία.
Δάνειο φψουσ 41,5 δις. δολαρίων το 1998 και άλλα 30 δισ το 2002 ζλαβε θ
Βραηιλία από το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο, που είναι και το υψθλότερο ςτθν
ιςτορία του οργανιςμοφ, προκειμζνου να αποτρζψει τθν οικονομικι κατάρρευςθ
τθσ χϊρασ και να ενιςχφςει τθν εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν. Θ βοικεια αυτι
είναι θ τελευταία προςπάκεια του ΔΝΣ να αποτρζψει τθν οικονομικι κρίςθ ςτθν
περιοχι, που εξαπλϊκθκε φςτερα από τθν κατάρρευςθ τθσ Αργεντινισ, και
ενιςχφκθκε από τθν πολιτικι αβεβαιότθτα και τθν κρίςθ τθσ παγκόςμιασ
οικονομίασ. Σα ποςά αυτά ουςιαςτικά απομάκρυναν το κίνδυνο κατάρρευςθσ του
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49

οικονομικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ, κακϊσ εκτιμάται ότι ςταμάτθςαν τθν πτϊςθ
23% του εγχϊριου νομίςματοσ . ε ςυνδυαςμό με ζνα πρόγραμμα δθμοςιονομικισ
αυςτθρότθτασ- περικοπζσ ςε δαπάνεσ και κζςεισ εργαςίασ ςτο Δθμόςιο- θ χϊρα
κατάφερε να ανακτιςει τθ χαμζνθ αξιοπιςτία τθσ ςτισ αγορζσ.
Θ κατάρρευςθ τθσ Αργεντινισ ζχει τα αποτυπϊματα του ΔΝΣ ςε όλο το εφροσ
τθσ. Ο πρϊτοσ και ςυντριπτικά ςθμαντικόσ λόγοσ των προβλθμάτων τθσ χϊρασ ιταν
θ κυβερνθτικι απόφαςθ να διατθριςει μία κλειδωμζνθ ιςοτιμία του πζςο με το
δολάριο Αμερικισ. τα επόμενα χρόνια, το δολάριο κάλπαςε με αποτζλεςμα να
ακολουκιςει και το πζςο τθν υπερτίμθςθ. Θ διαχείριςθ τθσ κρίςθσ ςτθν Αργεντινι
προκάλεςε ςοβαρό πλιγμα ςτο κφροσ του ΔΝΣ, το οποίο χοριγθςε δάνεια 7,2 δις.
δολ. το 1999 και 39,7 δις. δολ. τον Δεκζμβριο του 2000. Θ ανεργία εκτινάχτθκε ςτο
40% κακϊσ οι οροί του ταμείου ιταν αςφυκτικοί. Σον Δεκζμβριο του 2001 θ
κυβζρνθςθ τθσ Αργεντινισ ανακοίνωςε νζα μζτρα όπωσ μείωςθ των μιςκϊν των
δθμοςίων υπαλλιλων κατά 20% και πάγωμα των κατακζςεων. Σα μζτρα
προκάλεςαν κοινωνικι αναταραχι και ακολοφκθςε παραίτθςθ τθσ κυβζρνθςθσ,
ενϊ θ νζα κυβζρνθςθ υπό ςυνκικεσ πανικοφ κιρυξε πτϊχευςθ. Θ Αργεντινι ζφταςε
ςτθν οικονομικι κατάρρευςθ και εξακλίωςθ το 2001.
Σο ΔΝΣ βοικθςε οικονομικά και χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Θ Λετονία
ζλαβε δάνειο από το ΔΝΣ 1,7 δις. Ευρϊ. Ηθτικθκε από τθν κυβζρνθςθ να μειϊςει
τουσ μιςκοφσ, ςτο Δθμόςιο κατά 30%, τισ δαπάνεσ κατά 4,5%, να παγϊςει τισ
ςυντάξεισ και να αυξιςει τον ΦΠΑ. Ωσ αποτζλεςμα, θ οικονομία τθσ ςυρρικνϊκθκε
κατά 18% και θ ανεργία εκτινάχκθκε ςτο 16,6% το 2009. Θ Ρουμανία ζλαβε δάνειο
12,9 δις. ευρϊ, και αναγκάςτθκε να προχωριςει ςε 137.000 απολφςεισ ςτο
Δθμόςιο, να μειϊςει τισ ςυντάξεισ και τουσ μιςκοφσ και να αυξιςει φόρουσ. Σο 2009
το ΑΕΠ τθσ χϊρασ μειϊκθκε κατά 7,1%. τθν Ουκρανία το ΔΝΣ ςυμφϊνθςε ςτθν
παροχι 13 δις. ευρϊ τον Νοζμβριο του 2008, επιβάλλοντασ όμωσ περικοπζσ
δαπανϊν και μεταρρυκμίςεισ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα. Σα μζτρα είχαν αποτζλεςμα
πτϊςθ του ΑΕΠ ςε 15% το 2009. Ενϊ θ Ουγγαρία, υποχρεϊκθκε να καταργιςει τθ
13θ ςφνταξθ, τον 13ο μιςκό και να περικόψει κατά 20%- 30% τουσ μιςκοφσ των
δθμοςίων υπαλλιλων προκειμζνου να λάβουν δάνειο 12,5 δις. ευρϊ από το ΔΝΣ
Οκτϊβριοσ 2008. Σο ΑΕΠ τθσ χϊρασ μειϊκθκε το 2009 κατά 6,3%.
Σον Οκτϊβριο του 2008 και υπό τθν απειλι χρεοκοπίασ, θ Λςλανδία
προςζφυγε και αυτι ςτο ΔΝΣ για δάνειο 1,7 δις. δολαρίων. Σο Σαμείο όμωσ
κακυςτζρθςε τθν εκταμίευςθ των δόςεων λόγω του κόςτουσ που ςυνδζεται με τθν
αποηθμίωςθ επενδυτϊν, οι οποίοι ζχαςαν χριματα από τθν κατάρρευςθ των
ιςλανδικϊν τραπεηϊν. Σο ΔΝΣ επιβάλλει ςκλθροφσ όρουσ, όπωσ μείωςθ των
δαπανϊν όλων των υπουργείων κατά 10% και αφξθςθ των επιτοκίων.
Με βάςθ τθν εμπειρία των παραπάνω κρίςεων, δφο βαςικά ηθτιματα ζχουν
τεκεί ςχετικά με τθ λειτουργία και το ρόλο του Δ.Ν.Σ.. Σο πρϊτο ςυνδζεται με τουσ
πόρουσ που ζχει ςτθ διάκεςθ του προκειμζνου θ χρθματοδοτικι του παρζμβαςθ να
είναι επαρκισ και αποτελεςματικι. Ζτςι, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ πολλϊν, οι
πόροι του Σαμείου κα ζπρεπε να είναι δεκαπλάςιοι ςε ςφγκριςθ με αυτοφσ που
διακζτει ςιμερα, δεδομζνθσ και τθσ αφξθςθσ τθσ διακίνθςθσ κεφαλαίων ςε
παγκόςμια κλίμακα. Σο δεφτερο ςυνδζεται με τουσ όρουσ που «υπαγορεφει» ςτισ
χϊρεσ μζλθ του, προκειμζνου να παράςχει τθ χρθματοδοτικι του ςυνδρομι, και
γενικότερα τθ φιλοςοφία που διαπνζει και κακοδθγεί τισ ςτρατθγικζσ του και τθσ
οποίασ ο πυρινασ είναι περιςςότερο θ κάλυψθ των πιςτωτϊν του και δθ των αμε50

ρικανικϊν τραπεηϊν και όχι θ αντιμετϊπιςθ των χρθματοοικονομικϊν κρίςεων που
πλιττουν τισ χϊρεσ μζλθ του.
Οι αδυναμίεσ που εμφάνιςε το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο και θ «κακι»,
ςφμφωνα με τον Stiglitz, διαχείριςθ των παγκόςμιων χρθματοοικονομικϊν κρίςεων
κατά το διάςτθμα των τελευταίων ετϊν ανζδειξαν τθν ανάγκθ να γίνουν
μεταρρυκμίςεισ ςτο ςφςτθμα του για τθ νζα οικονομικι αρχιτεκτονικι, που να
ςυμβαδίηει με τθ νζα πραγματικότθτα και τισ απαιτιςεισ τθσ91.

3.11 Η ανϊγκη μεταρρύθμιςησ του ςυςτόματοσ του Δ.Ν.Σ.
Οι μεταπολεμικοί διεκνείσ νομιςματικοί κεςμοί (Διεκνζσ Νομιςματικό
Σαμείο, Σράπεηα Διεκνϊν Διακανονιςμϊν92 και άλλοι ςχετικοί οργανιςμοί)
επιτζλεςαν κετικό ζργο εγκακιδρφοντασ ζνα ςτακερό ςφςτθμα – ςυναλλαγματικϊν
ιςοτιμιϊν και-ζνα ευνοϊκό κλίμα για τθν παγκόςμια ανάπτυξθ. Από τα τζλθ τθσ
δεκαετίασ του 1980 όμωσ, τίκεται ζντονα, ωσ απόρροια των διεκνϊν οικονομικϊν
μεταβολϊν, ηιτθμα μεταρρφκμιςθσ των υφιςτάμενων ι δθμιουργίασ νζων
νομιςματικϊν οργανιςμϊν ςτο πλαίςιο μιασ «Νζασ Αρχιτεκτονικισ του Διεκνοφσ
Νομιςματικοφ υςτιματοσ. Με δεδομζνθ τθν ελεφκερθ διεκνι κινθτικότθτα του
κεφαλαίου και τθν τάςθ υιοκζτθςθσ των κυμαινόμενων ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν
από περιςςότερα κράτθ, βρίςκουν ευρεία απιχθςθ μζτρα ποιοτικισ παρά
ποςοτικισ οικονομικισ πολιτικισ. Σα ςχετικά μζτρα κινοφνται προσ δφο τομείσ. τον
πρϊτο διατυπϊνονται ςκζψεισ για τθ μορφι, τα μζςα και τουσ ςκοποφσ των
διεκνϊν οικονομικϊν οργανιςμϊν. Ζτςι, με το ερϊτθμα τθσ μεταρρφκμιςθσ των
διεκνϊν οικονομικϊν οργανιςμϊν ςυςτάκθκε από το Κογκρζςο των ΘΠΑ ςχετικι
επιτροπι υπό τον κακθγθτι Meltzer. τθν ζκκεςθ τθσ, που δθμοςιοποιικθκε το
2000, προτείνει τθ ςυρρίκνωςθ των αρμοδιοτιτων των διεκνϊν οικονομικϊν
οργανιςμϊν, εναρμονιηόμενθ με τθν «Αρχι τθσ Μονομζρειασ» και τθσ
αμφιςβιτθςθσ των διεκνϊν οργανιςμϊν που διζπει μετά το 1989/90 τισ εξωτερικζσ
ςχζςεισ των ΘΠΑ. Ειδικότερα για το Δ.Ν.Σ. προτείνει τον περιοριςμό των ςκοπϊν
του, πρϊτον, ςε βραχυπρόκεςμθ πιςτωτικι πολιτικι, και μόνο προσ τισ λιγότερο
αναπτυγμζνεσ χϊρεσ οι οποίεσ διακρίνονται για τθν οικονομικι ςτακερότθτα τουσ
ωσ «δανειςτισ φςτατθσ προςφυγισ» *lender of last resort+ και, δεφτερον, τθν
παροχι οικονομικϊν ςυμβουλϊν93. Τιοκζτθςθ τθσ παραπάνω πρόταςθσ ςθμαίνει
διεφρυνςθ του πεδίου δράςθσ τθσ αγοράσ και αποδοχι τθσ κζςθσ ότι αυτι κα επιλφςει αποτελεςματικά δφο, ςυχνά εμφανιηόμενα, προβλιματα τθσ διεκνοφσ αγοράσ
χριματοσ και κεφαλαίου. Πρϊτον, θ αγορά κα λειτουργιςει ικανοποιθτικά ωσ
«δανειςτισ φςτατθσ προςφυγισ» για τθν παγκόςμια οικονομία με εξαίρεςθ λίγεσ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, δθλαδι κα εφαρμόςει διαςταλτικι πιςτωτικι πολιτικι για
να αυξιςει τθ ρευςτότθτα τθσ διεκνοφσ οικονομίασ και να αποφευχκεί ζτςι μια
πικανι επερχόμενθ μεγάλθ νομιςματικι κρίςθ. Δεφτερον, θ αγορά κα μειϊςει τον
«θκικό κίνδυνο» *moral hazard+, δθλαδι τθν αφερεγγυότθτα οριςμζνων
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δανειολθπτϊν, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τουσ αν
γνωρίηουν ότι κα τφχουν ευνοϊκισ θ χαριςτικισ μεταχείριςθσ από τον δανειςτι ςε
περίπτωςθ μθ εξυπθρζτθςθσ του δανείου τουσ. Οι υποςτθρικτζσ τθσ παραπάνω
κζςθσ εκκινοφν από τθν αρχι ότι ςυςχετίηονται κετικά θ διαςταλτικι πιςτωτικι
πολιτικι και ο υψθλόσ «θκικόσ κίνδυνοσ». Επικριτζσ των προτάςεων Meltzer τονίηουν τθ κετικι ςυμβολι των διεκνϊν οικονομικϊν οργανιςμϊν κατά τθ μεταπολεμικι περίοδο, ςτθν ανάπτυξθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, και γι' αυτό
προτείνουν τθν ενίςχυςθ τουσ, και ότι τα διεκνι νομιςματικά προβλιματα, όπωσ θ
χρθματοδότθςθ τθσ ανάπτυξθσ και το χρζοσ των αναπτυςςόμενων κρατϊν,
απαιτοφν ιςχυροφσ διεκνείσ οργανιςμοφσ για τθν επίλυςθ τουσ. τον δεφτερο τομζα
λαμβάνονται μζτρα που αποςκοποφν κυρίωσ ςτθν πρόλθψθ παρά ςτθν
καταπολζμθςθ τθσ ςυναλλαγματικισ αςτάκειασ και των ςυναλλαγματικϊν κρίςεων
και λαμβάνουν τθ μορφι των διεκνϊν εποπτικϊν κεςμϊν με διαφοροποιθμζνουσ
ςτόχουσ και αρμοδιότθτεσ. Από τουσ παλαιότερουσ (1974) ςχετικοφσ κεςμοφσ είναι
θ Επιτροπι Σραπεηικισ Εποπτείασ τθσ Βαςιλείασ94 που ζγινε πρόςφατα γνωςτι με
τθ δθμοςιοποιθκείςα πρόταςθ τθσ «Βαςιλεία II». Με αντικείμενο τθν εποπτεία τθσ
κεφαλαιαγοράσ και τθσ αγοράσ ςυναλλάγματοσ ιδρφκθκε το 1990 θ Διεκνισ
Οργάνωςθ για τθν Εποπτεία των Επιτροπϊν Κεφαλαιαγοράσ95 και για να
προλθφκοφν οικονομικζσ κρίςεισ ςτο κλάδο των αςφαλειϊν, ενόσ ραγδαία
αναπτυςςόμενου κλάδου κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, θ Διεκνισ Ζνωςθ
Εποπτείασ των Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν96 το 1994. Σζλοσ, για να αντιμετωπιςτεί το
ηιτθμα του διεκνοφσ ςυντονιςμοφ των παραπάνω οργανϊςεων αλλά και να
επιλυκοφν άλλα προβλιματα τθσ αγοράσ Χριματοσ και Κεφαλαίου δθμιουργικθκε
το 1999 θ υνδιάςκεψθ για τθ Χρθματοπιςτωτικι τακερότθτα, μια υνδιάςκεψθ –
ομπρζλα, με μζλθ Κεντρικζσ Σράπεηεσ, διεκνείσ οργανιςμοφσ (Δ.Ν.Σ., ΔΣ, ΟΟΑ,
ΣΔΔ) και άλλουσ ςχετικοφσ διεκνείσ και εκνικοφσ χρθματοοικονομικοφσ φορείσ. Ωσ
αρμοδιότθτα ζχει τον ςυντονιςμό των παραπάνω φορζων, τθν ανταλλαγι
πλθροφοριϊν, τθν αξιολόγθςθ του παγκόςμιου χρθματοοικονομικοφ ςυςτιματοσ
και τθν πρόταςθ μζτρων για τθ μεταρρφκμιςθ του με ςτόχο τθν αποφυγι ςχετικϊν
ςυναλλαγματικϊν κρίςεων. Οι παραπάνω κεςμοί, ωσ τμιμα τθσ διεκνοφσ ποιοτικισ
οικονομικισ πολιτικισ, οριοκετοφν ζνα πλαίςιο κανόνων και προτφπων εποπτείασ
και ςχετικισ διαφάνειασ για τουσ βαςικοφσ δρϊντεσ παράγοντεσ τθσ παγκόςμιασ
αγοράσ χριματοσ και κεφαλαίου. Βαςίηονται όμωσ ςτθν αρχι τθσ ςυναίνεςθσ και
τθσ οικειοκελοφσ εφαρμογισ των προτεινόμενων μζτρων, με ςυνζπεια αυτά να
επιδεικνφουν ςτθν πράξθ μερικι εφαρμογι και χαμθλι οικονομικι
αποτελεςματικότθτα.
Σα παγκόςμια οικονομικά δεδομζνα ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα δεν επιτρζπουν τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ ςτακερϊν ι προςαρμόςιμων, εντόσ
ςυμφωνθκζντοσ εφρουσ διακφμανςθσ, ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ι τθν ειςαγωγι
ενόσ παγκόςμιου νομίςματοσ / Παγκόςμιασ Κεντρικισ Σράπεηασ. Σζτοιεσ λφςεισ
προχποκζτουν ςυμφωνία επί μιασ παγκόςμιασ οικονομικισ διακυβζρνθςθσ και
παγκόςμιο ςυντονιςμό τθσ οικονομικισ πολιτικισ που, με τθν παροφςα διεκνι
πολιτικι και οικονομικι κατάςταςθ, δεν φαίνονται βραχφ- / μεςο-πρόκεςμα εφικτά
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3.12 Ο ρόλοσ του ΔΝΣ ςτη νϋα αρχιτεκτονικό του
παγκόςμιου χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ
τον τρζχοντα δθμόςιο διάλογο για τθ δθμιουργία ενόσ διεκνοφσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κρίςεων εμπλζκεται το ΔΝΣ, τόςο επειδι διατθρείται ο απόθχοσ
του ρόλου του ςτθν ανατροπι του «αςιατικοφ καφματοσ», όςο και διότι,
αναμορφοφμενο, κα μποροφςε μαηί με τθν Σράπεηα Διεκνϊν Διακανονιςμϊν και το
G7 να αποτελζςει τθ βάςθ για τθν εγκακίδρυςθ μιασ νζασ παγκόςμιασ
χρθματοπιςτωτικισ αρχιτεκτονικισ. ε επίπεδο γενικϊν κζςεων, κατά οριςμζνουσ
ςυντθρθτικοφσ κφκλουσ, το ΔΝΣ πρζπει να καταργθκεί, διότι θ φπαρξθ του και μόνο
ενκαρρφνει τον ανεφκυνο δανειςμό, μζςα από τθν εντφπωςθ που δίνει ςτουσ
πιςτωτζσ ότι οφτωσ ι άλλωσ κα τουσ ςυνδράμει ςε περίπτωςθ δυςκολιϊν. Για
άλλουσ επικριτζσ, το Σαμείο είναι μεν αναγκαίο αλλά ζχει λάκοσ προτεραιότθτεσ με
το να επιμζνει ςτισ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ, αντί να περιοριςκεί αποκλειςτικά
ςτα χρθματοπιςτωτικά προβλιματα. Για υποςτθρικτζσ του το ΔΝΣ ςτερείται απλϊσ
των αναγκαίων πόρων για τθν εκπλιρωςθ του ρόλου του. Οι αρνθτικζσ, όμωσ,
κζςεισ αποτελοφν τον κανόνα. Ζτςι, όπωσ αναφζρει ο Malliaris97:
a. ο Schwartz κεωρεί ότι, μετά τισ πολφ περιοριςμζνεσ επιτυχίεσ του ςτο
χειριςμό των νομιςματικϊν κρίςεων, το εν λόγω Σαμείο δεν ζχει καμιά κζςθ
ςτθ νζα αρχιτεκτονικι,
b. ο Kroszerer ςυνιςτά τον περιοριςμό του ρόλου του με το ςκεπτικό ότι ζνασ
μικρότεροσ αρικμόσ ςωςτικϊν παρεμβάςεων κα μειϊςει τθν ζκταςθ του
moral hazard (κίνθτρα καταςτρατιγθςθσ) και κα αυξιςει τθν πεικαρχία τθσ
αγοράσ,
c. ο Eichengreen υποδεικνφει ότι το ΔΝΣ κα ζπρεπε να παρακολουκεί
προςεκτικά το βραχυπρόκεςμο δανειςμό των εγχϊριων τραπεηϊν και να
αποκαρρφνει τισ ςχετικζσ υπερβολζσ κ.λπ. το επίπεδο των ειδικότερων
κζςεων, κατά γενικι ομολογία, ο ρόλοσ του ΔΝΣ υπιρξε αρνθτικόσ τόςο ςτθ
φάςθ τθσ αναδιάρκρωςθσ98 όςο και ςε εκείνθ τθσ ςτακεροποίθςθσ των
οικονομιϊν τθσ Αν. Αςίασ. Ωσ προσ τθ ςτακεροποίθςθ των οικονομιϊν, το
νζο κφμα επικρίςεων κατά του ΔΝΣ πθγάηει από τθ διαπίςτωςθ ότι τα
97

A.G. Malliaris, “Global Monetary Instability: The Role of the IMF, the EU and NAFTA”, The North American
Journal of Economics and Finance, 13:1, 2002, pg.8
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Σα ςτακεροποιθτικά προγράμματα του ΔΝΣ ζλκουν τθν καταγωγι τουσ από τισ εμπειρίεσ του ςε
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ με χρόνια ελλειμματικά εμπορικά ιςοηφγια και με απότομεσ αναςτροφζσ κεφαλαιακϊν
ειςροϊν τισ οποίεσ προκαλοφςε κυρίωσ θ φπαρξθ «δίδυμου ελλείμματοσ». Κατά τουσ Eatwell και Taylor (Eatwell
και Taylor, 2000, pp. 81-82), θ υποκείμενθ λογικι του ΔΝΣ είναι ότι αν θ κυβζρνθςθ που ζχει δθμοςιονομικό
ζλλειμμα προςφφγει ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, θ προκφπτουςα πιςτωτικι επζκταςθ ι θ αφξθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςυνεπάγεται τθν αφξθςθ των υποχρεϊςεων (liabilities) και οδθγεί ςτθν εκτφπωςθ χριματοσ. ε
περίπτωςθ που αυτό οδθγιςει ςτθν αφξθςθ των εςωτερικϊν τιμϊν χωρίσ όμωσ αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ κατά το ίδιο ποςοςτό, τότε υπάρχει κίνδυνοσ παραβίαςθσ τθσ Λςοτιμίασ
Αγοραςτικϊν Δυνάμεων , αφξθςθσ του λόγου μθ εμπορεφςιμων προσ εμπορεφςιμα αγακά και αφξθςθσ του
εμπορικοφ ελλείμματοσ (κεωρθτικά πάντοτε). φμφωνα με μια εναλλακτικι κεϊρθςθ του ρόλου του δίδυμου
ελλείμματοσ, αν υποτεκεί ότι οι επενδφςεισ παραμζνουν ςτακερζσ, τότε θ μειωμζνθ κυβερνθτικι αποταμίευςθ
(λόγω του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ) πρζπει να αντιςτακμιςκεί από αυξθμζνθ αποταμίευςθ από άλλεσ
πθγζσ, ςυνικωσ από τον «υπόλοιπο κόςμο». Ζτςι, τα κλαςικά προγράμματα του ΔΝΣ ςτοχεφουν ςτθν
αποκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ ιςορροπίασ, ςτθν ανάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των ξζνων επενδυτϊν και ςτθν
προςζλκυςθ κεφαλαίων μζςα από τθν πρόκλθςθ φφεςθσ, με μζτρα όπωσ υποτίμθςθ, μείωςθ των κυβερνθτικϊν
δαπανϊν και αφξθςθ των φόρων, περιοριςτικι νομιςματικι πολιτικι, κλείςιμο των μθ υγιϊν ΧΠ ιδρυμάτοον, ΧΠ
απελευκζρωςθ και άρςθ των εμποδίων ςτθν ζλευςθ ξζνων τραπεηϊν.
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προγράμματα του δεν κατάφεραν να αποτρζψουν τθν περαιτζρω
υποτίμθςθ των νομιςμάτων, οφτε τθ μετάδοςθ τθσ κρίςθσ ςτισ γειτονικζσ
χϊρεσ, αλλά οφτε και τθν εμβάκυνςθ τθσ φφεςθσ ςτισ τρεισ βαρφτερα
πλθγείςεσ χϊρεσ (Σαϊλάνδθ, Λνδονθςία και Μαλαιςία). τισ μθ
αμφιςβθτοφμενεσ κατθγορίεσ περιλαμβάνεται π.χ. θ μθ υπόδειξθ από το
ΔΝΣ τθσ κατάλλθλθσ ςτιγμισ απεμπλοκισ από τθν ακφρωςθ με το δολάριο,
θ αγνόθςθ τθσ ςτενισ διαςφνδεςθσ των οικονομιϊν αυτϊν μεταξφ τουσ, θ
προτεραιότθτα ςτθ διάςωςθ των ξζνων δανειςτϊν.
Οριςμζνεσ πτυχζσ των προγραμμάτων του γίνονται αποδεκτζσ υπό όρουσ,
όπωσ π.χ. θ ςφςταςθ του ΔΝΣ για περιοριςτικι νομιςματικι πολιτικι. 99 Ο Krugman
αντίκετα, αν και αποδζχεται ότι θ δράςθ του ΔΝΣ εντάςςεται ςτθ λογικι του
εφικτοφ, λόγω των δυςμενζςτατων ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ ζπρεπε να παίξει το
ρόλο του αλλά και τθσ πρωτόγνωρθσ δυναμικισ τθσ εν λόγω κρίςθσ, επιςθμαίνει
χωρίσ περιςτροφζσ τθ λανκαςμζνθ πολιτικι του ΔΝΣ ςτα εξισ πεδία: α) ςτο ηιτθμα
τθσ δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ τθν οποία επζβαλε ςτισ κυβερνιςεισ τθσ Σαϊλάνδθσ,
τθσ Λνδονθςίασ και τθσ Κορζασ και β) ςτο ηιτθμα τθσ διαρκρωτικισ μεταρρφκμιςθσ
τθν οποία ζκεςε ωσ όρο για τθ χοριγθςθ των αναγκαίων δανείων100. Ο δε Kawai,
που δζχεται τθν αναγκαιότθτα των προγραμμάτων του ΔΝΣ, τα οποία
περιελάμβαναν τυποποιθμζνα μζτρα ςφιχτισ μακροοικονομικισ πολιτικισ και
αναδιάρκρωςθσ τθσ χρθματοπιςτωτικισ και τθσ πραγματικισ ςφαίρασ, επίςθσ,
υποςτθρίηει ότι τα προγράμματα αυτά δθμιοφργθςαν ςοβαρά προβλιματα.101
Λδιαίτερα αρνθτικόσ, τζλοσ, ιταν ο ρόλοσ του ΔΝΣ και ςτθν εκταμίευςθ των
αναγκαίων κονδυλίων για τθ διάςωςθ των πλθγειςϊν χωρϊν. Σόςο ο Ito102, που
κζτει το ερϊτθμα «κατά πόςον είναι ορκι θ τυποποιθμζνθ αρχι τθσ
99

Όπωσ ςθμειϊνει ο Eichengreen (Eichengreen Β. κ. ςυν., 1998, p. 536) «θ εναλλακτικι νομιςματικι πολιτικι
που πικανϊσ ζχουν υπόψθ τουσ οι επικριτζσ του ΔΝΣ (χαμθλότερα επιτόκια), ςυνεπάγεται μεγαλφτερεσ εκροζσ
κεφαλαίων και ακόμα μεγαλφτερθ υποτίμθςθ του νομίςματοσ. τθν πραγματικότθτα, όμωσ, τα αςιατικά
νομίςματα υποτιμικθκαν δραματικά ςτα αρχικά ςτάδια τθσ κρίςθσ. Μια περαιτζρω υποτίμθςθ, ωςτόςο, κα
προκαλοφςε ακόμα περιςςότερεσ χρεοκοπίεσ ςτισ πιο εκτεκειμζνεσ ςτον ξζνο δανειςμό επιχειριςεισ και κα είχε
αρνθτικά αποτελζςματα διάχυςθσ ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ. Μια πολιτικι χαμθλότερων επιτοκίων είναι εφικτι
μόνο εφόςον μποροφν να εξουδετερωκοφν τα αποτελζςματα αυτά, πράγμα που ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ
επιβολισ κεφαλαιακϊν και ςυναλλαγματικϊν ελζγχων. Αν είναι αυτό που εννοοφν όςοι επικρίνουν τθ
ςυνιςτϊμενθ από το ΔΝΣ νομιςματικι και δθμοςιονομικι πολιτικι, κα ιταν εντιμότερο να το παραδεχκοφν».
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P. Krugman, “The Return of Depression Economics”, New York: W.W. Norton & C. Inc., 2000, pg. 115
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Σα προβλιματα αυτά ιταν, πρϊτον, ότι θ πολιτικι υψθλϊν επιτοκίων που απζβλεπε ςτθ ςτακεροποίθςθ των
ςυναλλαγματικοί ιςοτιμιϊν ςυνεχίςτθκε για υπερβολικά μεγάλο διάςτθμα, με αποτζλεςμα να υποςκάψει τθν
ικανότθτα εξυπθρζτθςθσ του χρζουσ των πιο επιβαρθμζνων επιχειριςεων και, κατά ςυνζπεια, τουσ
ιςολογιςμοφσ των πιο εκτεκειμζνων τραπεηϊν. Κατά τον ίδιο αναλυτι, μια καλφτερθ πολιτικι κα ιταν, πρϊτον,
θ ςυγκράτθςθ τθσ υποτίμθςθσ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ ςτα αρχικά ςτάδια τθσ κρίςθσ με τθν υιοκζτθςθ
πολφ υψθλότερων επιτοκίων, αλλά για πολφ μικρότερο χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι
παρενζργειεσ ςτισ υπερχρεωμζνεσ επιχειριςεισ. Δεφτερον, θ δθμοςιονομικι πολιτικι που ςχεδιάςτθκε για να
διευκολφνει τθν προςαρμογι του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν δεν ζπρεπε να είναι τόςο ςυςταλτικι τθ
ςτιγμι που πολλζσ κυριαρχοφμενεσ από τθν κρίςθ οικονομίεσ όδευαν προσ βακιά φφεςθ και οι ιδιωτικζσ
επενδφςεισ κατζρρεαν. Σρίτον, αν και αναγκαία εφόςον ςυνοδευόταν από πρόςκετα μζτρα πολιτικισ, θ
διακοπι λειτουργίασ των αςκενϊν χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν και το κλείςιμο των αφερζγγυων τραπεηϊν
ιταν πρόωρα με τθν ζννοια ότι επιδείνωςαν τον αγϊνα δρόμου απόςυρςθσ των κατακζςεων και απζτυχαν να
διαςφαλίςουν τθν ομαλι ροι πιςτϊςεων ςτισ υγιείσ επιχειριςεισ – πελάτεσ αυτϊν των προβλθματικϊν
χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν. Σζταρτον, ςτα αρχικά ςτάδια τθσ κρίςθσ, θ προςοχι εςτιάςτθκε ςτα
προβλιματα δομϊν και διοίκθςθσ τθσ πραγματικισ οικονομίασ (θ περίπτωςθ τθσ Λνδονθςίασ), αντί ςτα
προβλιματα του ξζνου δανειςμοφ των επιχειριςεων και ςτισ αδυναμίεσ του τραπεηικοφ τομζα, που ιταν τα
βαςικά αίτια τθσ υποτίμθςθσ του νομίςματοσ.
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T. Ito, ςτο Eichengreen κ. ςυν. , “Resent Currency Crises in East Asia” (Panel Discussion), Journal of the
Japanese and International Economies, 12:4, 1998,pg.537
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«αιρεςιμότθτασ» ςε μια νομιςματικι κρίςθ τφπου Αν. Αςίασ», όςο και ο Kawai103,
που επιςθμαίνει ότι ο αποτελεςματικόσ χειριςμόσ μιασ αςιατικοφ τφπου κρίςθσ,
μαηί και με άλλα, προχποκζτει ακαριαία δράςθ και εξαςφάλιςθ (επαρκοφσ) ρευςτότθτασ, επιβεβαιϊνουν τθ γνωςτι κατθγορία ότι, ςτα μζςα του 1998, είχε
εκταμιευκεί λιγότερο από το ¼ του πακζτου που το ΔΝΣ είχε διαμορφϊςει υπζρ των
χωρϊν τθσ Αν. Αςίασ.
Πολφ επικριτικι, αν και για διαφορετικοφσ ίςωσ λόγουσ, είναι και θ ζκκεςθ
τθσ Επιτροπισ Meltzer, που ςυγκρότθςε το αμερικανικό Κογκρζςο για τθν
αποτίμθςθ του ρόλου του ΔΝΣ. Θ Ζκκεςθ διατείνεται ότι το ΔΝΣ,104 υπερβαίνοντασ
τον αρχικό ρόλο του (βραχυπρόκεςμθ ςυναλλαγματικι ςυνδρομι ςε χϊρεσ με
διαταραγμζνο ιςοηφγιο πλθρωμϊν), ανζλαβε μια διαφορετικι αποςτολι: Να
καταςτεί χειριςτισ των κάκε τφπου κρίςεων, μακροπρόκεςμοσ δανειςτισ και
ςφμβουλοσ των ανατολικϊν χωρϊν, ςυλλζκτθσ και παγκόςμιοσ διακινθτισ
ςτοιχείων. Οι δε ειδικότερεσ κατθγορίεσ που του προςάπτει είναι ότι:
a. δεν ζδωςε τθ δζουςα προςοχι ςτθ χρθματοπιςτωτικι ευκραυςτότθτα,
b. οι παρεμβάςεισ του είναι υπερβολικά αργζσ, δαπανθρζσ και κακυςτερθμζνεσ
c. οι ςυμβουλζσ του είναι ςυχνά λανκαςμζνεσ και
d. θ ςυμπεριφορά του χαρακτθρίηεται από πνεφμα παρεμβατικότθτασ.
τα πλαίςια ενόσ νζου ρόλου του, το ΔΝΣ πρζπει, κατά τθν Ζκκεςθ, να
λειτουργεί ωσ διεκνισ οιονεί δανειςτισ φςτατθσ ανάγκθσ για τισ αναδυόμενεσ
χϊρεσ μζςω βραχυπρόκεςμων δανείων – που κα ςυμπεριλαμβάνουν και μια
επιβάρυνςθ – και να παρζχει πρόςκετθ εγγφθςθ ςτα ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ
δανειηόμενθσ χϊρασ. Πλθν περιπτϊςεων ςυςτθμικοφ κινδφνου, τα δάνεια αυτά
πρζπει να χορθγοφνται μόνο ςτισ χϊρεσ που ανταποκρίνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ
προχποκζςεισ105 (μια νζα ex ante αιρεςιμότθτα, ςε αντικατάςταςθ τθσ
παραδοςιακισ ex post αιρεςιμότθτασ) και μόνο εφόςον το κατά κεφαλιν ΑΕΠ τουσ
είναι κάτω των 4.000 δολαρίων (δθλαδι, τελικά, μόνο ςτισ χϊρεσ που είναι ιδθ
ενταγμζνεσ ςτισ διεκνείσ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ, αλλά βρίςκονται κάτω από το
όριο αυτό). Σο ΔΝΣ πρζπει, τζλοσ, να καταργιςει κάκε μεςο-μακροπρόκεςμθ
βοικεια (άρα και τθ βοικεια για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τθν
προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ, κακϊσ και τισ διευρυμζνεσ πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ) και
να διαγράψει πλιρωσ τισ πιςτϊςεισ του προσ τισ υπερχρεωμζνεσ φτωχζσ χϊρεσ
(heavily indebted poor countries). Παρά οριςμζνα κετικά ςθμεία τθσ, θ υποδοχι τθσ
Ζκκεςθσ ιταν γενικά αρνθτικι (ακόμα και ςτο αμερικανικό Κογκρζςο) επειδι,
κυρίωσ, θ υιοκζτθςθ των προτάςεων τθσ κα αφξανε τον κοινωνικά ανάλγθτο
χαρακτιρα τθσ δράςθσ του ΔΝΣ. Θ διεκνισ κοινότθτα εξάλλου, χωρίσ να
παραγνωρίηει τθν αδιαφάνεια, τα λάκθ, τθν παρεμβατικότθτα τθσ δράςθσ και τθ
ςυχνά νεοφιλελεφκερθ προςζγγιςθ του Σαμείου, αρχίηει να ςυνειδθτοποιεί ότι, υπό
ςυνκικεσ διευρυνόμενθσ αςτάκειασ των αγορϊν και αυξανόμενου κινδφνου (ιδίωσ
για τισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ), ο μόνοσ οργανιςμόσ που μπορεί να ςυγκροτιςει ζ103

M. Kawai, “The Resolution of the East Asia Crisis: Finacial and Corporate Sector Restructuring”, Journal of Asian
Economies, 15:1, 1998, pg.539
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Οι κυριότερεσ προχποκζςεισ είναι: α) καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και διαχείριςθ του κίνδυνου
ρευςτότθτασ, β) το άνοιγμα ςτουσ ξζνουσ οργανιςμοφσ, γ) διαφάνεια του δθμόςιου χρζουσ, δ) επαρκισ
κεφαλαιοποίθςθ και διαχείριςθ κινδφνου ςτισ εμπορικζσ τράπεηεσ, ε) αποφυγι πρόςδεςθσ του νομίςματοσ ςε
ιςχυρό ξζνο νόμιςμα και προτίμθςθ ςτισ "corner solutions" (π.χ. currency board ι ακόμα και δολαριοποίθςθ).
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να διεκνι μθχανιςμό διάςωςθσ και ζχει επαρκι εμπειρία ςτο χειριςμό μιασ πλιρωσ
απορρυκμιςμζνθσ παγκόςμιασ οικονομίασ είναι το ΔΝΣ. Λόγοι ςφνεςθσ επομζνωσ
επιβάλλουν τθν άμεςθ βελτίωςθ και προςαρμογι του ρόλου του ςτισ ςθμερινζσ
ςυνκικεσ, μζχρισ ότου διαμορφωκοφν οι πολιτικζσ προχποκζςεισ για τθν
οικοδόμθςθ ενόσ νζου Παγκόςμιου Νομιςματικοφ υςτιματοσ που κα αμβλφνει τα
προβλιματα τθσ αςτάκειασ των αγορϊν, τθσ ιδιωτικοποίθςθσ του κινδφνου και τθσ
ςυνακόλουκθσ ευκραυςτότθτασ των χωρϊν.
Σο ΔΝΣ, αξιοποιϊντασ τισ εμπειρίεσ του από τισ πρόςφατεσ κρίςεισ,
εγκαινίαςε μια ςτροφι ςτθ φιλοςοφία τθσ δράςθσ του με τα εξισ μζτρα: Για τθν
ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ νομιμοποίθςθσ του δθμιοφργθςε το 1999 τθ Διεκνι
Νομιςματικι και Χρθματοπιςτωτικι Επιτροπι, που, μαηί με τθ διαςφάλιςθ ότι οι
Τπθρεςίεσ του ΔΝΣ κα τθροφν τισ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ που τα κράτθ – μζλθ κα
κακορίηουν, αποτελεί ταυτόχρονα ζνα ςθμαντικό όργανο πολιτικισ διαβοφλευςθσ.
τον τομζα τθσ πολυμεροφσ εποπτείασ για τθν πρόλθψθ των κρίςεων (ςτο εκνικό,
περιφερειακό και το παγκόςμιο επίπεδο), θ νζα γραμμι προβλζπει τον εντοπιςμό
των παραγόντων κινδφνου ςε πρωϊμότερα ςτάδια, τθν ενίςχυςθ τθσ επιτιρθςθσ των
Χρθματοπιςτωτικϊν ςυςτθμάτων (ιδίωσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτθ μακρόκαι τθ μικροοικονομικι διάςταςθ ςτθ γζνεςθ των κρίςεων) και τθν τόνωςθ τθσ
διαφάνειασ των οικονομικϊν πολιτικϊν. Και, αφετζρου, δθμιοφργθςε το 1999 τθν
Contingent Credit Line (CCL), θ οποία αποκακιςτά (ςχεδόν αυτόματα) τθν ελλείπουςα ρευςτότθτα ςτισ επιλζξιμεσ χϊρεσ που, παρά τισ υγιείσ πολιτικζσ τουσ, μπορεί,
λόγω μεταδοτικότθτασ, να καταςτοφν κφματα μιασ ξαφνικισ κρίςθσ εμπιςτοςφνθσ
των διεκνϊν χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν. Θ αλλαγι αυτι είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ
διότι, χάρθ ςτθν προ-αξιολόγθςθ και τον αυτόματο χαρακτιρα τθσ εκταμίευςθσ, θ
δυνθτικι κρίςθ φερεγγυότθτασ κα περιορίηεται ςε απλι κρίςθ ρευςτότθτασ106 .το
επίπεδο τθσ ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ για τθν αποτροπι των κρίςεων, θ οποία
μπορεί να είναι μακροοικονομικοφ χαρακτιρα, όπωσ ο ζλεγχοσ κεφαλαίων λόγου
χάρθ ςτισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ, ι και μικροοικονομικοφ, όπωσ θ προλθπτικι
εποπτεία των χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν τόςο ςτισ αναδυόμενεσ όςο και ςτισ
ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ, το ςοκ τθσ αςιατικισ κρίςθσ ζςτρεψε ακόμα και τισ
δυτικζσ χϊρεσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ μζςα από τθν ίδρυςθ,
από το G7, του Financial Stability Forum (FSF). το πλαίςιο του ρόλου του FSF για
τον εντοπιςμό των ςυνκθκϊν χρθματοπιςτωτικισ ευκραυςτότθτασ, το ΔΝΣ είχε
κακοριςτικι ςυνειςφορά ςτον κακοριςμό των δϊδεκα «πρωταρχικϊν κανόνων»
υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ και ςτθν αποδοχι τουσ από τθ διεκνι οικονομικι
κοινότθτα, που του ανζκεςε και τθν προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ.
τθ ςυνζχεια τθσ κζςθσ του Fischer ότι θ ςτακερότθτα του Παγκόςμιου
Νομιςματικοφ υςτιματοσ προχποκζτει ζνα δανειςτι φςτατθσ ανάγκθσ, και των
προτάςεων του για τα μζτρα βελτίωςθσ του αντίςτοιχου ρόλου του ΔΝΣ, το ίδιο το
Σαμείο107 διακιρυξε ότι μπορεί και προτίκεται να ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ του νζου
Παγκόςμιου Νομιςματικοφ υςτιματοσ μζςω των εξισ τεςςάρων πρωτοβουλιϊν:
Πρϊτον, να ενκαρρφνει τθν πολιτικι των κρατϊν – μελϊν υπζρ μιασ μεγαλφτερθσ διαφάνειασ, ϊςτε νζεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ να υιοκετθκοφν για τθν
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ενςωμάτωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ευκραυςτότθτασ ςε διμερι
και πολυμερι εποπτεία.
Δεφτερον, να αναλάβει ςυντονιςμζνθ δράςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ νζασ
αρχιτεκτονικισ του Παγκόςμιου Νομιςματικοφ υςτιματοσ με τθν ανάπτυξθ και
διάδοςθ διεκνϊν προδιαγραφϊν για τισ πρακτικζσ και με τθν υποςτιριξθ
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων των τομζων.
Σρίτον, προτείνει τθν ενεργότερθ εμπλοκι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν πρόλθψθ των κρίςεων, προκειμζνου να περιοριςκεί το moral hazard και να ενιςχυκεί θ
πεικαρχία τθσ αγοράσ.
Σζταρτον, να ςυμβάλει ςτθ μελζτθ των κακεςτϊτων ςυναλλαγματικισ
ιςοτιμίασ και τθσ διαδοχισ των φάςεων απελευκζρωςθσ ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων,
αλλά και να προςαρμόςει τισ διευκολφνςεισ του, τουσ πόρουσ και τθν οργάνωςθ
του ςτισ ανάγκεσ του μεταβαλλόμενου Παγκόςμιου Νομιςματικοφ υςτιματοσ . Αν
και προσ το παρόν τα παραπάνω αποτελοφν κυρίωσ διλωςθ προκζςεων, θ
πρόςφατθ ςταδιακι αλλαγι φιλοςοφίασ του ΔΝΣ φαίνεται να ςυναντά κάποια
επιδοκιμαςία ακόμα και από γνωςτοφσ επικριτζσ του, όπωσ ο Aglietta108, που
ςθμειϊνει ότι από τθν αςιατικι κρίςθ και μετά, τα μόνα ενκαρρυντικά ςτοιχεία
είναι, πρϊτον, θ ρεαλιςτικι ςτροφι που πραγματοποίθςε το ΔΝΣ ςτο ρόλο του ωσ
δανειςτισ φςτατθσ ανάγκθσ και, δεφτερον, θ ικανότθτα που επζδειξε θ Κεντρικι
Σράπεηα των ΘΠΑ ςτθ διαφφλαξθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ, ςε
ςτιγμζσ παγκόςμιασ ανθςυχίασ για τθ ρευςτότθτα των κεφαλαιαγορϊν. Όντωσ, το
ΔΝΣ τροποποίθςε τθν αιρεςιμότθτα και τισ διευκολφνςεισ του για το χειριςμό των
ειδικϊν κρίςεων ρευςτότθτασ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ των αναδυόμενων
οικονομιϊν που ζχουν ςυςτθμικζσ επιπτϊςεισ. Ζτςι, θ ακζτθςθ πλθρωμϊν τθσ
Αργεντινισ και θ οιονεί ακζτθςθ τθσ Σουρκίασ δεν πυροδότθςαν τθ μεταδοτικότθτα
που κα ςθματοδοτοφςε τον αποκλειςμό του ςυνόλου των αναδυόμενων
οικονομιϊν από τθν αγορά ευρω-ομολόγων.
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ΕΠΙΛΟΓΟ
Οι διεκνείσ οργανιςμοί αποτελοφνται από ζνα ςφνολο κρατϊν που
ςυνενϊνονται με μόνιμουσ νομικοφσ δεςμοφσ, ςε ενιαίο νομικό πρόςωπο, το οποίο
ζχει δικζσ του επιδιϊξεισ, δικι του βοφλθςθ και δικά του όργανα. Οι διεκνείσ
οργανιςμοί διακζτουν νομικι προςωπικότθτα που ςθμαίνει πρακτικά ότι είναι
φορείσ δικαιωμάτων αλλά ζχουν και υποχρεϊςεισ ζναντι τρίτων. Οι διεκνείσ
οργανιςμοί διακρίνονται γενικϊσ ανάλογα με το ςκοπό τουσ - ςε γενικοφσ και
ειδικοφσ ,τθ φφςθ τουσ – ςε διακυβερνθτικοφσ και υπερεκνικοφσ, τθ ςφνκεςθ τουσ –
ςε ανοιχτοφσ και κλειςτοφσ, και τθ γεωγραφικι τουσ εμβζλεια – ςε παγκόςμιουσ
και περιφερειακοφσ.
Οι διεκνείσ οικονομικοί οργανιςμοί προάγουν τθν οικονομικι ςυνεργαςία
μεταξφ των κρατϊν μελϊν τουσ, ζτςι ϊςτε να υλοποιθκοφν οικονομικοί ςτόχοι,
γενικοί ι ειδικοί. Γενικότερα, διαδραματίηουν ζνα βαςικό ρόλο ςτισ διεκνείσ
οικονομικζσ ςχζςεισ, με τθν ζννοια ότι από τισ αποφάςεισ που λαμβάνονται ςτο
πλαίςιο τουσ εξαρτάται θ εφρυκμθ λειτουργία του παγκόςμιου οικονομικοφ
ςυςτιματοσ.
Ο Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν ζχει πολλζσ ειδικευμζνεσ οργανϊςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςε πολλοφσ τομείσ όπωσ ςτθν εκπαίδευςθ θ UNICEF, αλλά και
ςτον οικονομικό τομζα όπωσ θ Παγκόςμια Σράπεηα και το Διεκνζσ Νομιςματικό
Σαμείο.
Ο όμιλοσ τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ περιλαμβάνει πζντε οργανιςμοφσ: Σθν
Διεκνι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ, τον Διεκνι Οργανιςμό
Χρθματοδότθςθσ, τον Διεκνι Οργανιςμό Ανάπτυξθσ , τον Οργανιςμό Πολυμεροφσ
Αςφάλιςθσ Επενδφςεων, και το Διεκνζσ Κζντρο για τθν επίλυςθ διαφορϊν που
ςχετίηονται με επενδφςεισ.
Θ Παγκόςμια Σράπεηα παρζχει χρθματοοικονομικι ςτιριξθ και τεχνικι
βοικεια ηωτικισ ςθμαςίασ για τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ του κόςμου. Θ Σράπεηα
χορθγεί δάνεια, πιςτϊςεισ, εγγυιςεισ και τεχνικι βοικεια ςτισ κυβερνιςεισ των
κρατϊν μελϊν (185, μεταξφ των οποίων και θ Ελλάδα) ςε κυβερνθτικοφσ
οργανιςμοφσ ι ςε ιδιωτικοφσ φορείσ για τουσ οποίουσ εγγυϊνται οι κυβερνιςεισ.
Οι φορείσ που πρωταγωνιςτοφν ςτα projects που υλοποιοφνται με τθ
βοικεια αναπτυξιακϊν χρθματοδοτιςεων είναι θ IBRD και ο IDA, ενϊ και το IFC
διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο όςον αφορά πρωτοβουλίεσ του ιδιωτικοφ τομζα ςε
τομείσ όπωσ ο τουριςμόσ και θ βιομθχανία. Θ δράςθ του Ομίλου τθσ Παγκόςμιασ
Σράπεηασ καλφπτει ζξι μείηονεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ:
 Σθν (Τποςαχάρια) Αφρικι
 Σθν Ανατολικι Αςία και τον Ειρθνικό
 Σθ Νότια Αςία
 Σθν Ευρϊπθ και τθν Κεντρικι Αςία
 Σθ Μζςθ Ανατολι και τθ Βόρεια Αφρικι
 Σθ Λατινικι Αμερικι και τθν Καραϊβικι.
Μολονότι θ ζδρα τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ είναι θ Ουάςινγκτον, μεγάλο μζροσ τθσ
δραςτθριότθτάσ τθσ λαμβάνει χϊρα ςτα κράτθ αποδζκτεσ.
Οι τομείσ που καλφπτουν τα projects τθσ Σράπεηασ είναι: γεωργία, αλιεία και
δαςοκομία· δικαιοςφνθ και δθμόςια διοίκθςθ· πλθροφορικι και τθλεπικοινωνίεσ·
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εκπαίδευςθ· χρθματοοικονομικά· υγεία και άλλεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ·
βιομθχανία και εμπόριο· ενζργεια και μεταλλεία· μεταφορζσ· φδατα, δθμόςια
υγιεινι και προςταςία από πλθμμφρεσ.
Κάπωσ ζτςι λειτουργεί θ Παγκόςμια Σράπεηα. Αφοφ επαναπροςδιόριςε τον
αρχικό τθσ ςκοπό που ιταν να βοθκιςει ςτθν ανοικοδόμθςθ τθσ Ευρϊπθσ μετά το
Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο, ζκεςε ωσ ςτόχο τθσ τθν εξάλειψθ τθσ παγκόςμιασ φτϊχειασ.
τθ ςυνζχεια ανακεϊρθςε και πάλι τουσ ςτόχουσ τθσ και ςιμερα ο μοναδικόσ τθσ
ςκοπόσ είναι να παρζχει χρθματοδοτικοφσ πόρουσ ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ για
υλοποίθςθ προγραμμάτων που αποςκοποφν ςτθν καταςκευι φραγμάτων, δρόμων
και εργοςταςίων παραγωγισ ενζργειασ ϊςτε να τισ βοθκιςει να βελτιϊςουν τισ
οικονομικζσ τουσ ςυνκικεσ.
Δυςτυχϊσ όμωσ, θ βοικεια τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ ζχει δυςβάςταχτουσ
όρουσ και δεςμεφςεισ. Θ διαδικαςία δανειςμοφ ςε μια χϊρα γιατί είναι θ ίδια που
ακολουκεί και το ΔΝΣ. Είναι, λοιπόν, προφανζσ ότι και οι ςκοποί τθσ Παγκόςμιασ
Σράπεηασ μπορεί μεν να εκπλθρϊνονται ωσ προσ το ότι καταςκευάηονται ζργα
κοινισ ωφζλειασ ςε φτωχζσ χϊρεσ αλλά δυςτυχϊσ οι επαχκείσ όροι των δανείων
δθμιουργοφν πολλά οικονομικά προβλιματα μζςα ςτθ χϊρα
Όςον αφορά το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο, το Σαμείο κα λζγαμε αποτελεί
ακρογωνιαίο λίκο του διεκνοφσ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ. Σο ΔΝΣ είναι υπεφκυνο
για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ του διεκνοφσ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ – του
ςυςτιματοσ ιςοτιμιϊν ςυναλλάγματοσ και διεκνϊν πλθρωμϊν που επιτρζπουν ςτα
κράτθ (και ςτουσ πολίτεσ τουσ) να αγοράηουν το ζνα από το άλλο αγακά και
υπθρεςίεσ. Σο ςφςτθμα αυτό είναι ςθμαντικό για τθ βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ,
αυξάνοντασ το βιοτικό επίπεδο και περιορίηοντασ τθ φτϊχεια. Σο ΔΝΣ ζχει τζςςερισ
βαςικοφσ ςκοποφσ που κακορίηονται ςτο άρκρο I των Άρκρων υμφωνίασ, κοινόσ
παρονομαςτισ των οποίων είναι θ μείωςθ τθσ διάρκειασ και τθσ ζκταςθσ τθσ
ανιςορροπίασ ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν των κρατϊν μελϊν του. Οι ςκοποί αυτοί, που
διζπουν το ςφνολο των πολιτικϊν που υιοκετεί το ΔΝΣ και των αποφάςεων που
λαμβάνουν τα όργανα του, είναι: α) θ προϊκθςθ τθσ διεκνοφσ νομιςματικισ
ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν μελϊν του μζςω τθσ λειτουργίασ ενόσ μόνιμου
forum που παρζχει τθ βάςθ για διαβουλεφςεισ αναφορικά με διεκνι νομιςματικά
προβλιματα, β) θ ςυμβολι ςτθ διευκόλυνςθ τθσ επζκταςθσ και ιςόρροπθσ
ανάπτυξθσ του διεκνοφσ εμπορίου, ϊςτε αφενόσ μεν να επιτυγχάνεται και να
διατθρείται ζνα υψθλό επίπεδο απαςχόλθςθσ και πραγματικοφ ειςοδιματοσ ςτα
κράτθ μζλθ και αφετζρου θ ανάπτυξθ των παραγωγικϊν τουσ πόρων να αναχκεί ςε
βαςικό ςτόχο τθσ οικονομικισ τουσ πολιτικισ, γ) θ παρακολοφκθςθ του διεκνοφσ
ςυςτιματοσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν με ςτόχο τθν προϊκθςθ ςυναλλαγματικισ
ςτακερότθτασ, τθ διατιρθςθ ομαλϊν ςυναλλαγματικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα
κράτθ μζλθ, και τθν εκ μζρουσ τουσ αποφυγι ανταγωνιςτικϊν υποτιμιςεων των
νομιςμάτων τουσ, δ) θ χοριγθςθ ςτα κράτθ μζλθ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ με
ςτόχο τθ διόρκωςθ των ανιςορροπιϊν ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν τουσ χωρίσ να
προςφεφγουν ςε μζτρα με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθν ευθμερία ςε εκνικό και
διεκνζσ επίπεδο, και ε) θ ςυνδρομι ςτθ δθμιουργία ενόσ πολυμεροφσ ςυςτιματοσ
για το διακανονιςμό των διεκνϊν πλθρωμϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν του για τισ
τρζχουςεσ πλθρωμζσ τουσ και ςτθν εξάλειψθ των ςυναλλαγματικισ φφςεωσ
περιοριςμϊν που εμποδίηουν τθν ανάπτυξθ του διεκνοφσ εμπορίου αγακϊν και
υπθρεςιϊν. Επιπλζον, το Δ.Ν.Σ. παρζχει υπθρεςίεσ τεχνικισ βοικειασ ςτα
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οικονομικά αςκενζςτερα κράτθ μζλθ του. Για τθν επιτυχι εξάλλου εκπλιρωςθ των
ςκοπϊν του το Δ.Ν.Σ. ςυνεργάηεται με άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που
επιδιϊκουν παρεμφερείσ ςκοποφσ.
Μερικζσ από τισ χϊρεσ που χρειάςτθκαν τθ βοικεια – οικονομικι και
τεχνικι του ΔΝΣ είναι θ Ουγγαρία που πρϊτθ εν μζςω κρίςθσ πιρε δάνειο 12,5 δις
ευρϊ υποχρεϊκθκε να απολφςει δθμόςιουσ υπαλλιλουσ και να κάνει περικοπζσ
ςτθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ. Θ Λςλανδία που πιρε δάνειο μόλισ 2,1 δις
ευρϊ μειϊνοντασ μιςκοφσ και ςυντάξεισ, αφξθςε τουσ φόρουσ και ζκανε περικοπζσ
δθμοςίων δαπανϊν. Θ Ρουμανία ζλαβε δάνειο 13 δις ευρϊ αλλά απζλυςε 137
χιλιάδεσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ προχϊρθςε ςε περικοπζσ μιςκϊν και επιδομάτων,
ςε αφξθςθ των φόρων και μείωςθ των κοινωνικϊν δαπανϊν. Θ Λετονία που πιρε
1,7 δις ευρϊ αφξθςε το ΦΠΑ από το 5% ςτο 21% και μείωςε τουσ μιςκοφσ κατά 20%
ενϊ θ Σουρκία που ζλαβε και το μεγαλφτερο δάνειο των 20,4 δις ευρϊ μείωςε τουσ
μιςκοφσ κατά 20% και αφξθςε κατακόρυφα τα επιτόκια.
Οι πρόςφατεσ Εκκζςεισ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου τονίηουν τθν
αναγκαιότθτα ςαφοφσ διάκριςθσ των αρμοδιοτιτων του Σαμείου και τθσ
Παγκόςμιασ Σράπεηασ: επικζντρωςθ του Σαμείου ςτθν επίτευξθ μακροοικονομικισ
ςτακερότθτασ και ςυνεπϊσ ςταδιακι υποχϊρθςθ των αρμοδιοτιτων του από τα
Προγράμματα περιοριςμοφ τθσ φτϊχειασ (PGRF) και μεταβίβαςι τουσ ςτθν
Παγκόςμια Σράπεηα. Κεντρικι ιδζα παραμζνει θ αποτίμθςθ των ειδικϊν όρων
δανειοδότθςθσ εκ μζρουσ του ΔΝΣ (conditionalities) ωσ μοχλοφ επίτευξθσ
μακροοικονομικισ ςτακερότθτασ και περιοριςμοφ τθσ φτϊχειασ.
Σο ΔΝΣ ςυνεχίηει να αναλφει ςφγχρονα φαινόμενα χρθςιμοποιϊντασ παλιζσ
μεκόδουσ. Όμωσ, από τθν εποχι του Bretton Woods ςτθ δεκαετία ’ 40, πολλά
άλλαξαν. Θ διαδικαςία παγκοςμιοποίθςθσ αποςάκρωςε το παλαιό ςφςτθμα των
εκνικϊν οικονομιϊν, των ςτακερϊν ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και του εμπορικοφ
προςτατευτιςμοφ. Θ τεχνολογικι πρόοδοσ και θ ανάπτυξθ των μζςων επικοινωνίασ
δθμιοφργθςε νζα δεδομζνα ςτθν οργάνωςθ του οικονομικοφ και κοινωνικοφ
χϊρου. Φαίνεται πωσ το υψθλό επίπεδο εξειδίκευςθσ των ςτελεχϊν του ΔΝΣ δεν
αποτελεί εγγφθςθ για τθ κεϊρθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ανάπτυξθσ ωσ ςφνκετθσ
κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Οι οικονομολόγοι του διεκνοφσ οργανιςμοφ
«αντιμετωπίηουν τα πράγματα, με ςτενι οικονομίςτικθ αντίλθψθ».
Ο νομπελίςτασ οικονομολόγοσ Joseph Stiglitz άςκθςε κριτικι κατά τθσ
λειτουργίασ των διεκνϊν οικονομικϊν οργανιςμϊν (Παγκόςμια Σράπεηα και ΔΝΣ),
τονίηοντασ ότι «επεξεργάηονται πολιτικζσ που καταδικάηουν ανκρϊπουσ ςε
κάνατο». O διάςθμοσ δε οικονομολόγοσ Jeffrey Sachs, τόνιηε το 2005, ότι «όλα τα
προβλιματα δεν είναι ίδια, όπωσ και για όλεσ οι αςκζνειεσ δεν χορθγοφμε το ίδιο
φάρμακο. Σο ΔΝΣ επικεντρϊνεται ς’ οριςμζνα ηθτιματα, όπωσ θ καταπολζμθςθ τθσ
διαφκοράσ, τα εμπόδια ςτθ λειτουργία των ιδιωτικϊν επιχειριςεων, τα
δθμοςιονομικά ελλείμματα και θ κρατικι ιδιοκτθςία παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν,
κεωρϊντασ πωσ κάκε ‘εμπφρετοσ νόςοσ’ πρζπει να αντιμετωπιςκεί με τα ίδια
φάρμακα: περικοπι δθμοςιονομικϊν δαπανϊν, απελευκζρωςθ εμπορίου και
ιδιωτικοποιιςεισ. Καμία αναφορά ςτα μεγάλα προβλιματα τθσ φτϊχειασ, τθσ
αγροτικισ ανάπτυξθσ, του κλίματοσ, των επιδθμιϊν, των μεταφορϊν, των δφο
φφλων και λοιπϊν πακολογικϊν καταςτάςεων που υπονομεφουν τθν ανάπτυξθ».
Σα νζα δεδομζνα επιτάςςουν άμεςθ και αποτελεςματικι μεταρρφκμιςθ τθσ
λειτουργίασ του ΔΝΣ. ε ζκκεςι του το βρετανικό κοινοβοφλιο, το 2006, ηιτθςε τον
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περιοριςμό των αρμοδιοτιτων του ΔΝΣ ςε ηθτιματα πρόλθψθσ κρίςεων, αλλά και
τθν διεφρυνςθ και εμπλουτιςμό των μακροοικονομικϊν αναλφςεϊν του, με τθ
βοικεια εμπειρογνωμόνων από τθν Παγκόςμια Σράπεηα, διότι δεν είναι δυνατόν, οι
όροι δανειοδότθςθσ των κρατϊν να βαςίηονται ςτθν ίδια οικονομικι οπτικι, θ
οποία αγνοεί τθν ιδιαιτερότθτα των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ςυνκθκϊν και
ςυνεπϊσ πλιττει τθν δθμοκρατία.
Όμωσ, όπωσ με ευςτοχία ζχει δείξει ο Thomas Palley, μζλοσ τθσ Μικτισ
Επιτροπισ Οικονομικϊν και Αςφαλείασ ΘΠΑ-Κίνασ (US – China Economic and
Security Review Commission), «ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, οι
μεταρρυκμίςεισ ςτθ λειτουργία του ΔΝΣ κεωροφνται επιςφαλείσ, ενϊ ςε εποχι
ευφορίασ δεν υπάρχει λόγοσ αλλαγϊν».
Πρόςφατα οι δφο οργανιςμοί (Παγκόςμια Σράπεηα και Διεκνζσ
Νομιςματικό Σαμείο) αποφάςιςαν, ενδεχομζνωσ και κάτω από τθν πίεςθ τθσ
κριτικισ ςε διεκνζσ επίπεδο, τθν αλλαγι τθσ ονομαςίασ «προγράμματα
διαρκρωτικισ προςαρμογισ» (SAP, Structural Adjustments) ςε «προγράμματα
οικονομικισ μεγζκυνςθσ και περιοριςμοφ τθσ φτϊχειασ» (PGRF, Poverty Reduction
and Growth Programs”). Δυςτυχϊσ, θ εμπειρία ζδειξε πωσ, οι όροι δανειοδότθςθσ
των κρατϊν δεν αφοροφςαν ςτθν αποτίμθςθ τθσ οικονομικισ βοικειασ με όρουσ
κοινωνικισ ανάπτυξθσ και περιοριςμοφ τθσ φτϊχειασ. Λανκαςμζνεσ επιλογζσ
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων οδιγθςαν ςε καταςπατάλθςθ πόρων αναπτυξιακισ
πολιτικισ, υπό τθν πίεςθ, μεταξφ άλλων και ανεπαρκϊν διοικθτικϊν μθχανιςμϊν.
Ακόμα και θ Παγκόςμια Σράπεηα, τα ςτελζχθ τθσ οποίασ διακζτουν ευρφτερθ
νοοτροπία από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ ςτο ΔΝΣ, διζκεςε πόρουσ διοικθτικισ
υποςτιριξθσ αποτυχθμζνων προγραμμάτων.
υνοψίηοντασ, οι διεκνείσ οργανιςμοί διαδραματίηουν ζνα πολφ ςθμαντικό
ρόλο ςτθν παγκόςμια πολιτικι και οικονομικι ςκθνι και ιδιαίτερα οι οικονομικισ
φφςεωσ οργανιςμοί. Δθμιουργικθκαν για να επιλφςουν τα προβλιματα που
υπιρξαν και για να εξαςφαλίςουν ότι δεν κα επαναλθφκοφν οικονομικζσ κρίςεισ
όπωσ ςτο παρελκόν.
Και το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο αλλά και θ Παγκόςμια Σράπεηα κεωρϊ
πωσ δεν ζχουν καταφζρει να επιτφχουν ςτουσ ςκοποφσ τουσ και αυτό γιατί κατά τθν
άποψι μου τουσ λείπει το δθμοκρατικό ςτοιχείο που ζχει π.χ. ο ΠΟΕ και γι’ αυτό οι
αποφάςεισ τουσ παίρνονται μεν «για το καλό» των φτωχότερων χωρϊν ωςτόςο
είναι ςφμφωνα με το ςυμφζρον των πλουςίων χωρϊν. Ζτςι, λοιπόν, κεωρϊ πωσ κα
πρζπει να επαναρυκμιςτεί θ παγκόςμια οικονομία, να ξαναρυκμιςτοφν οι ροζσ του
κεφαλαίου και οι νομιςματικζσ ιςορροπίεσ και ότι ίςωσ κα ιταν απαραίτθτο ζνα νζο
Bretton Woods.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
Η ςυμβολή του ΔΝΣ ςτην προςταςία των πιο ευάλωτων ςτην παγκόςμια κρίςη
Αρμενία

Λευκορωςία

Βοςνία –
Ερηεγοβίνθ

Μπουροφντι

Προςταςία και βελτίωςη τησ αποτελεςματικότητασ κοινωνικϊν
δαπανϊν. τόχοσ του προγράμματοσ είναι να αμβλυνκοφν οι επιπτϊςεισ
τθσ κρίςθσ για τουσ φτωχοφσ. Για τον ςκοπό αυτό, οι κοινωνικζσ δαπάνεσ
αυξικθκαν από 5,7% του ΑΕΠ το 2008 ςε 7,6% του ΑΕΠ το 2009.
Κοιτάηοντασ ςτο μζλλον, το πρόγραμμα καλείται να διαφυλάξει τισ
κοινωνικζσ δαπάνεσ, βελτιϊνοντασ παράλλθλα τθ "ςτόχευςθ" των
κεςμϊν κοινωνικισ αςφάλειασ. Οι κεςμοί αυτοί κα επεκτείνουν τθν
παροχι βοικειασ ςε περιςςότερεσ οικογζνειεσ.
Ενίςχυςη τησ κοινωνικήσ αςφάλειασ. Για να προςτατζψουν τισ πιο
ευάλωτεσ ομάδεσ από τα αποτελζςματα των οικονομικϊν πλθγμάτων, οι
αρχζσ αφξθςαν το 2009 τα επιδόματα ςτζγθσ για οικογζνειεσ με 3 ι
περιςςότερα παιδιά, τισ ςτεγαςτικζσ παροχζσ (ςε είδοσ) για οικογζνειεσ
χαμθλϊν ειςοδθμάτων και τα επιδόματα ανεργίασ. Θ ςτοχευμζνθ
κοινωνικι αρωγι διπλαςιάςτθκε ςτον προχπολογιςμό του 2010, κακϊσ
οι αρχζσ μεταρρφκμιςαν το πρόγραμμα ϊςτε να διευρυνκεί το πεδίο
εφαρμογισ του και να αυξθκεί το μζςο επίδομα ανά φτωχι οικογζνεια.
Θ κυβζρνθςθ ςυηθτά με τθν Παγκόςμια Σράπεηα για μζτρα που κα
βελτιϊςουν ακόμθ περιςςότερο τουσ μθχανιςμοφσ ςτόχευςθσ και τθν
αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων κοινωνικισ αρωγισ.
Διαφφλαξη κοινωνικϊν δαπανϊν. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν
άμβλυνςθ των επιπτϊςεων τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ
δθμοςιονομικισ προςαρμογισ για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ, αποφεφγοντασ
τισ μειϊςεισ των ςυντάξεων και μεταρρυκμίηοντασ το ςφςτθμα
κοινωνικισ αςφάλειασ. Σο ςφςτθμα επιδομάτων που προθγουμζνωσ
βαςιηόταν ςε δεδουλευμζνα ανακεωρείται με τθ βοικεια τθσ
Παγκόςμιασ Σράπεηασ, ϊςτε να βελτιωκεί θ ςτόχευςθ του ςυςτιματοσ
και να καταςτοφν πιο αυςτθρά τα κριτιρια επιλογισ. Μετά τθν υιοκεςία
νομοκεςίασ που επιβάλλει τθν επανεξζταςθ όλων των πολιτικϊν και
πολεμικϊν επιδομάτων, οι τοπικζσ αρχζσ κα διεξάγουν απογραφι
ειςοδθμάτων και περιουςιϊν ϊςτε να διευκολφνουν τον ζλεγχο και να
εξαλειφκοφν οι περιπτϊςεισ διπλϊν πλθρωμϊν ςτουσ ίδιουσ
δικαιοφχουσ.
Ενίςχυςη του ςυςτήματοσ κοινωνικήσ αςφάλειασ. Θ δθμοςιονομικι και
νομιςματικι πολιτικι ζγινε λιγότερο αυςτθρι ϊςτε να βοθκθκεί θ
οικονομία και να προςαρμοςτεί ςτα πλιγματα τθσ παγκόςμιασ
οικονομικισ κρίςθσ. Για να αντιςτακμίςει τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ για
τουσ φτωχοφσ, το πρόγραμμα (με τθ ςτιριξθ του ECF) κάλυψε ζκτακτεσ
δαπάνεσ ςε ςτοχευμζνεσ δράςεισ κοινωνικισ αςφάλειασ (περίπου 1,5%
του ΑΕΠ). Οι δαπάνεσ αυτζσ, που χρθματοδοτικθκαν από δωρεζσ, κα
χρθςιμοποιθκοφν για να διαςφαλιςτοφν θ προςφορά τροφίμων και τα
ςυςςίτια ςτα ςχολεία, και θ βοικεια προσ ευάλωτεσ ομάδεσ του
πλθκυςμοφ και αγρότεσ. Παρά τθ δφςκολθ δθμοςιονομικι κατάςταςθ, οι
κοινωνικζσ δαπάνεσ αναμζνεται να αυξθκοφν από το 15,1% του ΑΕΠ το
2008 ςε 16,9% του ΑΕΠ το 2009.
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Αφξηςη κοινωνικϊν δαπανϊν. Θ δθμοςιονομικι πολιτικι το 2009
επεδίωξε να αμβλφνει τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ από τθν πτϊςθ τθσ
ιδιωτικισ ηιτθςθσ. Οι αρχζσ χρθςιμοποίθςαν τα διακζςιμα
δθμοςιονομικά περικϊρια για να αυξιςουν τισ δαπάνεσ για τθν παιδεία
και ζργα υποδομϊν με ζνταςθ εργαςίασ (εκτενι χριςθ εργατϊν).
Επζκτειναν ςθμαντικά ζνα πρόγραμμα υπό όρουσ μεταβίβαςθσ
χρθμάτων και αφξθςαν τισ μθ ανταποδοτικζσ ςυντάξεισ (με ςυνολικζσ
παροχζσ ίςεσ με περίπου 1% του ΑΕΠ). Για το 2010, προβλζπεται
περαιτζρω επζκταςθ των κοινωνικϊν δαπανϊν αν και με βραδφτερουσ
ρυκμοφσ, κακϊσ οι αρχζσ ετοιμάηονται να αποςφρουν ςταδιακά τα
δθμοςιονομικά κίνθτρα κακϊσ βελτιϊνονται οι οικονομικζσ ςυνκικεσ.
Αφξηςη κοινωνικϊν δαπανϊν. τόχοσ-κλειδί του προγράμματοσ (με
ςτιριξθ του ECF) που εγκρίκθκε τον Μάρτιο του 2009 είναι θ δθμιουργία
δθμοςιονομικϊν περικωρίων που κα επιτρζψουν μείωςθ τθσ φτϊχιασ ςε
ζνα μεταπολεμικό περιβάλλον. Θ κυβζρνθςθ ζχει προςδιορίςει 36
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ δαπανϊν που ζχουν τισ πιο άμεςεσ
επιπτϊςεισ ςτουσ φτωχοφσ, και ζχει δθλϊςει ότι αυτζσ οι δαπάνεσ υπζρ
των φτωχϊν κα αυξθκοφν από 6,9% του ΑΕΠ το 2008 ςε 8,6% του ΑΕΠ το
2011 (προτεινόμενο όριο για τισ δαπάνεσ υπζρ των φτωχϊν ςτο
πρόγραμμα που ςτθρίηει το ECF).
Ενίςχυςη μηχανιςμϊν κοινωνικήσ αςφάλειασ. Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο
τθσ υμφωνίασ Stand-By που ενζκρινε το Εκτελεςτικό υμβοφλιο τον
Νοζμβριο του 2009 είναι θ ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλειασ. Παρά τθν ανάπτυξθ-ρεκόρ που ςθμειϊκθκε το διάςτθμα
2003–08, οι δείκτεσ τθσ φτϊχιασ παραμζνουν ςε χειρότερα επίπεδα απ’
ό,τι πριν τθ χρθματοοικονομικι κρίςθ του 2003. Θ κατάςταςθ με τθ
φτϊχια επιδεινϊκθκε το 2009, με τθν ζλευςθ τθσ παγκόςμιασ
οικονομικισ κρίςθσ. Σο πρόγραμμα που ςτιριξε το ΔΝΣ κατζςτθςε
εφικτι τθν επζκταςθ του προγράμματοσ υπό όρων μεταβίβαςθσ
χρθμάτων ("Solidaridad") ςε 70.000 επιπλζον οικογζνειεσ κατά το
τζταρτο τρίμθνο του 2009, που ςθμαίνει ότι πάνω από το 10% του
πλθκυςμοφ ηει ςε ςυνκικεσ ακραίασ ζνδειασ, και τθν επζκταςθ του
προγράμματοσ ϊςτε να καλφπτει το 85% περίπου των απόρων. Επιπλζον,
οι αρχζσ δεςμεφτθκαν να αυξιςουν τισ κοινωνικζσ δαπάνεσ (κυρίωσ
ςτουσ τομείσ παιδείασ και υγείασ) κατά 0,75% του ΑΕΠ ετθςίωσ τα ζτθ
2010–12 (κάτι που αποδεικνφεται δφςκολο, τουλάχιςτον για το 2010).
Καλφτερη ςτόχευςη και υψηλότερεσ κοινωνικζσ δαπάνεσ. Θ κυβζρνθςθ
εφαρμόηει το Γενικό χζδιο Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων που περιλαμβάνει,
μεταξφ άλλων, πρόγραμμα προςωρινισ απαςχόλθςθσ, τθν επζκταςθ του
προγράμματοσ αγροτικϊν επιδομάτων υπό όρουσ (το "Comunidades
Solidarias") και δωρεάν φαρμακευτικι αγωγι. Σο πρόγραμμα που
ςτθρίηει το ΔΝΣ περιλαμβάνει δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ςτόχευςθσ
των επιδομάτων φυςικοφ αερίου, θλεκτροδότθςθσ και υδροδότθςθσ και
χριςθ των ποςϊν που εξοικονομοφνται για τθν παροχι ςτιριξθσ ςτουσ
φτωχοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ. Θ κυβζρνθςθ επίςθσ επεκτείνει το
οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ με τθ ςτιριξθ τθσ Millennium Challenge
Corporation.
Αφξηςη κοινωνικϊν δαπανϊν. Οι κοινωνικζσ δαπάνεσ αυξικθκαν κατά
0,9% του ΑΕΠ (από 4,4% του ΑΕΠ το 2008 ςε 5,3% το 2009). Θ
κυβερνθτικι πολιτικι κοινωνικισ προςταςίασ εςτίαςε ςτθ βελτίωςθ
υφιςταμζνων προγραμμάτων ϊςτε να αντιςτακμιςτοφν οι επιπτϊςεισ
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τθσ κρίςθσ για τα φτωχότερα κοινωνικά ςτρϊματα. Για να
αντιμετωπιςτοφν τα φαινόμενα ακραίασ φτϊχιασ, δόκθκε ζμφαςθ ςε
τζςςερα βαςικά κυβερνθτικά προγράμματα. Ζνα ςθμαντικό πρόγραμμα
επιδομάτων υπό όρουσ που ξεκίνθςε το 2008 (με τίτλο "Mi familia
progresa") διευρφνκθκε και ανιλκε ςε 0,3% του ΑΕΠ το 2009 (ιταν
χαμθλότερο από 0,1% του ΑΕΠ το 2008).
Καλφτερη ςτόχευςη. Θ δθμοςιονομικι πολιτικι ςτοχεφει ςτθν παροχι
ςτιριξθσ ςτουσ φτωχοφσ και χαμθλόμιςκουσ ωσ προςταςία κατά των
επιπτϊςεων τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ. Σα μζτρα περιλαμβάνουν τθ
διατιρθςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των χαμθλόμιςκων υπαλλιλων του
δθμοςίου παρά το δθλωμζνο "πάγωμα" των μιςκϊν ςτον δθμόςιο
τομζα, με τθν αντικατάςταςθ του γενικοφ ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ με
ςτοχευμζνο πρόγραμμα για τθν παροχι πρόςβαςθσ ςε ςτζγθ ςε όςουσ
τθν ζχουν ανάγκθ, και τθν ακφρωςθ των αυξιςεων των ςυντάξεων
αναπθρίασ αλλά με παράλλθλθ αφξθςθ των επιδομάτων για τουσ
φτωχότερουσ ανάπθρουσ. Θ κυβζρνθςθ ςυνεργάηεται με κοινωνικοφσ
εταίρουσ κατά το ςχεδιαςμό δθμοςιονομικϊν πολιτικϊν. υγχρόνωσ,
ζχουν κινθκεί προγράμματα δαπανϊν για τθ διατιρθςθ κζςεων
εργαςίασ και τθν προςωρινι εγγφθςθ πλθρωμϊν ςτεγαςτικϊν δανείων
για τουσ ανζργουσ.
Αφξηςη κοινωνικϊν δαπανϊν. Σο 2009 επιτράπθκε θ με λίγουσ
περιοριςμοφσ λειτουργία αυτόματων ςτακεροποιθτικϊν παραγόντων,
που ςθμαίνει ότι το εκτεταμζνο κοινωνικό δίχτυ αςφαλείασ τθσ
Λςλανδίασ ςυνζβαλλε ςτθν άμβλυνςθ των επιπτϊςεων για τισ πιο
ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. Θ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ που ζχει
ςχεδιαςτεί για τθν τριετία 2010-12 ςτοχεφει ςτθν εξαςφάλιςθ μίασ
ςταδιακισ και ομαλισ επιςτροφισ ςε βιϊςιμα επίπεδα δανειςμοφ,
διατθρϊντασ ςυγχρόνωσ το κανδιναβικοφ μοντζλου ςφςτθμα
κοινωνικισ πρόνοιασ τθσ χϊρασ. Για τον ςκοπό αυτό, ο προχπολογιςμόσ
για το 2010 προςτατεφει τα βαςικά προγράμματα κοινωνικϊν δαπανϊν
και μάλιςτα προςκζτει και νζα προσ αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων
κεμάτων (π.χ. ανεργία των νζων και νοικοκυριά με υπζρογκα δανειακά
βάρθ). Θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του προχπολογιςμοφ διεκπεραιϊκθκε
ςτθ βάςθ μιασ διαδικαςίασ διαβουλεφςεων με τουσ κοινωνικοφσ
εταίρουσ και επίτευξθσ ομοφωνίασ.
Αφξηςη κοινωνικϊν δαπανϊν. Παρά τθ γενικότερθ ανάγκθ για
δθμοςιονομικι εξυγίανςθ, θ υμφωνία Stand-By που ςτθρίηει το ΔΝΣ
ζχει ςχεδιαςτεί για να ςυμβάλλει ςτθν άμβλυνςθ των επιπτϊςεων τθσ
οικονομικισ προςαρμογισ ςτα ευάλωτα ςτρϊματα μζςω ουςιαςτικϊν
αυξιςεων των κοινωνικϊν δαπανϊν ςτα πλαίςια ςτοχευμζνων
προγραμμάτων. Οι δαπάνεσ ςε καλά ςτοχευμζνα προγράμματα
κοινωνικισ αρωγισ κα αυξθκοφν κατά τουλάχιςτον 25% τισ χριςεισ
2010–11 (0,3% του ΑΕΠ). Θ αφξθςθ κα κατευκυνκεί ςτο πρόγραμμα
ςυςςιτίων ςτα ςχολεία που παρζχει πρωινό και μεςθμεριανό γεφμα
ςτουσ μακθτζσ, και ςτο Πρόγραμμα Ανζλιξθσ μζςω Τγείασ και Παιδείασ
(Programme of Advancement through Health and Education ι PATH), που
παρζχει υπό όρουσ επιδόματα ςε πζντε κατθγορίεσ πολιτϊν ανάμεςα
ςτισ φτωχότερεσ ομάδεσ. Θ κυβζρνθςθ κα καταβάλλει επίςθσ
προςπάκειεσ για τθν επζκταςθ του μθχανιςμοφ κοινωνικισ αςφάλειασ
ϊςτε να ςτθρίηει και άτομα που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχιασ
και δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ για χρθματοδότθςθ ςτα πλαίςια του
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PATH.
Ενίςχυςη των μηχανιςμϊν κοινωνικήσ αςφάλειασ. Σο ΔΝΣ
ςυνεργάηεται με τισ τοπικζσ αρχζσ αλλά και με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
και τθν Παγκόςμια Σράπεηα για να προςδιορίςει μζτρα περικοπϊν των
δαπανϊν που κα διευκολφνουν τθν απαιτοφμενθ προςαρμογι χωρίσ να
κζτουν ςε μειονεκτικι κζςθ τισ πιο ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. Οι
προςπάκειεσ αυτζσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα μία ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι
για βελτίωςθ των μθχανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλειασ. Σα μζτρα
περιλαμβάνουν επιδόματα ελαχίςτου ειςοδιματοσ, ςυμπλθρωματικά
επιδόματα υγείασ για τα πιο ευάλωτα μζλθ του πλθκυςμοφ, αφξθςθ
ςτεγαςτικϊν επιδομάτων, ςχολεία για τα παιδιά πζντε και ζξι ετϊν, και
προϊκθςθ τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ μζςω ενεργθτικϊν
παρεμβάςεων ςτθν αγορά εργαςίασ.
Αφξηςη κοινωνικϊν δαπανϊν και καλφτερη ςτόχευςη. Θ βαςικι
προτεραιότθτα του προγράμματοσ είναι θ ενίςχυςθ των κεςμϊν
κοινωνικισ αςφάλειασ. τόχοσ για τα επιδόματα προσ φτωχζσ
οικογζνειεσ είναι να αυξθκοφν από 0,2% του ΑΕΠ τα ζτθ 2008–09 ςε
0,6% τα ζτθ 2009–10. Θ κυβζρνθςθ ςυνεργάηεται με τθν Παγκόςμια
Σράπεηα για να αναπτφξει ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν ενίςχυςθ των
κεςμϊν κοινωνικισ αςφάλειασ και τθ βελτίωςθ τθσ ςτόχευςθσ των
προγραμμάτων για τουσ φτωχοφσ. Λόγω περιοριςμϊν των δυνατοτιτων
του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ, οι κοινωνικζσ δαπάνεσ τθν περίοδο 2009–
10 μπορεί να είναι χαμθλότερεσ από τον ςτόχο του προχπολογιςμοφ,
αλλά πάντωσ κα είναι ςθμαντικά υψθλότερεσ απ' ό,τι τθν περίοδο 2008–
09.
Πολφ πρόςφατα, το ΔΝΣ υποςτιριξε τθν απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ να
μειϊςει το ςτόχο για το δθμοςιονομικό ζλλειμμα για τθν περίοδο 200910 ςτο 4,9% του ΑΕΠ (εκτόσ χορθγιςεων) λόγω τθσ επιβράδυνςθσ τθσ
οικονομίασ, των πρόςκετων δθλϊςεων ςτιριξθσ εκ μζρουσ δωρθτϊν, και
τθσ ανάγκθσ να προςτατευκοφν οι δαπάνεσ προτεραιότθτασ, κυρίωσ
κοινωνικζσ δαπάνεσ, δαπάνεσ ςωμάτων αςφαλείασ και δαπάνεσ
εςωτερικϊν προςφφγων. Σο ΔΝΣ παρζχει χρθματοδότθςθ διαφοράσ για
τον προχπολογιςμό ζωσ ότου υλοποιθκοφν οι υποςχζςεισ περί δωρεϊν.
Αφξηςη κοινωνικϊν δαπανϊν και καλφτερη ςτόχευςη. Σο πρόγραμμα
που ςτθρίηει το ΔΝΣ παρζχει περικϊριο για πρόςκετεσ δαπάνεσ φψουσ
250 εκατ. RON (ι 0,05% του ΑΕΠ) το 2009 και 500 εκατ. RON (0,1% του
ΑΕΠ) το 2010, ϊςτε να αμβλυνκοφν οι άμεςεσ επιπτϊςεισ τθσ τρζχουςασ
κρίςθσ για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Θ ςυνολικι κοινωνικι αρωγι ζχει
αυξθκεί κατά 9,8 δις. RON (1,9% του ΑΕΠ) το 2009 και αναμζνεται να
αυξθκεί περαιτζρω κατά 0,9 δις. RON (0,2% του ΑΕΠ) το 2010. Οι αρχζσ
προετοιμάηουν τϊρα ζνα προςωρινό, ςτοχευμζνο ςχζδιο ενίςχυςθσ
ειςοδθμάτων εντόσ των πλαιςίων των δθμοςιονομικϊν ςτόχων του
προγράμματοσ. Επίςθσ, θ κυβζρνθςθ ζχει κινιςει ςχζδιο ενοποίθςθσ
οριςμζνων κοινωνικϊν επιδομάτων και ολοκλθρωμζνθσ μεταρρφκμιςθσ
ϊςτε να αναπτφξει ζνα πιο ορκολογικό και διαφανζσ ςφςτθμα
κοινωνικισ αρωγισ.
Καλφτερη ςτόχευςη και αφξηςη κοινωνικϊν δαπανϊν. Σο πρόγραμμα
που ςτθρίηει το ΔΝΣ ζχει ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ του
προχπολογιςμοφ και ςτθ διαφφλαξθ των κοινωνικϊν δαπανϊν. Με τθν
υποςτιριξθ εταίρων ανάπτυξθσ, οι αρχζσ δοκιμάηουν ςε πιλοτικι βάςθ
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πρόγραμμα ςτοχευμζνων επιδομάτων για τθν προςταςία ευάλωτων
παιδιϊν φτωχϊν οικογενειϊν.
Διαφφλαξη και καλφτερη ςτόχευςη προγραμμάτων κοινωνικϊν
δαπανϊν. Οι κοινωνικζσ δαπάνεσ προςτατεφονται ζναντι ονομαςτικϊν
περικοπϊν του προχπολογιςμοφ. Θ ερβία διακζτει καλά δομθμζνο
ςφςτθμα κοινωνικισ προςταςίασ με αυξανόμενο ποςοςτό καλά
ςτοχευμζνων κοινωνικϊν προγραμμάτων. Ο προχπολογιςμόσ για το
2010 προβλζπει αφξθςθ αυτϊν των επιδομάτων.
Καλφτερη ςτόχευςη. Θ υμφωνία Stand-By που υπεγράφθ ςτα τζλθ του
2008 περιελάμβανε πρόγραμμα επιδομάτων που ςτόχευαν ςτθν
προςταςία των πιο ευάλωτων τμθμάτων του πλθκυςμοφ,
αντικακιςτϊντασ τισ γενικζσ, μθ ςτοχευμζνεσ επιχορθγιςεισ προϊόντων.
Σο πρόγραμμα ςτοχευμζνθσ κοινωνικισ αρωγισ ζχει λειτουργιςει καλά
και ιταν ςτοιχείο-κλειδί για τθν ταχφτατθ μακροοικονομικι
ςτακεροποίθςθ θ οποία μείωςε τον πλθκωριςμό του δείκτθ τιμϊν
καταναλωτι ςε ςχεδόν μθδενικά επίπεδα το 2009.
Αφξηςη κοινωνικϊν δαπανϊν. φμφωνα με το πρόγραμμα που ςτθρίηει
το ΔΝΣ, οι αρχζσ αφξθςαν τισ δαπάνεσ κοινωνικισ πρόνοιασ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχιασ από 7,3% του ΑΕΠ το 2008 ςε 9,0% του ΑΕΠ
το 2009. Για το 2010 ςχεδιάηεται περαιτζρω αφξθςθ ςτο 10,3% του ΑΕΠ.
Σο 2009 θ αφξθςθ κατευκφνκθκε εν μζρει ςε επιδόματα νοικοκυριϊν για
να τα βοθκιςει να αντιμετωπίςουν τθν προβλεπόμενθ μείωςθ του
διακζςιμου ειςοδιματοσ λόγω τθσ πτϊςθσ κατά 31% των ειςερχόμενων
εμβαςμάτων, και εν μζρει για τθν ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων υγείασ και
παιδείασ του Σατηικιςτάν. φμφωνα με τθ ςυμφωνία τριετοφσ
Παρατεταμζνθσ Πιςτωτικισ Διευκόλυνςθσ, οι αρχζσ ζχουν επίςθσ
δεςμευτεί να προβοφν ςε μεταρρφκμιςθ του αγροτικοφ τομζα, με ςτόχο
τθ δθμιουργία ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ και τθσ αφξθςθσ του δυνθτικοφ
ειςοδιματοσ των αγροτϊν.
Επιδιϊκεται αφξηςη κοινωνικϊν δαπανϊν and καλφτερη ςτόχευςη. Σο
πρόγραμμα των αρχϊν, που ςτθρίηεται από το ΔΝΣ, περιελάμβανε
ςθμαντικι αφξθςθ των κοινωνικϊν δαπανϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
κρίςθσ, κακϊσ και τα εξισ μζτρα: προςταςία των φτωχϊν κατά τθσ
αφξθςθσ των τιμϊν του φυςικοφ αερίου μζςω του επιδόματοσ
διαβίωςθσ, ςτζγαςθσ και υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ, προςταςία των
ανζργων μζςω του ςυςτιματοσ αςφάλιςθσ ανζργων, και επζκταςθ δφο
καλά ςτοχευμζνων προγραμμάτων κοινωνικισ αςφάλειασ που ζχει
εγκρίνει θ Παγκόςμια Σράπεηα. Θ αςφάλιςθ ανζργων είναι διακζςιμθ ςε
πολλοφσ πολίτεσ που κινδυνεφουν να χάςουν τισ δουλειζσ τουσ. Σο
ςφςτθμα καλφπτει περίπου 20 εκατ. πολίτεσ και παρζχει μθνιαία
επιδόματα για ζωσ και ζνα ζτοσ, φψουσ τουλάχιςτον ίςου με το 60%
περίπου του βαςικοφ μιςκοφ. Σα επιδόματα ςτζγαςθσ και υπθρεςιϊν
κοινισ ωφελείασ διατίκενται ςε όςουσ δαπανοφν πάνω από το 20% του
ειςοδιματόσ τουσ (15% ςτθν περίπτωςθ ςυνταξιοφχων) ςε υπθρεςίεσ
κοινισ ωφελείασ. Ιδθ ζχει τεκεί πλαφόν ςτθν τιμι του φυςικοφ αερίου
για να προςτατευκεί το επίπεδο διαβίωςθσ των μικρότερων χρθςτϊν (το
ιμιςυ περίπου του πλθκυςμοφ περιλαμβάνεται ςε αυτιν τθν
κατθγορία). Σζλοσ, υπάρχει πρόγραμμα για τθ ςτιριξθ φτωχϊν
νοικοκυριϊν. Θ Παγκόςμια Σράπεηα κεωρεί ότι αυτό το πρόγραμμα είναι
ζνα από τα καλφτερα ςτοχευμζνα προγράμματα τθσ Ουκρανίασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Case study: Σο Διεθνϋσ Νομιςματικό
Σαμεύο ςτη Ελλϊδα
Θ ςυςςϊρευςθ των παρακάτω κινδφνων αποκαλφπτει τθν οριακι κατάςταςθ
ςτθν οποία βριςκόταν θ χϊρα ςε όλα τα κρίςιμα επίπεδα πριν τθν προςφυγι τθσ
ςτον ευρωπαϊκό και διεκνι μθχανιςμό ςτιριξθσ τθσ οικονομίασ τθσ:
 διαδικαςία υπερβολικοφ ελλείμματοσ ςτθν Ε.Ε., που βριςκόταν ζνα ςτάδιο
πριν τθν επιβολι ταπεινωτικϊν και εξοντωτικϊν κυρϊςεων κατά τθσ χϊρασ
 υποχρζωςθ περιοριςμοφ του ελλείμματοσ ενϊ θ οικονομία βριςκόταν ςε
φφεςθ, που δεν επζτρεπε υψθλζσ προςδοκίεσ ωσ προσ τα ζςοδα
 υψθλζσ δανειακζσ ανάγκεσ, που δφςκολα κα καλφπτονταν από τισ αγορζσ,
αφοφ μόνο για τθν αναχρθματοδότθςθ ομολόγων που ζλθγαν εντόσ του
2010 απαιτοφνταν να ςυγκεντρωκεί ποςό τθσ τάξθσ των € 44 δισ
 ιδθ αυξθμζνο κόςτοσ δανειςμοφ και υψθλό ζλλειμμα, που δεν άντεχε
περαιτζρω επιβάρυνςθ μζςω ακόμθ πιο αυξθμζνου κόςτουσ δανειςμοφ,
χωρίσ να οδθγιςει το πρόγραμμα ςτακεροποίθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ
ςε εκτροχιαςμό
 τράπεηεσ αποκομμζνεσ από τθ διεκνι διατραπεηικι αγορά, αντιμετωπίηοντασ τεράςτιο πρόβλθμα ρευςτότθτασ, που κα επιδεινωνόταν
δραματικά εάν θ χϊρα πτϊχευε, εξ αιτίασ του αυξθμζνου όγκου κρατικϊν
ομολόγων που κατείχαν
 χρθματιςτιριο ςε διαρκϊσ αποκλίνουςα πορεία ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ
ςτακερζσ κεφαλαιαγορζσ τθσ Ευρϊπθσ, που κατζγραψε ρεκόρ πτϊςθσ
παγκοςμίωσ, με τουσ ξζνουσ κεςμικοφσ επενδυτζσ να μθν το εμπιςτεφονται
πλζον
 υψθλό δθμόςιο χρζοσ, που αποκτοφςε εκρθκτικι δυναμικι ωσ εκ του
διαρκϊσ αυξανόμενου κόςτουσ δανειςμοφ τθσ χϊρασ και των
πολλαπλαςιαηόμενων δανειακϊν αναγκϊν τθσ λόγω του διογκοφμενου
ελλείμματοσ τθσ, το οποίο – εξ αιτίασ τθσ δραματικισ υποβάκμιςθσ τθσ
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και τθσ φφεςθσ που διζρχονταν θ ελλθνικι
οικονομία – δεν ιταν πλζον βιϊςιμο με τουσ ςυνικεισ τρόπουσ διαχείριςθσ
του.
Θ οριακι αυτι κατάςταςθ εξελίχκθκε ςε κρίςιμθ (με ιατρικοφσ όρουσ) ςτο
τζλοσ Απριλίου του 2010, όταν θ εκτίναξθ του spread των ελλθνικϊν ομολόγων ςε
ιςτορικά υψθλά επίπεδα, ςε ςυνδυαςμό με τθν υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ
ικανότθτασ τθσ χϊρασ και από τουσ τρεισ οίκουσ αξιολόγθςθσ, προδιζγραψαν με
τρόπο τελεςίδικο τθν αδυναμία ζκδοςθσ νζων ομολόγων με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ
του απαιτοφμενου ποςοφ για τθν εξόφλθςθ δανείου φψουσ € 12 δισ περίπου, που
ζλθγε ςτισ 19 Μαΐου 2010. Από τισ αρχζσ του ζτουσ, θ χϊρα λειτουργοφςε ςαν μια
επιχείρθςθ που ζςπευδε να αντικαταςτιςει τισ ακάλυπτεσ επιταγζσ τθσ που
κυκλοφοροφςαν ςτθν αγορά και ζλθγαν θ μία μετά τθν άλλθ, μθ τυχόν και
ςφραγιςκεί καμία από αυτζσ. Γι' αυτιν τθσ 19θσ Μαΐου, θ χϊρα δεν είχε πια
μπλοκ...
υνεπεία των ανωτζρω, θ Ελλάδα βριςκόταν ςε κατάςταςθ ανάγκθσ,
αντιμετωπίηοντασ ςειρά ςοβαρότατων κινδφνων, οιοςδιποτε εκ των οποίων
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μποροφςε με τθν επζλευςθ του να ςυμπαραςφρει από μόνοσ του ολόκλθρθ τθν
ελλθνικι οικονομία ςτθν καταςτροφι. Θ εκνικι οικονομία τθν περίοδο αυτι κφμιηε
ζναν πολυτραυματία με όλα τα ηωτικά του όργανα ςε οριακι λειτουργία· θ
ανεπάρκεια ζςτω και ενόσ εξ αυτϊν, αρκοφςε να επιφζρει το μοιραίο.
Ζχοντασ αποκοπεί από τισ αγορζσ και με τθν οικονομία τθσ να βρίςκεται ςε
φφεςθ, άλλοσ τρόποσ για να διαςφαλίςει θ χϊρα τα € 40 δισ που χρειαηόταν ακόμθ
μόνο για φζτοσ δεν υπιρχε, από το να προςφφγει ςτουσ αρμόδιουσ διεκνείσ
οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ ιταν μζλοσ, ιτοι ςτθν Ε.Ε και ςτο ΔΝΣ. Για τθν ελλθνικι
Κυβζρνθςθ, θ προςφυγι αυτι υπό τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ δεν ιταν απλά
δικαίωμα, αλλά κακικον. Σοφτο και ζπραξε ςτισ 23 Απριλίου 2010, όταν ηιτθςε τθν
ενεργοποίθςθ του ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ ςτιριξθσ, ο οποίοσ είχε ςτο μεταξφ ςτθκεί για τθν Ελλάδα από τα άλλα κράτθ τθσ Ευρωηϊνθσ ςτισ 11 Απριλίου, ςε εκτζλεςθ
τθσ γενικισ πολιτικισ απόφαςθσ των αρχθγϊν κρατϊν και κυβερνιςεων τθσ ηϊνθσ
του ευρϊ τθσ 25θσ Μαρτίου.
τισ 22 – 4 – 2010, παραμονι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενεργοποίθςθσ του
ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ ςτιριξθσ από τθν ελλθνικι Κυβζρνθςθ, το spread του
10ετοφσ ομολόγου είχε ανζλκει ςτισ 576 μονάδεσ βάςθσ από τισ 315 που ιταν ςτισ
29 – 3 – 2010. Και τοφτο, γιατί ςτισ 30 – 3 – 2010, όπωσ μετζδωςε ο εξειδικευμζνοσ
θλεκτρονικόσ τφποσ, οι τράπεηεσ Citigroup, Morgan Stanley και Merrill Lynch προζβθςαν ςε μαηικζσ ρευςτοποιιςεισ κζςεων τουσ ςε ελλθνικά ομόλογα109, με
αποτζλεςμα να γενικευκοφν ςτθ ςυνζχεια οι ρευςτοποιιςεισ αυτζσ και το spread
των ελλθνικϊν ομολόγων να ανζβει απότομα, φτάνοντασ τισ 857 μονάδεσ βάςθσ
ςτισ 28 – 4 – 2010 και τισ 985 ςτισ 7 – 5 – 2010, γεγονόσ που υποχρζωςε τθν ΕΚΣ,
από τισ 10 Μαΐου και μετά, να αγοράηει αυτι τα ελλθνικά ομόλογα (όπωσ και
ομόλογα άλλων κρατϊν τθσ Ευρωηϊνθσ ςε δυςκολία, που αντιμετϊπιηαν πρόβλθμα
διαπραγμάτευςθσ ςτθ δευτερογενι αγορά).
τισ 22 – 4 – 2010, επίςθσ, θ Moody’s είχε υποβακμίςει τθν πιςτολθπτικι
ικανότθτα τθσ χϊρασ από Α2 ςε A3, δθλϊνοντασ ότι δεν αποκλειόταν να προβεί ςε
περαιτζρω υποβάκμιςθ τουσ επόμενουσ μινεσ, κάτι που ζπραξε τελικά ςτισ Μ 4-62010, όταν υποβάκμιςε και αυτι, μετά τθν S&P’s, τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ
χϊρασ ςτο μθ επενδφςιμο επίπεδο Ba1 τθσ δικισ τθσ κατάταξθσ. το μεταξφ, θ S&P’s
είχε προειδοποιιςει από τισ 7 – 4 – 2010 για τον κίνδυνο νζασ υποβάκμιςθσ τθσ
Ελλάδασ, ςτθν οποία τελικά προζβθ ςτισ 27 – 4 – 2010, ενϊ ςτισ 9 – 4 – 2010, τθν
πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ χϊρασ υποβίβαςε και θ Fitch ςτο επίπεδο ΒΒΒ-.
Με άλλα λόγια, ςτισ 23 – 4 – 2010, όταν δθλαδι θ ελλθνικι Κυβζρνθςθ
ηιτθςε τθν ενεργοποίθςθ του ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ ςτιριξθσ, θ ζντονα ανοδικι
πορεία του spread των ελλθνικϊν ομολόγων που παρατθρικθκε κατά τον μινα
Απρίλιο ιταν αδφνατον – εξ αιτίασ των αλλεπάλλθλων υποβακμίςεων
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ που ανακοινϊνονταν ςτο μεταξφ και από τουσ τρεισ
οίκουσ αξιολόγθςθσ – να αναςτραφεί με κεαματικό τρόπο εντόσ εβδομάδων, ϊςτε
να επιτρζψει ςτο ελλθνικό Δθμόςιο να προβεί ςε νζα ζκδοςθ ομολόγων τον Μάιο,
για να μπορζςει να ςυγκεντρϊςει το ποςό που χρειαηόταν για να αποπλθρϊςει
δάνειο που ζλθγε ςτισ 19 Μαΐου.
109

Σοφτο ανάγκαςε τον ΟΔΔΘΧ, ςε μια προςπάκεια ανάςχεςθσ των επικετικϊν ρευςτοποιιςεων, να προβεί τθν
θμζρα αυτι ςτθν επανζκδοςθ 20ετοφσ ομολόγου (λιξεωσ Απριλίου 2022) με discount 50 μονάδων βάςθσ (ιτοι
με απόδοςθ 5,90% από 6,40% που ιταν θ τρζχουςα τιμι). Σο αποτζλεςμα τθσ ςυμπλθρωματικισ δθμοπραςίασ
€ 1 δισ δεν ιταν επιτυχθμζνο, διότι αντλικθκαν μόλισ € 390 εκ. με τελικι απόδοςθ 6%.
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Σο χρθματοδοτικό πακζτο οριςτικοποιικθκε ςτισ 2 Μαΐου κατόπιν
ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ, του Eurogroup και του ΔΝΣ, και δεν
είχε ςχζςθ με οτιδιποτε είχε προθγουμζνωσ ςυηθτθκεί, ςυμφωνθκεί ι διαρρεφςει.
Προζβλεψε τθ χοριγθςθ ενόσ μείγματοσ τριετοφσ οικονομικισ ςτιριξθσ ςτθν
Ελλάδα ςυνολικοφ φψουσ € 110 δισ, που κα προζρχονταν κατά € 80 δισ από τα άλλα
κράτθ τθσ Ευρωηϊνθσ και κατά € 30 δισ από το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο. Σο
υψθλό ποςό τθσ οικονομικισ ςτιριξθσ που παραςχζκθκε ςτθ χϊρα μασ, ςε
ςυνδυαςμό με τθν τριετι διάρκεια τθσ, δικαιολογοφνταν από το γεγονόσ ότι, ςτισ 2
Μαΐου, θ Ελλάδα είχε αποκοπεί από τισ αγορζσ, κακϊσ ςτισ 27 – 4 – 2010 τα
ομολογά τθσ υποβακμίςτθκαν από τθν S&P’s ςε μθ επενδφςιμο επίπεδο, γεγονόσ
που δεν τθσ επζτρεπε να δανειςτεί από τισ αγορζσ για τουλάχιςτον ζνα χρόνο. Σο
διάςτθμα αυτό, όμωσ, εκτόσ του ότι ιταν οριακό, δεν κρίκθκε προφανϊσ επαρκζσ
υπό τισ δεδομζνεσ ςυνκικεσ, προκειμζνου να επανζλκει θ χϊρα με αξιϊςεισ ςτισ
αγορζσ, ϊςτε να επαναχρθματοδοτθκεί αποκλειςτικά από αυτζσ. Γι’ αυτό και το
οικονομικό πρόγραμμα που ςυνδιαμορφϊκθκε από τθν ελλθνικι Κυβζρνθςθ, τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθν ΕΚΣ και το ΔΝΣ, όπωσ αποτυπϊκθκε ςτο Μνθμόνιο,
προζβλεψε ότι θ Ελλάδα κα ζπρεπε να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν
αναδιάρκρωςθ του δθμόςιου τομζα και τον εκςυγχρονιςμό τθσ οικονομίασ τθσ
εντόσ 18 μθνϊν (μζχρι δθλαδι το τζλοσ του 2011), προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να
επανζλκει μερικϊσ ςτισ αγορζσ αρχζσ του 2012, ενϊ παράλλθλα κα
ςυγχρθματοδοτοφνταν για 18 ακόμθ μινεσ από τον μθχανιςμό ςτιριξθσ, εισ τρόπον
ϊςτε μετά τθν τριετία να μπορεί πλζον να χρθματοδοτείται αποκλειςτικά από
αυτζσ. Τπενκυμίηεται ότι θ απόφαςθ τθσ 11θσ Απριλίου των Τπουργϊν του
Eurogroup προζβλεπε ετιςια κατ' αρχιν ςτιριξθ τθσ τάξθσ των € 45 δισ. Κάτι τζτοιο
κρίκθκε ανεπαρκζσ ςτισ 2 Μαΐου, εξ αιτίασ τθσ μεταβολισ των ςυνκθκϊν που
προκάλεςε ςτισ 27 Απριλίου θ πλιρθσ αποκοπι τθσ χϊρασ από τισ αγορζσ.
Ο ευρωπαϊκόσ μθχανιςμόσ ςτιριξθσ ενεργοποιικθκε επίςθσ ςτισ 2 Μαΐου με
ςχετικι διλωςθ των Τπουργϊν του Eurogroup (υμβοφλιο Ε.Ε., SN 2492/10, 5 – 5 –
2010), οι οποίοι διαπίςτωςαν ότι ςυνζτρεχαν οι προχποκζςεισ που ζκετε θ
προθγοφμενθ απόφαςθ τουσ ςτισ 11 Απριλίου. τισ 2 Μαΐου επίςθσ, το ελλθνικό
Τπουργικό υμβοφλιο ενζκρινε το Μνθμόνιο που είχε καταρτίςει θ ελλθνικι
Κυβζρνθςθ τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι, τθν ΕΚΣ και
το ΔΝΣ.
Σο Μνθμόνιο υπογράφθκε ςτισ 3 Μαΐου από τον Τπουργό Οικονομικϊν, τον
Διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, μετά τθν ζγκριςθ
του από τα άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ. Σθν ίδια θμζρα, το Μνθμόνιο εςτάλθ
και ςτο ΔΝΣ, ωσ ςυνοδευτικό μιασ επιςτολισ προκζςεωσ (Letter of Intent),
υπογεγραμμζνθσ από τον Τπουργό Οικονομικϊν και τον Διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ
Ελλάδοσ, με τθν οποία ηθτοφνταν θ ζγκριςθ ενόσ Stand – By Arrangement τριετοφσ
διάρκειασ για το ποςό των € 30 δισ.
τισ 6 Μαΐου, το Μνθμόνιο ψθφίςτθκε από τθν ελλθνικι Βουλι και ζγινε
νόμοσ του κράτουσ110.
Θ Δανειακι φμβαςθ με τα άλλα κράτθ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ (Loan Facility
Agreement) υπογράφθκε ςτισ 8 Μαΐου. Σθν ίδια θμζρα, υπογράφθκε μεταξφ όλων
των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ (πλθν τθσ Ελλάδοσ) και θ υμφωνία των
110
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Δανειςτϊν (Intercreditor Agreement), που ρφκμιηε τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ από τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτθ Δανειακι φμβαςθ τθσ χϊρασ.
To Stand – By Arrangement εγκρίκθκε από το Executive Board του ΔΝΣ ςτισ 9
Μαΐου. Σθν ίδια θμζρα, το ΔΝΣ ενζκρινε και τθν άμεςθ εκταμίευςθ ποςοφ € 5,5 δισ
με τθν εξαιρετικι διαδικαςία του κατεπείγοντοσ (fast track), ϊςτε να ςυμπλθρωκεί
το ποςό τθσ πρϊτθσ δόςθσ, φψουσ € 20 δισ, που διατζκθκε αμζςωσ ςτθ χϊρα για
τθν αντιμετϊπιςθ των επειγουςϊν αναγκϊν τθσ.
τισ 10 Μαΐου, εκδόκθκε θ Απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Ε.Ε. ςτο πλαίςιο
των άρκρων 126(9) και 136 ΛΕΕ111, θ οποία ενςωμάτωνε τα μζτρα του Μνθμονίου,
τα οποία όφειλε πλζον να λάβει θ χϊρα και ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ
υπερβολικοφ ελλείμματοσ, ενιςχυμζνθ όμωσ τϊρα από το τριετζσ χρθματοδοτικό
πακζτο των € 110 δισ.
Κατόπιν των ανωτζρω, ο ευρωπαϊκόσ και διεκνισ μθχανιςμόσ ςτιριξθσ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ ενεργοποιικθκε πλιρωσ με νομικά δεςμευτικό τρόπο για όλα
τα εμπλεκόμενα μζρθ από τισ 2 ζωσ τισ 10 Μαΐου 2010. Ζκτοτε, τζκθκε ςε εφαρμογι
και υλοποιείται.

Σο χρηματοδοτικό πακϋτο ςτόριξησ τησ Ελλϊδασ
Για να χαρακτθρίςει το μζγεκοσ του εντυπωςιακοφ χρθματοδοτικοφ πακζτου
που τζκθκε ςτθ διάκεςθ τθσ χϊρασ μασ για τρία χρόνια, ο διεκνισ εξειδικευμζνοσ
τφποσ χρθςιμοποίθςε ... οπλικοφσ όρουσ: «Αυτό είναι κάτι περιςςότερο από
μπαηοφκα. Για το ηιτθμα τθσ Ελλάδασ, ζκαναν χριςθ πυρθνικϊν όπλων», μετζδωςε
το πρακτορείο Bloomberg. Είναι αλικεια πωσ, ςτισ 11 Φεβρουαρίου, αντί τθσ απλισ
πολιτικισ ςτιριξθσ που είχε παραςχεκεί τότε ςτθ χϊρα μασ, μπορεί να αρκοφςε θ
χριςθ και ενόσ «μπαηοφκα» τθσ τάξθσ των € 20 δισ από τθν Ε.Ε. για τθν ανάςχεςθ
τθσ επικετικότθτασ των αγορϊν. Ακόμθ νωρίτερα, τον Δεκζμβριο, ίςωσ να ιταν
αρκετό και ζνα «πιςτόλι» (ςαν αυτό του ΔΝΣ, όπωσ είχε προτείνει ςε ζκκεςθ τθσ θ
Deutsche Bank ςτισ 25–11–2009) τθσ τάξθσ των € 10 δισ, όςα δθλαδι και τα
τραβθκτικά μασ δικαιϊματα, και τοφτα εν αναμονι. Σον Μάιο, όμωσ, ιταν βζβαιον
ότι τα άλλα αναπτυγμζνα κράτθ ζπρεπε να χρθςιμοποιιςουν «πυρθνικά όπλα»
προκειμζνου:
(α) να ςϊςουν τθν Ελλάδα από τθν πτϊχευςθ,
(β) να αποτρζψουν τθν επζκταςθ τθσ κρίςθσ τθσ ςε άλλα προβλθματικά
κράτθ τθσ Ευρωηϊνθσ, θ οποία κα ζκετε ςε κίνδυνο τθ βιωςιμότθτα τθσ,
(γ) να ενιςχφςουν το ευρϊ που κατζρρεε ςε ςχζςθ με το δολάριο112 και, το
ςπουδαιότερο,
(δ) να αποφφγουν το ενδεχόμενο μετάπτωςθσ τθσ παγκόςμιασ
χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, από τθν οποία δεν είχαν βγει ακόμθ για τα

111

Council Decision of 10 May 2010 addressed to Greece with a view to reinforcing and deepening fiscal
surveillance and giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged necessary to remedy
the situation of excessive deficit (2010/320/EU), OJ L 145, 11.6.2010, α 6.
112
Θ κατάρρευςθ του ευρϊ ςε ςχζςθ με το δολάριο υπονόμευε τθν ιςχνι ανάκαμψθ που βριςκόταν ςε εξζλιξθ
ςτισ ΘΠΑ. Θ ςτακεροποίθςθ του ευρϊ ςε υψθλότερα επίπεδα δεν ιταν μόνον επικυμθτι από τισ ΘΠΑ για τθν
ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ, αλλά και από όλον τον αναπτυγμζνο κόςμο, κακϊσ παραδοςιακά είναι
οι ΘΠΑ που βγάηουν τθν παγκόςμια οικονομία από τθν φφεςθ.
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καλά, ςε δθμοςιονομικι, βυκίηοντασ τθν παγκόςμια οικονομία ςε νζα,
ακόμθ χειρότερθ και πολφ πιο επικίνδυνθ φφεςθ (double dip)113.
Και τότε, βεβαίωσ, δεν αρκοφςαν οφτε 10, οφτε 20, αλλά χρειάςτθκαν 110
δισ! Θ τόςο βολικι για τα αναπτυγμζνα κράτθ παραδοχι ότι αυτά δεν πτωχεφουν,
παραδοχι με τθν οποία λειτουργοφςαν όλα αυτά τα χρόνια οι αγορζσ που
επζνδυαν ςτα ομολογά τουσ ζναντι χαμθλϊν αποδόςεων, επιτρζποντασ τα να
χρθματοδοτοφν με χαμθλό κόςτοσ τα ελλείμματα τουσ, είχε τεκεί εν αμφιβάλω.
Όπωσ αποκάλυπτε θ περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, και τζτοια κράτθ κα μποροφςαν να
πτωχεφςουν114. Οι ανθςυχίεσ αυτζσ, που γεννοφςε θ ελλθνικι κρίςθ ςτο μυαλό εξ
οριςμοφ ςυντθρθτικϊν επενδυτϊν, όπωσ είναι όςοι τοποκετοφν τα κεφάλαια τουσ
ςε ομόλογα αναπτυγμζνων κρατϊν, δεν αφοροφςαν μόνο τα κράτθ τθσ Ευρωηϊνθσ,
λόγω του κινδφνου επζκταςθσ τθσ κρίςθσ και ςε άλλα ευρωπαϊκά κράτθ, αλλά όλα
τα αναπτυγμζνα κράτθ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. Γι' αυτό ζπρεπε πάςθ κυςία να
διαςκεδαςτοφν. Εάν θ Ελλάδα πτϊχευε, δεν κα κινδφνευε απλϊσ να ςυμπαραςφρει
και άλλα κράτθ τθσ Ευρωηϊνθσ. Αυτό ιταν μεν ςθμαντικό, αλλά ιταν το λιγότερο.
Σο κυριότερο και πιο ανθςυχθτικό, ιταν πωσ κα προκαλοφςε αφξθςθ του κόςτουσ
δανειςμοφ και άλλων υπερχρεωμζνων αναπτυγμζνων κρατϊν, όπωσ των ίδιων των
ΘΠΑ115. Σο τελευταίο που χρειάηονταν αυτζσ ςε περίοδο ιςχνισ ανάκαμψθσ ιταν να
βρεκοφν να πλθρϊνουν αυξθμζνεσ αποδόςεισ για τθν αναχρθματοδότθςθ του
γιγαντιαίου χρζουσ τουσ116. Γι' αυτό και θ Ελλάδα ζπρεπε με κάκε τρόπο να
διαςωκεί, ϊςτε να διαψευςκοφν όςοι επενδυτζσ διαμόρφωςαν τθ ςτρατθγικι τουσ
με τθν υποψία ότι και αναπτυγμζνα κράτθ κα μποροφςαν να πτωχεφςουν,
113

Μετά το ξζςπαςμα τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, που βφκιςε τον αναπτυγμζνο κόςμο ςτθν φφεςθ, τα
αναπτυγμζνα κράτθ υποχρεϊκθκαν ςε ελλείμματα, και ςυνεπϊσ ςε υψθλότερο δανειςμό, για να ανακάμψουν
(V). Θ Ελλάδα κινδφνευε να βρεκεί ςτθν κορυφι τθσ μζςθσ γωνίασ του W, βυκίηοντασ τθν παγκόςμια οικονομία
ςε νζα φφεςθ (V), τα αίτια τθσ οποίασ κα ιςαν αυτι τθ φορά δθμοςιονομικισ φφςθσ (V+V=W).
114
Βλ. Steven Fidler, «Debt Crises' New Victims: Rich Developed Econo-mies», Wall Street Journal, 23 – 4 – 2010:
«Since Mexico announced it couldn't pay its bank debts in 1982, poor emerging economies have been the origin
and main victims of most big financial crises. This time, it's the governments of developed economies and their
bloated debt burdens that are the focus of concerns
115
Ιδθ από τισ 24-2-2010, ο πρόεδροσ τθσ κεντρικισ τράπεηασ των ΘΠΑ διλωνε ενϊπιον του Κογκρζςου: «ln
order to maintain a stable ratio of debt-to-GDP, you need to have a deficit that's 2.5%, 3% at the most. The
current structural deficit, which government agencies estimate at from 4% to 7% of GDP, is unsustainable. It's not
necessarily just a long-term issue, because it is possible that bond markets will become worried about the
sustainability, and we may find ourselves facing higher interest rates even today» (δθμοςίευμα των New York
Times). τισ 1 -3-2010, το ΔΝΣ ανακοίνωςε πωσ κεωροφςε τθν ζκρθξθ ςτο κόςτοσ δανειςμοφ των χωρϊν ωσ τον
«πιο άμεςο» κίνδυνο για τθν παγκόςμια οικονομικι ανάπτυξθ. τισ 14-4-2010, και πάλι ενϊπιον του Κογκρζςου,
ο κ. Bernanke, με αφορμι τθν ελλθνικι κρίςθ αυτι τθ φορά, διλωςε ότι θ αμερικανικι οικονομία, όντασ
περιςςότερο διαφοροποιθμζνθ και πολφ μεγαλφτερθ από τθν ελλθνικι, μπορεί να μθν κινδφνευε να βρεκεί
ςτθν ίδια δυςχερι κζςθ, πλθν όμωσ κα μποροφςε να επιβαρφνεται με υψθλότερα μακροπρόκεςμα επιτόκια,
εάν δεν ζβριςκε τρόπουσ να μειϊςει τα αυξανόμενα ελλείμματα του προχπολογιςμοφ τθσ.
116
τισ 12 – 3 – 2010, θ S&P’s προειδοποίθςε πωσ θ άριςτθ πιςτολθπτικι ικανότθτα (AAA) των ΘΠΑ κα
βριςκόταν ςε κίνδυνο, εάν θ χϊρα δεν υιοκετοφςε ζνα αξιόπιςτο ςχζδιο μείωςθσ των δθμοςίων δαπανϊν. τισ
22 – 3 – 2010, το πρακτορείο Bloomberg μετζδωςε πωσ θ αγορά ομολόγων ζςτελνε το μινυμα ότι ιταν
αςφαλζςτερο να επενδφει κανείσ ςτον Warren Buffett (γνωςτό αμερικανό επιχειρθματία) από τον Barack
Obama (άρκρο των D. Kruger και Β. Keogh, «Obama Pays More Than Buffet as U.S. Risks AAA Rating»). Διετι και
πενταετι εταιρικά ομόλογα με υψθλι αξιολόγθςθ μπορεί να αποδϊςουν λιγότερο από αμερικανικά κρατικά
ομόλογα, λζει το άρκρο (High-rated corporate bonds due in three to five years are most likely to yield less than
Treasuries). Και δεν υπάρχει κανζνασ φυςικόσ νόμοσ που να λζει ότι τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα πρζπει
ςϊνει και καλά να αποδίδουν λιγότερο από τα εταιρικά ομόλογα (There's no natural law that says a Treasury has
to yield less than a corporate). Κάποια ςτιγμι κα πρζπει να αντιλθφκοφν οι ΘΠΑ, μεταδίδει το άρκρο, ότι το
ςτοιχείο του κινδφνου άρχιςε να ειςχωρεί ςτο επενδυτικό τουσ προφίλ και οι κίνδυνοι που ςυνδζονται με αυτό
μπορεί να είναι τρομακτικοί.
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προκειμζνου να επανζλκει θ ςτακερότθτα ςτθν αγορά ομολόγων, και κατ’ επζκταςθ
και ςτθν αγορά ςυναλλάγματοσ.

Περύληψη του Προγρϊμματοσ
Σο πρόγραμμα των Αρχϊν επικεντρϊνεται ςε τρείσ κφριεσ δυςκολίεσ:
1) Αποκατάςταςη τησ εμπιςτοςφνησ και τησ δημοςιονομικήσ βιωςιμότητασ: Σο
πρόγραμμα διαβλζπει μια προκαταβολικά ενιςχυμζνθ και ιςχυρι δθμοςιονομικι
προςπάκεια με πλιρωσ κακοριςμζνα μζτρα μζχρι το τζλοσ του 2013 που ζχει ςκοπό
να ενιςχφςει τθν εμπιςτοςφνθ, να ανακτιςει πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ και να κζςει
τθν αναλογία χρζουσ προσ το ΑΕΠ ςε φκίνουςα πορεία μζχρι το 2013.
2) Αποκατάςταςη τησ ανταγωνιςτικότητασ: Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει
ςυμβολικζσ περικοπζσ ςε μιςκοφσ και παροχζσ, κακϊσ και διαρκρωτικζσ αλλαγζσ
για τθ μείωςθ του κόςτουσ και για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των τιμϊν,
που κα βοθκιςουν τθν Ελλάδα ςτθ μετάβαςθ ςε ζνα πρότυπο που είναι
προςανατολιςμζνο ςτθν ανάπτυξθ των επενδφςεων και των εξαγωγϊν. Διαβλζπει
επίςθσ βελτιωμζνθ διαφάνεια και μείωςθ του κρατικοφ ρόλου ςτθν οικονομία.
3) Διαςφάλιςη τησ ςταθερότητασ του χρηματοοικονομικοφ τομζα: Κακϊσ το
τραπεηικό ςφςτθμα διζρχεται μια περίοδο αποπλθκωριςμοφ, που αναμζνεται ότι
κα ζχει επίπτωςθ ςτθν αποδοτικότθτα και ςτουσ τραπεηικοφσ ιςολογιςμοφσ, το
δίχτυ αςφαλείασ για τθν αντιμετϊπιςθ των πιζςεων φερεγγυότθτασ κα επεκτακεί
με τθ ςφςταςθ ενόσ Σαμείου Χρθματοοικονομικισ τακερότθτασ (ΣΧ). Για να
αντιςτακμιςκοφν οι πιζςεισ ρευςτότθτασ που απορρζουν από τθν κρατικι
υποβάκμιςθ, κα επεκτακοφν οι ιδθ υπάρχουςεσ ςτθρικτικζσ ευκολίεσ τθσ κρατικισ
τραπεηικισ ρευςτότθτασ.

Ο Διεθνόσ Μηχανιςμόσ τόριξησ
Από τα εμπλεκόμενα μζρθ ςε επίπεδο διεκνϊν οργανιςμϊν, προκφπτει αβίαςτα
ότι εδϊ ζχουμε να κάνουμε όχι με ζναν μθχανιςμό ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ, αλλά με δφο: αυτόν του Eurogroup και αυτόν του ΔΝΣ. Ο τελευταίοσ
προχπιρχε, όλα τα κράτθ τθσ Ευρωηϊνθσ είναι και μζλθ του ΔΝΣ, θ λειτουργία του
ιταν εξ αρχισ γνωςτι ςε όλουσ και, ςυνεπϊσ, οι διαδικαςίεσ του δεν μποροφςαν να
μεταβλθκοφν για τισ ανάγκεσ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδοσ ειδικά, διότι το ΔΝΣ ςτθρίηει –
δυνθτικά – 185 άλλεσ χϊρεσ ςτον κόςμο και είναι υποχρεωμζνο να μεταχειρίηεται
χωρίσ διάκριςθ όλα τα κράτθ μζλθ του117, όπωσ το πράττει εδϊ και 65 χρόνια, πριν
ακόμθ, δθλαδι, ςυςτακεί ςε ευρωπαϊκό επίπεδο θ ΕΚΑΧ! Σο γεγονόσ ότι θ Ελλάδα
ιταν ςυγχρόνωσ και μζλοσ μιασ νομιςματικισ ζνωςθσ, ζχοντασ το ίδιο νόμιςμα με
τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ ζνωςθσ αυτισ, αποτελοφςε ζναν περιοριςμό του ΔΝΣ ςτον
τρόπο με τον οποίο κα εφιρμοηε τθν «κεραπεία» του118. Εν προκειμζνω, όφειλε
κατ’ ελάχιςτον να αντιμετωπίςει τθν Ελλάδα ςαν ζνα «fixed exchange rate country»
117

Βλ. Guidelines on Conditionality, Decision No. 12864-(02/102), as amended by Decision No. 13812 – (06/98),
November 15, 2006, άρκρο A.5: «The Fund will ensure consistency in the application of policies relating to the
use of its resources with a view to maintaining the uniform treatment of members».
118
Κατά τθν ευρζωσ διαδεδομζνθ ζκφραςθ «IMF medicine».
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και δεν μποροφςε, ςυνεπϊσ, να αξιοποιιςει τθν δυνατότθτα υποτίμθςθσ του
νομίςματοσ τθσ για να βελτιϊςει με αυτόν τον τρόπο τθν χαμθλι
ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ζπρεπε να χρθςιμοποιιςει άλλεσ
μεκόδουσ. Πζραν αυτοφ, όμωσ, θ επίδραςθ των πολιτικϊν κεραπείασ του ΔΝΣ ςτα
μακροοικονομικά ςτοιχεία τθσ χϊρασ δεν μποροφςε να μθν αφορά και τθν ΕΚΣ, τθν
κεντρικι τράπεηα τθσ Ευρωηϊνθσ, ςτθν οποία ανικει θ Ελλάδα. Αυτόσ ο
περιοριςμόσ οδιγθςε εξ αρχισ το Eurogroup ςτο να επιβάλει τθν ΕΚΣ ςαν ιςότιμο
ςυνομιλθτι ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ, Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και ΔΝΣ για τθν
ςυνδιαμόρφωςθ του Μνθμονίου, του οικονομικοφ δθλαδι προγράμματοσ εξόδου
τθσ Ελλάδασ από τθν κρίςθ. Πολφ περιςςότερο που, όπωσ προαναφζραμε, θ ΕΚΣ
ςυνζβαλλε (και ςυμβάλλει) εκ παραλλιλου με δικοφσ τθσ μθχανιςμοφσ ςτθ
διάςωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Σα παραπάνω δεν ιταν, ωςτόςο, ικανά να μεταβάλουν τισ διαδικαςίεσ του ΔΝΣ
ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ. Επθρζαηαν μεν τισ μεκόδουσ εξυγίανςθσ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ, που ιταν οφτωσ ι άλλωσ υποχρεωμζνο – ακόμθ και αν
παρενζβαινε μόνο του – να εφαρμόςει το ΔΝΣ, δεν μποροφςαν, όμωσ, να αλλάξουν
τισ διαδικαςίεσ του, διότι κάτι τζτοιο ιταν κεςμικά ανζφικτο για το ίδιο 119. Και
τοφτο, το γνϊριηαν καλϊσ όλα τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ, που ιςαν και μζλθ
του πριν ακόμθ ςυςτακεί θ Ευρωηϊνθ. Εάν ζπρεπε, ςυνεπϊσ, κάποιοσ μθχανιςμόσ
να προςαρμοςκεί ςτισ απαιτιςεισ του άλλου, προκειμζνου και οι δφο να
λειτουργοφν ςυντονιςμζνα ωσ ζνασ, αυτόσ δεν ιταν ο μθχανιςμόσ του ΔΝΣ, αλλά ο
ευρωπαϊκόσ μθχανιςμόσ ςτιριξθσ, ο οποίοσ επιπλζον δεν προχπιρχε και τϊρα
ςτινονταν. Θ Ε.Ε. και το ΔΝΣ είχαν ςυνεργαςτεί ξανά ςτο πρόςφατο παρελκόν για
τθ ςτιριξθ άλλων χωρϊν τθσ Ε.Ε. που είχαν αντιμετωπίςει ζντονα προβλιματα ςτο
ιςοηφγιο πλθρωμϊν τουσ εξ αιτίασ τθσ παγκόςμιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ (όπωσ
Ουγγαρία και Λετονία), όμωσ οι χϊρεσ αυτζσ δεν ιςαν μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ, όπωσ θ
Ελλάδα.
Εξάλλου, θ απόφαςθ 12864 – (02/102) του ΔΝΣ «Guidelines on
Conditionality», όπωσ τροποποιικθκε με τθν απόφαςθ 13812 – (06/98)120, δεν
άφθνε περικϊρια ςτο ΔΝΣ να ςυμπράξει με οποιοδιποτε άλλο οργανιςμό ςτθν
περίπτωςθ μασ κάτω από διαδικαςίεσ που κα του επιβάλλονταν:
Επειδι δεν πιςτεφουμε ότι οι εμπλεκόμενοι διεκνείσ οργανιςμοί ενεργοφν ςτθν
περίπτωςθ μασ μόνον ςτθ βάςθ εναρμονιςμζνων πρακτικϊν ςτο πλαίςιο δφο
ξεχωριςτϊν και αςφνδετων μεταξφ τουσ εργαλείων (του SBA, από τθ μια μεριά, και
τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ, από τθν άλλθ), τθ ςτιγμι μάλιςτα που ζχει ςυναφκεί και
Intercreditor Agreement ςε χαμθλότερο επίπεδο, αυτό των κρατϊν τθσ Ευρωηϊνθσ
119

θ

ε ςυνζντευξθ που ζδωςε τθν 1 Απριλίου 2010 ςτθν Ουάςιγκτον ο κ. Gerry Rice, αναπλθρωτισ διευκυντισ
του τμιματοσ εξωτερικϊν ςχζςεων του ΔΝΣ, ερωτϊμενοσ πϊσ ζβλεπε τον ρόλο του ΔΝΣ ςτο πλαίςιο του
θσ
μθχανιςμοφ που είχε ςτθκεί ςτθν Ευρωηϊνθ με τθν απόφαςθ τθσ 25 Μαρτίου, διλωςε: «Well, you know, is
the general process for how the Fund works with any member country that might be seeking financial assistance.
When the member country approaches the Fund and requests financial assistance, we send a mission to the
country for consultations with the authorities and agreement on the best way forward. In that sense the Fund
has an advisory and consultative role in supporting the most viable economic program possible. Once a program
has been mapped out, Fund management, and ultimately again the Executive Board, approve the arrangement.
And this is the standard process in these situations between member countries and the Fund. Maybe just add a
little bit, but in our discussions on Eurozone countries again, generally we, of course, consult not only with the
authorities, but also European institutions given that they fall under the Stability and Growth Pact and are
members of the European System of Central Bank».
120
Θ απόφαςθ αυτι υιοκετικθκε δυνάμει ρθτισ εξουςιοδότθςθσ αυτοφ του ίδιου του Καταςτατικοφ του ΔΝΣ
(Articles of Agreement) και πιο ςυγκεκριμζνα του άρκρου V(3)a.
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για τον τρόπο κοινισ διαχείριςθσ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ από αυτά, γι' αυτό και
πρζπει να ζχει οπωςδιποτε ςυμφωνθκεί και ςτθν περίπτωςθ μασ ζνα «lead agency
framework» ςε υψθλότερο επίπεδο, ανάμεςα ςτο ΔΝΣ, ςτο Eurogroup και ςτθν ΕΚΣ,
το οποίο προφανϊσ αναγορεφει το ΔΝΣ ςε «lead agency», λόγω – αν μθ τι άλλο –
τθσ τεχνογνωςίασ του ςτθ διαχείριςθ κρίςεων όπωσ θ δικι μασ, που ζχει μάλιςτα
αναγνωριςκεί και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο121.
Γεγονόσ, πάντωσ, είναι ότι ο ευρωπαϊκόσ μθχανιςμόσ ςτιριξθσ δομικθκε εισ
τρόπον ϊςτε να μπορεί να λειτουργεί απρόςκοπτα και εναρμονιςμζνα με τον
μθχανιςμό του ΔΝΣ. Ζτςι, οι διαδικαςίεσ του ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ ςτιριξθσ
ακολουκοφν πιςτά το format των διαδικαςιϊν του ΔΝΣ122. Σο βαςικό εργαλείο που
μασ αφορά εν προκειμζνω, δθλαδι το Μνθμόνιο, είναι κεντρικό εργαλείο του
μθχανιςμοφ του ΔΝΣ και ζγινε κοινό εργαλείο και των δφο μθχανιςμϊν. Σόςο για
τθν διαμόρφωςθ του, όςο και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του, από τθν
οποία εξαρτάται θ τμθματικι αποδζςμευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ αλλά και για τθν
τροποποίθςθ και τθν επικαιροποίθςι του, εφαρμόηονται οι διαδικαςίεσ του ΔΝΣ, με
τθ διαφορά ότι, πλάι ςτουσ εκπροςϊπουσ του ΔΝΣ, ςυμμετζχουν τϊρα και οι
εκπρόςωποι του ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ ςτιριξθσ, ιτοι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
και τθσ ΕΚΣ. Ο ρόλοσ μάλιςτα, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ είναι διττόσ: αφενόσ μεν
εκπροςωπεί τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ, που δανείηουν τθν Ελλάδα, δυνάμει
εξουςιοδότθςθσ που τθσ ζχουν παράςχει αυτά ςτθν Δανειακι φμβαςθ, αφετζρου
δε αςκεί τισ εξουςίεσ που τθσ ανακζτει θ ΛΕΕ και που τθσ ανζκεςε ςυγκεκριμζνα
και θ απόφαςθ τθσ 10θσ Μαΐου 2010 του υμβουλίου ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ
υπερβολικοφ ελλείμματοσ123. Με τον τρόπο αυτό, επιτεφχκθκε πλιρθσ εναρμόνιςθ
ενεργειϊν και χρονοδιαγραμμάτων ςε όλα τα επίπεδα, ιτοι ςε αυτό του ΔΝΣ, ςε
αυτό του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ τιριξθσ όπωσ υλοποιείται από τα κράτθ τθσ
Ευρωηϊνθσ μζςω τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ, αλλά και ςε αυτό τθσ διαδικαςίασ
υπερβολικοφ ελλείμματοσ τθσ Ε.Ε.
Κοινι βάςθ αναφοράσ όλων, το Μνθμόνιο, το οποίο ςυνδιαμορφϊκθκε από όλα τα
εμπλεκόμενα μζρθ και τζκθκε ςε ιςχφ με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ αυτϊν, που δόκθκε
με τα εξισ – κατά χρονολογικι ςειρά ζκδοςθσ τουσ – εργαλεία:
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Θ αναγκαιότθτα ενόσ τζτοιου «framework» είναι προφανισ και απορρζει από τθν ανάγκθ ενιαίασ
αντιμετϊπιςθσ του Μνθμονίου και από τουσ δφο μθχανιςμοφσ, ϊςτε να αποφευχκοφν δυςάρεςτεσ μονομερείσ
ενζργειεσ, ςτισ οποίεσ κα μποροφςε να προβεί ςτο μζλλον ο κάκε εμπλεκόμενοσ οργανιςμόσ ξεχωριςτά επί τθ
βάςει διαφορετικισ αξιολόγθςθσ τθσ υλοποίθςθσ του. Αδυνατοφμε να πιςτζψουμε ότι το ΔΝΣ, που ςυνθκίηει να
ςυνάπτει ζνα τζτοιο «framework» όταν ςυνεργεί με τθν δίδυμθ αδελφι του, τθν Παγκόςμια Σράπεηα, θ οποία
εδρεφει ςτθν ίδια πόλθ και με τθν οποία μιλάνε τθν ίδια γλϊςςα, δεν το ζχει πράξει για τθ μεγαλφτερθ
χρθματοδότθςθ που ζχει εγκρίνει ποτζ ςτθν ιςτορία του, ςυνεργαηόμενο με ζναν οργανιςμό ςτθν άλλθ μεριά
του Ατλαντικοφ, ο οποίοσ μάλιςτα για πρϊτθ φορά κάνει κι αυτι τθ δουλειά, που είναι θ δουλειά του! Σα
ςτοιχεία του «framework» ζχουν δθμοςιοποιθκεί. Αντίκετα τo «lead agency framework», εάν υπάρχει, δεν ζχει
πάντωσ δθμοςιοποιθκεί.
122
Σο άρκρο 10 των ((Guidelines on Conditionality του ΔΝΣ δεν αφινει καμιά αμφιβολία περί αυτοφ, κακϊσ
προβλζπει τα εξισ: «The authorities policy intentions will be described in documents such as a Letter of Intent
(LOI), or a Memorandum on Economic and Financial Policies (MEFP) that may be accompanied by a Technical
Memorandum of Understanding (TMU)».
123
Article 3: «Greece shall fully cooperate with the Commission ... in order to monitor compliance with this
Decision». Article 4(1): «Greece shall submit to the Council and the Commission a report outlining the policy
measures taken to comply with this Decision on a quarterly basis». Article 4(3): «The Commission and the Council
shall analyze the reports with a view to assessing Greece's compliance with this Decision. In the context of those
assessments, the Commission may indicate the measures needed to respect the adjustment path set by this
Decision for the correction of the excessive deficit».
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2 Μαΐου:
3 Μαΐου:
6 Μαΐου:
8 Μαΐου:
9 Μαΐου:
10 Μαΐου:

Eurogroup (απόφαςθ για τθν ενεργοποίθςθ του ευρωπαϊκοφ
μθχανιςμοφ)
Κράτθ μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ (υπογραφι Μνθμονίου από τθν
Επιτροπι)
Σο Μνθμόνιο γίνεται νόμοσ του κράτουσ (Ν. 3845/2010, ΦΕΚΑ'65)
Τπογραφι Δανειακισ φμβαςθσ με τα κράτθ τθσ Ευρωηϊνθσ και τθν
KfW.
ΔΝΣ (ζγκριςθ του Stand-By Arrangement με απόφαςθ του Executive
Board)
υμβοφλιο τθσ Ε.Ε. (απόφαςθ τθσ ίδιασ θμζρασ για τθν Ελλάδα)

Μετά τθ κζςθ του ςε ιςχφ, κακίςταται προφανισ θ ανάγκθ ενιαίασ
αντιμετϊπιςθσ του Μνθμονίου και από τουσ δφο μθχανιςμοφσ, ϊςτε να
αποφευχκοφν δυςάρεςτεσ μονομερείσ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ κα μποροφςε να
προβεί κάκε οργανιςμόσ ξεχωριςτά επί τθ βάςει διαφορετικισ αξιολόγθςθσ τθσ
υλοποίθςθσ του. Σο ΔΝΣ, π.χ., κα μποροφςε να κρίνει κάποια ςτιγμι ότι – ωσ εκ τθσ
υποχρζωςθσ του να μεταχειριςκεί χωρίσ διάκριςθ όλα τα κράτθ μζλθ του- δεν είναι
ςε κζςθ να εγκρίνει τθν εκταμίευςθ μιασ δικισ του δόςθσ, μθ ικανοποιοφμενο από
τθν υλοποίθςθ κάποιων μζτρων του Μνθμονίου, ενϊ θ Επιτροπι και θ ΕΚΣ να ζχουν
διαφορετικι άποψθ και αυτζσ να εγκρίνουν τθν εκταμίευςθ τθσ δόςθσ του
ευρωπαϊκοφ πακζτου. Θ E.E., από τθ μεριά τθσ, κα μποροφςε να κρίνει ςκόπιμο
κάποια άλλθ ςτιγμι ότι κα πρζπει πλζον να προχωριςει ςτο ςτάδιο τθσ επιβολισ
κυρϊςεων κατά τθσ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο του 126(11) ΛΕΕ, μια ενζργεια που ίςωσ
να μθν επικυμεί το ΔΝΣ, επειδι κα δυςκολεφει το ζργο του ςτθ χϊρα μασ.
Από τα παραπάνω κακίςταται ςαφζσ ότι θ Ελλάδα ζχει εφλογο ςυμφζρον να
αντιμετωπίηεται το Μνθμόνιο τθσ ενιαία από τουσ δφο μθχανιςμοφσ. Όπωσ είναι
επίςθσ ςαφζσ ότι αυτό κζλθςαν και οι δφο οργανιςμοί που ςυνιργθςαν για να
αντιμετωπίςουν τθν κρίςθ μασ και ςυνεργάςτθκαν για τθ διαμόρφωςθ του
Μνθμονίου. Εξάλλου, το τελευταίο που κα ικελαν οι οργανιςμοί αυτοί, είναι να
βρεκοφν ςε ςφγκρουςθ μεταξφ τουσ και να οδθγθκοφν ςε μονομερείσ ενζργειεσ
αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ μασ, που κα ιςαν βλαπτικζσ όχι μόνο για τθ χϊρα μασ,
αλλά και για τουσ ίδιουσ. Για το λόγο αυτό, ο ςυντονιςμόσ των δφο μθχανιςμϊν
επιτεφχκθκε και ςτο επίπεδο τόςο των διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ και
αξιολόγθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Μνθμονίου, από τθν οποία εξαρτάται θ
τμθματικι εκταμίευςθ του ςυνολικοφ χρθματοδοτικοφ πακζτου, όςο και των
διαδικαςιϊν τροποποίθςθσ και επικαιροποίθςθσ αυτοφ124.
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Με τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ εναρμονίςτθκε, όπωσ προαναφζραμε, και θ διαδικαςία υπερβολικοφ ελλείμματοσ
ςτο ςτάδιο που βρίςκεται ςτθν Ε.Ε., κατόπιν τθσ από 10 – 5 – 2010 απόφαςθσ του υμβουλίου
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Stand – By Arrangement
φμφωνα με το εςωτερικό δίκαιο του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου, κατά
τθ διάρκεια μιασ οικονομικισ κρίςθσ, οι χϊρεσ ςυχνά χρειάηονται χρθματοδότθςθ
ϊςτε να μπορζςουν να ξεπεράςουν τα προβλιματα ιςοηυγίου πλθρωμϊν που
αντιμετωπίηουν. Από τθ δθμιουργία τθσ τον Λοφνιο του 1952, θ υμφωνία του ΔΝΣ
ζχει χρθςιμοποιθκεί επανειλθμμζνωσ από τισ χϊρεσ μζλθ, και αποτελεί το
αξιόπιςτο δανειοδοτικό μζςο του ΔΝΣ για τισ χϊρεσ των αναδυόμενων αγορϊν. Σα
επιτόκια δε διζπονται από ευνοϊκοφσ όρουσ, παρόλο που ςχεδόν πάντα είναι
χαμθλότερα από εκείνα που κα κατζβαλλαν οι χϊρεσ για τθν εξεφρεςθ
χρθματοδότθςθσ από ιδιωτικζσ αγορζσ. Θ SBA αναβακμίςτθκε το 2009 ϊςτε να
καταςτεί πιο ευζλικτθ και να ανταποκρίνεται καλφτερα ςτισ ανάγκεσ των χωρϊν
μελϊν. Σα όρια δανειςμοφ διπλαςιάςτθκαν με περιςςότερα κεφάλαια διακζςιμα εκ
των προτζρων, και οι όροι εξορκολογίςτθκαν και απλοποιικθκαν. Σο νζο πλαίςιο
επίςθσ κακιςτά δυνατό τον ευρφτερο δανειςμό υψθλισ πρόςβαςθσ ςε προλθπτικι
βάςθ125.
Σo ΔΝΣ φρόντιςε να υπογραμμίςει ότι το SBA δεν είναι διεκνισ ςυμφωνία,
διότι οι ςχζςεισ του με το χρθματοδοτοφμενο κράτοσ μζλοσ του κείνται εντόσ τθσ
εςωτερικισ ζννομθσ τάξθσ του και διζπονται αποκλειςτικά από το δίκαιο αυτοφ,
πρωτογενζσ και παράγωγο. Σοφτο δεν ςθμαίνει ότι από το SBA δεν απορρζουν
νομικζσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα τόςο για το ΔΝΣ, όςο και για το χρθματοδοτοφμενο κράτοσ μζλοσ του. Δια του SBA, λζει το ΔΝΣ, το κράτοσ μζλοσ του
διαςφαλίηεται ότι κα μπορεί να εκταμιεφςει τα ποςά που του εγκρίκθκαν από τον
οργανιςμό ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Executive Board, θ
οποία εγκρίνει και το Μνθμόνιο τθσ χϊρασ.
Αντιςτοίχωσ, γεννάται θ υποχρζωςθ του οργανιςμοφ να εκταμιεφςει τα ποςά
αυτά, εφόςον το εν λόγω κράτοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του εκ του Μνθμονίου. Θ
υποχρζωςθ του αυτι, ωςτόςο, όπωσ και το αντίςτοιχο δικαίωμα του κράτουσ
μζλουσ του, γεννϊνται εντόσ τθσ ζννομθσ τάξθσ του οργανιςμοφ. Θ Ελλάδα, όντασ
μζλοσ του ΔΝΣ από παλιά, αφοφ κφρωςε τθν ιδρυτικι του ςυνκικθ, ζςτειλε ςε αυτό
τθν Επιςτολι Προκζςεωσ με προςαρτθμζνο το Μνθμόνιο ςτισ 3 Μάιου, ηθτϊντασ
τθν ζγκριςθ ενόσ SBA τριετοφσ διάρκειασ για το ποςό των € 30 δισ, επί τθ βάςει τθσ
οποίασ το Executive Board του ΔΝΣ ενζκρινε το SBA τθσ Ελλάδασ ςτισ 9 Μαΐου.
Ζκτοτε, το SBA ζχει λειτουργιςει ςτο πλαίςιο τθσ ζννομθσ τάξθσ του οργανιςμοφ και
παριγαγε ζννομα αποτελζςματα, ςτο μζτρο που θ Ελλάδα, αφοφ ςυμμορφϊκθκε
ςτο μεταξφ προσ τισ εκ του Μνθμονίου υποχρεϊςεισ τθσ, ειςζπραξε από το ΔΝΣ τθν
πρϊτθ δόςθ τον Μάιο και τθν δεφτερθ τον επτζμβριο 2010.
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